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РОЗДІЛ І
Комунікативна лінгвістика

УДК 811ʼ111

Тетяна Анохіна,
Світлана Швачко

Чинники лакунарності в модусах мови, мовленні та мовленнєвій поведінці
У статті осмислено проблему лінгвістичних і культурологічних лакун, їхні джерела, типи та засоби
делакунізації. Домінантними топіками є шляхи генерації лакун і їх елімінації. Лакуни – це семантичний вакуум,
який є чинним у модусах мови, мовлення й мовленнєвої поведінки. Лакунарні зони в мові та її субмовах
зʼявляються в компарабельних дихотоміях присутність::відсутність, динаміка::статика, поява::зникнення,
прогресія::регресія, позитив::негатив, актуальність::віртуальність. Лакунарність спрацьовує в усіх одиницях мови:
це – букви, слова, словосполучення (синтаксичні та фразеологічні), висловлення, тексти. Імпліцитність, негація /
відсутність, проблема Ніщо є базовими в науковій картині світу. Лакуни визначаються бівекторністю – регресивним
і прогресивним напрямом. Лакунарність адгерентна відносно ідентифікації: еволюція мови та її підсистем
неможлива без інтеграції цих феноменів.
Тема лакунарності відкрита для подальших пошуків і дискусій. Ідіосинкразія лакун – це широкий спектр
наукових пошуків нової молодої студії.
Ключові слова: лакуна, лакунологія, мова, мовлення, мовленнєва поведінка, параметри, семіотичний знак.

Постановка наукової проблеми та її значення. Лакуни як семантичні пустоти та відмінності є
зворотною стороною ідентифікації, чинником пізнавального процесу й подолання інформаційного
вакууму. Людина у своїй пізнавальній діяльності має справу із пізнаними та непізнаними речами, з
енігматичними, незрозумілими, загадковими, нерозкритими явищами, із темними плямами й суперечностями – лакунами (обʼєкт дослідження). Останні потребують елімінації, делакунізації, адекватного
сприйняття дійсності та порозуміння між комунікантами. Поява лакун зумовлена екстралінгвістичними
та лінгвістичними факторами, які діють «у будинку буття» мови [4, с. 51]. Робоча гіпотеза полягає в
тому, що ідентичність і лакунарність протистоять одна одній як інгерентні риси модусів мови, мовлення
й мовленнєвої поведінки (предмет дослідження). Актуальність обраної теми верифікується
валоративністю філософської тріади: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ, ПІЗНАТИ ЧИ НЕ ПІЗНАТИ, СТАТУС
ЛЮДИНИ В ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Малодослідженість теми, зростаючий інтерес лінгвістів до
питань онтогносеологічної синкрети обумовили вибір теми. Мета статті – виявлення когнітивнолінгвальних характеристик обраного топіку. Методологія роботи ґрунтується на системно-функціональному підході до обʼєкта дослідження. У роботі застосовано комплексну методику осмислення
референтів. Ідентифікація та лакунарність утворюють комплексну діаду лінгвокогнітивного процесу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Лакунарність верифікує наявність лакун у різних сферах людської діяльності. Лексема лакунарність як
дериват має морфологічну мотивацію: коренева морфема лакун- семантизує «пустоту», «прогалина»,
«темні місця», «білі плями», «паузу», «безеквівалентну лексику», «антислова», «етноейдему», «random
holes in patterns», «gaps» [4, с. 51–52]. Деструктивність лакун породжує явища лакунарності – стан
непорозуміння, екзотичності, чужості / іншомовності, інформаційного дискомфорту, десемантизації,
фальшивої етимології, алогізму, антиномії, парадоксу тощо. Лакунарність притаманна мікро- та
макросистемам. Лакуни зʼявляються у двобої відсутності::наявності, зникнення::появи,
інновації::архаїзації – на просторах когніції. Лакуни – це не сингулярні явища, вони не автономні у
своєму становленні й функціонуванні. Атрибут відсутності – один із провідних у науковій картині світу.
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У текстах повнота змісту є адгерентною, суміжною з імпліцитною, затекстовою, непрямою семантизацією комунікативних інтенцій. Валідним є теоретичне осмислення питання онтологічної
інтерпретації поняття лакуни [6, с. 189–194]. Відповісти на питання допомагає зіставлення обʼєкта з
моделлю, шаблоном, тезаурусом, доробками носіїв мови, учених, лексикографів. Лакунарність – це
відсутність певних одиниць, їх відношень, обумовлених бідністю лексикону або звʼязків, зареєстрованих
в емпіричному корпусі асоціативно-вербальної мережі [8]. Лакуна – це специфічне поняття, марковане
оцінкою наявності::відсутності [6, с. 189]. Утрата частини тексту, непрозорість буквеної комбінації
автоматично породжує думку про наявність лакун. Поняття лакуни є робочим терміном у практичній
діяльності філолога [6, с. 190]. Лакунарність притаманна всім сферам семіотичної діяльності людини, на
відміну від діяльності машини. Лакунарність емоціональних культурем верифікується етнокультурним
духом, що уможливлює декодування в інших системах [14]. В іншокультурному тексті делакунізація
маркується специфічними засобами, які детермінуються тезаурусом, хистом, досвідом, компетенцією
декодувача. Поділяємо думку М. Я. Димарського, що загальна теорія лакун – лакунологія – матеріалізує
ідеї лакунарності лінгворемами та культуремами з їх атрибутами в ендозонах номінативних (НО) та
комунікативних одиниць (КО), а саме: відмінності, непорозуміння, незвичайності, екзотичності, чужості.
Лакуни обʼєктивують валідність тези від непізнаного до ословленого. Для ідентифікації лакун
валоративним є осмислення їхніх витоків, джерел та середовища. Пустоти не завжди є пустими. Як
скриті конструювання, вони корелюють із глибинними структурами. Труднощі конгруентності
(horrowhows) розвʼязуються за допомогою непрямих натяків та імпліцитних украплень. Вічний двигун
еволюції породжує лакуни на всіх рівнях мови та її підсистем. Мовні картини світу резонують феномени
ідентичності й лакунарності. Так, в англійській мові відсутня граматична категорія роду, наявна категорія
артикля, в українській мові наявна граматична категорія роду, відсутня категорія артикля. Візія
культурем в інші країни є універсальним міжмовним феноменом. Лінгвореми та культуреми мають
гетерогенні позначення в терміносистемах. Ч. Ф. Хоккет виокремлює оказіональні пропуски [16].
Існує декілька типів лакун у системі чинних жанрів [13]. Автори не погоджуються, що пустоти
існують лише в лексичній системі [2, с. 13]. Лакунарність представлена також на граматичному, текстовому й жанровому рівнях. Під жанрами розуміємо типові моделі текстів. Лакунарними для жанру
прислівʼїв, наприклад, є категорія заголовка, наявність фабульності й актуального адресата [11].
Тематика прислівʼїв в англомовному та україномовному дискурсах представлена зусиллями атракторів
образно, щільно, на конкрентному досвіді носіїв мови, вивіреного на їхніх моральних і фізичних
цінностях: бути охайним, працьовитим, соціально значущим, урівноваженим, доброзичливим та
наполегливим. Пор.: Perseverance performs greater works than strength / Наполегливістю можна зробити
більше, ніж силою; Better a glorious death than a shameful life / Краще славна смерть, ніж безславне
життя; Be slow to promise and quick to perform / Краще не обіцяти, ніж слова не здержати; After a
storm comes a calm / Після горя – радість; Business first, pleasure afterwards / Спочатку справа, потім
розвага; Do not cross the bridge, before you come to it / Не ускладнюйте справу передчасно. Атракторами
цих текстів є їх малий обсяг, фольклорний стиль, колективне авторство й основна базова впливова /
регулювальна функція. Остання не є провідною для інших жанрів – загадок та афоризмів, які також
належать до малого жанру, але деякі риси прислівʼїв є для них репелерами. Семантична дистанція між
ними обʼєктивує статус лакунарності (відсутності) й наявності відповідно до дій атракторів та репелерів.
Лакунарність є дефінітивним чинником жанрових розбіжностей. Семантична дистанція між малими
текстами обʼєктивується за формулою: D  1 сумарні значення зазначених слів (див. табл. 1).

2q
, у якій q позначає спільне значення, а (A+B) –
AB
Таблиця 1

Семантична дистанція прислівʼїв, афоризмів, загадок
№
з/п
1
2
3
4

6

Критерій
параметрів
Обʼєм
Авторство
Стиль
Функція

Прислівʼя
малий +
колективне +
розмовний +
дидактична
(повчальна)

Афоризм

Загадка

Дистанція

малий +
індивідуальне
високий
лінгвокреативна
(інноваційна)

малий +
колективне +
розмовний +
контролююча
(пошукова)

прислівʼя::афоризми – 0,75
прислівʼя::загадки –
0,25
загадки::афоризми –
0,75

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

Семантична дистанція D вираховується таким чином:

2 1
1 3
 1   або 0,75;
44
4 4
23
3 1
прислівʼя::загадки D  1  1   або 0,25;
44
4 4
2 1
1 3
загадки::афоризми D  1  1   або 0,75.
44
4 4
прислівʼя::афоризми D  1 -

Афоризми за структурним дизайном нагадують прислівʼя. Їх розмежування експлікуються в
ситуаціях, які свідчать про креативність думки або настанови. Такі висловлення позначені синкретою,
бісемією та лакунарністю навпаки: те, що є лакунарним для прислівʼїв, є атрактивним для афоризмів
(високий стиль, індивідуальне авторство). Вирішальною силою дефініцій досліджуваних текстів є фактор
функціонування. Розуміємо, чому прислівʼя й афоризми інколи експлікуються ідентично. Тут
актуальним є модус лінгвокреативної або дидактичної функцій. Невербалізована настановча функція
залишає за собою право на статус дидактичної для прислівʼїв і дефінітної для афоризмів.
Проблемою типології жанрових лакун займалися вчені різних студій [1; 3; 10; 13, с. 195]. У науковій
картині виокремлюють культурологічні та лінгвістичні групи лакун, а серед останніх – лексичні,
граматичні, словотворчі, стилістичні. Учені фокусують увагу також на абсолютних і відносних лакунах.
Виокремлюють групи міжмовних (інтеркультурних), внутрішньомовних (інтракультурних), експліцитних та імпліцитних. І. Ю. Марковіна серед культурологічних лакун виокремлює національнопсихологічні (характерологічні), силогічні, емотивні, діяльнісно-комунікативні, поведінкові типу
кінесичних, невербальних, культурного фону, перцептивні, етнографічні, інтрарефлексивні [9; 12].
Г. В. Бикова [2] погоджується, що жанрова лакунарність може бути представлена й на міжмовному рівні
(пор.: англ. лимерики, укр. байки, япон. хокку). Імплікація не маркується прозоро в тексті, вона є
підтекстовою категорією, що елімінується нагадуванням, непрямим осмисленням, згорнутими
структурами та семантичними трансформами. Учені [15; 16] вважають ущільнення одним зі способів
лакунізації поряд з еліпсисом, опосередкованим ословленням. У жанрі анонсу імплікація збільшує
інформативність тексту та фасцилізує розуміння впливової функції. Опосередкованість впливу у великих
текстах з його перлокутивним ефектом актуалізується за рахунок поставлених питань у фреймах Хто?
Що? Де? Коли? У них облігаторною представленістю слугує імплікація, факультативною – опосередкованість. Імплікація специфічно представлена в рематичних блоках загадок, як така, що закодована та
шукана для читача. Рецепція потребує декодування. У загадках спрацьовує ефект розгадування, що
нагадує експромти детективних текстів. Декодування спрямована на адресата: Сприймай, осмислюй,
твори, здогадуйся!
Адгерентним до лакунарності є ущільнення як таке, що породжується в ендозонах словотворення,
текстотворення й жанротворення. Ущільнення як різновид збільшення лексикону є активним у неогенії, у
новоявлених конструюваннях типу англ. history → story, autobus → bus, week paper → weakly.
Симпліфікація, скорочення генерують появу ущільнених одиниць із лакунарними елементами. Серед
згорнутих конструювань неілюзорними є бленди типу англ. P.S., etc., news ← (north, east, west, south),
as ← also. Ущільненість – атрибут прислівʼїв – наявності безфабульності, відсутності заголовків,
компресії блоків теми й реми, імплікації впливової функції, її нульової присутності адресата. Дієвим тут
є чинник релевантного слогана Brevity is a soul of wit. До фактів ущільненості відносимо моменти
«рубленого» синтаксису: граматична неузгодженість компонентів, різні заусениці культурної
грамотності. Пор.: First come, first served / Ранні пташки росу пʼють, пізні сльози ллють; Business first,
pleasure afterwards / Спочатку справа, потім розвага; Like carpenter, like chips / По роботі пізнають
майстра; Every man to his taste / На смак товариш не всяк.
Поняття лакун є чинним для всіх сфер мовленнєвої діяльності. Так, у текстах не омовлюються
інколи тема-рематичні синкрети. Ця імплікація проявляється в ефектах недомовленості, нагадуванні,
авторських інтенціях, замовчуваннях, дотичних украпленнях, нульових інформаціях тощо. Поняття
лакунарності – це невідʼємна ознака будь-якого тексту [6] як семіотичної системи – діючої тріади
семантики, прагматики й синтактики. Без прагматичної основи не буває матеріалізації семантики [5; 7],
без порівняння не спрацьовує пізнання. Без відмінних рис не зʼявляються риси схожості, без лакун не є
чинною присутність. Без синкретизму не реалізовується двобій енергії та матерії. У мові діє принцип Не
пізнано, не ословлено – не марковано, лакунарно.
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Концепт МОВЧАННЯ – обʼєкт різних шкіл і студій, на якому фокусують увагу філософи,
психологи, літературознавці, лінгвісти та інші представники гетерогенних напрямів і тенденцій. Концепт
мовчання є дуже значущим, актуальним, що обʼєктивується широкою парадигмою міждисциплінарних
досліджень. Мовчання – універсальне явище, про що свідчить його екстеріоризація в прислівʼях,
загадках, висловлюваннях, фразеологічних словосполученнях. Пор.: англ. Beware of a silent dog and still
waters. – рос.: Остерегайся молчащей собаки и тихой воды; англ.: He cannot speak well that cannot hold his
tongue. – рос.: Кто не может держать язык за зубами, тот хорошо говорить не может; англ.: The
silence often of pure innocence persuades when speaking fails. – рос.: Невинность и молчанье порой сильней
красивых слов. Або: англ.: Watchful silence, haughty silence, embarrassing silence, sick silence, alive silence,
solemn silence, crying silence, voices of silence; – укр. Дзвінка тиша, панувала тиша, мир і тиша; – рос.: А
мне от пустой тишины, той между молчанием и речью; В церковной тишине (М. Цветаева); Мякиш
тишины, розовая тишь (С. Есенин).
Мовчання як невербальне явище корелює з вербальними маркерами, комплементує їх, ситуативно
детермінується та є чинником лакунології. На онтологічній суті мовчання, його витоках, семантизації й
ословленні з давніх-давен фокусовано увагу носіїв мови. У релігійно-містичному аспекті мовчання
представлено як умову спілкування з Богом. Мовчання символізує діалог із космосом та Божеством.
Безмовʼя в релігійному сенсі – підпорядкованість внутрішнім силам. Медитативний прийом мовчання
притаманний ісіхазму – містичній, аскетичній течії східного християнства, у якому акцент фокусовано на
безмовних молитвах. Ісіхазм – це наука про замовкання, яке повністю виключає зовнішнє мовлення.
Мовчання – специфічний ритуал, нормативно-секулярна поведінка. Мовлення асоціює з життям, а
мовчання – зі смертю.
Стандартне соціальне спілкування позначається етикетом, який регулює міжособистісні відносини
та є культурною традицією. Умовчання, утримання від розмови має етнічний характер. Канонізоване
суспільством мовчання позначене бівекторністю, воно або діє (є соціально релевантним, має дозвіл на
своє існування, може бути дуже бажаним), або підлягає табу. Мовчання корелює, інтегрує з вербальними
маркерами, які комплементують його у відповідних ситуаціях. На природу мовчання, його витоки,
семантизацію, ословлення фокусовано увагу вчених різних студій. Ключовими в дослідженні концепту
МОВЧАННЯ є питання онтології й гносеології. Ідентифікація зазначеного феномену не із легких:
мовчання, як пісок, слизьке, невловиме та загадкове. Відгадка, осмислення мовчазного ефекту криється в
ситуації – близькій або віддаленій. У наступних пареміях чинним є легітимне ставлення англійців до
мовчання: англ. A close mouth catches no flies / Не слід говорити багато, бо це породжує небажаний
ефект. Або: англ. blabber mouth – (sl.) a person who tells secrets by talking too much; gabbler – to gabble – to
say (words) so quickly that they cannot be heard clearly / «Базіки демонструють інтелектуальну
неспроможність». В етимології лексеми мовчання прихована ознака належності до «того» світу. Пор.
споріднене слово мовчанка – «гробова, могильна, мертва».
Загадковість, енігматичність мовчання мають свої тлумачення в міфології. Розрізняють
гарпократійське (англ. harpocratic) та ларундійське (англ. larundic) мовчання. Мотивацію цих термінів
знаходимо в міфах про Гарпократа й Ларунду. Як свідчать міфи, німфа Ларунда (латин. Muta «німа»,
Tacita «мовчазна») була покарана Зевсом за надмірну балакучість. Вона розповіла дружині про його
любовні пригоди. За це розгніваний Зевс вирвав у Ларунди язик і відправив її в царство мертвих – Аїд,
куди її супроводжував бог Гермес. Із часом Гермес навчився розуміти її безсловесну мову. Звідси –
метазнак герменевтика.
Гарпократійське мовчання повʼязане з ритуальною поведінкою, а мовчання Ларунди – це імпліцитні,
скриті форми, що потребують тлумачення та осмислення. Гарпократійське мовчання має ефект дзеркала,
яке примушує поглянути на себе, зібратися з думками, відрефлексувати душевний стан та стимулювати
пошук. Гарпократійська тиша є надійною платформою для створення відкриттів та витворів.
Ларундійське мовчання передбачає обмеження в мовленнєвій поведінці, замовчування секретів, заборону
балакучості. Мовчання – специфічний ритуал, нормативна секулярна поведінка «Хвилина мовчання»
була узаконена у Великій Британії в 1919 р.
Слово як одкровення проходить у безмовності, у небуттєвій меонічній німоті. Голос і мовчання –
протилежності, що започатковують спільність. У діалозі мовчання, як альтернатива слову, інтерпретується залежно від ситуативних, соціальних і психологічних факторів. Значення мовчання, точніше –
його зміст, розміщуються ситуативно на різних полюсах, вступають у суперечність один з одним, що
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зумовлюється онтологією мовчання, його поліфункціональністю й наявністю однієї форми. Примусове
мовчання жінок стало предметом уваги різних розвідок про мовчання, що містять приклади негативних
проявів гендерного мовчання, таких як дисциплінарне, деспотичне, навʼязане суспільними інститутами
тощо. Існує своєрідна парадигма мовчазної ієрархії в мовленнєвому суспільстві. Мовчання по-різному
сприймається в монохронних і поліхронних соціумах. Мовчання вплітається в соціальну тканину життя
та по-різному розвивається історично.
Лакунарність спрацьовує у словотворчих кластерах, деривати яких ризоматично представляють
вояжі на просторах неогенії. Пор. у кластері
дещо → дещиця
Що
ніщо → ніщота
зовні слова обʼєднані лексемою що, коренева морфема якої є вихідною для похідних лексем із різною
семантикою. Деривати є секондарними, тобто утвореними від що. Осмислення дериватів указує на
часткове та відсутнє пізнання. Дещо семантизує партитивність, частину пізнаного, ніщо співвідноситься з
лакуною. Квантитативні слова типу багато, мало, декілька маркують пізнання за оцінкою результатів. В
англійському кластері nothing, anything, everything, something займенникова морфема -thing- діє
інтегровано в синкреті інформації (зміст) й енергії (словотвір). Двобій сил породжує сему наявності
(something) та відсутності (nothing).
Феномен синкретизму є наскрізною мультиплікативною силою в явищах омонімії, лінгвокреації
поверхневих і глибинних структур, у стилістичних прийомах гри словом та думкою. У прислівʼї Donʼt
trouble trouble until trouble troubles you / Не буди лиха, поки воно спить інтегрують сили словотвору й
мовленнєвого акту рекомендації, настанови читачеві бути обачним та стриманим. Адресант ословлює
свою думку ясно й метафорично. У соціуму накопичилося чимало досвіду з подібної ситуації, що й
генерувало доречне прислівʼя.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Лакуна – це наявність відсутності того, що
замовчується автором та є відкритим для ідентифікації. Лакунарність – чинна в усіх одиницях мови
(буквах, словах, словосполученнях, граматичних формах і комунікативних одиницях). Інтерпретація
лакун (їх делакунізація) – це декодування непізнаного, тлумачення відсутності чогось за допомогою
акумуляції натяків, компарабельних ситуацій, посилань на прецеденти, минулий досвід і за рівнем
культурної грамотності носіїв мови. Лакуна – зворотна сторона повноти тексту. У науковій літературі
виокремлюють заплановані та функціонально заповнені авторською інтенцією пропуски. Запланована
лакуна – це сюжет із нульовим денотатом (пор. детективний сюжет). Лакунарність – це специфічна
ознака тексту як семіотичного знаку, це оцінка повноти тексту. Обсяг ознак прислівʼїв превалює над
дефінітивними ознаками.
Базовими атракторами прислівʼїв є їх обʼєм (малий текст), авторство (колективне) та фольклорний
стиль, головну роль виконує впливова / дидактична функція. Ці ознаки є основними для виявлення рис
лакунарності й ідентифікації компарабельних малих текстів – афоризмів і загадок. На фоні спільних рис
виокремлюють лакунарні ознаки: колективне авторство – для афоризмів, високий стиль – для загадок і
прислівʼїв. Основні відмінності стосуються функцій: дидактичної – для прислівʼїв, лінгвокреативної –
для афоризмів, контролюючої – для загадок. Ословлення функцій детермінується соціальним досвідом
носіїв мови, закодованим у кращих традиціях етносу – коротко, чітко й образно. Абсолютна
антропоцентричність притаманна досліджуваним малим текстам, що обʼєктивується денотатами –
ментальним, моральним і фізичним станом людини.
Питання становлення та еволюції категорії лакунарності залишаються відкритими для подальшої
ідентифікації. Ідіосинкразія лакун – це широкий спектр наукових пошуків нової ендозони мовознавства.
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Анохина Татьяна, Швачко Светлана. Феномен лакунарности в модусах языка, речи и речевой
деятельности. В статье осмысливается проблема лингвистических и культурологических лакун, их источников,
типов и средств делакунизации. Доминантными топиками являются пути их генерации и элиминации. Лакуны как
семантический вакуум актуализируются в аспектах языка, речи и речевого поведения. Лакунарные зоны в языках и
подъязыках возникают в компарабельных дихотомиях присутствие::отсутствие, динамика::статика,
появление::исчезновение, прогрессия::регрессия, позитив::негатив, актуальность::виртуальность и т. д.
Лакунарности подвержены все единицы языка: буквы, слова, словосочетания (синтаксические и фразеологические),
высказывания, тексты. Имплицитность, негация / отсутствие, проблема Ничто становятся базовыми в научной
картине мира. Лакуны отличаются бивекторностью – регрессивными и прогрессивными векторами, а также –
вездесущностью. Лакунарность является адгерентной по отношению к идентификации: эволюция языка и его
подсистем немыслимы без этих атрибутов. Тема лакунарности не закрыта для будущих творческих поисков и
дискуссий.
Ключевые слова: лакуна, лакунология, язык, речь, речевое поведение, параметры, семиотический знак.
Anokhina Tetyana, Shvachko Svitlana. Lacunar Phenomenon in Modi of Language, Speech and Speech
Behavior. The paper refers to the problem of linguistic and cultural lacunas, their sources, types and ways of delacunization.
The core items of the article consider the lacunar emergence and ways of restoring information. Lacunas are semantic
divergences identified in modi of language, speech and speech behavior. They (lacunas) are a contributing factor of the
cultural and linguistic relations and their reverse side. Parameters of lacunas are measured in comparable endozones
absence::presence, dynamic::stable evolution, macrosystem::microsystems the linguistic empire. The topicality of the
investigation is effected by novelty of the research and its status in the scientific worldview.
Lacunas work both vectors – regressive and progressive. They come into being and disappear. They are of linear and
vertical nature. Lacunas do not work on their own. They are of syncretic ontology to work out the polar attributes
positive::negative, plus::minus, present::absent, actual::virtual, synonymous::antonymous, whole::partial, serious::unserious.
In their travelling saga lacunas visit different zones: words, grammar forms, phraseology, texts, genres, styles. Omnipotent
they are acknowledged as poliaspected, polifunctional and polimodelled. The problem of nothingness has become central in
the linguistic empire and it is worth further investigation.
Key words: lacunar, lacunology, language, speech, speech activity, parameters, polifunctionality, semantic sign.
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Комунікативно-прагматичні особливості мовленнєвих актів байдужості
в сучасному англомовному дискурсі
У статті проаналізовано комунікативно-прагматичні характеристики висловлень байдужості, визначено їх
місце в таксономії мовленнєвих актів. Досліджувані висловлення належать до класу експресивів, оскільки в цій
статті байдужість розглянуто як вираз емоційно-оцінного ставлення до дійсності. Установлено, що іллокутивною
метою досліджуваних актів мовлення є вираження нейтральної оцінки мовця. Доведено, що висловлення байдужості  конфліктогенні й призводять до комунікативної напруги, непорозуміння в спілкуванні. Досліджувані одиниці порушують принцип лінгвальної ввічливості та належать до мовленнєвих актів, що становлять загрозу
«позитивному обличчю» співрозмовника, тому що байдужість є образливою й неприйнятною для адресата.
Використання індиферентних мовленнєвих актів демонструє нехтування мовцем принципу емпатії, який передбачає
гармонізацію комунікативного процесу. У ході дослідження висловлення байдужості класифіковано за обʼєктом
оцінки: байдужість до самого себе, незацікавленість оцінкою чи думкою інших людей; індиферентне ставлення до
стану речей та подій; байдужість до третьої особи.
Ключові слова: комунікативно-прагматичний, мовленнєвий акт, байдужість, конфліктна ситуація, «позитивне
обличчя», індиферентна оцінка.

Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку мовознавства значну
увагу приділяють вивченню прагматичного аспекту мовленнєвих одиниць [8; 9; 11]. Предметом
дослідження прагматики є комунікативний зміст висловлень, відношення між мовцем і його мовленнєвим актом [2; 9; 12; 13; 14].
Аналіз досліджень цієї проблеми. Прагматичні особливості багатьох мовленнєвих актів уже були
предметом вивчення лінгвістів [1; 3; 6; 7], але саме прагматичний аналіз мовленнєвих актів байдужості
потребує окремого аналізу.
Обʼєктом дослідження є мовленнєві акти байдужості в сучасному англомовному дискурсі.
Фактичним матеріалом слугували 142 висловлення байдужості, отримані методом суцільної
вибірки з 32 англомовних художніх творів.
Мета статті  аналіз мовленнєвих актів байдужості в комунікативно-прагматичному аспекті, що
передбачає виконання низки завдань, а саме: визначити місце досліджуваного висловлення в таксономії
мовленнєвих актів, виокремити іллокутивну мету акту байдужості та описати його функціонування з
погляду лінгвальної ввічливості й комунікативної норми емпатії.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У нашому
дослідженні під мовленнєвим актом розуміємо цілеспрямовану мовленнєву дію, що виконується згідно з
принципами та правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в певному суспільстві; мінімальна
одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації
[2, с. 170].
Досліджувані висловлення байдужості ми відносимо до експресивів, оскільки розглядаємо байдужість як вираз емоційно-оцінного ставлення до дійсності.
Мовленнєві акти емоційної оцінки виділяються в окремий клас лише в деяких класифікаціях. Так,
Дж. Ліч виділяє в окремий клас експресив, який виражає відношення до деякого обʼєкта [16, с. 211212].
У класифікації, Д. Вундерліх, досліджувані мовленнєві одиниці входять до емоційно-оцінного класу
сатисфактивів, який обʼєднує висловлення вибачення, подяки, відповіді на питання, виправдання, тощо
[18, с. 85]. У класифікації Б. Фрейзера виділяють акти оцінки та акти, які виражають установку мовця
[15, с. 190193]. Т. Баллмер і В. Бренненштуль пропонують детальну класифікацію моделей взаємодії,
побудовану за ієрархічним принципом, у якій, зокрема, виділяються такі моделі оцінки, як оцінка дії,
оцінка особи, самооцінка, оцінка речей, ситуації [14, с. 117120]. О. М. Вольф вважає правомірним
виділення мовленнєвих актів оцінки в окремий клас; серед оцінних висловлень вона розрізняє ассертиви
(акти неемоційної оцінки) і експресиви (акти мовлення емоційної оцінки) [4, с. 166168].
У цій роботі услід за Дж. Серлем експресивом уважаємо мовленнєвий акт, іллокутивна мета якого 
вираження психологічного стану мовця. Дж. Серль підкреслює, що «мета цього класу полягає в тому,
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щоб висловити психологічний стан, що задається умовою щирості, щодо стану речей, визначеного в
рамках пропозиційного змісту» [10, с. 170]. Згідно з теорією науковця, до експресивів належать
мовленнєві акти, що виражають подяку, привітання, співчуття, тощо. Дослідження останніх десятиліть
значно розширили поняття експресиву: до класу експресивів відносять усі мовленнєві акти, що
виражають емоційну реакцію мовця [4, с. 165; 13, с. 139].
Байдужість – це стан цілковитої відсутності інтересу чи співчуття, та прояв цього стану людини в
ставленні до іншої людини або до якогось предмета [5, с. 42]. Особливість семантики байдужості
визначається оцінним ставленням субʼєкта до предметів і явищ обʼєктивного світу та способами
вираження цього ставлення. О. М. Вольф стверджує, що, із погляду оцінки, байдужість перебуває поза
оцінними інтересами субʼєкта взагалі або в цій ситуації [4, c. 18]. Описуючи специфічні властивості
оцінної шкали, дослідниця вказує на несиметричність між позитивною та негативною зонами, на
асиметричність основної оцінної пари «добре / погано», а також підкреслює, що наявна в мові серединна,
нейтральна оцінна зона – зона байдужості є несиметричною, зміщеною в бік оцінки «погано» [4, с. 51].
Аналіз фактичного матеріалу дає підставу виокремити типову пропозиційно-синтаксичну
організацію досліджуваних мовленнєвих одиниць. Найчастотнішими виявилися висловлення байдужості, у синтаксичній структурі яких адресант байдужості експлікується за допомогою особового
займенника першої особи однини (I) та пропозиційної частини, що містить заперечну частку not.
Найтиповіша у вираженні байдужості негативна структура «I donʼt care», що є розмовним кліше та має
тенденцію до фразеологізації.
Наприклад:
«I donʼt know – I donʼt care. Somehow you will fail. Something will defeat you. Life will defeat you».
«I donʼt care. In the end they will beat you. Sooner or later they will see you for what you are, and then they
will tear you to pieces» [11, с. 149].
Цей приклад демонструє пряме вираження незацікавленості мовця діями співрозмовника й виражає
відсутність співчуття до можливого негативного розвʼязку подій.
Аналіз фактичного матеріалу підтвердив різний ступінь вираження емоційності значення
байдужості. Вищенаведена структура реалізації байдужості «I donʼt care» має найнижчий ступінь
експресивності та вважається неемоційним, нейтральним висловленням індиферентності. Неемоційна
вербалізація байдужості є простою передачею інформації про внутрішній стан мовця щодо його оцінки
дійсності. Більш емоційна байдужість представлена в мовленні окличними або питальними структурами
(So what! Whatʼs the difference? It makes no difference!).
Наприклад:
«Of course thatʼs not it,» said Milly quickly. «Bad example. I … I never read the newspapers. I only pretend
to».
«So what?» said Simon [15, с. 339].
«Like I said,» she replied easily, «it makes no difference to me! I have a lot of work to do between now and
the end of next week. Providing you with daily treatments would just get in the way of that. So… good luck with
everything».
«Wait» [7, с. 4].
Рівень експресивності досліджуваних мовленнєвих актів здебільшого визначається їх
приналежністю до літературної мови. Уживання вульгарної лексики та жаргонізмів свідчить про високу
експресивність значення байдужості й часто виражає агресію та презирство мовця.
Наприклад:
«I donʼt give a damn who she is or where she works,» he said grimly. «I want her gone and I want a
demolition crew on site tomorrow. Deal with it» [12, с. 10].
У наведеному прикладі високий ступінь експресивності значення байдужості втілюється
використанням вульгаризму (I donʼt give a damn). Чим більш експресивний вибраний засіб вираження
байдужості, тим більш визначений справжній стан мовця – від неемоційної оцінки до агресивного,
озлобленого ставлення до навколишнього світу.
Іллокутивна мета мовленнєвого акту байдужості полягає у вираженні мовцем нейтральної оцінки до
дійсності, яка його оточує.
Наприклад:
«I do not care about the opinions of others nor do I follow the dictates set down by the rigid rules of
society,» he replied [4, с. 40].
Вищенаведений приклад мовленнєвого акту байдужості демонструє незацікавленість мовцем
думкою інших людей про нього та виражає свою самодостатність.
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Аналіз фактичного матеріалу дав нам змогу класифікувати висловлення байдужості за обʼєктом їх
нейтральної оцінки. До першої групи належать мовленнєві акти, що виражають байдуже ставлення
мовця до самого себе.
Наприклад:
«Anywhere. I donʼt care what becomes of me». And Laurie got up with a reckless laugh that grated on his
grandfatherʼs ear [1, с. 445].
I donʼt care if they lock me up for the rest of eternity [10, с. 111].
Ці приклади виражають байдуже ставлення мовця до себе, до свого майбутнього. Такі висловлення,
зазвичай, використовуються, щоб маніпулювати думкою співрозмовника, викликати співчуття до
адресанта, а також змінити думку інтерактантів про автора мовленнєвого акту.
Другу групу становлять мовленнєві акти, що ілюструють незацікавленість мовця оцінками, діями чи
думками інших людей.
Наприклад:
«I donʼt really care what you do» [14, с. 417].
«I care neither what they say nor what they feel. They will now see what sort of woman it is that can attach
me, that can attach a man of sense» [2, с. 189].
Представлені приклади ілюструють емоційну байдужість, яка представлена квантифікатором
значення індиферентності (really) та заперечним зворотом (neither …nor), який інтенсифікує відсутність
інтересу чи піклування.
Третя група містить мовленнєві акти, що реалізують індиферентне ставлення до стану речей і подій.
Наприклад:
«Well, and you want your fortune told?» she said, in a voice as decided as her glance, as harsh as her
features.
«I donʼt care about it, mother; you may please yourself: but I ought to warn you, I have no faith»[5, p. 373].
I then returned: «You are not without sense, cousin Eliza; but what you have, I suppose, in another year will
be walled up alive in a French convent. However, it is not my business, and so it suits you, I donʼt much care
[5, с. 460].
До четвертої групи входять мовленнєві акти, що демонструють байдужість до третьої особи.
«I donʼt care about no peoples in California,» Minny say, staring at the corner [14, с. 462].
«I donʼt care about Joanna! Sheʼs a most unattractive woman» [6, с. 109].
Байдужість як емоційний стан не виникає сама по собі, а є реакцією на певний подразник, обʼєкт,
подію чи обставину. Вираження байдужості прямо повʼязане з певною прагматичною ситуацією оцінки.
У такій ситуації, зазвичай, дія когнітивних факторів переплітається з дією емоційних спонукань. Аналіз
фактичного матеріалу дає підставу стверджувати, що мовленнєві акти байдужості створюють конфліктну
комунікативну ситуацію. Вони порушують принцип увічливості й тому не є прийнятними в суспільстві,
що зумовлює їх низьку частотність у спілкуванні. Як правило, відсутність зацікавленості викликає в
співрозмовника негативні реакції, такі як злість, роздратування, образу, тощо.
Наприклад:
Steele folded his arms over his chest and gave her a bored stare. «Look, I donʼt care what the Ooga-Boogas
do. It sounds like they need a family counsellor, not a sniper».
She was going to kill him [9, c. 55].
У наведеному прикладі мовленнєвий акт байдужості вживається, щоб викликати роздратування в
партнера по спілкуванню. Адресант демонструє свою незацікавленість життєвою ситуацією оточуючих і
така індиферентність отримує очікуваний ефект – незадоволення та злість адресата (she was going to kill
him).
Наведемо ще одну ситуацію, у якій авторка мовленнєвого акту байдужості, приховуючи своє
небажання одружуватися, висловлює індиферентність і незацікавленість у проведені майбутньої
церемонії. Її комунікативна позиція призводить спілкування до конфлікту (an indifference …. set his teeth
on edge).
Наприклад:
«Iʼd like the ceremony to take place as soon as possible». Giannis rested assessing gilded bronze eyes on
her, not entirely certain that he could fully trust her agreement.
«Whatever…» Maddie lifted and dropped a shoulder with an indifference that set his teeth on edge
[8, с. 64].
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Аналіз фактичного матеріалу продемонстрував, що найчастіше байдужість використовується як
один зі способів маніпуляції для приховування своїх почуттів, щоб домогтися певної реакції партнера,
покарати, змусити його проявити свої почуття й інтерес.
Наприклад:
«Iʼll bring her round this evening to see it,» said Simon, «if thatʼs OK?»
«Your flat. Do what you like» [15, c. 148].
У світлі теорії лінгвальної ввічливості П. Браун і С. Левінсона досліджувані висловлення байдужості
займають місце серед актів мовлення, що загрожують «позитивному обличчю» слухача. Увічливість – це
форма прояву поваги до іншої людини, що передбачає визнання гідності співрозмовника, чуйність,
делікатність. Вираження байдужості демонструє неповагу до адресата, ігнорування його почуттів та
інтересів, що свідчить про порушення індиферентними висловленнями принципу ввічливості.
Наприклад:
She must have been mad to marry the man, she thought bitterly as she met the direct gaze of his ice-black
eyes. There was no tenderness in his glance, only the cold cynicism of a man studying a newly acquired
possession and considering its worth. «Personally I would have preferred black,» she said bluntly and was aware
of his anger, but didnʼt care [3, c. 164].
Наведений приклад ілюструє імпліцитну байдужість, яка призводить до конфліктної комунікативної
ситуації. Адресант зумисно (was aware of his anger) провокує негативну реакцію, а саме злість реципієнта
на висловлену незацікавленість.
Байдужість порушує не лише принцип увічливості, але й ще одну беззаперечну умову успішної
комунікації, а саме принцип емпатії. Емпатійне мовлення передбачає вміння уважно слухати співрозмовника, намагання зрозуміти почуття та думку іншого, виявлення співчуття й щирої зацікавленості в
тому, що говорить партнер із комунікації, вираження інтересу до потреб іншого [17]. Відсутність емпатії,
яка реалізується саме мовленнєвими актами байдужості, може призвести до порушення комунікації.
Наприклад:
Jurgis stood gazing at him in perplexity. «What is the matter?» he asked. «Didnʼt I do my work?»
The other met his look with one of cold indifference, and answered, «There will be nothing for you here, I
said» [13, c. 232].
Проілюстрований мовленнєвий акт байдужості демонструє зневагу до співрозмовника й незацікавленість його думкою. Мовець не бажає співпрацювати з адресатом та відкрито ігнорує його досягнення. Індиферентне ставлення до співрозмовника призводить до конфронтаційної комунікативної
ситуації. У наведеному прикладі втілюється незацікавленість у спілкуванні, неповага до співрозмовника
й намір припинити будь-яку соціалізацію.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз дає підґрунтя стверджувати, що мовленнєві акти байдужості належать до експресивів, актів мовлення, що виражають індиферентне ставлення мовця до дійсності. Комунікативна мета досліджуваних мовленнєвих одиниць
полягає у вираженні нейтральної, неемоційної оцінки. Проаналізовані мовленнєві акти байдужості
належать до конфліктогенних комунікативних актів, оскільки вони порушують принцип лінгвальної
ввічливості й належать до актів мовлення, що загрожують «позитивному обличчю» реципієнта.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі невербальних засобів на позначення
байдужості в сучасному англомовному дискурсі.
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Гончар Екатерина, Троцюк Аида. Коммуникативно-прагматические особенности речевых актов
безразличия в современном англоязычном дискурсе. В статье проанализированы коммуникативнопрагматические характеристики высказываний равнодушия, определено их место в таксономии речевых актов.
Исследуемые высказывания относятся к классу экспрессивов, поскольку в данной статье равнодушие
рассматривается как выражение эмоционально-оценочного отношения к действительности. В ходе анализа
выделена типичная для выражении равнодушия синтаксическая отрицательная структура «I do not care», которая
является разговорным клише и имеет тенденцию к фразеологизации. Эта структура отличается низкой степенью
экспрессивности и считается неэмоциональным выражением безразличия. Неэмоциональная вербализация
равнодушия  это простая передача информации о внутреннем состоянии говорящего, о его оценке действительности. Более эмоциональное выражение равнодушия представлено в речи восклицательными или вопросительными структурами (So what! Whatʼs the difference? It makes no difference!). Установлено, что иллокутивной
целью исследуемых актов речи является выражение нейтральной оценки говорящего. Доказано, что высказывания
равнодушия являются конфликтогенными и приводят к коммуникативному напряжению, недопониманию в
общении. Исследуемые единицы нарушают принцип лингвальной вежливости и относятся к речевым актам,
представляющих угрозу «положительном лицу» собеседника, потому что равнодушие является оскорбительным и
неприемлемым для адресата. Использование индифферентных речевых актов нарушает принцип эмпатии, который
предусматривает гармонизацию коммуникативного процесса. В ходе исследования высказывания равнодушия
классифицированы по объекту оценки: равнодушие к самому себе, незаинтересованность оценкой или мнением
других людей; индифферентное отношение к положению вещей и событий; равнодушие к третьему лицу.
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Специфіка стратегії констативів як основний фактор регулювання
комунікативної інтенції
У статті розглянуто специфіку стратегії констативів як основного фактора регулювання комунікативної
інтенції. Вивчаючи особистість через властиві їй концепти й типи дискурсу, моделюючи концепти та
виокремлюючи типи дискурсу, виявили характерні особливості особистості, що їх продукує. Творення тексту
зумовлене комунікативними намірами автора, тобто його інтенцією, яка є важливим компонентом у схемі
«адресант-інтенція-текст-адресат-декодування-вплив» і належить до одного з трьох рівнів, що складають структуру
мовної особистості, прагматичного. Останній уключає цілі, мотиви, інтереси, настанови та інтенціональності.
Установлено, що кожен комунікант, уступаючи в інтеракцію в процесі дискурсної діяльності, керується власними
інтенціями й оперує широким спектром стратегій згідно з чіткою прагматичною перспективою діяльності
продуцента. Проаналізовано комунікативні стратегії як сукупність запланованих заздалегідь та реалізованих у
процесі комунікативного акту теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети. Доведено, що
стратегія може бути спрямована на переконання партнера здійснити /не здійснити щось для завоювання власного
авторитету, зміни світогляду адресата, вступу до співпраці. Також визначено, що власне констативи
використовують для передачі загальновідомих фактів у цьому соціумі, а також даних, що становлять фонову
частину загальних знань. Констативи-повідомлення застосовують для передачі фрагментів нових знань і становлять
найбільший інтерес для одержувача. Їхня комунікативна мета полягає в інформуванні адресата, у повідомленні
йому нових даних. Саме констатації-повідомлення використовуються при передачі проблеми.
Ключові слова: комунікативна інтенція, стратегія констативів, перлокутивний ефект, вектор інтенції.

Постановка наукової проблеми та її значення. Роботу виконано в руслі прагмалінгвістики. Вона
повʼязана з такими проблемами дослідження, як комунікативні стратегії, мовні тактики загалом і
стратегії констативів як регулятор комунікативної інтенції зокрема. У сучасній лінгвістиці багато уваги
фокусують на природі людської поведінки. Сьогоденна лінгвістична наука перебуває в багатовимірному
просторі, що виводить її за межі лінгвістичного аналізу й указує на міждисциплінарні звʼязки.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Феномен комунікативної інтенції вивчають у різних наукових
сферах. Комунікативна інтенція взагалі тісно повʼязана з вираженням різних інтенціональних станів
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свідомості й унаслідок цього охоплює ширше коло явищ, порівняно з простим вираженням намірів.
Більшість науковців стверджують, що реалізація комунікативної інтенції повʼязана з багатьма факторами
її регулювання в процесі комунікації, а отже, має комунікативну природу та повинна бути предметом
лінгвістичного вивчення.
Мета й завдання статті  розглянути специфіку стратегії констативів як основного фактора
регулювання комунікативної інтенції.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Антропоцентрична парадигма, притаманна не лише сучасному мовознавству, а й деяким іншим наукам,
уключаючи філософію, соціологію, психологію та галузі на їх перетині, поставила в центр уваги й
зосередила дослідження на людині, на її когнітивних і мовних особливостях.
Мовна особистість єдина в її різних проявах та аспектах вивчення: розглядаючи особистість, ми
підійдемо до властивих їй концептів і типів дискурсу; моделюючи концепти та виокремлюючи типи
дискурсу, виявимо характерні особливості особистості, яка їх продукує [2, с. 5]. Звичайно ж, творення
тексту зумовлене комунікативними намірами автора, тобто його інтенцією, що є важливим компонентом
у схемі «адресант  інтенція  текст  адресат  декодування – вплив» і належить до одного з трьох
рівнів, які складають структуру мовної особистості, – до прагматичного рівня. Останній «включає цілі,
мотиви, інтереси, настанови та інтенціональності» [3, с. 32].
Кожен комунікант, уступаючи в інтеракцію в процесі дискурсивної діяльності, керується власними
інтенціями та оперує широким спектром стратегій, оскільки діяльність продуцента має чітку
прагматичну перспективу: «дискурсивна мета мовця полягає в ефективному мовленнєвому впливі на
слухача, в досягненні перлокутивного ефекту, в створенні успішної комунікації» [4, с. 16]. Комунікативна стратегія – це сукупність запланованих заздалегідь і реалізованих у процесі комунікативного
акту теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети [1, с. 6]. Стратегія може бути
направлена на переконання партнера здійснити / не здійснювати щось для завоювання власного
авторитету, зміни світогляду адресата, вступу до співпраці тощо [4, с. 162].
Комунікативна стратегія передбачає певні тактики, які можуть змінюватись у процесі комунікації.
Тактика як сукупність комунікативних прийомів, вибір і послідовність мовленнєвих актів на кожному з
етапів спілкування – це, наприклад, привертання уваги, переконування, маніпулювання, схвалювання й
лестощі тощо.
Інтенція «надати інформацію» реалізується за допомогою лексем і словосполучень to give a look, to
speak of/about, to tell smb, to have a revelation for smb, to come with the news, (to give/ serve with) the
information, the/my message. Наприклад: ... but now I have a revelation for you: This ancient channelling was
purposely kept confusing and vague [5, c. 30]. / come to you representing this power, and with the news that it
can finally be yours [6, c.16]. Some of the messages will seem similar as I repeatedly speak to many different
individualsabout how I honor them. You will also hear me speak about your colors [7, c. 18 ]. We do not come to
pass judgment on you, but to serve your planet with information about what is before you in this New Age of Love
and science [12, c. 42].
Проблема є тим фокусом, на який спрямовано мовні дії інтерактантів та вектор інтенції. Установлення вихідної проблеми в початковому сегменті комунікативного наміру визначає його подальший
розвиток. Потрібно звернути особливу увагу на той факт, що в ситуаціях координативного типу, що
характеризується певною спонтанністю, проблема учасникам може бути заздалегідь невідома. У цьому
полягає його принципова відмінність від таких форм, як нарада або бесіда за «круглим столом», де
обговорювана проблема входить до порядку денного й учасники можуть заздалегідь продумати та
визначити свої стратегії й тактики.
До інтенційних процедур, за допомогою яких формується та оформляється сегмент постановки
завдання й / або виявлення проблеми, відносять, передусім, сегмент констатації. Як і Л. П. Чахоян
[10, с. 3334], ми розділяємо констативи на власне констативи та констативи-повідомлення. Перші
використовують для передачі загальновідомих фактів у цьому соціумі, а також даних, що становлять
фонову частину загальних знань. Констативи-повідомлення використовують для передачі фрагментів
нових знань і становлять найбільший інтерес для одержувача. Їхня комунікативна мета полягає в
інформуванні адресата, у повідомленні йому нових даних. Саме констатації-повідомлення застосовують
при подачі проблеми:
(1) ʼI was going to call youʼ, Danny said, ʼI just had a report on that struck 707 of Aereo-Mexican.ʼ ʼGo
ahead.ʼ ʼYou know Mexican had asked TWA for help?ʼ ʼYes.ʼ
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ʼWell, theyʼve got trucks, cranes, God knows, what out there now. The runaway and taxiway are blocked off
completely, but they still havenʼt shifted the dawn airplane. The latest word is that TWA has sent for Patroni.ʼ
(Andrews, 65).
(2) Carl said thoughtfully, ʼSomebody has been making waves, and weʼve had complaints about our sales
methods.ʼ
ʼOfficial?ʼ
ʼDirected from the Finance Ministry; they donʼt like our hard sell and are starting to worry about capital
leaving the country.ʼ (Meyers, 89).
(3) ʼMr. Venables, Iʼve just been asked to send the full D. Litt dress to Sir John Betjerman at the Clarendon
Building.ʼ
ʼStrange. We kitted him out for this morning ceremony weeks ago, I wonder why he wants a second outfit.ʼ
ʼHe paid cash.ʼ (Saunders, 45).
Проблему формує той, хто про неї обізнаний, хто має певні знання. Інформатором може бути при
ієрархії відносин як вищестоящий, так і нижчий комунікант. Нерівність розташування співрозмовників
не впливає на побудову й організацію цього сегменту у формі констатації.
Виявлення проблеми може номінуватися безпосередньо прагматичними форматорів із лексичної
одиницею «problem».
(1) «This block is being wasted», Lara said. «There should be a high-rize here. These little shops canʼt bring
much of an income.»
ʼYeah, but the problem is, youʼd have to persuade every one of these tenants to sell out,ʼ Keller said. ʼSome
of them may not want to.ʼ (Sheldon).
(2) He came into the office, ʼWe have a problem, boss.ʼ
ʼGo.ʼ
ʼItʼs the property on Fourteenth street. Weʼve cleared the tenants out of the whole block except for one
apartment house. The Dorchester Apartments. Six of the tenants refuse to leave, and the City wonʼt let us force
them out. (Saunders, 67).
(3) She (Veronique dʼEpinay) said, ʼI had a phone call. Marret has been trying to contract you.ʼ
ʼProblem?ʼ
ʼThe preservationists have figured out where the new town is going to be sited.ʼ
ʼThe fightʼs already begun.ʼ (Meyers, 68).
У ситуації, коли проблема відома заздалегідь і в початковому сегменті комунікативного наміру
постає певне завдання, що вимагає подальшого знаходження схеми спільних дій, прерогатива за
комунікантом із більш високим статусом, або при рівнорозташуванні комунікантів  за комунікативним
лідером. При цьому лідерство визначається, насамперед, енциклопедичною компетентністю. У цій
ситуації використовують інтенцію констатації, іноді з футуральною перспективою. Це мовна тактика
відкриває можливість розвитку інтенції в напрямі вироблення схеми розвитку альтернатив дій,
сфокусованих у майбутнє.
(1) Robin Hamilton said, «What the hell are you going to do with it (the building)?»
Jordan replied, «Iʼm going to buy it.» (Bennett, 37).
(2) ʼI want to put up an office building nextʼ, Lara told Keller, ʼright in the heart of the loop.ʼ
ʼThe first thing weʼre going to do is to assemble a team. Weʼll find the best real estate lawyer in New York.
Then a great management team ...ʼ (Andrews, 34).
На етапі встановлення питання особливу роль відведено питальним діям. Якщо розглядати
констатацію проблеми або постановку завдання як центр цього сегменту, то питальні структури можна
назвати контекстом виокремлення проблеми. Ми приймаємо як факт, що в ситуаціях ділового
спілкування учасники в цілому володіють необхідними фоновими знаннями щодо питання, яке потрібно
вирішити. Вони можуть потребувати лише конкретної додаткової інформації, нових даних, щоб скласти
повне уявлення про проблему, визначитися зі своєю думкою й прийняти правильне рішення.
У цей сегмент часто включено питальні структури, які виражають прагмаустановку на отримання
додаткового, нового знання.
(1) ʼIn the States they call them mutual funds,ʼ he said to Kirksythe. «We sell shares in the fund and then
invest that income wherever it will bring the biggest return.»
ʼWhat makes your particular fund idea so special?ʼ Kirksythe asked.
ʼThe fact is that it is known as open-ended. We quarantee our client that we will always redeem his shares,
for cash, any time he decides he wants to pull out. What weʼre doing is offering the man who only has a few
hundred pounds the management expertise which is usually available only to the big investor.ʼ (Stratton, 65).
18

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

(2) David whistled under his breath, ʼWhat are the companyʼs plans at the moment?ʼ
ʼWeʼll announce the strike,ʼ said Silverman quietly ... ʼin about three weeksʼ time when weʼre certain of the
full extent and capacity of the hole. We want to make some plans for coping with the publicity and the sudden
inflow of money. The shares will go through the roof, of course. (Meyers, 32).
Іноді процедура надання нового знання / нових даних займає досить довгий період. У наступному
прикладі діалогу між начальником служби безпеки банку й виконавчим віце-президентом предметом
обговорення є підроблені чеки. Констатація проблеми проходить у контексті питально-відповідних
єдностей і значно пролонгована в часі, що пояснюється як складністю проблеми, так і її відносною
новизною для одного з учасників.
ʼFour of those credit cards are counterfeitʼ, the security chief announced. ʼСan you separate the good ones
from the bad?ʼ
Vandervoort said, ʼI see the difference, though I wouldnʼt have without the glass. How do the counterfeits
look under ultraviolet?ʼ
ʼExactly the same as real ones.ʼ
ʼThatʼs bad ...ʼ
ʼItʼs bad, all rightʼ, Nolan Wainwright agreed ...
ʼArrests?ʼʼ
ʼNone so far ...ʼ
ʼThese latest counterfeitsʼ, he queried, ʼis it likely that there is some kind of ring behind them?ʼ
ʼItʼs not only likely, itʼs a certainty. For the end product to be this good there has to be an organization.ʼ
(Bennett, 46).
Комуніканти в ситуації координативної інтенції реалізують свої права на питання рівною мірою,
незалежно від статусу й ролі. На питання безпосереднього підлеглого та помічника начальник, зазвичай,
дає вичерпну інформативну відповідь, що розкриває додаткові аспекти проблеми:
(1) ʼWe have to move fast on thisʼ, Lara had told Keller. ʼWe have forty-eight hours to line up our
financing.ʼ
ʼDo you have any figures on it?ʼ
ʼBallpark. Ninety million for the property, and I estimate another two hundred million to demolish the
hospital and put up the building.ʼ (Saunders, 78).
(2) Cabot opened the envelope and started reading, ʼGood Lord!ʼ
ʼMore on the Prime Minister trip, sir?ʼ
ʼYes, the details we didnʼt get before. Which bank, payoffs to other officials. We may not even need to bug
the airplane.ʼ (Andrews, 48).
Питальна структура, що відкриває змістову частина координативного типу інтенції, має особливу
дискурсивну функцію введення та створення умов для формулювання проблеми, тобто слугує
своєрідним передтекстом інтенції, констатації. В устах статусно вищого комуніканта такий мовний хід
спрямовано на реалізацію додаткової прагмаустановки – спонукати нижчестоячого комуніканта до
мовної дії.
(1) ʼWhatʼs bothering you?ʼ
ʼThe deal you made with the savings and loan companies ...ʼ
ʼWhat about it? We got our financing, didnʼt we?ʼ
ʼI donʼt like the completion date clause. If the building isnʼt finished by March 15th, theyʼll take it over, and
you stand to lose everything you have.ʼ (Heywood).
(2) ʼWas there any fresh news?ʼ Mel inquired, ʼabout the mired Aerеo-Mexican jet?ʼ
ʼNegativeʼ. Danny said. ʼAnd the tower chief said to tell you that not being able to use runaway three zero is
still slowing traffic fifty percent. Also, heʼs getting more phone complaints from Meadowood every time thereʼs a
takeoff over there.ʼ (Hailey).
Питальна тональність при формулюванні проблеми характерна для мови нижчестоячих
співрозмовників. Умовою використання такого типу висловлювань є пресупозиція наявності в
комунікантів вихідних фонових даних про проблему.
(1) David came into the hut. He said, ʼSo what about the mountain?ʼ
Jordan said, ʼWhen we were first here I told you what we would do.ʼ
David shook his head and said, ʼYouʼve got a lot of faith, Jordan.ʼ
ʼNo. What damn good would that be? Contrary to what somebody once said faith doesnʼt move mountains,ʼ
he smiled. ʼBut dynamite doesʼ. (Andrews, 52).
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(2) David said, ʼSo, youʼve approved the plan for the building in that form?ʼ
«Hell Iʼd have approved it if it had been shaped like a three-hundred-foot cock. Robin is paying almost half
a million for when he sells through the stock exchange: that will gross us at least another hundred thousand.»
(Saunders, 76).
(3) Moments later, as he (Cliff Castleman) seated himself beside her desk, he glanced at the open file. ʼI was
right. We get some lulus, donʼt we?ʼ
ʼI was hoping,ʼ Edwina said, ʼthat this application is some kind of sick joke, even if a ghastly one.ʼ
(Bennett, 32).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, незалежно від форми висловлювань,
інтенційні процедури постановки проблеми в змістовій фазі виконують єдину функцію константаціїповідомлення. При цьому питальні структури створюють контекст дискурсивних процедур констатації.
Джерела та література
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
2. Дубских А. І. Средства реализации коммуникативной стратегии самопрезентации личности / А. І. Дубских //
Вопросы когнитивной лингвистики : науч.-теор. журн. – 2009. – № 1. – С. 6–9.
3. Верещагин Е. М. Речевые тактики «призывы к откровенности» / Е. М. Верещагин // Вопросы языкознания. –
1992. – № 6. – С. 82–93.
4. Иссерс О. И. Коммуникативные стратеги и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : [б. и.], 2003. – 284 с.
5. Каспарова Г. С. Стратегии речевого поведения автора делового текста / Г. С. Каспарова // Вестник МГУ. 
Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – № 3. – 2002. – С. 74–82.
6. Клюев Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для ун-тов / Е. В. Клюев // Рипол. Класик. – М. : [б. и.],
2002. – 320 с.
7. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике : сб. ст. –
М. : Прогресс, 1986. – Вып. Теория речевых актов. – С. 170194.
8. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика / Н. И. Формановсая. – М. :
ИКАР, 2007. – 480 с.
9. Янко Т. Е. Когнитивные стратегии в речи: коммуникативная структура русских интродуктивных предложений / Т. Е. Янко // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6. – С. 1725.
10. Чахоян Л. П. Коммуникативная интенция в структуре речового произведения / Л. П. Чахоян, Г. Д. Невзорова // Речевой акт в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во ПГПУ, 1986. – С. 33–34.
11. Andrews L. Love and a Promise / L. Andrews. – London : Headline, 2002. – 441 p.
12. Bennett A. A. Daughterʼs Secret / A. Bennett. – London : Harper Collins Publishers, 2008. – 2008. – 599 p.
13. Meyers R. S. The Murdererʼs daughters / R. S. Meyers // St. Martinʼs Press. – N. Y., 2010. – 320 p.
14. Saunders J. All in the April Morning / J. Saunders. – London : Pan Books. – 1989. – 459 p.
Горбач Светлана. Специфика стратегии констативов как основной фактор регулирования коммуникативной интенции. В данной статье рассматривается специфика стратегии констативов как основного фактора
регулирования коммуникативной интенции. Изучая особенности через присущие ей концепты и типы дискурса,
моделируя концепты и выделяя типы дискурса, выявлено характерные особенности личности, которая их
продуцирует. Образование текста обусловлено коммуникативными намерениями автора, то есть его интенцией,
которая есть важным компонентом в схеме «адресант  интенция  текст  адресат  декодирование  влияние» и
принадлежит к одному из трех уровней, что составляют структуру языковой личности,  к прагматическому
уровню. Последний, в свою очередь, включает цели, мотивы, интересы, напутствия и интенциональности. Установлено, что каждый коммуникант, который вступает в интеракцию в процессе дискурсной деятельности, руководствуется личными интенциями и использует широкий спектр стратегий согласно четкой прагматической
перспективе деятельности продуцента. Проанализированы коммуникативные стратегии как совокупность
запланированных наперед и реализированных в процессе коммуникативного акта теоретических шагов,
направленных на достижение коммуникативной цели. Доказано, что стратегия может быть направлена на
убеждения партнера осуществить / не осуществить что-то для завоевания личного авторитета, для обмена кругозора
адресата, для вступления к сотрудничеству. Также определено, что собственно констативы используются для
передачи общеизвестных знаний. Констативы-сообщения используются для передачи фрагментов новых знаний и
составляют наибольший интерес для получателя. Их коммуникативная цель состоит в информировании адресата, в
уведомлении ему новых данных. Именно констатации-сообщения используются при передаче проблемы.
Ключевые слова: коммуникативная интенция, стратегия констативов, перлокутивный эффект, вектор
интенции.
Horbach Svitlana. Specific Strategies of Constatives as the Main Factor of Regulation of Communicative
Intention. The article deals with the specific features of the strategy of constative means of regulation factor of
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communicative intention. The question under study is devoted to the peculiarities of constatives and types of discourse,
modulating the concepts and defining main characteristics of those who produces them. The creation of the text is
predetermined by communicative intention of the author, which is considered to be the important component component in
the scheme «addressee-intention-text-addresser-decoding». It belongs to one of the three levels that compose the structure of
personality, this is the pragmatic level. It consists of aims, motives, interests, setting and intentionality. Itʼs proved that every
communicant entering the interaction in the process of discourse activity is motivated by his own intentions and makes use of
wide variety of strategies according to exact pragmatic perspective of the producer. Communicative strategies have been
analyzed as the planned group of theoretical movements that are directed to be recognized. Itʼs also proved that strategy may
be directed on the convincing of the partner to fulfill or not to fulfill something in order to win oneʼs own authority, to change
oneʼs point of view, to cooperate with. Constative messages are used for transferring fragments of new items of knowledge
and presents interest for the receiver. Its communicative aim is in the information given to the addressee and presenting new
data. The most important thing is constatives conveying are used in the problem rendering issues.
Key words: communicative intention, strategy of constatives, perlocutionary effect, vector of intention.
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Специфіка синтаксичної організації англомовних інфантичних віршованих текстів
Мовленнєве аранжування дитячих текстів викликає зацікавлення в багатьох науковців, хоча й досі залишається
дослідженою фрагментарно синтаксична побудова англомовних інфантичних віршованих текстів (ІВТ), які
висвітлюють особливості свідомості дитини дошкільного віку. Отже, мета цієї роботи – дослідження простих і
складних (паратаксис, гіпотаксис) речень ІВТ, а завдання – визначити міру поширення речень, варіанти порушень
членів речення; розглянути варіанти складних речень й особливості їх сполучникового звʼязку; установити
відношення вжитку простих та складних речень в ІВТ.
У статті наведено дефініцію терміна інфантичний віршований текст. Проаналізовано наукові дослідження
видатних науковців у галузі синтаксичної організації тексту. Співвіднесено показники використання простих і
складних речень у ІВТ. Розглянуто особливості аранжування членів простого речення, варіанти його поширення та
можливі порушення, серед яких – диспозиція й спрощення. Представлено специфіку складного речення ІВТ, яке
може бути виражене паратаксисом, гіпотаксисом і їх конвергенцією. Надано інформацію щодо основних видів
сполучникового звʼязку в складних реченнях.
Ключові слова: інфантичний віршований текст, просте речення, складне речення, паратаксис, гіпотаксис.

Постановка наукової проблеми та її значення. Мовленнєва організація дитячих текстів на
сучасному етапі привертає увагу багатьох дослідників, однак залишається фрагментарно дослідженою
синтаксична побудова англомовних інфантичних віршованих текстів (ІВТ), які розкривають «таємниці»
свідомості дитини дошкільного віку, презентуючи їх у потоці мовлення.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Мовні одиниці, що перебувають у центрі уваги сучасної
лінгвістики, часто досліджуються із синкретичного погляду, коли йдеться про комплексний підхід до їх
вивчення. Вони видаються в номінативному й комунікативному аспектах [4; 6]. Особливу увагу
сконцентровано в останній час на простих синтаксичних конструкціях та їх складових, а також на
складних реченнях, їх моделюванні у використанні в різних дискурсах [9, с. 102].
Мета й завдання статті. Обʼєкт цієї роботи – англомовні інфантичні віршовані тексти (віршовані
тексти для дітей дошкільного віку), а її предмет – синтаксична організація речень ІВТ. Мета статті –
дослідження простих і складних (паратаксис, гіпотаксис) речень ІВТ. Для цього потрібно виконати такі
завдання: визначити міру поширення речень, варіанти порушень членів речення; розглянути варіанти
складних речень та особливості їх сполучникового звʼязку; установити відношення вжитку простих та
складних речень у ІВТ.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Відповідно
до проведеного дослідження в англомовних ІВТ загальне використання простих і складних речень
© Кузьменко А., 2016
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Постановка наукової проблеми та її значення. Мовленнєва організація дитячих текстів на
сучасному етапі привертає увагу багатьох дослідників, однак залишається фрагментарно дослідженою
синтаксична побудова англомовних інфантичних віршованих текстів (ІВТ), які розкривають «таємниці»
свідомості дитини дошкільного віку, презентуючи їх у потоці мовлення.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Мовні одиниці, що перебувають у центрі уваги сучасної
лінгвістики, часто досліджуються із синкретичного погляду, коли йдеться про комплексний підхід до їх
вивчення. Вони видаються в номінативному й комунікативному аспектах [4; 6]. Особливу увагу
сконцентровано в останній час на простих синтаксичних конструкціях та їх складових, а також на
складних реченнях, їх моделюванні у використанні в різних дискурсах [9, с. 102].
Мета й завдання статті. Обʼєкт цієї роботи – англомовні інфантичні віршовані тексти (віршовані
тексти для дітей дошкільного віку), а її предмет – синтаксична організація речень ІВТ. Мета статті –
дослідження простих і складних (паратаксис, гіпотаксис) речень ІВТ. Для цього потрібно виконати такі
завдання: визначити міру поширення речень, варіанти порушень членів речення; розглянути варіанти
складних речень та особливості їх сполучникового звʼязку; установити відношення вжитку простих та
складних речень у ІВТ.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Відповідно
до проведеного дослідження в англомовних ІВТ загальне використання простих і складних речень
© Кузьменко А., 2016
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розподілилося таким чином: прості речення складають 37 %, у той час як складні – 63 %. Синтаксична
організація англомовних ІВТ відзначається перевагою вживання складних речень, кількісне застосування
яких перевищує прості майже удвічі.
Специфіка використання простого речення. Засобами формування синтаксичних конструкцій у ІВТ
можна визначити синтаксичні процеси експансії, компресії або пермутації простого поширеного речення
як базового типу синтаксичної конструкції. У простому реченні ІВТ головними членами речення є підмет
і присудок. Однак мовленню ІВТ властиві деякі синтаксичні неврівноваженості, серед яких – порушення
та спрощення.
При порушенні порядку членів речення у ІВТ на першому місці вживаються другорядні члени –
додаток й означення: It cannot be seen, it cannot be felt, | Cannot be heard, cannot be smelt, | Lies behind stars
and under hills, | And empty holes it fills [13]. Подібне порушення дає змогу когнітивно підкреслити
емоційність ДДВ, наголосити саме на предметі / явищі, що викликає захоплення, вражає.
Тенденція до синтаксичного спрощення повʼязується з еліпсом дієслова-присудка / дієслова-звʼязки
складеного іменного присудка [12, с. 110]. В ІВТ існує тенденція до редукції дієслова to be, зазвичай, у
формі третьої особи однини is, що пояснюється вагомістю додаткової інформації: ознаки, місця й часу
події, а не значення дії.
В англомовних ІВТ простежено й процес поширення простих речень. Прості речення ІВТ можуть
бути поширені додатком (Sister Molly | Pushed a trolley [7]), означенням (Long legs, crooked thighs, | Little
head and no eyes [11]), обставиною часу (Quarter to one – | Skipping is fun. | Quarter to three – | Play tag with
me. | Quarter past eight – | Leap-frog is great! | Quarter past nine – | Say bye-bye! [8]) або обставиною місця
(One, two, three, | B is for bee. One, two, | The bee is near you [7]). Випадки ускладнення простих речень
інфінитивними конструкціями та партиципацією є поодинокими.
Означення в ІВТ використовують рідше. Пор.: Grannyʼs goose | Wears the shoes. | The shoes are red
and stout. | Who goes out? | One, two, | Out go you! [7]; One finger, one thumb, keep moving. | One finger, one
thumb, keep moving. | One finger, one thumb, keep moving. | Weʼll all be merry and bright [11]; Xmas pudding,
Xmas tree, | Xmas time is gay and free [7]. Із наведеного матеріалу очевидно, що означення вживаються
частіше після присудка, який виражений дієсловом to be, як складова частина іменного предиката.
Для ІВТ характерні обставина частоти, часу та місця. Обставина місця вказує переважно на власне
місцезнаходження обʼєкта / предмета або місце проведення дії, а не напрямок. Обставина місця загалом в
ІВТ займає завершальну позицію в реченні. Обставина часу формує концептуальні відомості TIME
CHANGES у свідомості ДДВ, указуючи на сезон, день тижня або години. В ІВТ презентуються часові
показники в різних позиціях відносно головних членів речення – на початку або в кінці речення.
Обставина частоти презентована домінантно прислівниками частоти never, always, often, які вжито перед
змістовим дієсловом, у середині речення.
Специфіка використання складного речення. Домінантне положення складних речень спостерігаємо
в синтаксичній організації ІВТ – 63 %. Складне речення в ІВТ відрізняється значною синтаксичною
різноманітністю. Привілейовану позицію займає в ІВТ паратаксис, що активізовано в пропорції 42 %,
гіпотаксис у відношенні 31 % і їх конвергенція – 27 %, що засвідчує важливість переліку подій, проте їх
хронологізація не є вагомою, а складною для свідомості ДДВ убачається конвергенція типів складних
речень.
Паратаксис як реченнєва одиниця, побудована за алгоритмом рівноправності своїх предикативних
одиниць і з яких жодна не є залежною від іншої, володіє власною системою засобів вираження у вигляді
сурядних союзів, які можуть обслуговувати сурядні відношення в складносурядному реченні [2, с. 198].
В ІВТ паратаксис являє собою звʼязок між компонентами одного складного речення завдяки
сполучникам and (The rain dries all the land it touches, | Wrapping the earth in a blood red shroud [11]) і but
(Iʼm in every oneʼs way, | But no one I stop [11]). Використання в ІВТ саме цих сполучників свідчить про
формування в уяві ДДВ дій, що відбуваються одно- або різноспрямовано, – синтаксичний паралелізм.
Наявність паралельних конструкцій є однією з характеристик стилю ІВТ.
Паралелізм – звʼязок між окремими образами, мотивами тощо в продукуванні мовлення, що
виражається в однаковому розміщенні схожих елементів; розташування схожих членів речення у двох
або декількох суміжних реченнях [1]. Пор.: The alligator bit me by the seat of my pants, | and he made me do
the hoo-chee-coo-chee | dance [11]; She fell in, and I fell off, | And left nobody but the bobtail dog [13]. У
наведених ІВТ наявний синтаксичний паралелізм. Синтаксичний паралелізм установлює в тексті
відношення особливого типу смислової еквівалентності [5, с. 32]. Важлива функція паралелізму –
формування різних точок співдотику між різними сферами зображення. У синтаксичному цілому з
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паралельним звʼязком у ІВТ зображено явища природи, повторювальні дії, описано події, що є
паралельними одна до іншої за місцем і часом. Із низки єднальних сполучників властивим ІВТ є and, у
той час як as well as, both … and, neither … nor, not only … but also – нехарактерні для свідомості ДДВ;
серед сполучників протиставлення найпродуктивніший but, проте nevertheless, still, yet не набувають
великого розповсюдження в ІВТ; розділові сполучники or, either … or активно не використовуються в
ІВТ.
Паратаксис потрібно вважати показником семантичного розгортання структурного ядра
висловлення, оскільки він указує на функціонування декількох смислових центрів, що займають ту ж
саму граматичну позицію [10]. Cкладносурядне речення в загадці: {The thunder comes before the
lightning}, | {And the lightning comes before the cloud}, | {The rain dries all the land it touches, | Wrapping the
earth in a blood red shroud} [11] нараховує три смислові центри. Цей текст презентує конвергенцію
варіантів сполучення сурядних речень із використанням сполучникового (and) й безсполучникового («,»)
звʼязків. Кожна з частин складного речення поширена часовою адвербіальністю, додатком або
партиципом. Накопичення подібних стилістичних і синтаксичних засобів підвищує описовість та
переказує вразливість ДДВ до сприйняття оточення.
Більшість стилістичних і синтаксичних прийомів у ІВТ підпорядковані головній меті, що полягає в
передачі емоційного збудження ДДВ, динамізмі вербалізації думок і мобільності сюжету зображуваного.
Гіпотаксис як підпорядкованість речень – це відкрите вираження синтаксичних відношень
залежності одного елементу від іншого [3, с. 71].
Серед ІВТ, які мають сполучниковий звʼязок, у гіпотаксисі активними є сполучники after, as,
because, for, how, however, if, since, so, that, that`s how, that`s why, then, though, till, until, what, when, where,
whether, which, while, who.
Залежно від способу звʼязку між частинами гіпотаксису ІВТ та використання сполучників для нашої
роботи релевантні три види гіпотаксису – із підрядним зʼясувальним, підрядним означальним і
підрядним обставинним.
Гіпотаксис із підрядним зʼясувальним характеризує відношення додаткового пояснення одного з
членів висловлення, що виражене складним реченням. Основні єднальні сполучники та сполучні слова
цього виду гіпотаксису ІВТ – that та what, які вживаються в ІВТ рівномірно в пропорції 50 : 50. Пор.: Last
evening Cousin Peter came | To say {that he was here}…| He hung his hat upon the peg | To show {that he was
here}…| He wiped his shoes upon the mat | To show {that he was here} [11]; Freezy trees made these treesʼ
cheese freeze. | Thatʼs {what made these three free fleas sneeze} [11]. Трапляються випадки уникнення
сполучникового звʼязку – редукція сполучника that: This stick will tell the one we choose | To be the lord in
shining shoes | To rule lands both near and far | The stick says {you will be King THAR}! [7]. Для мовлення
ІВТ не характерне вживання сполучника зʼясування who. Зʼясувальне уточнення в ІВТ головним
переважно та обʼєктів, а не людей.
Гіпотаксис із підрядним адʼєктивним застосовується в ІВТ у декількох ситуаціях: індивідуалізація
обʼєкта / субʼєкта, у складі зі сполучником who: A Tudor {who tooted the flute} | tried to tutor two tooters to
toot. | Said the two to the tutor, | «Is it harder to toot or | to tutor two tooters to toot?» [11] – надання більш
деталізуючої інформації, що підкреслює особливості саме цього обʼєкта / предмета; класифікація обʼєкта
з низки однорідних обʼєктів, укладаючи сполучник that: Glittering points | {That downward thrust}, |
Sparkling spears | {That never rust} [13]; безсполучникове поєднання: The shells {she sells} are surely
seashells [11]; опис обʼєкта із застосуванням that: Snake coiled round and round, | Snake deep below the
ground, | Snake thatʼs never had a head, | Snake that binds but not with dread [14], who: Iʼve got a hen | {Who
says, | «Cluck, cluck, | Itʼs a golden egg, | Good luck, luck, luck!»} [7] – that, who передають атрибутивні
семантичні відношення.
Серед означальних сполучників у ІВТ найпоширеніший that, уживання якого становить 65 %; who –
23 %; малорозповсюджені сполучники which – 9 % та what – 3 %.
Гіпотаксис із підрядним обставинним у ІВТ представлений доволі різнопланово з використанням
значної кількості конулетивних сполучників. Найпоширенішими в гіпотаксисі з-поміж усіх сполучників
підрядності обставини є if – 33 %, when – 24,5 %. Сполучники if і when свідчать, що для свідомості ДДВ
усі події відбуваються за певних умов, обставин, що можна пояснити заохоченнями батьків ДДВ до
виконання дій, розʼясненням ДДВ умов і правил гри тощо.
Обставини умови ІВТ з єднальним сполучником if: {If a man carried my burden}, | He would break his
back [13], {If I put it | in my batter}, | it will make | my batter bitter [11], де підрядний сполучник if слугує для
вираження умовних семантичних відношень, мають характер імовірності виконання дії, невпевненості в
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остаточному результаті. Особливість ІВТ – поєднання умовності зі спонуканням: {If you guess} | Say
«yes». | {If you donʼt know} | Say «no». | If you doubt | Go out! [8]. Подібне сполучення характерне
здебільшого для рахівничок під час розʼяснення правил проведення гри.
Підрядний сполучник when: I show my colours after the rain | {And only when the sun comes out again}
[14] – упевненість у подальшій реалізації дій за вказаних умов. Зазвичай така впевненість пояснюється
попереднім досвідом у почерговості подій, які відбуваються за виконання певних обставин: Sheʼll be
coming round the mountain | {When she comes} | Sheʼll be coming round the mountain | {When she comes} |
Sheʼll be coming round the mountain, | Sheʼll be coming round the mountain, | Sheʼll be coming round the
mountain | {When she comes} | Sheʼll be driving six white horses | {When she comes} | Sheʼll be driving six white
horses | {When she comes} | Sheʼll be driving six white horses, | Sheʼll be driving six white horses, | Sheʼll be
driving six white horses | {When she comes} | Oh, weʼll all go out to meet her | {When she comes} [11].
Сполучник whether в ІВТ фігурує досить рідко (0,7 %), що можна пояснити складністю й довжиною
вимови самої лексеми, що потребує активної роботи артикуляційного апарату; застосовується лише в
скоромовках. Не характерний для ІВТ сполучник умови unless, який містить значення протиставлення /
негативу.
Обставини причини / наміру дії сполучені в ІВТ за допомогою сполучника as – 10 %: Moses supposes
his toeses are roses, | but Moses supposes erroneously. | For Moses, he knows his toes arenʼt roses, | {as Moses
supposes his toes to be} [11]; because – 1,4 %: The king and queen can never mate | (Though hands and hearts
hobnob) | Because their rooms are separate [11] та since – 0,7 %: Kings and lords and Christians raised them |
Since they stand for higher powers [14] – сполучники because та since дають змогу визначити підрядний
синтаксичний звʼязок і причиново-наслідкові відношення між частинами речення, однак такий малий
відсоток можна пояснити складністю у вимові.
Обставини часу в ІВТ представлено виключно зі сполучниками then – 5,8 %, while – 2,9 %, until –
1,4 %, after – 0,7 %, till – 0,7 %:{Until I am measured} | I am not known, | Yet how you miss me | When I have
flown [13]; {While these fleas flew}, freezy breeze blew. | Freezy breeze made these three trees freeze [11]. У
мовленні ІВТ наявна хронологізація подій, їх репрезентація у чіткій фактичній послідовності та
континуум двох або більше дій. Обмеження дій часом є маловластивим для ІВТ. Не властиві для ІВТ є
такі сполучники, як as long as, as soon as, before, by the time, just as, the moment that, since.
Обставини місця трапляються за використання сполучника where – 2,9 %: Now we climb a grassy
bank | {Where the flowers grow}; | Now we canter down again | To the road below [11].
Обставини поступки зі сполучниками though – 0,7 %, however – 0,7 % малопоширені в ІВТ: {Though
you and I have separate rooms} | Both our bottles brim with beer [11]; Read my riddle ye canʼt, | {However much
ye try} [13]. Серед ІВТ не поширені сполучники поступки although, despite, in spite of, whereas.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Синтаксична організація англомовних ІВТ
складається з простих поширених речень, паратаксису й гіпотаксису. Складні речення в ІВТ уживаються
майже удвічі частіше, ніж прості.
Специфіка використання простих речень ІВТ визначається процесами експансії, компресії та
пермутації. Прості речення в мовленні ІВТ можуть бути ускладнені доповненням, означенням,
обставиною (часу, місця, образу дії). Синтаксична організація простого речення ІВТ характеризується
редукцією дієслів, особливо to be. Таке положення обумовлено динамізмом і мобільністю висловлення.
Використання складних речень у ІВТ становить 63:100 та відзначається синтаксичною різноманітністю. Паратаксис – поєднання між компонентами одного складного речення в межах сурядного
звʼязку. У ІВТ паратаксис поєднується завдяки сполучникам and – однонаправленість дій, but –
різнонаправленість дій. У межах паратаксису формується стилістичний прийом – паралелізм. Компоненти такого речення є еквівалентними. Гіпотаксис зазначає підпорядкованість речень, синтаксичну
залежність елементів складного речення. ІВТ властиві гіпотаксис із підрядним зʼясувальним, гіпотаксис
із підрядним адʼєктивним і гіпотаксис із підрядним адвербіальним. Підрядне додаткове – пояснення
одного з членів висловлення, що виражене складним реченням. Звʼязок головного та підрядного
елементів у ІВТ може бути представлений редукцією сполучника that, наявністю that або what. Підрядне
адʼєктивне індивідуалізує обʼєкт / субʼєкт, класифікує обʼєкт із ряду однорідних обʼєктів, описує обʼєкт,
із застосуванням сполучників that, who. Підрядне адвербіальне у ІВТ змальовує обставини часу, причини,
умови, образу дії, поступки. Гіпотаксис із підрядним адвербіальним поєднаний сполучниками when, until,
while, because, if, that is the way, though, however.
Вивчення ІВТ у цій роботі не є вичерпним, тому перспективним убачається дослідження
синтаксично-стилістичних особливостей аранжування ІВТ.
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Кузьменко Анастасия. Специфика синтаксической организации англоязычных инфантических
стихотворных текстов. Речевая аранжировка детских текстов вызывает интерес у многих ученых, хотя до сих пор
остаѐтся фрагментарно исследованным синтаксическое построение англоязычных инфантических стихотворных
текстов (ИСТ), освещающих особенности сознания ребенка дошкольного возраста. Таким образом, целью
настоящей работы является исследование простых и сложных (паратаксис, гипотаксис) предложений ИСТ, а
задачами – определить степень распространения предложений, варианты нарушений членов предложения;
рассмотреть виды сложных предложений и особенности их союзной связи; установить соотношение употребления
простых и сложных предложений в ИСТ.
В статье дается дефиниция термина инфантический стихотворный текст. Проанализированы научные
исследования выдающихся ученых в области синтаксической организации текста. Соотнесены показатели
использования простых и сложных предложений в ИСТ. Рассмотрены особенности аранжировки членов простого
предложения, варианты его распространения и возможные нарушения, среди которых – диспозиция и упрощения.
Представлена специфика сложного предложения ИСТ, которое может быть выражено паратаксисом, гипотаксисом
и их конвергенцией. Указаны основные виды союзной связи сложных предложений ИСТ.
Ключевые слова: инфантический стихотворный текст, простое предложение, сложное предложение,
паратаксис, гипотаксис.
Kuzmenko Anastasia. Specificity of Syntactic Organization of English Infant Poetic Texts. Speech arrangement of
infant texts is the interest of many scientists, although syntactic construction of the English infant poetic texts (IPT), that
highlights the peculiarities of preschool age children cognition, is still fragmentary investigated. Thus, the aim of this work is
to study simple and complex (parataxis, hypotaxis) sentences of IPT. The objectives are to determine the level of extent of the
sentences, variants of infringements of the sentence; to present the types of complex sentences, and especially their types of
conjunction relations; to set the ratio of use of simple and complex sentences in IPT.
The article gives the definition of the term «infant poetic text». The researches of prominent scientists in the field of
syntactic organization of the text are analysed. Using simple and complex / compound sentences in IPT are presented
proportionally. The arrangement of simple sentence units, the extended level, possible violations, including disposition and
simplicity are shown in the article. It is pointed out the specificity of an IPT complex sentence, which can be expressed in
parataxis, hypotaxis and their convergence. Finally, the main types of conjunctions in complex / compound sentences of IPT
are stressed.
Key words: infant poetic text, simple sentence, complex sentence, parataxis, hypotaxis.
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Гендерний аспект іронічного спілкування
У статті розглянуто особливості вербалізації іронічної оцінки в мовленні чоловіків та жінок. Виявлено
специфіку функціонування гендерних стереотипів в іронічному дискурсі. Проаналізовано приклади іронізування
над гендерними стереотипами, коли індивідуальні уявлення іронічного мовця не узгоджуються з конвенційними.
Аналіз прикладів іронічних висловлень із позицій їх гендерного авторства виявив певні лексико-стилістичні
розбіжності в мові чоловіків і жінок. Чоловіки виражають іронічну оцінку переважно у формі каламбуру, парадоксу,
антитези, підґрунтям яких є абсурд, алогізм, парадоксальність мислення; використовують вульгаризми, грубі й
лайливі слова для висловлення негативних емоцій; уживають інтелектуальнішу іронію, яка апелює до прецедентних
феноменів: прислівʼїв або приказок, загальновідомих висловів із художньої літератури, рядків із пісні, реплік із
кінофільму, літературних та історичних постатей і фактів.
Характерними ознаками жіночого мовлення в іронічному спілкуванні є вживання образної іронії у формі метафори, перифрази, евфемізму; використання експресивно забарвленої лексики; лексики високого стилістичного тону.
Виявлені розбіжності не є універсальними, оскільки мовлення конкретних жінок і чоловіків часто залежить від
оточення, у якому відбувається спілкування, від соціального й культурного рівнів комунікантів.
Ключові слова: гендер, гендерний стереотип, іронія, іронічний смисл, іронічний дискурс, лексико-стилістичні
засоби.

Постановка наукової проблеми та її значення. В останні роки науковий пошук комунікативної
лінгвістики спрямовується на вивчення гендерного аспекту спілкування для встановлення специфіки та
типових тенденцій спілкування, від якого залежать характер мовленнєвого спілкування, його стратегія,
стиль і тональність.
Гендер – це соціальна стать, на відміну від біологічної, і продукується вона в процесі соціальної,
культурної й мовної практик. Останнім часом роль гендерного чинника визначають як досить
радикальну. Гендер розглядають як один із параметрів, за допомогою якого в спілкуванні конструюється
соціальна ідентичність мовця. Зазвичай, він взаємодіє з іншими параметрами – статусом, віком,
соціальною групою тощо. У лінгвістиці поки що не склалося єдиної концепції дослідження гендеру в
комунікації. До визначних досліджень проблем взаємодії гендеру та дискурсу належать праці Р. Лакофф,
Д. Таннен, Р. Водак, Дж. Вуд й ін.
Гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи
відбиток на мовленнєву поведінку особистості та на процеси її мовної соціалізації.
Гендерна стереотипізація, як відомо, виявляється на всіх мовних рівнях і тісно повʼязана з формами
вираження оцінки [3]. Особливо актуальні наукові розвідки стосовно вивчення вербалізації оцінки в
мовленні чоловіків і жінок у прямій та непрямій комунікації. Зважаючи на певну гендерну полярність, і
чоловіки, і жінки схильні до ущипливості один стосовно одного, що реалізується переважно у формі
іронічної оцінки та є виявом саме непрямої комунікації.
Мета й завдання статті. Мета дослідження  розглянути гендерні особливості в іронічному
спілкуванні. Її досягнення передбачає розвʼязання таких завдань: виявити специфіку функціонування
гендерних стереотипів в іронічному дискурсі; проаналізувати особливості вживання іронії чоловіками та
жінками в різних комунікативних ситуаціях; дослідити лексико-стилістичні розбіжності в мові чоловіків
і жінок при актуалізації іронічного смислу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Суспільство
навʼязує чоловікам і жінкам різні ролі, що стереотипно приписуються йому / їй соціумом та мовою, яка є
основним каналом одержання соціокультурної інформації. Залежно від того, як мова впливає на гендерні
особливості, формується ставлення суспільства до чоловіків та жінок і, як результат, утворюються
гендерні стереотипи – «механізми, що забезпечують закріплення та трансляцію гендерних ролей з
покоління в покоління» [1, с. 112].
Гендерні стереотипи, за визначенням Т. Говорун, – це набір консервативних, загальноприйнятих
норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів їхніх вчинків і
характеру потреб. Гендерні стереотипи закріплюють гендерні відмінності та відносини [2].
Розглянемо, яким чином гендерні стереотипи регулюють сприйняття іронії.
© Лесик І., 2016
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«Just as if a man – any man – could keep a kitchen properly», the lady said [2, с. 184].
У процесі сприйняття вищезазначеної іронії активізовано гендерний стереотип про те, що роль
домогосподарки, яка готує їжу, відводиться жінці. Тому жінки глузують із невміння чоловіків
хазяйнувати на кухні (as if a man – any man – could keep a kitchen properly). Без знання такого гендерного
стереотипу розуміння іронії реципієнтом було б неадекватне.
Інший приклад демонструє іронізування над гендерним стереотипом, укоріненим у суспільстві:
«Itʼs lovely to have company and weʼll be much safer from exotic, handsome Egyptians if weʼre together.
Or is it the male population who should be frightened of us?»
Leonie laughed and looked ruefully at her sturdy body. «I think Iʼm quite safe enough and the male
population neednʼt worry» [7, с. 54].
Згідно з конвенційним гендерним стереотипом природно, що жінки побоюються чоловіків через
їхню інколи агресивну, навʼязливу поведінку чи сексуальні домагання. Критичне, насмішкувате
ставлення до подібного стереотипного уявлення розкриває позицію іронічного мовця, відмінну від
конвенційної (is it the male population who should be frightened of us?). Реципієнт, співвідносячи
конвенційний гендерний стереотип з індивідуальним баченням ситуації, сприймає невідповідність між
ними та усвідомлює іронічний намір продуцента іронії.
Аналізуючи гендерні особливості вживання іронії, потрібно відзначити, що чоловіки частіше
застосовують іронію. Ці дані експериментально доведено дослідженнями багатьох лінгвістів [4; 5; 6].
Установлено, що чоловіки оригінальніші, лаконічніші у вираженні іронічної оцінки.
Їхні бажання показати в спілкуванні високий рівень ерудиції спонукає до вживання в іронічній
комунікації прецедентних феноменів: прислівʼїв або приказок, загальновідомих висловів із художньої
літератури, рядків із пісні, реплік із кінофільму, літературних та історичних постатей і фактів.
Прикладом такого вживання слугує прецедентне висловлення, джерелом якого є прецедентний
текст.
«You know, Iʼd like to try another lion,» Macomber said. «Iʼm really not afraid of them now. After all, what
can they do to you?»
«Thatʼs it,» said Wilson. Worst one can do is kill you. How does it go? Shakespeare. Damned good. See if I
can remember. Oh damned good. Used to quote it to myself at one time. Letʼs see. «By my troth, I care not; a
man can die but once; we owe God a death and let it go which way it will he that dies this year is quit for the
next» [5, с. 362].
Прецедентне висловлення, яке проектується в новий контекст, є цитатою з відомого твору
В. Шекспіра «Генріх IV» (частина 2, акт III, сцена 2). Ці слова в пʼєсі промовляє один із рекрутів, кравець
Мозгляк, коли погоджується йти на війну. При відновленні інтертекстуальних звʼязків створено контраст
між прецедентним висловлюванням та структурою нового тексту. Уілсон (Wilson), персонаж твору
Хемінгуея, іронізує над Макомбером, який перебуває лише на початку свого морального перетворення –
подолання ганебного відчуття страху (Iʼm really not afraid of them now). Він ще не готовий до того, щоб
піти на смерть, тому й запитує: «Що леви можуть заподіяти?» (what can they do to you?). Прецедентне
висловлення, яке належить епосі Відродження з її ідеологією, шляхом перенесення в новий контекст
іншої епохи з іншою ідеологією протиставляється цьому новому контексту та набуває іронічного смислу.
Інший приклад демонструє вживання чоловіком прецедентного висловлення, джерелом якого є
прислівʼя.
«Good riddance to bad rubbish,» was Aarfyʼs unperturbed response.
«Donʼt say that about her!» Nately protested with passion that was both a plea and a rebuke.
«I want her to stay with me» [3, с. 295].
Прецедентне висловлення, джерелом якого є прислівʼя «баба з воза – коням легше» (good riddance to
bad rubbish), проектується в контекст, який є недоречним для його функціонування. Головний герой
твору Хелера, навпаки, бажає, щоб дівчина залишилась із ним (I want her to stay with me), і дуже
переймається тим, що вона йде від нього. Цей контраст і є основою сприйняття іронії.
Уживання чоловіком інтелектуальної іронії, яка апелює до прецедентного імені, слугує такий
приклад:
«What the devil do you mean, he wonʼt fly more missions?» he asked with a smile, as Colonel Cathcart
creapt away into a corner to brood about the sinister import of the name Yossarian popping up to plague him
once again. […]
«Who does he think he is – Achilles?» Colonel Korn was pleased with the simile and filed a mental
reminder to repeat it the next time he found himself in General Peckemʼs presence. «He has to fly more missions.
He has no choice. Go back and tell him youʼll report the matter to us if he doesnʼt change his mind» [3, с. 401].
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Прецедентне імʼя (Achilles) проектується в новий контекст із прецедентного тексту класичної
античної міфології. Інтерпретація цієї іронії передбачає встановлення асоціативних звʼязків із
міфологічним сюжетом, де йдеться про те, як один із найшановніших і найлегендарніших античних
героїв, відчуваючи образу, відмовляється продовжувати війну з троянцями.
Порівняння американського військового (Yossarian), котрий виявляє боягузтво й відмовляється
виконувати бойові вильоти, намагаючись урятувати власне життя, із відважним і величним Ахіллесом, є
парадоксальним, несумісним із ситуацією, змальованою в прецедентному тексті, що спрямоване на
вираження іронічної оцінки – зневажливого ставлення до особи, яка наважилася не підкоритися
військовим наказам.
Звернення чоловіків до прецедентних феноменів в іронічному спілкуванні свідчить про посилання
на авторитети, про їхнє бажання інтелектуальної переваги, намагання справити враження більш
обізнаних і компетентних осіб.
Аналіз прикладів іронічних висловлень із позицій їхнього гендерного авторства ілюструє певні
розбіжності мовлення чоловіків і жінок. Чоловіки передають іронічну оцінку переважно у формі
каламбуру, парадоксу, антитези, використовують вульгаризми, грубі й лайливі слова для висловлення
сильно негативних емоцій. Жінки ж тяжіють до вживання образної іронії, їхнє мовлення
характеризується витонченістю слів, насиченістю експресивно забарвленої лексики.
Розглянемо особливості чоловічого мовлення в іронічному спілкуванні. Найбільш яскравим виявом
мовлення чоловіків на стилістичному рівні ми вважаємо парадокси.
«Harryʼs rude. Heʼs a pig,» Barker said.
«Harryʼs got the clearest, most far-reaching head of the whole bunch of us.»
«Does that excuse his inexcusable manners?» Barker said.
«Come off it, Jake, just donʼt pay any attention to Harry» […] [1, с. 27].
Вищезазначений іронічний парадокс ґрунтується на осмисленні абсурдного суперечливого
висловлення, яке виявляється в тому, що не можна пробачати те, що є непробачуваним. Парадоксальне
протиставлення формує іронічний смисл – вираження негативного ставлення до особи, яка поводиться
некультурно і неввічливо, демонструє брутальні манери, незважаючи на свої розумові здібності.
Іронічний мовець-чоловік наголошує на оригінальності висловлюваних думок та суджень, на
нестандартності ситуацій, демонструє безглузде, невідповідне природі речей використання одиниць мови
чи гру з ними.
Застосування в мовленні чоловіків іронічного каламбуру, що ґрунтується на навмисному поєднанні
в одному контексті різних значень полісемантичного слова, демонструє такий приклад:
«Got anything to drink?» Al asked.
«Silver, beer, bevo, ginger-ale,» George said.
«I mean you got anything to drink?»
«Just those I said» [4, с. 256].
Значення слова «to drink – to take (a liquid) into the mouth and swallow» є прототипним, оскільки
охоплює найбільш типове й частотне вживання. І тому не дивно, що, коли просять Джорджа принести
щось випити, він пропонує випити лимонад, морс, шипучку, тобто безалкогольні напої. Проте це явно не
відповідає очікуванню головного героя Ела, який має на увазі інше значення слова «to drink – to consume
alcohol». Перетинанням значень полісемантичного слова «to drink» та зіштовхуванням їхніх оцінок
формується структура, яка й містить іронічну оцінку.
Розглянемо іронію, побудовану на антитезі, до якої часто вдаються чоловіки.
«Thatʼs right. Heʼs Assyrian».
«That crazy bastard».
«Heʼs not so crazy,» Dunbar said. «He swears heʼs not going to fly to Bologna».
«Thatʼs just what I mean,» Dr. Stubbs answered. «That crazy bastard may be the only sane one left»
[3, с. 114].
Антитеза, яка вміщує іронічну оцінку, передбачає зіштовхування негативної та позитивної оцінок у
межах одного організуючого фрейму чи концептуального простору, коли протиставлені протилежні
прояви однієї й тієї самої сутності. Ефект іронії – глузування над чоловіком, який лише вдає із себе
божевільного, а насправді є єдиною людиною зі здоровим глуздом, котра усвідомлює все безглуздя війни
та відмовляється брати в ній участь. Використання грубої, лайливої лексики (that crazy bastard) в
мовленні чоловіка лише підсилює прагматичний ефект іронії.
Отже, чоловіки в іронічному дискурсі тяжіють до засобів, підґрунтя яких  абсурд, алогізм,
парадоксальність мислення; їхня сутність складає поєднання протилежних, несумісних понять, що
призводить до утворення контрасту, протиставлення.
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Звернемося до особливостей жіночого мовлення при актуалізації іронічного смислу.
«I just needed to take the wind out of that particular gentlemanʼs sails.»
She grinned at Rosie. A conspiratorial grin.
Rosie, who loathed Stephen with a vengeance, grinned back. «Welcome to the family, Vida!» [6, с. 75].
Іронічний мовець – Vida – висловлює своє критичне емоційно-оцінне ставлення до обʼєкта іронії
(Stephen), яке ґрунтується на несхваленні реальної ситуації (упереджені, навіть шовіністичні погляди
Стівена на роль жінки, які він продемонстрував у попередній розмові). Така позиція чоловіка не
відповідає ідеалізованим очікуванням продуцента іронії про рівноправність між чоловіками й жінками.
Метафорична іронія надає мовленню жінки образної виразності, емоційності, висловлення набуває
особливого забарвлення та яскравості.
Розглянемо інший приклад уживання іронії в мовленні жінок.
She walked in, looking all business in a hunter green suit. «Oh». Her eyebrows lifted as she scanned his
body stretched out on the bench, muscles rippling and oiled with sweat. Her heart did a fast somersault. «Sorry
to interrupt your male ritual».
«Did you want something, Conroy?» Jed rattled the barbell back into the brace [8, с. 353].
Жінка іронізує над чоловіком, який настільки занурився в заняття фізичними вправами, що не
помічає її присутності. В іронічному висловленні вживається лексика високого стилістичного тону. Як
бачимо, іронізування створюється вміщенням перифрази в чужий знижений, пародійно орієнтований
контекст.
Жінки часто вдаються до евфемізмів, сутність яких полягає в заміні грубих, непристойних, а також
неприємних виразів більш увічливими.
The name plates on the mailboxes were odd. One read «Helen» and below it «French lessons.» Another
read «Rosie» and, below that, Greek taught here.
«Is this an educational area?» Catherine asked.
Evelyn laughed aloud. «In a way I guess it is. Only the kind of education these girls give canʼt be taught in
school.»
Evelyn laughed even louder when Catherine blushed [10, с. 83].
Евелін насміхається над Катериною, яка помилково ототожнює справжні навчальні заняття із
заняттями сексом.
Жіночий стиль іронічного спілкування характеризується більшим ступенем увічливості.
«Just kindly lower that voice of yours, please, young man. Nobodyʼs deaf.»
«[…] all I want, God damn it, Bessie, is to be left alone in this bathroom. Thatʼs my one simple desire»
[9, с. 51].
Іронічний мовець (Bessie), використовуючи надмірно ввічливе прохання (Just kindly lower that voice
of yours, please, young man), нагадує своєму синові про культурну норму, згідно з якою діти не повинні
підвищувати голос на своїх батьків. Надмірну ввічливість реципієнт іронії тлумачить як насмішку, і це
викликає його негативну реакцію (all I want, God damn it, Bessie, is to be left alone).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Гендерні стереотипи є фіксованими
структурами свідомості, які, по-перше, економлять когнітивні зусилля, прискорюють та полегшують
процес інтерпретації іронії; по-друге, функціонують як зразки для зіставлення з реальною ситуацією, при
цьому реальна ситуація не узгоджується зі стереотипом, що мотивує появу іронічної оцінки. У випадку,
коли індивідуальні уявлення іронічного мовця не узгоджуються з конвенційними, гендерні стереотипи
виступають обʼєктом іронії.
Існують певні розбіжності в мовленні чоловіків і жінок при вираженні іронічної оцінки. Типовими
рисами, які характеризують чоловіче мовлення в іронічній комунікації, є вживання інтелектуальної
іронії, яка апелює до прецедентних феноменів; використання засобів, підґрунтя яких  абсурд, алогізм,
парадоксальність мислення; звернення до вульгаризмів, грубих і лайливих слів для висловлення сильно
негативних емоцій.
Проявами жіночого мовлення на лексико-стилістичному рівні слугують уживання образної іронії у
формі метафори, перифрази, евфемізму; використання експресивно забарвленої лексики; лексики
високого стилістичного тону.
Водночас виявлені розбіжності не мають універсального характеру, оскільки мовлення конкретних
жінок і чоловіків часто залежить від оточення, у якому відбувається спілкування, від соціального й
культурного рівня комунікантів. Нерідко в мові жінок проявляються риси, властиві чоловічій поведінці, і
навпаки.
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Запропоновані висновки про гендерні аспекти іронічного спілкування не претендують на
вичерпність, універсальність, але заслуговують на увагу для подальших серйозних студій цієї проблеми.
Перспективу цієї наукової розвідки становить детальніше вивчення гендерного дискурсу в різних
його проявах із метою виявлення специфіки комунікативних процесів між чоловіком і жінкою, пошуку
ефективних моделей спілкування.
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Лесик Ирина. Гендерный аспект иронического общения. В статье рассматриваются гендерные особенности
иронического общения, исследуется специфика функционирования гендерных стереотипов в ироническом
дискурсе. Гендерные стереотипы являются фиксированными структурами сознания, которые, во-первых, экономят
когнитивные усилия, ускоряют и облегчают процесс интерпретации иронии; во-вторых, работают как образцы для
сравнения с реальной ситуацией, при этом реальная ситуация не согласуется со стереотипом, что мотивирует
иронию. В случае, когда индивидуальные представления иронического говорящего не согласуются с конвенционными, гендерные стереотипы выступают объектом иронии.
Анализ примеров иронических высказываний с позиций их гендерного авторства иллюстрирует некоторые
различия речи мужчин и женщин. Мужчины передают ироническую оценку преимущественно в форме каламбура,
парадокса, антитезы, основой которых является абсурд, алогизм, парадоксальность мышления; используют вульгаризмы, грубые и бранные слова для выражения сильно негативных эмоций; употребляют более интеллектуальную
иронию, которая апеллирует к прецедентным феноменам.
Типичными чертами, которые характеризуют женскую речь в иронической коммуникации является употребление образной иронии в форме метафоры, перифразы, эвфемизма; использование экспрессивно окрашенной
лексики; лексики высокого стилистического тона.
Выявленные гендерные различия нельзя считать универсальными, поскольку речевое поведение конкретных
женщин и мужчин часто зависит от окружения, в котором происходит общение, от социального и культурного
уровня коммуникантов.
Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, ирония, иронический смысл, иронический дискурс, лексикостилистические средства.
Lesyk Iryna. The Gender Aspect of Ironic Communication. This article discusses gender characteristics in an ironic
speech, investigates the peculiarities of functioning of gender stereotypes in an ironic discourse. Gender stereotypes are fixed
structures of consciousness, which, first, save cognitive efforts, speed up and facilitate the process of interpreting irony,
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secondly, act as comparison samples with the actual situation, where the real situation is not consistent with the stereotype
that motivates irony. In the case where the individual representation of an ironic speaker is not consistent with conventional,
gender stereotypes are the subject of irony.
Analysis of examples of ironic statements in terms of their gender authorship illustrates some of the differences in the
speech of men and women. Men use irony mainly in the form of a pun, paradox, antithesis, the basis of which is absurd,
illogic, paradoxical thinking; use vulgar, rude and abusive words to express strongly negative emotions; employ more
intelligent irony, which appeals to the precedent phenomena.
Typical features that characterize womenʼs speech in an ironic communication is the use of irony shaped in the form of
metaphors, paraphrases, euphemisms; use of expressive and elevated vocabulary.
Identified gender differences cannot be considered universal because verbal behaviour of individual women and men
often depends on the context in which communication takes place, on the social and cultural level of the communicants.
Key words: gender, gender stereotypes, irony, ironic sense, ironic discourse, lexical and stylistic means.
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Макарук Лариса

Шрифт як лінгвальний модус: функціональний аспект
(на матеріалі англійського мультимодального дискурсу)
У роботі проаналізовано невербальні графічні засоби, які функціонують у сучасному англомовному
комунікативному просторі. Детально проаналізовано специфіку шрифту, який належить до однієї з груп «шрифт та
колір», що складає загальну запропоновану нами класифікацію англомовних паралінгвальних компонентів.
Звернуто увагу на розмір шрифту, його кольорову гаму й локацію. Виокремлено низку функцій, які виконує шрифт
у сучасних англомовних мультимодальних блоках. Окреслено спектр можливостей спілкування, які надає шрифт,
його семантичні та прагматичні особливості. Обґрунтовано лінгвістичні аспекти шрифтів. Наведено низку
ілюстрацій, що уможливили виявлення нових функцій, які виконують шрифти в сучасних англомовних
мультимодальних повідомленнях. Корпус фактичного матеріалу дав підставу встановити, що шрифт виконує
конкретизуючу, узагальнювальну, ідентифікуючу та змістовидільну функції. Серед інших основних параметрів
шрифту відносно інших модусів можна виокремити цілісність, композиційну сумісність / несумісність, єдність і
суперечність стилю та форми, гармонічність / негармонічність, звʼязок гарнітури зі змістом повідомлення, її
пропорційність / непропорційність.
Ключові слова: шрифт, функції, семантика, зміст, модус.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний англомовний комунікативний простір
перенасичений різнорідними паралінгвальним компонентами, які функціонують на різних рівнях та
відрізняються своєю формою, розмірами, кольоровим забарвленням і, вочевидь, функціональним
призначенням. До спектра невербальних графічних компонентів належать шрифт, колір, ілюстрації або
зображення (світлини, карикатури, комікси, замальовки, смайли, наклейки та ін.), знаки пунктуації й усі
інші несловесні компоненти.
В одній із попередніх розвідок означені вище засоби нами поділено на кілька груп, у рамках яких
виокремлено й окремі підгрупи. Як результат, запропонована класифікація [4] невербальних графічних
засобів має такий вигляд: сегментація тексту та інші графічні ефекти; шрифт і колір; непіктографічні
та нефотографічні паратекстові елементи; іконічні мовні елементи (зображення); інші невербальні
засоби.
Зауважимо, що ці групи більшою чи меншою мірою повʼязані між собою. Усі вони досить обʼємні,
оскільки містять великий спектр різних елементів, що підлягають аналізу. Проведений аналіз свідчить:
найбільш тісний звʼязок мають перші дві групи. До групи, яку ми номінуємо сегментація тексту та
інші графічні ефекти, належать розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтація
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secondly, act as comparison samples with the actual situation, where the real situation is not consistent with the stereotype
that motivates irony. In the case where the individual representation of an ironic speaker is not consistent with conventional,
gender stereotypes are the subject of irony.
Analysis of examples of ironic statements in terms of their gender authorship illustrates some of the differences in the
speech of men and women. Men use irony mainly in the form of a pun, paradox, antithesis, the basis of which is absurd,
illogic, paradoxical thinking; use vulgar, rude and abusive words to express strongly negative emotions; employ more
intelligent irony, which appeals to the precedent phenomena.
Typical features that characterize womenʼs speech in an ironic communication is the use of irony shaped in the form of
metaphors, paraphrases, euphemisms; use of expressive and elevated vocabulary.
Identified gender differences cannot be considered universal because verbal behaviour of individual women and men
often depends on the context in which communication takes place, on the social and cultural level of the communicants.
Key words: gender, gender stereotypes, irony, ironic sense, ironic discourse, lexical and stylistic means.
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Шрифт як лінгвальний модус: функціональний аспект
(на матеріалі англійського мультимодального дискурсу)
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Звернуто увагу на розмір шрифту, його кольорову гаму й локацію. Виокремлено низку функцій, які виконує шрифт
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ілюстрацій, що уможливили виявлення нових функцій, які виконують шрифти в сучасних англомовних
мультимодальних повідомленнях. Корпус фактичного матеріалу дав підставу встановити, що шрифт виконує
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та нефотографічні паратекстові елементи; іконічні мовні елементи (зображення); інші невербальні
засоби.
Зауважимо, що ці групи більшою чи меншою мірою повʼязані між собою. Усі вони досить обʼємні,
оскільки містять великий спектр різних елементів, що підлягають аналізу. Проведений аналіз свідчить:
найбільш тісний звʼязок мають перші дві групи. До групи, яку ми номінуємо сегментація тексту та
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сторінки, поля, ширина тексту, позиціонування тексту (вертикальне, горизонтальне, діагональне,
ситуативне (довільне)), виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення, зумисне злиття
текстових компонентів без потрібної проміжної відстані).
До наступної групи шрифт та колір відносимо шрифтові й кольорові варіації (написання курсивом,
капіталізація, напівжирне виділення (повна або часткова акцентуація), незвичайне написання слів,
одночасне застосування кількох гарнітур, розмірів шрифту та кольорів). Специфіку шрифту частково
обґрунтовано в наших роботах [3; 4]. Однак окремі аспекти ще не були докладно висвітлені, частина з
тих, про які вже йшлося, потребують додаткових уточнень і доопрацювань, що й зумовлює доцільність
та актуальність обраної проблематики.
Мета дослідження – виявлення ролі й функцій шрифту в сучасному англійському писемному
мовленні, що передбачає розвʼязання таких завдань:
– окреслити диференційні ознаки шрифтової графіки;
– проаналізувати англійські писемні шрифтові фрагменти;
– ідентифікувати шрифтові варіації;
– визначити роль та функції шрифту в сучасному англійському писемному мовленні.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Стиль і
зовнішній вигляд друкованих матеріалів, із якими щоденно стикаємося, на перший погляд, видаються
звичними й монотонними. Не всі усвідомлюють, що шрифт – це не лише оболонка, яка слугує для
вираження думок та ідей. Це важливий композиційний елемент, за яким закріплено відповідне значення.
У цифрове століття виникає потреба дослідження шрифту й кольору з урахуванням лінгвальних
складників та методик аналізу.
Шрифт – це своєрідний інструмент, який перетворює усне мовлення на візуалізовані писемні знаки.
Палітра сучасних шрифтів і кольорів надзвичайно багатогранна. Її складають сотні різноманітних
гарнітур, які спершу зʼявляються на моніторі компʼютера за допомогою вибору певних опцій меню або
натискання кількох клавіш. Згодом вони потрапляють до потенційної аудиторії. На перший погляд, усе
просто й звично. Насправді ж, якщо врахувати становлення, еволюцію та сутність шрифту, усе виглядає
значно складніше.
В. О. Істрін уважає, що «кожен писемний знак має більш або менш стабільну графічну форму,
притаманну йому як носію певного значення, що призводить до його впізнавання незалежно від
індивідуальних та історичних почерків або малюнків «гарнітур» друкарських шрифтів. Ця типова форма
знака, повʼязана з його значенням, може бути названа графемою. Одна й та сама графема може мати різні
графічні варіанти, наприклад, друковані та рукописні, рядкові й заголовкові, історичні та індивідуальні, а
в друкарських шрифтах – також гарнітурні» [1, с. 50].
М. Г. Різник зазначає, що «…лінгвісти розуміють графему як аналог фонеми. Тому в них однією й
тією самою графемою вважаються знаки, що мають у цій системі письма однакове фонематичне
значення, навіть якщо вони відмінні за формою, походженням і назвою. Фахівці письма й шрифту,
навпаки, основною ознакою графеми, вважають її типову форму, нерідко ігноруючи її значення [5, с. 54].
Зважаючи на це, велика літера «G» та маленька «g» є різними графемами.
Шрифт (нім. Schrift, від schreiben – писати) – графічний малюнок накреслень літер і знаків, які
складають єдину стилістичну й композиційну систему, набір символів визначеного розміру та малюнка.
У вузькому друкарському сенсі шрифтом називається комплект друкарських літер, призначених для
набору тексту. Група шрифтів різних видів і кеглів, що мають однакове накреслення, єдиний стиль й
оформлення, називається гарнітурою [7].
Шрифти диференціюють за гарнітурою (обʼєднання різних за кеглем та нарисом, але однаковим за
характером накреслення шрифтів); за нахилом (прямий, похилий, курсив); за насиченістю (контурний,
світлий, ужирений, напівжирний, жирний, наджирний); за шириною (надвузький, вузький, нормальний,
широкий, надширокий); за ілюміновкою (оконтурений, відтінений, штриховий, орнаментований,
негативний, кольоровий); за розміром (кеглем) [7].
Карпенко Ю. О. зауважує, що в друкарській графіці розмежовують різні шрифти, наприклад корпус,
петит (за розмірами), світлий, півжирний (за товщиною), курсив, прямий (за нахилом чи його
відсутністю) тощо [2, с. 176].
Вибір шрифтів, як і інших елементів – невипадковий, а зумовлений та пояснюється кількома
чинниками:
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 відповідністю шрифту авторському задуму;
 відповідність шрифту тематиці (семантиці) тексту чи повідомлення;
 відповідність шрифту єдності стилю та графічної композиції.
Цифрове століття мимоволі модифікувало традиційне уявлення про те, що шрифт – це формальна
графічна оболонка, яка перетворює усні висловлювання та писемні й передає їх на великі відстані,
фіксуючи в часі. Ми схиляємося до думки, що в сучасному соціумі неможливо перетворити усний текст
на писемний, не обдумуючи до деталей вигляд, структуру, стиль і прагматичну спрямованість кінцевого
продукту.
Шрифтові графічні репрезентанти слів, словосполук, речень та текстів формують кінцеву
семантику повідомлення, незалежно від його обсягу. Насиченість, ширина, ілюміновка та розмір шрифту
можуть як підсилювати важливість сказаного, так і спростовувати його вагомість. Від добору
відповідного шрифту залежить зручність читання. Шрифт і колір також впливають і на рівень інтересу
до запропонованого читацькій аудиторії кінцевого продукту. Отже, від шрифту залежить кількість
зацікавлених осіб, які прочитають пропонований матеріал.
Спростуємо також традиційне твердження про те, що шрифт – це виключно технічний друкарський
елемент, мета якого – «перевести усні висловлювання» в писемні. Ураховуючи той факт, що писемне
мовлення, на відміну від усного, – позбавлене окремих додаткових можливостей, як-от: музичного
супроводу, додаткових голосових ефектів, – саме шрифт «бере на себе відповідальність» за
конструювання саме такого значення, яке б максимально задовольняло продуцента та було б якомога
приємнішим і зручнішим для читання зі сторони реципієнта.
Шрифт, які і всі інші семіотичні модуси без винятку (колір, зображення та ін.), «бере» безпосередню
участь у формуванні значення. Ми підтримуємо думку про те, що «кожна літера має свій характер…».
Літери можуть бути пишні (помпезні), показні, нерішучі, схвильовані, зухвалі, різкі, такі, що не
заслуговують на повагу, вульгарні. Однак вони також можуть бути й відкритими, зрозумілими, точними,
елегантними, простими, вишуканими. Майже як люди» [8, с. 96].
На думку В. Е. Шевченко, «… шрифт як основний елемент друкованого видання, що несе змістове
навантаження, перш за все, повинен полегшувати сприйняття тексту, підвищувати його змістовність,
організовувати і впорядковувати різнорідну інформацію, виділяти окремі блоки або елементи видання
шрифтовими і нешрифтовими способами. Окрім практичних завдань, типографіка також дозволяє
створювати сторінки, витримані в певному стилі (класичному, модерністському або постмодерністському; спокійному або жвавому; стриманому або галасливому)» [6].
Закономірно, що важливість інформації напряму залежить від шрифту. Чим більші його розміри,
тим важливіша інформація, чим менші – тим менш важливе повідомлення.
В. Е. Шевченко також зауважує, що «повна графічна характеристика шрифту включає контрастність
(співвідношення основних і сполучних рисок); малюнок засічок (каплеподібні, прямокутні, лінійні) або їх
відсутність; насиченість (світлі, напівжирні, жирні); нахил (прямі, курсивні, похилі); щільність літер
(нормальна, вузька, широка); заповненість основних штрихів (відтінені, контурні, штриховані); кегль
(розмір літер). Шрифти прямі, курсивні, нормальні, вузькі й широкі можуть бути світлими,
напівжирними та жирними (насиченість шрифту), що створює значну кількість різновидів однієї
гарнітури. Модифікація літер здійснюється за допомогою зміни деяких з елементів літери. Форма
шрифту надає тексту різні змістові відтінки, комбінації його накреслення й просторових форм фіксують
увагу на певному слові або фрагменті тексту, що дає змогу інтерпретувати текст засобами набору. За
насиченістю шрифти бувають світлими (Light), суперсвітлими (Extra light), напівжирними (Semi bold),
жирні (Bold) [6].
Шрифт виконує низку різноманітних функцій. Із-поміж ключових можна виокремити
конкретизуючу, узагальнювальну, ідентифікуючу, змістовидільну. Серед основних параметрів шрифту
відносно інших модусів можна виокремити цілісність, композиційну сумісність / несумісність. Крім того,
потрібно звертати увагу й на єдність та суперечність стилю, форми й змісту, гармонічність /
негармонічність, звʼязок гарнітури зі змістом тексту, пропорційність / непропорційність елементів
мультимодальних повідомлень, відповідність гарнітури змісту.
Наведемо приклади, які дадуть змогу проілюструвати функціональні особливості шрифтів і спектр
їхніх можливостей з урахуванням лінгвальних параметрів. Як свідчить проведений аналіз, шрифти тісно
повʼязані з кольорами. На рис. 1 представлено квітку, яку створено за допомогою вербальних одиниць,
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які, зі свого боку, сформовані за посередництвом різних шрифтів та широкої палітри кольорів. Як
бачимо, кожна з пелюсток цієї «вербалізованої квітки», як і її серцевина, містить лексичні одиниці, які
повторюються в довільному порядку. Їх кількість варіюється, що, відповідно, залежить від розміру та
насиченості обраного кеглю. На кожній із пелюсток і на серцевині розміщено такі лексичні одиниці (у
різній послідовності та кількості): nature, romance, love, flower, piece, freedom, beauty, flower, spring.
Серцевина не відрізняється від пелюсток, усі «вербалізовані» елементи переплітаються один з одним.
Вербальні одиниці, які утворюють одну пелюстку, тісно переплітаються з іншою, поступово («плавно»)
переходячи в іншу, перетворюючись на її частину, або стають частиною серцевини.
Форма «вербалізованої квітки» ідентична формі традиційної квітки. У цьому випадку шрифт та
колір є ключовими формо- та змістонаповнювальними складниками, які мають досить потужну
прагматичну спрямованість. На противагу цій квітці уявимо традиційну, під якою розуміємо таку, що
складається з одного чи кількох кольорів. Саме в таких випадках колір – провідний модус, який і
визначає міру впливу та естетичні ефекти зображуваного обʼєкта, на відміну від того, який представлено
на рис. 1.
Палітра кольорів і їхніх відтінків у цьому випадку нефіксована, як в багатьох інших. Квітка
різнобарвна, а визначити превалюючий колір складно. На фоні інших кольорів та кеглів простежено той,
який більший за розміром. Тому очевидно, що саме він найбільш задіяний у процесі творення
«вербалізованої квітки». Варте уваги є й те, що слово «квітка», яке власне дублює й сам аналізований
обʼєкт, представлено кількома відтінками зеленого кольору: кожна літера має інший відтінок. У цьому
випадку шрифт виконує змістовидільну функцію. Для цього прикладу також характерні цілісність,
композиційна сумісність, єдність стилю, форми та змісту.

Рис. 1. Квітка, створена з вербальних одииниць [10]
На рис. 2 зображено «вербалізований велосипед», який складається з англомовних вербалізованих
частин: рами, коліс, керма, педалей, сідла, ножних гальмів, ланцюгової передачі, спиць, шин та ін. В уяві
пересічного індивіда велосипед кожна «вербалізована деталь» має невербальний відповідник. Це
нестандартний велосипед. Безсумнівно, у його творенні важливу роль відіграє шрифт, за допомогою
якого його й створено. Шрифт повністю відповідає формі традиційного велосипеда. Розміщення
вербалізованих компонентів нелінійне, а максимально «підлаштоване під потріну форму». У цьому
випадку шрифт виконує ідентифікуючу й змістовидільну функції. Для аналізованого рисунка також
властива цілісність, композиційна сумісність, єдність форми та змісту, гармонічність.
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Рис. 2. Вербалізований велосипед [12]
На наступному рисунку представлено лексему «love». Окрім однакової гарнітури та розміру
шрифту, ці слова містять декоративні елементи, які увиразнюють зміст. Вочевидь, що створення саме
таких зображень потребує додаткових зусиль і неабиякої креативності. Шрифт на цих рисункх виконує
конкретизуючу та змістовидільну функції. Їм також притаманна цілісність, композиційна сумісність,
єдність форми й змісту, гармонічність.

Рис. 3. Лексема «LOVE» [11]

Рис. 4. Лексема «LOVE» [9]

На рисунку 5 за посередництва різних розмірів шрифту представлено лексему «vote». Її репрезентація незвична, однак семантика цієї ж лексеми підсилена низкою інших, які прямо стосуються процесу
голосування: election activity, law, yes, independence, rights, choice, position, news, you, do, lead, social, rule,
life, top, join, democracy, development, important, guarantees, politics, equality, dollar, economics, financial,
fight, civil, democrats, republicans, crisis. Лексема ―vote‖ складається з чотирьох літер, які утворені з 33 слів
та однієї позначки валюти $.
У цьому випадку шрифт виконує узагальнювальну, ідентифікаційну й змістовидільну функції. Крім
того, йому також притаманна цілісність, композиційна сумісність, єдність стилю, форми та змісту,
гармонічність.
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Рис. 5. Зображння лексеми «VOTE» шрифтом різних кольорів [14]
Ще один рисунок, який підлягає аналізу, обраний не випадково. На ньому зображено знак питання,
семантику якого підсилено теж за допомогою низки лексем-питальних слів на чорно-білому фоні, які
повторюються: why, who, where, when, what, how. У цьому прикладі шрифт виконує змістовидільну
функцію. Крім того, у цьому випадку потрібно звертати увагу й на єдність стилю, дублікацію форми,
гармонічність поєднання різних модусів.

Рис. 6. Зображення знака питання (змістовидільна функція шрифту) [13]
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження свідчить, що шрифт
та колір – це потужні семіотичні модуси, які можуть виконувати низку функцій: конкретизуючу,
узагальнювальну, ідентифікуючу, змістовидільну. Важливими та невідʼємними параметрами шрифту
відносно інших модусів є цілісність, композиційна сумісність / несумісність, єдність і суперечність
стилю, форми й змісту, гармонічність / негармонічність, пропорційність / непропорційність різних
модусів мультимодальних повідомлень.
Корпус фактичного матеріалу також засвідчив, що шрифт може виконувати й формотворчу
функцію, адже, як продемонстровано вище, він здатний повністю дублювати графічний обʼєкт
(велосипед, квітку), слугуючи при цьому засобом творення обʼєктів і предметів навколишньої дійсності.
Ці та інші окреслені параметри дають підставу для висновку про те, можливості шрифтової графіки –
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невичерпні, а обрана гарнітура впливає на смисл повідомлення. Крім того, шрифти тісно повʼязані з
кольорами.
Перспективними й багатообіцяючими видаються подальші розвідки, повʼязані зі шрифтом та
кольором, спрямовані на встановлення ступеня кореляції кількох модусів одночасно, зокрема шрифту та
кольору. Іншими параметрами, які можуть стати предметом аналізу наступних робіт, є встановлення
взаємозвʼязку й взаємозалежності вербальних і невербальних засобів, які функціонують на різних рівнях.
Джерела та література
1. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. – М. : Наука,1965. – 596 с. – С. 30–57.
2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид.
центр «Академія», 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).
3. Макарук Л. Л. Засоби та прийоми лінгвальної гри у сучасній англійській мові / Л. Л. Макарук // Наукові
записки. – Серія «Філологічні науки» / відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. –
Кн. 1. – С.142–148.
4. Макарук Л. Л. Таксономія паралінгвальних засобів комунікації / Л. Л. Макарук // Людина. Компʼютер.
Комунікація : зб. наук. пр. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2015. – С. 126–127.
5. Різник М. Г. Письмо і шрифт / М. Г. Різник. – К. : Вища шк., 1978. – 149 с.
6. Шевченко В. Е. Шрифтове оформлення видань [Електронний ресурс] / В. Е. Шевченко // Наукові записки
Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18. – С. 13–21. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/
index.php?act=article&article=1663
7. Шрифт [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Шрифт.
8. Bergstrom, B. Essentials of Visual Communication / B. Bergstrom. – Published by Laurence King ; Publishing Ltd. ;
Printed in China. – 2008. – 240 p.
Джерела ілюстративного матеріалу
9. Cute card with love word and flowers [Electronic resource] // Freepik. – Mode of access : [http://www.freepik.com/
free-vector/cute-card-with-love-word-and-flowers_853352.htm]
10. Flower Icon Made of Words [Electronic resource] // Dreamstime. – Mode of access : [http://www.dreamstime.com/
stock-illustration-flower-icon-made-words-colorful-image44840409].
11. Love Word Made of flowers [Electronic resource] // Freepik. – Mode of access : [http://www.freepik.com/freevector/love-word-made-of-flowers_766428.htm].
12. Regenold S. Bicycle Made of Word [Electronic resource] / Stephen Regenold // Gearjunkie. – Mode of access :
[https://gearjunkie.com/bicycle-made-of-words].
13. Stock Photo – 3d Question Mark Made Up of Words on a White Background [Electronic resource] // Royalty Free
Stock Photos. – Mode of access : [http://www.123rf.com/photo_5864617_3d-question-mark-made-up-of-words-ona-white-background.html].
14. Word Vote Made of Different Important Statement Words [Electronic resource] // Shutterstock. – Mode of access :
[http://www.shutterstock.com/pic-106262879/stock-vector-word-vote-made-of-different-important-statementwords.html].
Макарук Лариса. Шрифт как лингвальный модус: функциональный аспект (на материале английского
мультимодального дискурса). В работе проанализированы невербальные графические средства, которые
функционируют в современном англоязычном коммуникативном пространстве. Подробно проанализирована
специфика шрифта, принадлежащего к одной из групп «шрифт и цвет», что составляет общую предложенную нами
классификацию англоязычных паралингвальних компонентов. Обращается внимание на размер шрифта, его
цветовую гамму и локацию. Выделен ряд функций, которые выполняет шрифт в современных англоязычных
мультимодальных блоках. Определены спектр возможностей шрифта, его семантические и прагматические
особенности. Обоснованы лингвистические аспекты шрифтов. Приведен ряд иллюстраций, которые сделали
возможным выявление новых функций, которые выполняют шрифты в современных англоязычных мультимодальных сообщениях. Корпус фактического материала позволил установить, что шрифт выполняет конкретизирующую, обобщающую, идентифицирующую и содержаще выделяющую функции. Среди других основных
параметров шрифта по отношению к другим модусам можно выделить целостность, композиционную совместимость / несовместимость, единство и противоречие стиля, формы, содержания, гармоничность / негармоничнисть,
связь гарнитуры с содержанием текста, пропорциональность / непропорциональность элементов сообщения.
Ключевые слова: шрифт, функции, семантика, содержание, модус.
Makaruk Larysa. Font as a Lingual Mode: Functional Aspect (on the Material of Multimodal Discourse). In this
paper an analysis is provided of nonverbal graphic tools which are utilized in the modern English-language communicative
space. Within the general category which encompasses English paralinguistic components in the overall classification system
which we are proposing, one specific group involving «font and colour» has been analysed in a particularly detailed manner.
Attention has been devoted to the size, the colour and the positioning of the font.
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The number of functions performed by the attribute of font in modern English-language multimodal ʼblocksʼ has been
determined. An outline has been presented that demonstrates the range of communication possibilities which the font offers,
including its semantic and pragmatic features, and a basis was established for defining the linguistic aspects of fonts. A
number of illustrations were provided to facilitate the identification of new functions which fonts perform in modern English
multimodal messages. A corpus of actual source material made it possible to establish the fact that font characteristics have
the capacity to perform functions of particularization, generalization, identification and accentuation of the content of a
message. Among major font parameters, when compared with other modes, it is possible to single out integrality;
compositional compatibility or incompatibility; consistency or contradictoriness of style, form, and content; harmony or
disharmony; the link between font size and textual content; and the proportionality or disproportionality of the elements of a
multimodal text.
Key words: font, functions, semantics, contents, mode.
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Стилістичні засоби в рекламних слоганах Інтернет-магазинів
У статті здійснено спробу описати стилістичні фігури та прийоми, використані в рекламних слоганах.
Матеріалом для дослідження слугували рекламні слогани англомовних Інтернет-магазинів. Наведено приклади
застосування таких стилістичних фігур і прийомів, як мовна гра, антитеза, гіпербола, повтор (фонетичні типи
повторів – алітерація й асонанс), рима, епітет, метафора. Указано, що, створюючи рекламний слоган, автор здійснює
відбір мовних засобів відповідно до стилістичної тональності, орієнтуючись на комунікативну ситуацію, характер
адресата, середовище функціонування, інтенцію. Зроблено висновок, що стилістичні фігури та прийоми, зокрема
метафора, епітет й повтори, є найпродуктивнішими та найбільш уживаними в процесі створення рекламних
слоганів. Проте серед проаналізованих рекламних слоганів не зафіксовано таких, які б містили метонімію,
синекдоху, оксиморон, порівняння. Указано на те, що всі засоби мови актуалізують рекламний текст, а різноманітність прийомів словесного вираження, посилення експресивності повинні бути принципами створення
рекламних слоганів.
Ключові слова: стилістичні засоби, рекламний слоган, реклама, метафора, епітет, повтор.

Постановка наукової проблеми та її значення. Протягом останніх років розвиток нових технологій привів до кардинальних змін у процесі вивчення процесу комунікації. Для лінгвістів Інтернет –
особливе комунікативне середовище, у якому успішно співіснують усний і писемний варіанти мови з
різною жанрово-стилістичною спрямованістю. Досліджуючи комунікативні стратегії й тактики
рекламних слоганів Інтернет-магазинів, ми зіткнулися з проблемою недостатнього опису лінгвістичних
чинників впливу на адресата, тому ставимо за мету описати в цій статті стилістичні засоби, які
використовують у рекламних слоганах, на прикладі Інтернет-магазинів англомовних веб-ресурсів.
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасної лінгвістики до пошуку
моделей і механізмів комунікативного впливу на адресата. Украй необхідним є вивчення прагматичного
аспекту в рекламному дискурсі, де реалізується мовленнєва установка на вплив. Для лінгвістичної науки
інтерес до мови реклами викликаний насамперед загальним напрямом дослідження мови в прагматичному аспекті. Як рекламне гасло, слоган постає унікальним компонентом комунікативно-прагматичного використання мовних засобів для його оформлення. У цій статті ми й розглядаємо стилістичні
засоби оформлення комунікативного наміру рекламних слоганів Інтернет-магазинів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Створюючи
рекламний слоган, автор здійснює відбір мовних засобів відповідно до стилістичної тональності,
орієнтуючись на комунікативну ситуацію, характер адресата, середовище функціонування, інтенцію.
За своєю природою рекламний дискурс багатий на стилістичні фігури. Аналізуючи рекламні слогани
Інтернет-магазинів, ми зафіксували застосування таких стилістичних фігур та прийомів, як мовна гра,
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The number of functions performed by the attribute of font in modern English-language multimodal ʼblocksʼ has been
determined. An outline has been presented that demonstrates the range of communication possibilities which the font offers,
including its semantic and pragmatic features, and a basis was established for defining the linguistic aspects of fonts. A
number of illustrations were provided to facilitate the identification of new functions which fonts perform in modern English
multimodal messages. A corpus of actual source material made it possible to establish the fact that font characteristics have
the capacity to perform functions of particularization, generalization, identification and accentuation of the content of a
message. Among major font parameters, when compared with other modes, it is possible to single out integrality;
compositional compatibility or incompatibility; consistency or contradictoriness of style, form, and content; harmony or
disharmony; the link between font size and textual content; and the proportionality or disproportionality of the elements of a
multimodal text.
Key words: font, functions, semantics, contents, mode.
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Стилістичні засоби в рекламних слоганах Інтернет-магазинів
У статті здійснено спробу описати стилістичні фігури та прийоми, використані в рекламних слоганах.
Матеріалом для дослідження слугували рекламні слогани англомовних Інтернет-магазинів. Наведено приклади
застосування таких стилістичних фігур і прийомів, як мовна гра, антитеза, гіпербола, повтор (фонетичні типи
повторів – алітерація й асонанс), рима, епітет, метафора. Указано, що, створюючи рекламний слоган, автор здійснює
відбір мовних засобів відповідно до стилістичної тональності, орієнтуючись на комунікативну ситуацію, характер
адресата, середовище функціонування, інтенцію. Зроблено висновок, що стилістичні фігури та прийоми, зокрема
метафора, епітет й повтори, є найпродуктивнішими та найбільш уживаними в процесі створення рекламних
слоганів. Проте серед проаналізованих рекламних слоганів не зафіксовано таких, які б містили метонімію,
синекдоху, оксиморон, порівняння. Указано на те, що всі засоби мови актуалізують рекламний текст, а різноманітність прийомів словесного вираження, посилення експресивності повинні бути принципами створення
рекламних слоганів.
Ключові слова: стилістичні засоби, рекламний слоган, реклама, метафора, епітет, повтор.
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засоби оформлення комунікативного наміру рекламних слоганів Інтернет-магазинів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Створюючи
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орієнтуючись на комунікативну ситуацію, характер адресата, середовище функціонування, інтенцію.
За своєю природою рекламний дискурс багатий на стилістичні фігури. Аналізуючи рекламні слогани
Інтернет-магазинів, ми зафіксували застосування таких стилістичних фігур та прийомів, як мовна гра,
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антитеза, гіпербола, повтор, рима, епітет, метафора. У цій статті наводимо приклади, а також указуємо
частотність їх застосування.
Відомо, що мовна гра сприяє посиленню ефекту невимушеності, створенню експресивності й
образності вираження думки. Під мовною грою розуміємо усвідомлене порушення норми. За словами
Т. А. Грідіної, «в основі мовної гри лежить прагнення досягти певного ефекту естетичного впливу
(найчастіше комічного) за допомогою порушення нормативного канону сприйняття мовних одиниць і
творчого (нестандартного) використання мовних засобів» [2, с. 119].
Для мовної гри використовують ресурси всіх мовних рівнів (фонетика, графіка, орфографія,
морфологія, словотвір, синтаксис). Зафіксовані нами приклади застосування мовної гри в рекламних
слоганах такі: «The most fashionable fashion outlet» (автор «бавиться» зі спільнокореневими словами на
межі тавтології), «The win-win for pet lovers that travel» («win-win» – акронім, що означає
«безпрограшний» і водночас це назва нової настільної гри, яка передбачає безпрограшну позицію
кожного учасника), «For everybody and every body» (рекламний салоган магазину уроків танців містить
омофони, комбінація яких у перекладі українською мовою означає, що пропонована магазином послуга
вивчення танців підходить для кожного й для людей різного фізичного складу), «Great British Style»,
«Read-iculously Low Prices» (такий графічний розподіл слова «кумедний» доречний, оскільки це – слоган
книжкового Інтернет-магазину і дієслово read (читати) спонукає до дії). Гра слів передає експресивностилістичну інформацію, що відображає авторське емоційно-оцінне ставлення до предмета або
реалізовує експресивно-пізнавальну установку такого мовного оформлення думки. Асоціативнообразний компонент додає змісту прийому переконливого і яскравого характеру, що зумовлює його
атрактивну функцію [3, c. 14].
Щоб створити яскравий виразний образ використовують антитезу, тобто прийом протиставлення.
Це дає змогу підкреслити переваги рекламованого предмета / послуги, виокремити його позитивні якості.
Зазвичай, протиставлення відображається антонімами. Серед опрацьованих рекламних слоганів
трапляються такі приклади: «High Value, Low Prices, Personal Service» (за допомогою якісних
прикметників протиставляють високу якість і низькі ціни товарів), «Easy. Fast. Cheap!» (прислівники
наголошують на тому, що придбати товар на сайті магазину легко, швидко, проте й дешево), «Biggest
Brands – Lowest Prices» (через суперлативи найбільші бренди протиставляються найнижчим цінам),
«Many great brands, one easy checkout» (у цьому салогані засобами вираження антитези є числівники
багато й один).
Часто в рекламних слоганах удаються до гіперболи, щоб підкреслити винятковість товару.
Наприклад, «Nobody delivers more fun» (власники Інтернет-магазину товарів для організації та
проведення вечірок уважають, що ніхто, крім них, не зможе розвеселити краще), «The Online Megastore»
(вираженням гіперболи є приставка мега), «Cool gadgets. Worldwide free shipping» (у слогані перебільшено значення слова worldwide, адже насправді товар доставляють не у всі країни світу), «Finest
Quality for Over 45 years!» (слоган указує на те, що власники магазину реалізують найкращий (із чим
порівняти?) товар понад 45 років, хоча в той час Інтернет-магазинів не існувало), «Hundreds of thousands
of premium domains» (у рекламному слогані Інтернет-магазину доменних імен указано, що в асортименті
 сотні, тисячі товарних одиниць, хоча насправді їх кількість постійно змінюється), «Americaʼs Largest
Pet Pharmacy» (окрім цього слогана, немає доказів, що саме цей магазин є найбільшою ветеринарною
аптекою в Америці). Гіпербола  стрижневий засіб інтенсифікації наміру автора ідеалізувати якість та
характеристики рекламованого обʼєкта. Проте авторам таких слоганів варто бути обережним із художнім
перебільшенням, щоб не справити враження занадто настирливого навіювання й тим самим не
відштовхнути покупців.
Нерідко під час побудови рекламного тексту рекламісти звертаються до прийому лексичного
повтору. Повтор у лінгвістиці розглядають як універсальний стилістичний прийом, за допомогою якого
можна створювати нові стилістичні засоби й фігури, оскільки може охоплювати мовні одиниці всіх
рівнів: звуки, морфеми, форми слова, словосполучення, речення, фрази [6, с. 446]. Під час дослідження
ми звернули увагу на цей прийом і помітили, що найчастіше в слоганах повторюють назву магазину,
компанії, товару або марки, що сприяють їх запамʼятовуванню. Наприклад: «Happy Pets, Happy People»,
«Patient owned. Patient trusted», «Healthy choices for healthy living», «Be original. Buy original», «All tickets.
All time», «A little love for little feet», «Save money, save pets», «Live Healthy. Look Healthy», «Your store. Your
style», «Great Value. Great Experience», «Buy Smart. Buy Directʼ, «Buy me! Love me! Keep me or Bring me
back!».
На фонетичному рівні творці рекламних текстів найчастіше використовують різноманітні звукові
повтори. В опрацьованих рекламних салоганах ми помітили застосування алітерації та асонансу.
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Алітерація як стилістичний прийом полягає в повторенні однорідних приголосних звуків задля
підвищення інтонаційної виразності слогана, для емоційного поглиблення його змістового звʼязку.
Розгляньмо приклади вживання: «Fresh. Fantastic. Unforgettable. Since 1987», «A Best Buy Brend»,
«Dream. Create. Impress», «Helping You Help Them», «Personalized Stationery, Collectables & Exclusives»,
«Light + living», «Healthy happens here», «She in Shine out». Зрідка в рекламних салоганах застосовують
асонанс (повторення однакових голосних звуків): «easy everyday emergency food». Певний звук,
повторюючись, справляє на споживача відповідний ефект. За допомогою алітерації та асонансу слоган
стає ритмічним, що робить його легким для запамʼятовування й повторення.
Досить часто в рекламних слоганах трапляється використання рими. Як відомо, рима – це співзвуччя
в закінченні двох або декількох слів, повторення того самого звука або схожих їх комбінацій. Один із
кращих способів увести на ринок новий бренд – створити слоган, що римується з назвою торгової марки.
Підтвердження цього  такі салогани: «For the one who get it done.», «Luxury Shopping Worldwide
Shipping.», «Seeing is Believing.», «Smarter Shopping, Better Living!», «Sports nutrition to fuel your ambition.»
Наші спостереження виявили, що найчастіше серед рекламних слоганів Інтернет-магазинів
трапляються такі, у яких застосовано метафору або епітети. Мовні механізми мають змогу забезпечувати
високу інтенсивність впливу на споживача за допомогою створення певного емоційного ефекту.
Метафори, як ніякий інший стилістичний прийом, дають можливість маніпулювати свідомістю
аудиторії. Вони формують переконання цільових аудиторій у потрібному напрямі. За І. В. Арнольд,
метафора – це «приховане порівняння, яке здійснюється за посередництвом використання назви одного
предмета стосовно іншого і яке виявляє таким чином певну ознаку другого» [1, с. 62]. У рекламному
слогані застосування метафори сприяє приверненню уваги читача й викликає в нього позитивні емоції.
Ця стилістична фігура «економить мову, точніше називаючи поняття або дію» [4, с. 19]. «Рекламна»
метафора «дає можливість осмислити одні обʼєкти через властивості та якості інших» [2, с. 132–135] і
націлена на створення оригінального рекламного образу чи привнесення оцінювального ефекту в слоган.
Серед проаналізованих матеріалів наведімо такі: «The Sole of Chicago», «The Clothes That Give You Life!»,
«Stay close to adventures», «At the corner of happy & healthy», «Where confidence grows», «Where fashionable
meets affordable», «Where memories of yesterday live on today!», «The source of diamonds», «Nature comes
home», «Your Source For Better Nutrition». Із наведених прикладів зрозуміло, що в метафорі проявляється
витончене вираження емоційної оцінки, яскравої характеристики та образного наповнення, які
представлені в рекламному слогані, її застосування спрямоване здебільшого не на запамʼятовування, а
насамперед на створення потрібного емоційного впливу на потенційних клієнтів.
Емоційний та експресивний компоненти конотативного значення лексеми або фраземи, що
найчастіше виражаються за допомогою епітетів, є важливими прагматичними засобами реклами. Епітети
узгоджуються із загальним комунікативним наміром рекламних слоганів, підкреслюють специфіку й
унікальні якості товару / послуги та націлені переконати клієнта придбати його. Таким чином автор
слогана прагне виділити якусь провідну, суттєву рису чи якість, наприклад: «Every little helps», «Get free
delivery on all our products», «The good life», «Cool Gadgets».
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, стилістичні фігури та прийоми, зокрема,
метафора, епітет і різні повтори,  найпродуктивніші та найбільш уживані в процесі створення рекламних слоганів. Завдяки використанню стилістичних засобів продуцент, з одного боку, створює в потенційного споживача позитивне враження про якості товару або послуги, а з іншого  сприяє дискурсивній
актуалізації імплікатур, що підсилює прихований вплив на споживача й спонукає його до відвідування
сайта магазину. Проте серед понад 700 проаналізованих рекламних слоганів ми практично не
зафіксували таких, які б містили метонімію, синекдоху, оксиморон, порівняння. Очевидно, автори
рекламних слоганів не вбачали доцільності використання цих стилістичних засобів або недооцінили
їхній прагматичний потенціал. Ми вважаємо, що всі засоби мови можуть актуалізувати рекламний текст.
Різноманітність прийомів словесного вираження, посилення експресивності повинні бути принципами
створення рекламних слоганів. Перспективи подальших досліджень убачаємо в аналізі поєднання засобів
різних мовних рівнів у рекламних слоганах.
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(фонетические типы повторов – аллитерация и ассонанс), рифма, эпитет, метафора. Указано, что, создавая
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describe the stylistic figures and techniques used in advertising slogans. Materials for the study are advertising slogans of the
English online stores. The use of such techniques and stylistic figures as a language game, antithesis, hyperbole, repetition
(phonetic types repetitions – alliteration and assonance), rhyme, epithet, metaphor has been exemplified. It has been indicated
that while creating a slogan, the author selects language means in accordance with the selected stylistic tone, focusing on the
communicative situation, the nature of the recipient, the operation environment and communicative intention. It is concluded
that the figures and stylistic techniques including metaphor, epithet and various repetitions are the most productive and most
widely ones used in the creation of advertising slogans. However, among the analyzed materials there are no slogans which
would contain metonymy, synecdoche, oxymoron or comparison. Article indicates that all means of language actualize
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slogans creating.
Key words: stylistic means, slogan, advertisement, metaphor, epithet, repetition.

Стаття надійшла до редколегії
29.03.2016 р.

УДК 811.111ʼ23ʼ271:159.923

Тетяна Мирончук,
Наталія Одарчук

Інсургентна мовна особистість у британській лінгвокультурі
У статті зроблено спробу окреслити поняття інсургентності загалом та інсургентної мовної особистості
зокрема. Коротко проаналізовано історико-культурну спадщину Британії від найдавніших часів до сьогодення й на
цій основі виведено лінгвокультурний типаж британської інсургентної особистості. Способом дефініційного аналізу
номінацій поняття insurgent та його похідних установлено ціннісні домінанти картини світу досліджуваної мовної
особистості. Інсургент описано як тип особистості, для якої характерні неприйняття існуючих норм і порядків,
залежності й підпорядкування, соціальної нерівності. Це породжує картину світу «інакшості», відмінну від
насаджуваної та унормованої панівним режимом, урядом. Ключовими цінностями для такої особистості виступають
поняття рівності, справедливості, неупередженості, свободи, волі, незалежності, демократії, гармонії.
Ключові слова: мовна особистість, інсургентність, британська лінгвокультура, бунтівник, система цінностей,
ціннісні домінанти, номінації поняття, словникові дефініції.
© Мирончук Т., Одарчук Н., 2016

41

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

3. Белова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики / А. Д. Белова // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2004. – № 10. – С. 11–16.
4. Белоусенко П. И. Обучение метафорическому употреблению слов / П. И. Белоусенко // Русский язык и
литература в школах УССР. – 1983. – № 6. – С. 26.
5. Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург : УрГПУ, 1996. – 214 с.
6. Мацько Л. І. Cтилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за
заг. ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.
Мачульская Екатерина. Стилистические средства в рекламных слоганах Интернет-магазинов. В статье
осуществлена попытка описать стилистические фигуры и приемы, использованные в рекламных слоганах.
Материалом для исследования послужили рекламные слоганы англоязычных Интернет-магазинов. Приведены
примеры использования таких стилистических фигур и приемов, как языковая игра, антитеза, гипербола, повтор
(фонетические типы повторов – аллитерация и ассонанс), рифма, эпитет, метафора. Указано, что, создавая
рекламный слоган, автор осуществляет отбор языковых средств в соответствии с выбранной стилистической
тональностью, ориентируясь на коммуникативную ситуацию, характер адресата, среду функционирования,
интенцию. Сделан вывод, что стилистические фигуры и приемы, в частности метафора, эпитет и разные повторы,
являются самыми эфективными и наиболее употребляемыми в процессе создания рекламных слоганов. Однако
среди проанализированных рекламных слоганов не зафиксировали таких, которые бы содержали метонимию,
синекдоху, оксюморон, сравнения. Статья указывает на то, что все средства языка актуализируют рекламный текст,
а разнообразие приемов словесного выражения, усиления экспрессивности должны быть принципами создания
рекламных слоганов.
Ключевые слова: стилистические средства, рекламный слоган, реклама, метафора, эпитет, повтор.
Machulska Kateryna. Stylistic Means in the Advertising Slogans of Online Stores. The article is an attempt to
describe the stylistic figures and techniques used in advertising slogans. Materials for the study are advertising slogans of the
English online stores. The use of such techniques and stylistic figures as a language game, antithesis, hyperbole, repetition
(phonetic types repetitions – alliteration and assonance), rhyme, epithet, metaphor has been exemplified. It has been indicated
that while creating a slogan, the author selects language means in accordance with the selected stylistic tone, focusing on the
communicative situation, the nature of the recipient, the operation environment and communicative intention. It is concluded
that the figures and stylistic techniques including metaphor, epithet and various repetitions are the most productive and most
widely ones used in the creation of advertising slogans. However, among the analyzed materials there are no slogans which
would contain metonymy, synecdoche, oxymoron or comparison. Article indicates that all means of language actualize
advertising text, and a variety of methods of verbal expression and increasing of expressiveness should be the principles of
slogans creating.
Key words: stylistic means, slogan, advertisement, metaphor, epithet, repetition.

Стаття надійшла до редколегії
29.03.2016 р.

УДК 811.111ʼ23ʼ271:159.923

Тетяна Мирончук,
Наталія Одарчук

Інсургентна мовна особистість у британській лінгвокультурі
У статті зроблено спробу окреслити поняття інсургентності загалом та інсургентної мовної особистості
зокрема. Коротко проаналізовано історико-культурну спадщину Британії від найдавніших часів до сьогодення й на
цій основі виведено лінгвокультурний типаж британської інсургентної особистості. Способом дефініційного аналізу
номінацій поняття insurgent та його похідних установлено ціннісні домінанти картини світу досліджуваної мовної
особистості. Інсургент описано як тип особистості, для якої характерні неприйняття існуючих норм і порядків,
залежності й підпорядкування, соціальної нерівності. Це породжує картину світу «інакшості», відмінну від
насаджуваної та унормованої панівним режимом, урядом. Ключовими цінностями для такої особистості виступають
поняття рівності, справедливості, неупередженості, свободи, волі, незалежності, демократії, гармонії.
Ключові слова: мовна особистість, інсургентність, британська лінгвокультура, бунтівник, система цінностей,
ціннісні домінанти, номінації поняття, словникові дефініції.
© Мирончук Т., Одарчук Н., 2016

41

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Постановка наукової проблеми та її значення. Останнє десятиріччя в лінгвістиці позначилося
очікуваною зміною вектора досліджень. Будучи вичерпаними на площині, наукові розвідки все частіше
переходять у трьохвимірний простір і зосереджуються на обʼєктах, що перебувають на перетинах трьох,
а то й чотирьох дисциплін, зокрема лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології,
гендерної лінгвістики тощо. Сучасні дослідження в комунікативній чи дискурслінгвістиці не мисляться
без вивчення статусу, ролі та функцій основної ланки структури комунікативного акту й актанта
комунікативних практик – комуніканта, який, будучи продуцентом мовленнєвих відрізків, є узагальненим образом носія культурних, мовних та соціальних цінностей і в цьому становить інтерес для
лінгвістів як мовна особистість [4].
Аналіз досліджень цієї проблеми. У сучасному науковому лінгвістичному доробку є вивчення
низки англійських типових образів особистостей, зокрема описано тип англійського колоніального
службовця (В. В. Деревʼянска), британського премʼєр-міністра (Л. А. Васильєва), британської королеви
(І. А. Мурзинова), лінгвокультурний типаж «англійський дворецький» (Т. В. Бондаренко), проаналізовано образ жінки як гендерного стереотипу (Є. А. Кузнецова) тощо. Проте відсутні хоча б деякі
поодинокі вивчення концепту «інсургентність», мовної поведінки інсургента, як і не існує виведеного
стереотипу інсургентної особистості в британській лінгвокультурі загалом. З огляду на вищесказане,
наукову розвідку в цьому напрямі вважаємо актуальною.
Оскільки широке визначення поняття «інсурентність» може репрезентуватись у різножанрових
комунікативних практиках (історичні, соціальні, дидактичні, педагогічні, екологічні, юридичні дискурси,
тощо), то стаття обмежуватиметься суспільно-політичною сферою прояву інсургентної поведінки мовця.
Мета й завдання статті. Мета цієї лінгвістичної розвідки  спроба подати лінгвокультурологічний
портрет інсургентної особистості як типового носія британської протестової субкультури, що виявляє
себе в суспільно-політичній дискурсивній поведінці. Важливими завданнями для цього стає:
– визначення місця поняття «інсургент» у британській історично-культурній спадщині;
– установлення ціннісних домінант картини світу інсургента;
– вивчення семантичного обсягу поняття «інсургент» за допомогою аналізу номінацій поняття
insurgent.
Обʼєктом дослідження виокремлюємо особистість інсургента як збірне поняття активіста, бунтаря,
борця проти суспільно-соціальних норм у британській культурі. Предметом вивчення є особливості
структури мовної особистості, зміст його комунікативних практик.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Поняття
«інсургент», позначаючи «особу, яка своїми діями протиставляє себе панівному, домінантному чи
суперечить існуючому, правлячому режиму / порядку / нормі» (fighting in the group against their own
government or being in charge of the country; or disagreeing with some of the ideas or plans of the political
party) [10], реферує до подій, дій, фактів, явищ суспільно-політичного характеру, які спрямовані на
політичне та соціальне протистояння, непокору чи повалення існуючих режимів, усталених норм
поведінки, на територіальне, політичне, ідеологічне чи навіть особистісне визволення.
На перший погляд, може скластися думка, що інсургентність не повинна стати домінантним
концептом у британській лінгвокультурі, оскільки усяке вільнодумство у формі виступів за рівність прав,
свободу, зміну режиму тощо властиве радше демократичним, а не імперським державам, якою була й,
зрештою, залишається Велика Британія. Однак у британській літературній спадщині все ж наявні тексти,
у яких еспліковано образ такої особистості, а тому інсургентність як вияв не узуальних чи навіть
антиусталених форм колективної свідомості та антисоціальних моделей поведінки заслуговує на
лінгвістичний аналіз особистості інсургента. Необхідність його підсилюється відсутністю лінгвістичних
інтерпретацій цих соціально значимих подій.
Формування лінгвокультурного типажу інсургента й парадигма становлення самого поняття
інсургентності в британській лінгвокультурі започатковано ще з І ст. н. е., від повстання Боудіки,
королеви кельтського племені іценів (корінних жителів Британії), яка очолила антиримське повстання в
61 р. н. е. Коли римські війська зайняли її землі, а імператор Нерон позбавив її титулу, свободолюбива
королева змогла зібрати численне військо у 230 тис. людей, що в декілька разів перевищувало армію
Светонія. У відомій промові з колісниці вона просила називати її не благородною королевою, яка мстить
за відібране королівство, а звичайною жінкою, якої позбавили свободи [8]. І хоча повстання було
придушене, а Боудіку страчено, вона увійшла в історію Великої Британії як символ жінки, яка готова
радше вмерти, ніж жити рабинею. До того ж образ туземної войовниці Боудіки, яка принесла себе в
жертву боротьбі з найбільшою імперією того часу, переосмислений у символ Британської імперії –
найбільшої імперії людства.
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Напівлегендарний герой середньовічних англійських народних балад Робін Гуд постає яскравим
представником «бунтарської спільноти». Його непокора пануючому режимові проявлялася в тому, що
він грабував жадібних багатіїв і роздавав гроші біднякам. За переказами, він діяв зі своїми прибічниками
у ХІІ ст. у Шервудському лісі біля Ноттінгема й боровся за справедливість тим, що обкрадав багатих,
віддаючи здобуте біднякам. Робін Гуд уособлював благородство, справедливість, був захисником
слабких і знедолених, тож він справедливо заслуговує називатись одним із перших нон-конформістів,
інсургентів, бунтівників.
Період зрілого середньовіччя Англії позначився селянським повстанням Уота Тайлера й Джона
Бола. Будучи вихідцем із найнижчих соціальних прошарків населення, Уот Тайлер, колишній солдат,
відповідно навчений дисципліни, був висунутий у народні вожді через незвичайну особистість, яку
сьогодні прийнято називати харизмою. Він зміг підняти селян, украй невдоволених новим податком, що
вводився для продовження столітньої війни проти Франції (13371453), на повстання, кінцевою метою
якого було скасування кріпацтва, установлення помірної грошової ренти [9]. І хоча через зраду Уот
Тайлер був підступно вбитий, повстання придушули, усе ж селяни отримали перемогу – на зміну
кріпосному рабству й феодалізму впевнено йшла система капіталістичних відносин.
Усенародний бунт висуває ще одного поборника справедливості, проповідника соціальної рівності –
бідного священика Джона Бола, звільненого повстанцями Тайлера з вʼязниці. У поетичних творах, якими
він звертався до однодумців-бунтарів, звучить гнівний протест проти жорстоких класово-прошаркових
обмежень, незаслужених привілеїв і соціального гніту феодалізму. У них відлунює образне вираження
ранньої концепції всезагальної рівності – освяченого Біблією братерства всіх людей, досягнення якого
стало одним з основних ідеалів радикальної традиції Англії.
Прагнення народу до свободи не змогли вбити жодні репресії. Завершити все розпочате Уотом
Тайлером, а саме ліквідувати останки феодальної держави, суджено було через 260 років Оліверу
Кромвелю. Ще одна яскрава непокірна особистість в історії Англії, джентльмен за народженням,
талановитий полководець, під чиєю орудою війська отримували перемогу над прибічниками короля
Карла І, Олівер Кромвель, перемігши короля, поклав край домаганням монарха до абсолютної влади [7].
Під час свого правління з титулом лорда-протектора Кромвель добився того, що Англію шанували в
Європі, а сам він був популярним серед англійців завдяки образу непідкупного «народного» політика.
Вільям Фітц-Осберт, відомий під прізвиським Вільям Довга Борода, поет Вільям Ленгленд,
очільники повстань Томас Ваєтт і Роберт Кет, левелери, Джерард Вінстенлі й дігери, Вільям Ловетт і
Чартистський рух [11], який був першим робітничим рухом, що згодом поширився всією Європою, – це
далеко не повний перелік історичних постатей Британії, яких сміливо можна назвати інсургентами, адже
причинами їхніх виступів, повстань, заколотів були незгода з гнітючим становищем, небажання коритися
правлячій владі та йти на будь-які поступки, а кінцевою метою, яка й поєднує всі ці особистості –
добитися рівності, справедливості, незалежності, визволення від непомірних утисків.
Суфражизм кінця ХІХ  початку ХХ ст. з очільницею цього руху Емілією Пенкхорст став продовженням соціально-бунтарських настроїв мас, започаткованих першими борцями за соціальну рівність та
справедливість. Кінець ХХ  початок ХХІ ст. привнесли модифікації в поняття інсургентність за
допомогою соціальної варіативності його прояву. Зокрема, на зміну антиколоніальним чи революційним
суфражистським виступам приходить парадигма окультуреного соціального бунтарства та непокори,
представлена політичними явищами (антиімперські настрої сучасної молоді та екс-колоніальних
емігрантів), соціальними трендами (кампанії екоактивістів, тренди масової британської культури –
панки, готи, емо тощо; антисексистські настрої мас), суспільно-науковими явищами (реформаторство,
історичний ревізіонізм, науковий неопарадигматизм), педагогічно-дидактичними та соціолінгвістичними
явищами (підлітковий делінк, ідіосинкразія, агностицизм), як прояв саморепрезентації, індивідуалізації
та самоідентифікації особистості.
Отже, аналіз культурно-історичної спадщини Великобританії дає змогу вивести лінгвокультурний
типаж інсургента. Це особа, наділена такими конститутивними понятійними ознаками: 1) харизматична
особистість (найчастіше чоловік) яка проявляє гнівну непокору правлячому режиму; 2) яка понад усе
прагне рівності й справедливості серед народу; 3) яка піднімає бунт, повстання, підбурює інших і веде за
собою; 4) готова піти на ризик і навіть на смерть заради зміни режиму чи панівної ситуації.
Вивчення мовної особистості в лінгвістиці спирається на основоположні засади робіт В. В. Виноградова, М. М. Бахтіна, В. М. Солнцева та розвинене далі в ентокультурологічному напрямі в роботах
науковців волгоградської лінгвістичної школи – В. І. Карасика, С. Г. Воркачова, Г. Г. Слишкіна та ін. На
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сьогодні визнано, що типізована особистість є змістом концепту в його культурологічному визначенні [4, с. 9], тому структура лінгвокультурного типажу, як і концепту, містить три складники –
образний, понятійний та ціннісний [4]. Поняття «лінгвокультурологічний концепт» пересікається з
поняттям «стереотип», позначаючи узагальнене уявлення про лінгвокультурологічний тип із тією
відмінністю, що останній, на відміну від стереотипу, повинен бути представлений конкретною
особистістю в соціумі чи літературним персонажем [1, с. 14].
Інсургент (Mid 18th century: via French from Latin insurgent – «arising», from the verb insurgere, from in –
«into, towards» + surgere «to rise») позначає, насамперед, непокірну, бунтарську, вольнолюбиву й
нескорену особистість, що не визнає авторитету влади чи домінування (authority and superiority).
Приймаючи визначення концепту услід за вченими волгоградської школи, як багатогранного та
поліреляційного психофізичного утворення культурно-значимого досвіду, який виступає заміщувачем
поняття на рівні індивідуальної чи колективної свідомості та опредмечується мовними засобами [4, с. 5;
6, с. 8], визначаємо, що «інсургент» є творцем і носієм концепту INSURGENCY, зміст якого  воля й
незалежність від панівної ситуації.
Спробуємо типізувати мовний образ інсургента, узявши за основу тричленну модель мовної
особистості Ю. Караулова, представлену когнітивним, семантичним і прагматичним рівнями [5, с. 5], та
тричленну модель лінгвокультурного типового образу, запропоновану В. І. Карасиком, у структурі якого
виділяється перцептивний рівень (образний), інформативний рівень (логіко-понятійний), ціннісний
рівень (діяльнісно-поведінковий). Логіко-понятійна компонента поняття моделюється на підставі аналізу
дефініцій власне номінацій концепту та його номінативного ряду. Для визначення образного компонента
поняття проводять асоціативний експеримент або аналіз характеристик (ознак) за даними асоціативних
словників; для установлення комунікативних ознак досліджують контекстуальні ознаки змісту поняття
на підставі літературних джерел.
Культурологічне розуміння концепту спирається на поняття цінності – цементуючої сутності
емпіричного досвіду людини, яка категоризує знання операторами індивідуально / колективно значимого
та преференційного. Цінності вмонтовуються в картину світу індивідуального чи колективного носія
мови, як архісмисли самосвідомості мовця, домінанти саморепрезентації особистості, орієнтири буттєвої
поведінки соціальної групи. Отже, цінності виступають архіваторами культурно значимого досвіду,
інвентаризаторами колективних / індивідуальних преференцій.
Загально прийнятно, що формування картини світу індивіда чи групи відбувається на когнітивному
рівні через концепти й поняття, які складають ієрархічну систему цінностей, яка, зі свого боку, вибудовує
ціннісну картину світу. Науковці одностайні в думці, що ціннісна картина світу  реляція оцінок й
оцінних суджень, які втілюють узус морально-етичного, правового, етнічного, культурно-фольклорного
надбання індивіда, групи чи соціуму у формі норм, приписів, нормативів, аксіом чи усталених звичаїв,
еталону або стереотипу [2].
Для визначення системи координат і ціннісних домінант мовної особистості інсургента в
британській лінгвокультурі звернемося до методу дефініційного аналізу номінацій поняття, або його
похідних, у яких домінантні семи позначатимуть першочергові смисли, тобто ціннісні орієнтири
«інсургента».
Семантичний рівень структури модельованої особистості інсургента, який звернений до вербалізації
цінностей лексичними засобами, передбачає вивчення як семантичного обсягу власне номінацій
інсургентної особистості, так і лінгвальних характеристик його тезаурусного фонду.
Синонімічний ряд номінації інсургента представлений лексемами rebel, revolutionary, revolutionist,
revolter, mutineer, rioter, insurrectionist, insurrectionary, seditionist, saboteur, malcontent. Щоб виокремити
частотні семи, розглянемо визначення, подані в авторитетних лексикографічних джерелах:
Insurgent (n.) – fighting in a group against their own government or a person in charge of the country; a
person who takes action to show they do not agree with some of the actions of the political party they support.
Revolutionary (adj.) – completely changed through violence; completely new and likely to have a great
affect.
Rebel (n.) – a person who is opposed to the political system in their country and tries to change it using
force or a person who shows their disagreement with the ideas of people in authority or of society by behaving
differently.
Revolt (v.) – to refuse to be controlled or ruled; to take violent action against authority.
Mutineer (n.) – people taking part in a mutiny (a violent attempt to take control from people in authority
especially in a military situation or on a ship.
44

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

Riot (n.) – noisy, violent, uncontrolled public gathering, fighting mob, clashed violently.
Insurrection (n.) – an organized attempt by group of people to defeat the government or a person who is in
power and take control of the country usually by violence.
Sedition (n.) – language or behavior that is intended to persuade other people to oppose their government.
Malcontent (n.) – a person who is not satisfied with the way things are, especially one who complains a lot
and is unreasonable and difficult to deal with.
Lawless (adj.) – not controlled by law; illegal.
Faction (n.) – a group within a larger group with slightly different ideas from the larger group.
Subversion (n.) – an attempt to destroy or weaken the established system or government.
Insubordinate (adj.) – not obedient, not willing to obey orders from people from authority.
Disobedient (adj.) – (of children) not doing what they are told to.
Suffragette (n.) – a woman that increased awareness of the matter (demand for the right to vote) with a
series of public protests [10].
Так, аналіз дефініцій виявив рекурентними семи «борець проти уряду / системи», «не
погоджуватись», «насильно», «протиправно», «протиставлятись панівному», «інакшість», «не
піддаватись поневоленню», «заволодіння владою збройним шляхом», «штурмова група», «повалення
режиму», «зламати чи послабити існуючу систему», «непослух», «протест». В асоціативний ряд
найменувань, які апелюють до образу інсургента, можна віднести, окрім вищезазначених, також такі
компоненти: challenge, insubordinate, oppositionist, recusant, refuser, resister, anarchist, discontent, extremist,
radical, rebellious, mutinying, mutinous, rioting, seditious, lawless, factious, subversive, disobedient etc. Усі
вони перебувають найближче до понятійного ядра досліджуваного типажу, оскільки володіють
найбільшою кількістю характеристик інсургентної особистості в британській національній свідомості.
Висновки. Отже, інсургента можна описати як тип особистості, для якої характерні неприйняття
існуючих приписів та соціальної ієрархії в усіх її проявах: підлеглості, меншовартісності, залежності,
диктату, підпорядкування, поневолення, пригнічення, соціальної нерівності, що породжує картину світу
«інакшості», таку, що відмінна від насаджених й унормованих панівним режимом, урядом чи якоюсь
групою цінностей. Ключовими ж цінностями такої особистості виступають поняття рівності, паритету,
справедливості, неупередженості, обʼєктивності, свободи, волі, незалежності, визволення, демократії,
гармонії.
Перспективи подальшого дослідження. Логічним у подальшому вважаємо дослідити інсургентний дискурс, породжуваний інсургентною особистістю, як окремий тип інституалізаційного
дискурсу, дискурс інакшості, у якому правила та приписи соціального інституту інтерпретуються
комунікантами через модальні оператори неприйняття усталеності.
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Методом дефиниционного анализа номинаций понятия insurgent и его производных устанавливаются ценностные
доминанты картины мира исследуемой языковой личности. Инсургент описывается как тип личности, для которой
характерным является непринятие существующих норм и порядков, зависимости и подчинения, социального
неравенства. Это порождает картину мира «разности», отличающейся от навязываемой и нормированной
действующим режимом, правительством. Ключевыми ценностями для такой личности выступают понятия
равенства, справедливости, непредубежденности, свободы, воли, независимости, демократии, гармонии.
Ключевые слова: языковая личность, инсургентность, британская лингвокультура, бунтарь, система
ценностей, ценностные доминанты, номинации понятия, словарные дефиниции.
Mironchuk Tetiana, Odarchuk Natalia. Insurgent Language Personality in British Liguoculture. The article
presents an attempt to outline the notion of insurgency in general and an insurgent language personality in particular. A brief
analysis of the historical cultural heritage of Britain since ancient times till today is performed, and on its basis a typical
British insurgent personality is portrayed. Value dominants of this personalityʼs worldview are determined with the help of
definition analysis method of the notion insurgent and its derivatives. Insurgent is described as the type of personality, which
can be characterized by non-acceptance of existing norms and rules, dependence and subordination, as well as social
inequality. This begets the worldview which differs from that imposed and standardized by the active regime or government.
The key values for such personality are the notions of equality, justice, objectiveness, freedom, will, independence,
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я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо
другое на свете» (Дж. Рокфеллер).

Сказать так, чтобы Вас услышали:
синтаксические принципы эффективности речевого общения
Исследование и подтвердивший его эксперимент продемонстрировали прямую связь между восприятием
сообщения и результативностью беседы и указали, как уровень синтаксиса, иконически отражающий ментальную
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определенный вид гуманитарной техники оптимизации речевой коммуникации в целом.
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Выводы делаются на основе анализа 500 тематических узлов, отобранных методом сплошной выборки из
современного англоязычного художественного диалога с последующей верификацией полученных данных путем
экспериментального опроса 100 информантов-британцев. Проделанное исследование и подтвердивший его эксперимент продемонстрировали прямую связь между восприятием сообщения и результативностью беседы и указали,
как уровень синтаксиса, иконически отражающий ментальную деятельность говорящего, может способствовать
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Постановка научной проблемы и ее значение. Настоящее исследование продолжает серию работ
по выявлению вербальных средств обеспечения эффективности англоязычной речевой коммуникации.
Анализируя процесс речевого общения как определенный вид межличностной деятельности,
необходимо признать, что мерилом качества осуществленной индивидами коммуникации выступает ее
успешность, или эффективность. А поскольку в процессе речевой коммуникации ее участники преследуют собственные коммуникативные интенции, которые часто оказываются тесно переплетенными друг
с другом, конечный результат беседы не всегда предсказуем. Логическим следствием этого явился
обострившийся в последнее время интерес исследователей к проблеме выявления вербальных и
невербальных оптимизаторов коммуникативного воздействия на аудиторию. Проблемы эффективности
речевого общения в той или иной степени рассматриваются в работах О. С. Иссерс [2], Б. Макфарлана
[14], П. Мицича [5], Л. Тамперса [21], И. Б. Морозовой [7], А. Пиза и А. Гарнера [8].
Актуальность настоящего исследования продиктована не только лингвогносеологическим
интересом к проблеме организации речевой коммуникации в целом, но и вытекает из насущных задач
прикладной лингвистики — обеспечить эффективное речевое общение. Решение данной проблемы
имело бы весомый практический выход в плане проведения деловых бесед, бизнес-встреч, научных
дискуссий [5]. Как справедливо указывает П. Мицич, «...успех организации деловой беседы зависит не
только от личности коммуникантов, но и способа коммуникации, выбранного ими» [5, с. 4041].
Объект нашего изучения – эффективность речевого общения в англоязычном диалоге. Предмет −
вербальные средства обеспечения успешности коммуникативного воздействия.
Цель исследования − установить влияние поверхностной структуры предложения на
эффективность речевого воздействия в тематическом узле. Соответственно, в задачи настоящей работы
входили конкретизация понятия «эффективность» речевого воздействия, установление поверхностноструктурных типов реплик, обеспечивающих результативность коммуникативных ходов участников
диалога, а также удельный вес синтаксически разных реплик в тематическом узле. Кроме того,
проанализированы типы связей между инициирующими и реагирующими репликами в диалоге.
Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. Работа
проводилась на основе анализа 500 единиц корпуса первого порядка − тематических узлов, отобранных
методом сплошной выборки из современного англоязычного художественного диалога, − с последующей верификацией полученных данных путем экспериментального опроса 100 информантовбританцев.
С точки зрения передачи информации, коммуникация оказывается тем более эффективной, чем
ближе по смыслу посланное и принятое сообщения.
Основываясь на постулатах вежливости П. Грайса [15] и психолингвистических техниках П. Мицича [5], Д. Льюис вводит понятие эффективности речевого общения [17]. Предложенный им термин
Д. Льюис понимает в самом широком смысле, включая в данное понятие методы любого
лингвистического воздействия на собеседника на уровне грамматики, лексики, фонетики, кинетики.
Автор оценивает эффективность диалогического общения по конечному результату диалога.
Культурологический словарь определяет эффективность общения как последствия коммуникативного процесса с точки зрения его воздействия на аудиторию. «Непосредственные последствия
определяются интересом к сообщению в первичных группах. Опосредствованные последствия определяются изменением социального поведения под влиянием сообщения» [23]. Л. А. Введенская,
Л. Г. Павлова, Е. Катаева (2004) под эффективностью понимают «условия, способствующие эффективному обмену информацией и осуществлению коммуникативной цели [1]. М. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоури эффективным считают такое речевое воздействие, результатом которого является вербальная
или невербальная реакции, соответствующие ролевым ожиданиям партнеров по коммуникации [20].
В маркетинге под эффективной речевой коммуникацией понимается достижение адекватного
смыслового восприятия и адекватной интерпретации передаваемого сообщения [11; 23]. Правильная
интерпретация считается состоявшейся, если реципиент трактует основную идею сообщения в
соответствии с замыслом коммуникатора.
При этом очевидно, что диалогическое общение не представляет собой единого монолита, а репрезентируется в виде определенных, легко вычленяемых фаз, связанных с установлением контакта, его
поддержанием и размыканием. «Главенствующим критерием в анализе диалога, – по словам
Ф. Хундснуршира, – является цель действия: для чего люди разговаривают друг с другом» [12, c. 40].
Иными словами, обмен репликами в диалоге представляет собой средство достижения определенных
коммуникативных целей.
А. Тсуи (1995) систему из двух коммуникативно связанных речевых актов называет «смежная пара»
(adjacency pair), которая состоит из запроса / просьбы и ответа / исполнения (request – compliance) [22, c. 7].
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В советском и постсоветском лингвистическом пространстве после опубликования работ
Н. Ю. Шведовой (1975) утверждается понятие диалогического единства (ДЕ), которое представляет
собой семантически и структурно связанные смежные реплики в диалоге [13].
Дж. Левис (2008) [17] и Дж. Мэсон (2012) [19] оперируют понятиями «речевого хода», расценивая
вербальную коммуникацию в терминах «игры» (game) или «поединка» (battle), выделяя при этом
победителя и проигравшего.
В свою очередь, мы предлагаем рассматривать информационную фазу диалога в аспекте
представленных в ней «тематических узлов» (см. подробнее о тематическом узле [6; 7]). Так, каждый
тематический узел обладает определенной смысловой завершенностью и синтаксически выражается в
виде определенного набора диалогических единств.
Исходя из того, что по определению деятельность имеет «вполне самостоятельную, осознанную
цель» [3, c. 72], успешная коммуникативная деятельность подразумевает арсенал коммуникативных
средств, обеспечивающий результативность беседы. Очевидно, что восприятие сообщения реципиентом
не всегда с точностью совпадает с коммуникативным намерением адресанта. Степень адекватности
восприятия информации получателем может варьироваться от практически точного понимания
сказанного ему до абсолютного непонимания, или понимания коммуникативного посыла «в обратном
смысле». Например:
«Arenʼt you looking cute, dear Poodle?»
«I beg of you to stop teasing me all the time, Lou. Iʼm sick and tired of your constant comparing me with
kittens, chickens, mice and whatnot!» (V. Windspear).
В приведенном фрагменте молодой человек пытается сделать кузине комплимент и пригласить ее на
вечеринку. Но вместо того, чтобы почувствовать себя польщенной, девушка впадает в ярость от
сравнения ее с красивым пуделем и воспринимает слова Лу как издевательство.
При передаче информации коммуникация оказывается тем более эффективной, чем ближе по
смыслу посланное и принятое сообщения. Отметим, что исследователи различают так называемую
«внешнюю» и «внутреннюю» вербальную коммуникацию [16, c. 9293]. Особого внимания заслуживает
тот факт, что если результативность внешней коммуникации (рекламной компании, выборов,
переговоров, судовых дебатов и др.) можно оценить в объективных параметрах, то эффективность
внутренней коммуникации (или межличностного общения) с трудом поддается такому оцениванию.
Психолингвист Б. Макфарлан определяет успешность коммуникативного воздействия с точки
зрения социально-прагматического аспекта межличностного взаимодействия и в параметрах
прагматического результата [14, c. 45]. С позиции социальной роли и психологического комфорта даже
объективно неуспешная беседа (пациентка жалуется на бросившего ее мужа, который все равно не
вернется), успех определяется внутренними ощущениями собеседников. Второй тип успешности связан
с достижением поставленной коммуникативной цели (убедить собеседника поместить свои сбережения в
конкретный банк, в целесообразность смены работы и т. д.).
Мы, в свою очередь, считаем наиболее логичным оценивать внутреннюю эффективность
коммуникации не как категорию, синонимичную результату вербального общения в диалоге, а как
оценку реализации коммуникативной интенции в конкретном тематическом узле. Такое поэтапное
оценивание результативности речевого общения предоставляет достаточно объективные критерии для
отнесения конкретной беседы в целом к успешным или неуспешным. Отметим, что в процессе работы не
отмечено ни одного случая, где бы конечный, т. е. итоговый, результат вербального общения был
успешным при превалировании в нем неуспешных тематических узлов.
В ходе анализа в каждом из тематических узлов были выделены реплики, которые ниже именуются
ключевыми. Под последними в работе понимается пара реплик-предложений, в которых первая вводит
основную коммуникативную интенцию говорящего (инициирующая), а вторая вербально демонстрирует
результат интенционального воздействия на собеседника (реагирующая).
Выделенные таким образом ключевые реплики могут разделяться несколькими речевыми ходами (а)
или представлять собой диалогическое единство (b).
Например:
a) ʼDo you know Frank well?ʼ
ʼFrank?ʼ
ʼYouʼve got it right.ʼ
ʼWhat do you mean by “well”?ʼ
ʼI mean what it means.ʼ
ʼI met him once or twice…ʼ (R. Rendell).
b) «Have you got them ready?” “Here you go.» (J. Fletcher).
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Выделенные реплики в приведенных примерах являются ключевыми. Вместе с тем, в первом
диалогическом фрагменте ключевые реплики персонажей отделены друг от друга на четыре речевых
хода, а во втором представляют собой смежную пару.
Как установлено в результате анализа, эффективность речевого общения в числе многих других
факторов определяется также взаиморасположением ключевых инициирующей и реагирующей реплик.
Так, в успешных диалогах они либо следуют непосредственно друг за другом, либо разделены не более,
чем одним речевым ходом.
В процессе исследования успешность коммуникативного воздействия изучалась с позиций
синергетического взаимодействия многих лингвистических и экстралингвистических факторов. В то же
время заметим, что настоящая работа сфокусирована, главным образом, на формально синтаксической
объективации речевой интенции инициатора беседы (коммуникативного лидера). Несмотря на то, что
ключевые реплики в успешных и неуспешных тематических узлах могут быть репрезентированы всеми
поверхностно-структурными типами предложений, установлена следующая закономерность.
В эффективных диалогах простые предложения в инициирующих репликах составляют 70,1 %, а в
реагирующих – 86,7 % от всего корпуса представленных в диалоге синтаксических конструкций. Сложные предложения употребляются примерно в два раза реже и составляют всего 29,9 %, а в реагирующих −
13,3 % (см. рис. 1). При этом, эллиптические конструкции в ключевых инициирующих репликах
эффективных диалогов насчитывают всего 27,4 %, а в ключевых реагирующих репликах − 27,2 %.

Рис. 1. Удельный вес структурно-синтаксических типов предложений
в эффективных англоязычных диалогах, где:
I − инициирующие реплики; R − реагирующие реплики.
При неэффективном общении в ключевых репликах превалируют сложные построения (75,1 и
59,2 % в инициирующих и в реагирующих репликах, соответственно). Удельный вес простых предложений составляет лишь 24,9 % в инициирующих репликах и 40,8 % − в реагирующих (см. рис. 2). Из них
эллиптические предложения засвидетельствованы как в инициирующих (3,4 %), так и в реагирующих
(26,4 %) репликах. Отметим, что непредикатные построения в неэффективных диалогах засвидетельствованы сравнительно редко (6,9 % конструкций в инициирующих и 13,1 % − в реагирующих
репликах).

Рис. 2. Удельный вес структурно-синтаксических типов предложений
в неэффективных англоязычных диалогах, где:
I − инициирующие реплики; R − реагирующие реплики.
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Из приведенных выше показателей частотности анализируемых единиц ясно следует, что удельный
вес простых предложений в эффективных диалогах примерно в пять раз превышает этот тип
синтаксических построений в неэффективных диалогах.
Сравним, к примеру, два сопоставимых в смысловом отношении тематических узла:
а) «Сould you, please, have the papers ready for me by noon, Mega?» «Iʼll do my best» (L. Brett).
b) «I wonder, if I may ask you for a favour, Jane − I… I know you are busy but perhaps you could have a
look at my puter, darling?» «Eh, pardon, Dad? Iʼve been reading for the tutorial. Well, not today» (V. Tierry).
И в первом, и во втором случае речь идет об оказании услуги. Однако, если в первом (успешном,
эффективном) диалоге секретарь профессора легко соглашается помочь, то во втором дочь не спешит
оказать отцу услугу, ссылаясь на необходимость подготовки к занятиям.
Что касается непредикатных предложений в эффективных диалогах, то данный тип построений
характерен для реагирующих реплик, где они составили 41,5 % от общего количества высказываний в
лингвистической выборке.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, результаты исследования
позволяют сделать вывод о том, что информация, закодированная в синтаксически простых конструкциях, легче декодируется и, следовательно, воспринимается собеседником, что, в свою очередь,
способствует реализации коммуникативной интенции говорящего. Древнегреческий мыслитель Платон
писал: «Главное достоинство речи – ее ясность» [9, c. 84]. Четкое формулирование целей в реакции по
закону речевого отражения [4] предопределяет четкость вербальной реакции. Коммуникативная
интенция собеседника, закодированная в синтаксически сложный конструкт, с одной стороны,
сталкивается с проблемой сложности интеллектуального восприятия, а с другой – вызывает недоверие на
уровне подсознания. Отметим, что «честность», «прямота» и «простота» сообщения в английском,
немецком, украинском, русском и других языках стоят в одном синонимическом ряду [10].
Преобладание синтаксически сложных построений в реагирующих репликах при эффективном
общении объясняем с позиции принципа вежливости − сознательным или бессознательным желанием
говорящего «смягчить» свое неприятие позиции собеседника [5, c. 86].
Полученные данные прошли экспериментальную проверку в Брайтоне (Великобритания) на
конференции IAFOR-ECAH, 2015. Десять преподавателей-британцев, носителей английского языка,
выразивших согласие поучаствовать в лингвистическом эксперименте, попросили обратиться к десяти
прохожим с вопросом о кратчайшей дороге к музею Павильон (the Royal Pavilion). При этом, по
условиям эксперимента, вопрос должен был задаваться в двух формах: краткой (типа: Could you tell me
the way to the Pavilion, please?) и развернутой (типа: Excuse me… Iʼm a visitor, you know, but I wonder where
that place of interest, I mean, the Pavilion is situated?).
В целом, даже учитывая традиционную доброжелательность и готовность помочь местных жителей,
отметим, что на кратко и просто сформулированный вопрос в 47 из 50 случаев (94 %) был получен
четкий и ясный ответ. В одном случае респондент извинился и сказал, что спешит на автобус; в двух –
посетовали, что не могут помочь, т. к. не являются местными жителями. Заметим, что из полученных
ответов три были даны туристами с помощью карты и мобильного приложения в телефоне.
Касательно длинного и «размытого» вопроса четкий ответ получен только в 34 случаях (68 %)
(случаи «неэффективной» коммуникации относительно равномерно распределились среди преподавателей-интервьюеров, что подтверждает достаточную независимость результатов от личности
опрашивающего). Шесть прохожих (12 %) несколько раз переспрашивали «приезжих» (задача которых
была продолжать изъясняться сложными конструкциями). Трое прохожих сказали, что не знают, и
извинились, не останавливаясь. Двое спешили на автобус и, недослушав, извинились, отправившись к
остановке. Двое местных жителей, вместо конкретного ответа, стали рассказывать о том, какие еще есть
достопримечательности в Брайтоне, и интересоваться, откуда и с какой целью приехали гости города.
Один респондент, дослушав вопрос, согласился, что Павильон действительно здесь есть, но признал, что
не знает, где именно, поскольку не является жителем города. Двое, извинившись, прямо сказали, что у
них нет времени.
Проделанное исследование и подтвердивший его эксперимент продемонстрировали прямую связь
между восприятием сообщения и результативностью беседы. Кроме того, установлено, что синтаксически сложно сформулированный стимул с определенностью отражается в конструктивно сложном
для восприятия ответе или его отсутствии.
Таким образом, можно заключить, что уже поверхностно-структурные типы предложений,
функционирующих как ключевые реплики в тематическом узле, позволяет прогнозировать успешность
коммуникативного воздействия или наоборот − его неудачу.
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Таким образом, уровень синтаксиса, иконически отражающий ментальную деятельность говорящего, может способствовать увеличению эффективности общения и рассматриваться как определенный вид гуманитарной техники оптимизации речевой коммуникации в целом.
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Морозова Ірина. Сказати так, щоб Вас почули: синтаксичні принципи ефективності мовленнєвого
спілкування. У статті продовжено серію досліджень із виявлення вербальних засобів ефективного спілкування в
сучасній англійській мові. Віддаючи належне роботі у сфері англійського діалогічного спілкування, простежено
відсутність на цьому етапі чітко виявлених прихованих механізмів забезпечення позитивного результату бесіди.
Виходячи з посилки про вибір відповідних гуманітарних технік як запоруки ефективності бесіди, останні в роботі
виділяються на рівні синтаксису.
Висновки зроблено на основі аналізу 500 тематичних вузлів, відібраних методом суцільної вибірки із
сучасного англомовного художнього діалогу з подальшою верифікацією отриманих даних за допомогою
експериментального опитування 100 інформантів-британців. Проведене дослідження й експеримент, що підтвердив
його, продемонстрували прямий звʼязок між сприйняттям повідомлення та результативністю бесіди й указали, як
рівень синтаксису, іконічно відбиваючи ментальну діяльність мовця, може сприяти збільшенню ефективності
спілкування та позиціонуватися як певний вид гуманітарної техніки оптимізації мовленнєвої комунікації в цілому.
Ключові слова: ефективність комунікації, речення, поверхова структура, мовленнєвий вплив, тематичний
вузол.
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The latter reflects the speakerʼs mental processes and is regarded as having a good potential as a humanitarian technique of
optimising speech communication on the whole.
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Поздоровлення в англомовному художньому діалозі крізь призму
теорії лінгвістичної ввічливості
У статті розглянуто особливості поздоровних висловлень із позицій теорії лінгвістичної ввічливості.
Висвітлено категорію ввічливості як низку стратегій або мовленнєвих моделей, які встановлюються комунікантами
як соціально зумовлені поведінкові норми. Розкрито зміст таких понять у теорії ввічливості, як «обличчя»,
«позитивне» та «негативне обличчя», проаналізовано поздоровні висловлення в системі стратегій позитивної й
негативної ввічливості. Доведено, що в мовленнєвій поведінці носіїв англійської мови поздоровлення
використовується як стратегія позитивної та негативної ввічливості. Серед стратегій позитивної ввічливості
найуживанішими в ситуації поздоровлення є такі стратегії: прояв уваги до слухача, його інтересів, бажань, потреб,
перебільшення, комунікативні подарунки, комунікативний оптимізм, гармонізація та солідаризація. Звертається
особлива увага на те, що перебільшення, яке проявляється в частому вживанні експресивних емотивно оцінних
одиниць, є однією з характерних рис англійської комунікативної поведінки в ситуації поздоровлення. Установлено,
що для поздоровної комунікативної ситуації значущими є такі стратегії негативної ввічливості, як зведення до
мінімуму загрози негативному «обличчю» адресата та вияв поваги.
Ключові слова: поздоровне висловлення, категорія ввічливості, позитивне обличчя, негативне обличчя,
стратегії позитивної та негативної ввічливості.

Постановка наукової проблеми та її значення. Лінгвістична наука кінця XXпочатку XXI ст.
характеризується підвищеним інтересом науковців до проблем комунікації. Усе частіше вчені
зосереджують увагу на проблемах мовної комунікації, принципах моделювання комунікативного акту,
функціонуванні мови в різноманітних сферах суспільної діяльності й, зокрема, на категоріях міждисциплінарного характеру, які є умовою успішного комунікативного акту. До таких категорій належить і
категорія ввічливості.
Увічливість часто розглядають як особливу стратегію мовленнєвої поведінки, орієнтовану на
досягнення позитивного комунікативного ефекту, адже саме їй належить важлива роль у забезпеченні й
організації гармонійного спілкування.
© Мудрик Л., Лісінська Т., 2016
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validity, have both elicited a direct connection between the listenerʼs ―taking‖ a message and general conversation results. In
the paper, the author demonstrates possible ways of enhancing the efficiency of speech communication on the level of syntax.
The latter reflects the speakerʼs mental processes and is regarded as having a good potential as a humanitarian technique of
optimising speech communication on the whole.
Key words: communication efficiency, a sentence, surface structure, speech impact, thematic cycle.
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Поздоровлення в англомовному художньому діалозі крізь призму
теорії лінгвістичної ввічливості
У статті розглянуто особливості поздоровних висловлень із позицій теорії лінгвістичної ввічливості.
Висвітлено категорію ввічливості як низку стратегій або мовленнєвих моделей, які встановлюються комунікантами
як соціально зумовлені поведінкові норми. Розкрито зміст таких понять у теорії ввічливості, як «обличчя»,
«позитивне» та «негативне обличчя», проаналізовано поздоровні висловлення в системі стратегій позитивної й
негативної ввічливості. Доведено, що в мовленнєвій поведінці носіїв англійської мови поздоровлення
використовується як стратегія позитивної та негативної ввічливості. Серед стратегій позитивної ввічливості
найуживанішими в ситуації поздоровлення є такі стратегії: прояв уваги до слухача, його інтересів, бажань, потреб,
перебільшення, комунікативні подарунки, комунікативний оптимізм, гармонізація та солідаризація. Звертається
особлива увага на те, що перебільшення, яке проявляється в частому вживанні експресивних емотивно оцінних
одиниць, є однією з характерних рис англійської комунікативної поведінки в ситуації поздоровлення. Установлено,
що для поздоровної комунікативної ситуації значущими є такі стратегії негативної ввічливості, як зведення до
мінімуму загрози негативному «обличчю» адресата та вияв поваги.
Ключові слова: поздоровне висловлення, категорія ввічливості, позитивне обличчя, негативне обличчя,
стратегії позитивної та негативної ввічливості.

Постановка наукової проблеми та її значення. Лінгвістична наука кінця XXпочатку XXI ст.
характеризується підвищеним інтересом науковців до проблем комунікації. Усе частіше вчені
зосереджують увагу на проблемах мовної комунікації, принципах моделювання комунікативного акту,
функціонуванні мови в різноманітних сферах суспільної діяльності й, зокрема, на категоріях міждисциплінарного характеру, які є умовою успішного комунікативного акту. До таких категорій належить і
категорія ввічливості.
Увічливість часто розглядають як особливу стратегію мовленнєвої поведінки, орієнтовану на
досягнення позитивного комунікативного ефекту, адже саме їй належить важлива роль у забезпеченні й
організації гармонійного спілкування.
© Мудрик Л., Лісінська Т., 2016

52

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

Аналіз досліджень цієї проблеми. Увічливість як предмет наукового дослідження традиційно
повʼязують із культурою мовлення та мовленнєвим етикетом (В. Є. Гольдін, Н. І. Формановська й ін.),
яким приділяють значну увагу. Останнім часом зʼявилася велика кількість робіт, щодо питань
увічливості та різних аспектів її вивчення як зарубіжними (Г. Каспер, Р. Уотс, Б. Фрезер, Дж. Хаус й ін. ),
так і вітчизняними вченими (С. К. Богдан, В. Н. Литовченко, О. С. Мельничук, О. Ю. Малая та ін.). Не
втрачають своєї значущості дослідження провідних лінгвістів з особливостей реалізації принципу
ввічливості в мовленні (П. Браун, С. Левінсон, Р. Лакофф, Г. П. Грайс, Дж. Ліч).
Поняття ввічливості метапрагматичне й визначається в сучасній лінгвістичній парадигмі як
невідʼємний компонент таких конвенціональних мовленнєвих актів, як привітання, подяка, поздоровлення, комплімент та ін. [5]. Дж. Ліч називає такі мовленнєві акти ввічливими за своєю природою [6, c. 106],
оскільки з їх допомогою мовець виявляє свою увагу до співрозмовника, інформує про те, що його
поважають, люблять, цінують.
Отже, поздоровні висловлення становлять важливу частку в концепті ввічливості кожної нації.
Тому, на нашу думку, дослідження висловлень поздоровлення, що функціонують у комунікативній
ситуації співпраці, буде доцільним саме крізь призму лінгвістичної категорії ввічливості.
Актуальність дослідження визначено потребою системного аналізу застосування комунікативних
стратегій увічливості з позицій досягнення ефективності в спілкуванні.
Мета статті  аналіз поздоровних висловлень у світлі теорії лінгвістичної ввічливості. Досягнення
поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) розкрити сутність поняття «обличчя» й
розглянути два аспекти «обличчя» – позитивний і негативний; 2) проаналізувати висловлення
поздоровлення в системі стратегій позитивної та негативної увічливості.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У нашому
дослідженні ввічливість розглядається як національно-специфічна комунікативна категорія, змістом якої
є система ритуалізованих стратегій комунікативної поведінки (вербальної й невербальної), спрямованих
на гармонійне, безконфліктне спілкування.
Для комунікативної ситуації, у якій реалізується поздоровлення, значущими є принципи ввічливості
та кооперації, сформульовані Дж. Лічем [6] та Г. П. Грайсом [4], а також концепція ввічливості як
збереження «обличчя» П. Браун і С. Левінсона [3].
Принцип увічливості, за теорією Дж. Ліча, розкривається в шести максимах: тактовності, великодушності, схвалення, скромності, згоди й симпатії, котрі створюють прийнятну атмосферу спілкування,
нормальний фон для реалізації комунікативних стратегій [6, c. 67]. Як свідчить фактичний матеріал,
поздоровні висловлення функціонують при дотриманні трьох із наведених максим: тактовності,
схвалення та симпатії, суть яких полягає в максимальному «піднятті» образу співрозмовника:
(1) «Nevil and I have decided to get married.» Laura gave a delighted squeal and flew at her sister. «Oh,
congratulations! I know youʼre both going to be happy together. Youʼre just made for one another» Laura kissed
Maggie on the cheek and hugged her. Then she did the same to Nevil» [8, с. 74].
Вищенаведений діалогічний фрагмент ілюструє застосування максим схвалення, симпатії й
тактовності. Мовець, схвалюючи рішення адресата про одруження, відчуває й висловлює стосовно нього
почуття симпатії, прихильності, дружби та виражає свій загальний піднесений емоційний стан, що
підтверджується поєднанням проксемічного невербального компонента (flew at her sister) з такесичним
(kissed Maggie on the cheek and hugged her ) та просодичним (gave a delighted squeal).
Відомий принцип кооперації Г. П. Грайса охоплює чотири максими: кількості (інформативності),
якості (істинності), релевантності (доречності) і манери (способу) викладу інформації, які визначають
внесок учасників комунікативного акту в мовленнєву ситуацію [4, c. 47]. Особливе значення для
поздоровлення має дотримання максими якості (істинності) інформації, оскільки її порушення
призводить до проблеми ідентифікації мовленнєвого акту:
(2) «You can dine with me tonight, Dorian, canʼt you?» He shook his head. «Tonight she is Imogen,» he
answered, «and tomorrow night she will be Juliet» «When is she Sibyl Vane?» «Never». «I congratulate you»
[19, c. 143].
У наведеному фрагменті поздоровлення має іронічний ефект. Тут порушується максима істинності
Г. П. Грайса й уключається в дію максима іронії Дж. Ліча.
Основне поняття лінгвістичної теорії ввічливості  це поняття «обличчя», що розглядається як
своєрідний соціальний імідж, у збереженні якого зацікавлений кожен член суспільства [3, с. 61]. П. Браун
і С. Левінсон розрізняють «негативне обличчя» й «позитивне обличчя» [3, с. 61]. Під негативним
обличчям вони розуміють бажання кожної дорослої людини мати свободу дій, недопустимість утручання
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з боку інших [3, с. 129], тобто «бажання бути незалежним»; під позитивним – «бажання бути бажаним»
іншими [3, с. 62].
У процесі спілкування співрозмовники зацікавлені в підтриманні й збереженні як свого обличчя, так
і обличчя партнера по комунікації. Із цією метою вони використовують, відповідно, стратегії позитивної
ввічливості, спрямовані на зменшення загрози позитивному «обличчю» адресата, та стратегії негативної
ввічливості, спрямовані на зменшення загрози негативному «обличчю» адресата.
Погляд на ввічливість як на систему стратегій є найбільш значущим у теорії П. Браун та
С. Левінсона, які виділяють позитивну й негативну форми ввічливості [3]. Позитивна ввічливість
спрямована на солідарність, зближення, тобто на скорочення соціальної дистанції між комунікантами, у
той час як негативна ввічливість підкреслює наявність дистанції між співрозмовниками.
Демонстрація солідарності й збереження дистанції, за твердженням авторів, становлять суть
увічливої поведінки, тобто бути ввічливим можна в тому випадку, якщо ти демонструєш співрозмовнику
свою солідарність і в той же час зберігаєш певну дистанцію, виражаючи таким чином свою повагу до
нього.
Позитивна й негативна ввічливість розкриває основний механізм міжособистісної взаємодії,
заснований на протилежних діях, що здійснюються комунікантами в процесі спілкування (зближенні й
віддаленні).
Існує багато способів, як мовленнєвими засобами скоротити дистанцію між партнерами по комунікації. П. Браун та С. Левінсон називають пʼятнадцять таких стратегій [3, с. 101128].
Інші дослідники, як наприклад Рон і Сюзана Сколон, виділяють десять стратегій, спрямованих на
зближення співрозмовників, називаючи їх стратегіями залучення [7, c. 50].
На думку В. І. Карасика, стратегії позитивної ввічливості полягають у вираженні солідарності мовця
зі слухачем та виражаються в пʼятнадцяти лініях поведінки [1, с. 77].
Узагальнюючи ці стратегії, розглянемо найважливіші з них, які притаманні ситуації поздоровлення.
Як засвідчує наш фактичний матеріал, такі стратегії позитивної ввічливості, як увага до слухача,
перебільшення, комунікативні подарунки, комунікативний оптимізм, гармонізація та солідаризація,
можуть бути реалізовані англомовними комунікантами за допомогою поздоровних висловлень.
В англійському спілкуванні поздоровлення є засобом реалізації важливої комунікативної стратегії –
засобом прояву уваги до адресата та його емоційної підтримки. Англійці часто супроводжують
конвенціональні формули поздоровлення побажанням, що є знаком уваги до інтересів та потреб
адресата:
(3) «Kyle, you have all the qualities we are looking for in a good athlete. Again, congratulations and good
luck in your future career at Southwestern College» [16, с. 83].
(4) «Congratulations to both of you,» the man said. «We both wish you much happiness.» «Honey, that is
one of the cutest things Iʼve ever seen,» his wife added.» [17, c. 179].
Прагматична функція таких побажань – зробити приємне адресату, продемонструвати любʼязність
до нього.
У ситуації поздоровлення, мовець також позитивно оцінює вміння й здібності адресата, схвалює
його дії та вчинки і з цією метою часто вдається до перебільшення, що є маркером позитивної
ввічливості:
(5) «Congratulations. I knew you could... I canʼt believe it! Fantastic! Nothing can stop you now.
Tremendous! Good thinking. Keep on trying. I like that. Youʼre right on... Thatʼs good. Stunning! Youʼre doing
beautifully. You outdid yourself. Absolutely wonderful! Superb! It is fun just being with you.» [18, c. 89].
(6) ―Berenger: I congratulate you most warmly, itʼs a marvel, really quite marvellous, youʼre a marvellous
architect!... Architect: Oh... youʼre very kind... Berenge: No, no. I want to congratulate you. Itʼs absolutely
incredible, youʼve achieved the incredible!‖ [15, c. 10].
У цих діалогічних фрагментах мовець бажає зробити приємність своєму співрозмовнику й дає
завищену оцінку його інтелектуальним якостям (приклад 5) та професійній майстерності (приклад 6).
У вищенаведених прикладах перебільшення або використання стратегії завищеної оцінки
проявляється у вживанні прикметників і прислівників із позитивною емотивною оцінкою (fantastic,
tremendous, stunning, superb, marvellous, good, warmly, beautifully), інтенсифікаторів, що посилюють
семантику прикметників (absolutely, really, quite), лексичних гіпербол (absolutely wonderful, absolutely
incredible), повторів (marvellous…marvellous; incredible…incredible). Поєднанням лексичних та
синтаксичних засобів (лексичних гіпербол, повторів) досягається висока експресивність і гіперболізованість висловлень.
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У таких випадках, як зазначає Т. В. Ларіна, семантика суперлативних прикметників далеко не
завжди відповідає їхньому прагматичному значенню і їх не варто розуміти буквально [2, с. 260].
У наведених прикладах оцінні репліки Youʼre doing beautifully; Absolutely wonderful! Superb! Itʼs
absolutely incredible використовуються мовцем для емоційної підтримки співрозмовника. Уживаючи
гіперболізовані репліки, мовець не стільки виражає своє захоплення співрозмовником, скільки дарує
йому своєрідний комунікативний подарунок: виявляє увагу, інтерес до нього, підкреслює його
значимість. Така гіперболізована оцінність, як стверджує Т. В. Ларіна, є характерною рисою англійської
комунікативної поведінки [2, с. 266]. Основна функція подібної гіперболізації – задовольнити «позитивне
обличчя» партнера по комунікації [3, c. 101].
За нашими спостереженнями стратегія комунікативного оптимізму також реалізується англомовними комунікантами в ситуації поздоровлення. Адже в англійській культурі цінується оптимізм у
спілкуванні, що повʼязано з «позитивним мисленням», яке притаманне представникам англосаксонської
культури.
У наведених нижче діалогічних фрагментах висловлення Thatʼs absolutely marvelous! Iʼm ecstatic! I
wish you every happiness. He is a far finer figure than I am – as fine a man as you are a woman! Youʼll make
a well-matched pair виконують функцію емоційної підтримки співрозмовника. У них проявляються
комунікативний оптимізм – демонстрація позитивного ставлення до адресата, схвалення його дій і
вчинків, вираження сподівань на краще майбутнє:
(7) «Harry, thatʼs absolutely marvelous!» she cried. «Iʼm ecstatic!» «You and Ellis…» «Congratulations,
darling!» But Harry just sat there, frowning ... «Itʼs only a few hoursʼ flying time; we donʼt even have to give up
our suite» [13, c. 123].
(8) «…Hector turned his head to the bride. «Elizabeth, I wish you every happiness that my uncle here can
bring you. He is a far finer figure than I am – as fine a man as you are a woman! Youʼll make a well-matched
pair» [14, с. 85].
У наступних двох прикладах поєднуються відразу декілька стратегій позитивної ввічливості:
стратегія солідаризації та гармонізації:
(9) «Sweetheart!» he said, hugging her silk-clad body, butterflying her just-rouged cheek. «Best of luck!
And happy birthday to you! Hereʼs your prezzie» [10, с. 43].
(10) «Hello, Jennie, baby!» «Why, Linda! However did you get here?» «I ran into Bart and he told me.
Congratulations. Youʼve got a wonderful guy there.» She bent and kissed Jan warmly» [12, с. 272].
У цих фрагментах мовець демонструє свою близькість, спільність, одностайність з адресатом і з
цією метою використовує маркери внутрішньогрупової ідентичності: звертання (sweetheart, baby),
зменшене імʼя (Jennie), розмовну лексику (prezzie, guy) і тим самим підкреслює свою належність до
однієї з адресатом групи, відкидаючи будь-яку дистанцію між ними.
Конвенціональні формули поздоровлення Happy birthday to you! Congratulations (приклади 9, 10)
супроводжуються такими такесичними невербальними засобами, як дотик (butterflying her just-rouged
cheek), обійми (hugging her silk-clad body), поцілунок (kissed warmly), які вказують на доброзичливе
ставлення мовця до співрозмовника й солідарність із ним. Проксемічний невербальний компонент (she
bent) зменшує комунікативну відстань між співрозмовниками та сигналізує про близькі стосунки між
ними (приклад 10).
Поздоровляючи, мовець прагне показати, що він розділяє приємні для адресата події, його думки та
почуття. Отже, поздоровлення відіграє важливу роль у забезпеченні гармонійного спілкування, сприяє
налагодженню доброзичливих стосунків між комунікантами.
Якщо позитивна ввічливість (або ввічливість зближення) повʼязана з демонстрацією єдності та
солідарності мовця зі слухачем, то негативна ввічливість (або ввічливість дистанціювавння) – це основа
етикетно-шанобливої поведінки. Вона являє собою низку конвенціональних стратегій, спрямованих на
демонстрацію поваги до особистої автономії й незалежності комунікативного партнера.
Невтручання в особистісну сферу співрозмовника, повага до його незалежності й певна віддаленість
комунікантів один від одного вважаються найбільш характерними ознаками англійської мовленнєвої
культури.
Для комунікативної ситуації поздоровлення властиві такі стратегії негативної ввічливості, як
зведення до мінімуму загрози, що зменшує можливість «вторгнення на територію» співрозмовника, та
вияв поваги, що передбачає виділення особи адресата і його здібностей:
(11) «There was a silence. Andrew raised his eyes prepared for kindly satire. Abbey was looking at him with
a queer expression on his ruddy face.
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«Doctor Manson», he said at length, «you are the first candidate in this examination hall, who had ever told
me something original, something true, and something which I did not know. I congratulate you. Andrew
turned sсarlet again» [11, c. 210211].
(12) «And after your terrific performance in Stevieʼs movie, Veronica, I think youʼre a shoo-in for the part
of Cleopatra. You really nailed the role of the wicked stepmother – what a convincing performance! I think you
show a lot of talent and some real potential as an actress. Congratulations – and I hope Iʼll see you at tryouts
next week».
Veronicaʼs jaw dropped. So did Stevieʼs. She couldnʼt believe it» [9, c. 84].
У вищенаведених прикладах мовець, високо оцінюючи інтелектуальні здібності (приклад 11) та
акторську майстерність адресата (приклад 12), підкреслює його індивідуальність і самодостатність та тим
самим виражає свою повагу до нього й підтримує його бажання бути незалежним. У цих діалогічних
фрагментах стратегія поваги реалізується за допомогою різноманітних лексичних і синтаксичних засобів:
прикметників із позитивною емотивною оцінкою: real, terrific, convincing, емотивно підсилювальних
прислівників: really, a lot of та паралельних конструкцій, що ґрунтуються на градації: told me something
original, something true, and something which I did not know.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дає підстави
стверджувати, що прагматична результативність поздоровлення значною мірою залежить від умілого
дотримання принципів ввічливості й кооперації. У мовленнєвій поведінці носіїв англійської мови
поздоровлення використовується як стратегія позитивної та негативної увічливості. Стратегії позитивної
ввічливості в ситуації поздоровлення спрямовані на задоволення потреб позитивного «обличчя» адресата
й проявляються у виявленні уваги до нього, у демонстрації доброзичливості, симпатії та солідарності.
Використовуючи поздоровлення як стратегію негативної ввічливості, англомовні комуніканти демонструють делікатне ставлення до автономії співрозмовника, виявляють своє небажання втручатися в його
особистісну сферу й діяти всупереч культурній традиції поваги особистості.
Перспективним уважаємо вивчення національно-культурних особливостей комунікативної
поведінки носіїв англійської та української мов у ситуації висловлення поздоровлення в порівняльному
аспекті. Дослідження впливу гендерного чинника на мовленнєву поведінку мовців у поздоровній
комунікативній ситуації також стане матеріалом наших подальших наукових розвідок.
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Мудрик Лариса, Лисинская Татьяна. Поздравление в английском художественном диалоге сквозь
призму теории лингвистической вежливости. В статье рассматриваются особенности поздравительных
высказываний с позиций теории лингвистической вежливости. Освещается категория вежливости как набор
стратегий или речевых моделей, которые устанавливаются коммуникантами как социально обусловленные
поведенческие нормы. Раскрывается содержание таких понятий в теории вежливости, как «лицо», «положительное»
и «отрицательное лицо», анализируются поздравительные высказывания в системе стратегий положительной и
отрицательной вежливости. Доказано, что в речевом поведении носителей английского языка поздравление используется как стратегия положительной и отрицательной вежливости. Среди стратегий положительной вежливости
наиболее употребительными в ситуации поздравления являются следующие стратегии: проявление внимания к
адресату, его интересам, желаниям, потребностям, преувеличение интереса, одобрения, симпатии к собеседнику,
коммуникативные подарки, коммуникатвный оптимизм, гармонизация и солидаризация. Особое внимание обращается на то, что преувеличение, которое проявляется в частом употреблении экспрессивных эмотивно оценочных
единиц, является одной из характерных черт английского коммуникативного поведения в ситуации поздравления.
Установлено, что для поздравительной коммуникативной ситуации наиболее значимыми являются такие стратегии
отрицательной вежливости, как минимизация угрозы отрицательному «лицу» адресата и проявление уважения.
Ключевые слова: поздравительное высказывание, категория вежливости положительное лицо, отрицательное
лицо, стратегии положительной и отрицательной вежливости.
Mudryk Larysa, Lisinska Tetiana. Congratulation in the English Literary Dialogue in the Light of Linguistic
Politeness Theory. The article focuses on the study of peculiarities of congratulatory utterances from the point of view of
linguistic politeness theory. It highlights the category of politeness as a set of strategies or speech patterns that are established
by communicators as socially conditioned behavioral norms. The essence of such concepts as «face», «positive» and
«negative face» is revealed, congratulatory utterances in the system of positive and negative politeness strategies are
analyzed. It has been proved that in the speech behaviour of English speakers congratulatory utterances are used as strategies
of both positive and negative politeness. Among positive politeness strategies the following strategies are most frequently
used in the congratulatory situation: attention to the hearer, his interests, wants and needs, exaggeration of interest, approval
and sympathy to the hearer, communicative gifts, communicative optimism, harmonization and solidarity. Special attention
has been paid to the fact that exaggeration, which manifests itself in frequent use of expressive positive-evaluative units, is
one of the characteristic features of English communicative behaviour in the congratulatory situation. It has been ascertained
that for the congratulatory situation the most important are such strategies of negative politeness as minimization of the
imposition to the negative «face» of the addressee and manifestation of respect.
Key words: congratulatory utterance, category of politeness, positive face, negative face, strategies of positive and
negative politeness.
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Модифікації англомовних прислівʼїв на просторах публіцистичного дискурсу
У статті досліджено природу англомовних прислівʼїв як комунікативних одиниць вищого ґатунку (обʼєкт
дослідження). Розглянуто значну кількість англомовних прислівʼїв, вилучених із публіцистичного дискурсу, що
дало змогу верифікувати частотність їх структурно-семантичних модифікацій (предмет дослідження). Тексти
англомовного публіцистичного дискурсу визначаються креативністю, прецедентністю, мовною грою. Типовими
показниками прагматичної спрямованості публіцистичних текстів є корпус лексикону, серед яких вирізняються
прислівʼя. У роботі сфокусовано увагу на модифікації й типології досліджуваних прислівʼїв, розглянуто типи
модифікацій, а саме: трансформації на розширення та компресію змісту прислівʼя, їхні структурні зміни, семантичні
(смислові) девіації. Основним механізмом модифікацій є порівняння, результати якого проявляються в похідних
модифікаціях в атрибутах їхньої синонімії, антонімії предметного та резонансного повтору. Проведений аналіз
свідчить, що прислівʼя являють собою відкриту систему, оскільки процес вилучення «застарілих» елементів та
доповнення її новими утвореннями відбувається безперервно. У роботі окреслено перспективи розроблення
лінгвосинергетичних моделей модифікацій прислівʼїв на просторах англомовного художнього й публіцистичного
дискурсів.
Ключові слова: англомовні прислівʼя, публіцистичний дискурс, модифікації прислівʼїв, мовленнєва
реалізація, структурні та семантичні зміни, кількісні показники.
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Ключові слова: англомовні прислівʼя, публіцистичний дискурс, модифікації прислівʼїв, мовленнєва
реалізація, структурні та семантичні зміни, кількісні показники.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток наукової думки у XX−XXI ст. зумовив
появу антропоцентризму у сфері гуманітарних дисциплін. Антропоспрямовані тенденції в лінгвістичних
дослідженнях вплинули на зміни наукової парадигми у філології. Постала потреба досліджувати мову в
нерозривному звʼязку з мисленням, свідомістю й культурою. Сучасне осмислення прислівʼїв свідчить
про складну природу останніх, оскільки їх буття на межі фольклористики, семіотики та мовознавства
зумовило необхідність застосування комплексного онтогносеологічного підходу до обʼєкта дослідження.
Національний спосіб світосприйняття яскраво представлено в паремійному корпусі мови. Усі види
паремійної творчості повʼязані з тріадою − мовою, мовленням, мовленнєвою поведінкою. Мова є
органом внутрішнього буття, що крок за кроком домагається внутрішньої виразності та зовнішнього
втілення [5, с. 47].
Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючим інтересом лінгвістів до текстоцентричного
аналізу й, зокрема, вивчення комунікативних одиниць (прислівʼїв), їх самоорганізації, самоконтролю та
самодобудови. Обʼєкт дослідження  прислівʼя англійської мови, предмет − їх структурно-семантичні
модифікації на матеріалі публіцистичного дискурсу.
Формулювання мети й завдань статті. Мета роботи полягає в розширенні наукової парадигми
обʼєкта дослідження, зокрема модифікацій поверхових та глибинних структур.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
 ідентифікація лінгвістично-когнітивного буття англомовних прислівʼїв;
 дослідження текстових модифікацій прислівʼїв;
 осмислення детермінації англомовних прислівʼїв у процесах їх еволюції й інволюції.
Матеріалом дослідження слугують релевантні приклади, вилучені з автентичних лексикографічних
джерел і сучасних англомовних газет (The New York Times, The Sunday Times, The Guardian). Ілюстративний корпус складається з 500 релевантних ситуацій. У роботі застосовано загальнонаукові методи
аналізу, синтезу, індукції, дедукції, а також компонентний, контекстуальний, трансформаційний та
синергетичний аналізи.
Аналіз досліджень цієї проблематики. Дослідження текстів малого формату в цілому й прислівʼїв,
зокрема, виконано в працях як вітчизняних (К. Т. Баранцев, О. В. Магіровська, Л. С. Піхтовнікова,
Л. І. Тараненко та ін.), так і зарубіжних науковців (В. І. Даль, В. І. Карасик, О. В. Кунін, В. А. Маслова,
В. М. Мокієнко, М. М. Пазяк, Г. Л. Пермяков, М. В. Піменова, Л. Б. Савенкова, О. О. Селіванова,
А. Тейлор, В. Н. Телія й ін.).
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Прислівʼя –
найяскравіші та найхарактерніші зразки народної творчості, що засвідчують різноманітність тематичних
кластерів і багатство фразеологічного розмаїття. Зазначені комунікативні одиниці характеризуються
давністю походження, належністю до художнього дискурсу, специфікою поверхової та глибинної
структур.
Прислівʼя  складні утворення, які мають декілька атрибутів:
 належність до мовних феноменів, що є стійкими сполученнями, подібними до фразеологічних
зворотів;
 це логічні одиниці, які виражають судження, настанову, побажання;
 художні мініатюри, що у яскравій, викарбуваній формі моделюють факти самої дійсності [12,
с. 13−14].
Прислівʼя мають форму завершеного речення [21, с. 33], їх прийнято розглядати як окремий
фольклорний жанр, що може вживатися самостійно, оскільки йому як тексту властиві три чітко виражені
автономні структурні плани: композиційної побудови, семіотичної структури та реалії [11, с. 250−251]. У
наукових розвідках учених подано різнопланове дефінітивне осмислення прислівʼїв (див. табл. 1).
Таблиця 1
Дефінітиви осмислення прислівʼїв
Дефінітивне осмислення прислівʼїв
1
Прислівʼя – короткий вислів, притча, іносказання,
життєвий вирок, «ходячий розум» народу, який
переходить у приказку або простий зворот мови, що
сам за себе говорить [6, с. 274].
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2
Knowledge is power.
Live and learn.
Think before you act.
Love is blind
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Закінчення таблиці 1
1
2
Прислівʼя − афористично стислі вислови з Hope is a good breakfast, but a bad supper.
повчальним змістом у ритміко-організованій формі Itʼs an ill wind that blows no good
[10, с. 339].
Прислівʼя – це виражений структурою речення All good things come to an end.
народний вислів повчального змісту (буквального чи Every cook praises his own stew.
алегоричного плану) [13, с. 205].
Actions speak louder than words.
An apple a day keeps the doctor away
Прислівʼя – це мініатюрний художній твір, зміст та Donʼt trouble trouble until trouble troubles you.
афористична сила якого породжуються його So many men, so many minds.
конденсованою образністю та особливостями Where there is a will there is a way
ритмомелодійної структури [8, с. 10]
Прислівʼя є відображенням культурного життя народу, оцінних і комунікативних стереотипів,
носієм різної інформації − мотиваційної, оцінної, культурологічної.
Мова  рухливий «механізм», на дію якого впливають різноманітні фактори інтра- та екстралінгвістичного характеру. Під впливом різних чинників змінюється зміст мовних знаків, модифікується їх
функціональна призначеність, виникають інновації. У межах побудованої із застосуванням дескриптивно-статичного методу «жорсткої» структуралістської моделі інноваційні мовні утворення, явища
перехідного характеру не знаходять свого належного місця [9, с. 36].
На часі мови вивчають у руслі їх динамічної, функціональної, антропоцентричної параметризації. У
лінгвістичному аналізі вагомим є епідигматичний підхід до номінативних та комунікативних одиниць,
ідентифікація їх глобальних, вторинних утворень [14, с. 48]. Важливими мовними чинниками прислівʼїв,
що можуть застосовуватися для реалізації прагматичних завдань і комунікативних стратегій, є внутрішня
форма прислівʼїв, зміна або доповнення їхніх окремих компонентів. Багатоаспектне вивчення фразеології
переконливо продемонструвало її відкритість до різних структурно-семантичних девіацій. Одним із
недостатньо розроблених є питання про індивідуально-авторське перетворення стійких сполучень.
Демократизація суспільного життя, що неминуче виявляється в мові, зумовлює переосмислення
усталених істин, а це сприяє трансформації відомих афоризмів, приказок, загадок, повірʼїв і, зокрема,
загальновживаних прислівʼїв. У кінці ХХ ст. у пареміології постало завдання знайти адекватне
позначення для нетрадиційних форм прислівʼїв. Здійснювалися численні спроби назвати видозмінені
паремії, уключаючи прислівʼя, загальним терміном: «трансформації» (О. М. Саввіна), «кукізм» для
позначення навмисно спотворених паремій (В. І. Бєліков), «квазіприслівʼя» (Е. М. Береговська), «нові
прислівʼя» (Е. В. Вельмезова), «антиприслівʼя» (Х. Вальтер, В. М. Мокієнко), «провербіальні
трансформанти» (С. І. Гнєдаш).
Трансформи, що виникли переважно на базі традиційних паремій, характеризуються зміною
ситуацій та модифікацією форм. Вони одержують назви «антиприслівʼя», антиафоризми й антиприказки [3, с. 9]. Цей епідигматичний конструкт В. М. Мокієнко відносить до групи, що ввійшла до
літературного вжитку в статусі варіантів традиційних виразів [3, с. 12]. Термін «антиприслівʼя» можна
вживати у вузькому й широкому значеннях. У першому випадку під «антиприслівʼями» розуміють трансформи традиційних паремій, які зазнали змін компонентного складу та змісту, що характеризуються експресивністю, нерідко мають негативну конотацію, а також вирази, створені на базі традиційних фразем.
Уживаючи термін «антиприслівʼя» в широкому значенні, до цих виразів, крім трансформованих прислівʼїв, приказок, фразем, окремих загадок, афоризмів, крилатих виразів відомих людей, зараховують
традиційні й нові вислови, у яких вербальне наповнення не відповідає нормам літературної мови [4, с. 45].
Пареміологічні трансформації визнаються як такі, що регулюються системними звʼязками в мові та
є відображенням динамічних процесів мовного й мовленнєвого характеру в національних лексиконах.
Термінологічно модифіковані тексти малого жанру позначаються по-різному: неоприслівʼя, квазіприслівʼя, оказіональні, видозмінені, «перероблені» (трансформовані) прислівʼя, вислови приказкового
типу, паремійна деривація, модифікація, актуалізація, номіналізація, інновація, авторська семантизація,
індивідуально-авторська інтерпретація, логоепістемоїд, смисловий потенціал прислівʼя тощо [7, с. 132].
Учені розпізнають семантичну та структурно-семантичну трансформацію досліджуваних одиниць.
Семантична трансформація − це видозміна прямого значення вихідних паремій, їх синкрета та актуа59
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лізація інформативного й впливового (дидактичного) блоків висловлення. Під структурно-семантичною
трансформацією зазвичай розуміють перетворення форми сталих виразів, що приводять до смислових
змін. Структурно-семантичні перетворення відбуваються на всіх мовних рівнях, у результаті чого
виокремлюються фонетичні, словотворчі, морфологічні, лексичні та синтаксичні трансформації [2, с. 108].
Структурно-семантична модифікація прислівʼїв детермінується загальними законами розвитку
мови. При цьому спрацьовує принцип О. О. Потебні: Ми не будуємо мову, а добудовуємо. Прислівʼя − це
відкрита система й процес вилучення «застарілих» елементів та доповнення новими утвореннями, що
відбувається безперервно.
Типи трансформацій прислівʼїв подані в одній структурно-семантичній групі за механізмом
розширення й компресії складу вихідних форм за розвідками О. В. Куніна та В. М. Мокієнко (див. рис. 1).

Рис. 1. Схема типів трансформації прислівʼїв
Узагальнена схема типів трансформації прислівʼїв дає можливість скористатися нею як логічним
орієнтиром для подальшого аналізу модифікованих прислівʼїв.
Наприклад: Actions speak louder than words → Actions speak louder than managerʼs words [20]; Spare
the rod and spoil the child→ Spare the rod... [17].
Перший приклад ілюструє модифікацію на розширення складу прислівʼя (вклинювання), що
детермінується появою препозитивного іменника managerʼs, із конкретизацією значення іменникового
компонента words.
Другий приклад демонструє компресію складу прислівʼя за допомогою відсікання його кінцевої
предикативної частини.
Прислівʼя в англомовному публіцистичному дискурсі відзначені вживанням їхніх фрагментів. Це
верифікує обʼєктивізацію розпізнавання адресатом поради, повчання, застереження тощо.
Канонізоване самостійне вживання прислівʼїв у нових ситуаціях позначене конкретизацією їхньої
актуальності, уточненням субʼєктів мовлення та доменів нових конситуацій.
Так, у публіцистичному дискурсі спрацьовує низка репелерів щодо їх поверхових і глибинних
структур. Намічаються ускладнення, перехід простих конструювань у складнопідрядні та складносурядні.
Трансформація прислівʼїв заміною окремих компонентів супроводжується зміною денотативного й
сигніфікативного аспектів значення, що приводить до інтенсифікації ознаки, вираженої цим прислівʼям,
до внесення додаткових смислових відтінків у її семантику аж до набуття прислівʼям антонімічного
значення.
Додавання лексичних одиниць до структури традиційного виразу і їх вилучення можуть
обумовлюватися не лише інтенцією автора підкреслити семантичний зміст одиниці, надавши їй
експресивного забарвлення, а й, навпаки  зовсім спростувати його (див. табл. 2).
Таблиця 2
Трансформація прислівʼїв
Вихідна форма

Модифікована
Семантичні зміни
форма
1
2
3
There is no smoke There really is no 1. Додавання лексичної одиниці «really»
without
fire smoke without fire інтенсифікації.
[1, с. 939].
[18].
2. Уживання прислівʼя як заголовка статті.
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Закінчення таблиці 2
1
2
3
An apple a day Apple a day keeps 1. Гра словом.
keeps a doctor pills (but not doctors) 2. Конкретизація ситуації.
away [1, с. 34].
away [16].
3. Уведення попередньо відсутнього заперечення для
інтенсифікації значення.
4. Уживання прислівʼя як заголовка статті.
Tastes
differ But why do musical 1. Заміна афірмативної конструкції на питальну.
[1, с. 932].
tastes differ so, and 2. Розширення структурної форми прислівʼя.
why do we feel the
need to criticise those
with tastes that donʼt
match our own? [19].
Аналіз корпусу прислівʼїв, опрацьованих у цій роботі на матеріалі публіцистичного дискурсу,
засвідчив: у плані структурних змін модифікованих прислівʼїв найбільш характерні випадки їх
трансформації за допомогою розширення складу прислівʼя розгортанням (75 %) та вклинюванням (17 %),
рідше траплялися випадки компресії з відсіканням чи стягненням (контамінація – 8 %).
У табл. 3 наведено найбільш характерні семантичні зміни, що простежені в процесі модифікації
прислівʼїв, а на рис. 2 – їх частотність.
Таблиця 3
Семантичні зміни в процесі модифікацій прислівʼїв
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Структурно-семантичні типи модифікацій

Відсоток

Уточнення хронотопу
Апеляція до власної назви
Уведення попередньо відсутнього заперечення для підсилення рематичного
блоку прислівʼя
Заміна афірмативних конструкцій на питальні з уведенням одноіменних
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4,9

Рис. 2. Частотність семантичних (смислових) змін
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Структурно-семантичні модифікації прислівʼїв відбуваються за умов наявності матеріалу − мовних вихідних одиниць, буквальне наповнення
яких слугує інтродукцією, підґрунтям для епідигматичних зсувів і характеру інновацій текстів на векторі
інформаційний → неінформаційний, усний → письмовий, буквальний → небуквальний, прагматичний →
непрагматичний, логічний → алогічний, серйозний → несерйозний. Основним механізмом модифікацій
є порівняння, результати якого проявляються в похідних модифікаціях в атрибутах їх синонімії, антонімії
предметного та резонансного повтору. Уживання прислівʼїв у різних текстових позиціях зумовлене
значущістю авторських інтенцій. Трансформація канонізованих прислівʼїв прагматично зумовлена,
спрямована на досягнення автором певного комунікативного ефекту. При зміні семантичної структури
прислівʼя, створенні нових його варіантів змінюється й прагматична характеристика комунікативної
одиниці. Перспективним є подальше осмислення парадигми лінгвосинергетичних моделей модифікацій
прислівʼїв на просторах англомовного художнього та публіцистичного дискурсів.
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исследования). Рассмотрено значительное количество англоязычных пословиц, извлеченных из публицистического
дискурса, что позволило верифицировать частотность их структурно-семантических модификаций (предмет
исследования). Тексты англоязычного публицистического дискурса определяются креативностью, прецедентностью, языковой игрой. Типичными показателями прагматической направленности публицистических текстов
является корпус лексикона, где выделяются пословицы. В работе фокусируется внимание на модификации и
типологии исследуемых пословиц, рассмотрены типы модификаций, а именно трансформации на расширение и
компрессию содержания пословицы, их структурные изменения, семантические (смысловые) девиации. Основным
механизмом модификаций является сравнение, результаты которого проявляются в производных модификациях в
атрибутах их синонимии, антонимии предметного и резонансного повтора. Проведенный анализ свидетельствует,
что пословицы представляют собой открытую систему, поскольку процесс удаления «устаревших» элементов и
дополнение ее новыми образованиями происходит непрерывно. В работе намечены перспективы разработки
лингвосинергетических моделей модификаций пословиц на просторах англоязычного художественного и
публицистического дискурсов.
Ключевые слова: англоязычные пословицы, публицистический дискурс, модификации пословиц, языковая
реализация, структурные и семантические изменения, количественные показатели.
Ovsianko Olena. Modifications of English Proverbs in Publicistic Discourse. The article in question deals with
status identification of English proverbs as communicative units of high rank (object of the research). Proverbs are
communicative unit, small topical texts. They donʼt have titles and are autonomous, representing condensation of peopleʼs
observation. A great number of empiric materials extracted from publicistic discourse made it possible to verify the
frequency of their structural-semantic modifications (subject of the research). English texts of publicistic discourse are
marked with creativity, precedence and wordplay. Special attention has been focused upon modifications and typology of the
studied units (transformations on extension and compression). As a result of the investigation it was observed that proverbs as
folklore small genre texts are flexible, open to transformation, reproduction, semantic and textual deviations. These
communicative units are distinguished with dynamism, evolution, formal and semantic deviations. They go back to the
precedent texts, starting their new life. The perspective of the elaborated problem is outlined in developing linguosynergetic
models of English proverbs modifications in artistic and publicistic discourse.
Key words: English proverbs, publicistic discourse, proverbs modifications, language realization, structural-semantic
deviations, indexes.
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этап в развитии литературы. Очевидно, что в совокупности компьютерные технологии, актуализированные в
цифровой литературе, производят на читателя эффект, отличный от прочтения печатной литературы. Основной
целью исследования является выявление когнитивно-коммуникативной сущности цифровой литературы в плане ее
лингвальной репрезентации и воздействия на читателя.
В работе делается заключение, что, несмотря на специфику формальной репрезентации сюжета, компьютерная
художественная литература включает многие элементы привычной печатной художественной литературы, часто
следует ее традициям в развитии сюжетной линии, однако вбирает в себя формы, предоставленные другими видами
передачи сообщения. Речь идет о визуализации образов, компьютерной графике, музыке, игре, полифонии
перфоманса и других модусах экспрессии.
Ключевые слова: цифровая литература, нарратив, печатная литература, квази-языковой код, гипертекст,
жанр, компьютерная художественная литература.
© Пожарицкая Е., 2016

63

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

исследования). Рассмотрено значительное количество англоязычных пословиц, извлеченных из публицистического
дискурса, что позволило верифицировать частотность их структурно-семантических модификаций (предмет
исследования). Тексты англоязычного публицистического дискурса определяются креативностью, прецедентностью, языковой игрой. Типичными показателями прагматической направленности публицистических текстов
является корпус лексикона, где выделяются пословицы. В работе фокусируется внимание на модификации и
типологии исследуемых пословиц, рассмотрены типы модификаций, а именно трансформации на расширение и
компрессию содержания пословицы, их структурные изменения, семантические (смысловые) девиации. Основным
механизмом модификаций является сравнение, результаты которого проявляются в производных модификациях в
атрибутах их синонимии, антонимии предметного и резонансного повтора. Проведенный анализ свидетельствует,
что пословицы представляют собой открытую систему, поскольку процесс удаления «устаревших» элементов и
дополнение ее новыми образованиями происходит непрерывно. В работе намечены перспективы разработки
лингвосинергетических моделей модификаций пословиц на просторах англоязычного художественного и
публицистического дискурсов.
Ключевые слова: англоязычные пословицы, публицистический дискурс, модификации пословиц, языковая
реализация, структурные и семантические изменения, количественные показатели.
Ovsianko Olena. Modifications of English Proverbs in Publicistic Discourse. The article in question deals with
status identification of English proverbs as communicative units of high rank (object of the research). Proverbs are
communicative unit, small topical texts. They donʼt have titles and are autonomous, representing condensation of peopleʼs
observation. A great number of empiric materials extracted from publicistic discourse made it possible to verify the
frequency of their structural-semantic modifications (subject of the research). English texts of publicistic discourse are
marked with creativity, precedence and wordplay. Special attention has been focused upon modifications and typology of the
studied units (transformations on extension and compression). As a result of the investigation it was observed that proverbs as
folklore small genre texts are flexible, open to transformation, reproduction, semantic and textual deviations. These
communicative units are distinguished with dynamism, evolution, formal and semantic deviations. They go back to the
precedent texts, starting their new life. The perspective of the elaborated problem is outlined in developing linguosynergetic
models of English proverbs modifications in artistic and publicistic discourse.
Key words: English proverbs, publicistic discourse, proverbs modifications, language realization, structural-semantic
deviations, indexes.

Стаття надійшла до редколегії
30.03.2016 р.

УДК 811.111ʼ367:17.022.1:821.111(73)

Елена Пожарицкая

Цифровая литература как интерактивная игра с читателем
В этой работе рассмотрена цифровая художественная литература как особый квази-языковый код, в котором
языковые и неязыковые знаки синтезируются в единое смысловое целое. Написанная для чтения на экране
монитора, цифровая литература представляет собой особый надвербальный конструкт, в котором слился воедино
художественный гипертекст, короткие «флэш»-рассказы, истории, оформленные под твиттер или блог, анимация.
Перемещение художественного произведения со страниц на экран − явление не механического характера, а новый
этап в развитии литературы. Очевидно, что в совокупности компьютерные технологии, актуализированные в
цифровой литературе, производят на читателя эффект, отличный от прочтения печатной литературы. Основной
целью исследования является выявление когнитивно-коммуникативной сущности цифровой литературы в плане ее
лингвальной репрезентации и воздействия на читателя.
В работе делается заключение, что, несмотря на специфику формальной репрезентации сюжета, компьютерная
художественная литература включает многие элементы привычной печатной художественной литературы, часто
следует ее традициям в развитии сюжетной линии, однако вбирает в себя формы, предоставленные другими видами
передачи сообщения. Речь идет о визуализации образов, компьютерной графике, музыке, игре, полифонии
перфоманса и других модусах экспрессии.
Ключевые слова: цифровая литература, нарратив, печатная литература, квази-языковой код, гипертекст,
жанр, компьютерная художественная литература.
© Пожарицкая Е., 2016

63

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Постановка научной проблемы и ее значение. Актуальность обсуждения языковых проблем
сквозь призму компьютерных технологий вытекает не только из того факта, что цифровое общение в
достаточной степени потеснило другие виды языкового обмена сообщениями, но объясняется также тем,
что исследования такого рода помогают прояснить и вскрыть сложные процессы современной
реорганизации межличностной вербальной коммуникации.
Данная работа раскрывает тип цифровой художественной литературы как особого квази-языкового
кода, в котором языковые и неязыковые знаки синтезируются в единое смысловое целое. Написанная для
чтения на экране монитора цифровая литература является особым надвербальным конструктом, в
котором слился воедино художественный гипертекст, короткие «флэш»-рассказы, истории, оформленные под твиттер или блог, анимация. Перемещение художественного произведения со страниц на экран −
это явление не механического характера, а новый этап в развитии литературы. Если, в соответствии с
определением литературоведческого словаря, художественная литература преследует, главным образом,
воспитательную и эстетическую цели [19, c. 621], общаясь с читателями посредством языка, то
компьютерная эстетика предоставляет новые возможности общения, которые проявляются в мультимодальной семиотике сообщения, скорости, графике и т. д. Очевидно, что в совокупности компьютерные
технологии, актуализированные в цифровой литературе, производят на читателя эффект, отличный от
прочтения печатной литературы.
Анализ исследований по данной проблеме. С момента появления самого термина «гипертекст»
(hypertext), введенного в обиход Тедом Нельсоном (Ted Nelson) для текстов, подчиняющихся запросам
читателя и характеризующихся разветвленностью, в 1965 г. и опубликования первых гипертекстовых
компьютерных художественных произведений, а также самой концепции гипертекста как новой основы
доступа к информации, выдвинутой Тимом Бернерсом-Ли (Timothy Berners-Lee) в 1989 г. [1], прошло
достаточно много времени. В Интернете появилось даже Интернациональное общество цифровой
художественной литературы (Digital Fiction International Network), члены которого, профессиональные и
непрофессиональные писатели и журналисты, экспериментировали с возможностями компьютера по
созданию разных форм и жанров внутри этого направления. В то же время, несмотря на возрастающее
количество цифровых произведений и их популярность среди читателей  пользователей компьютера, 
лингвальная сущность компьютерной литературы, ее жанровая специализация и когнитивные особенности не получили в специальной литературе достаточного освещения.
Цель и задачи статьи. Основной целью данного исследования является выявление когнитивнокоммуникативной сущности цифровой литературы в плане ее лингвальной репрезентации и воздействия
на читателя.
В процессе исследования решались следующие задачи: конкретизация понятия «цифровая литература», попытка определения ее вербальных и жанровых особенностей, а также установление основных
художественных параметров.
В качестве материала исследования в работе рассматривались следующие оригинальные англоязычные произведения цифровой литературы «My Body − а Wunderkamer» Ш. Джексон (Sh. Jackson) [21],
цифровая текстовая инсталляция «Screen» Н. Уордрип-Фрун (Noah Wardrip-Fruin) [22] и «Lone Wolf:
Flight from the Dark» Дж. Девера (Joe Dever) [20].
Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования.
Прежде всего, остановимся на самом понятии «цифровая литература» (digital literature). В последнее
время в лингвистике появилось много работ по этой проблеме (речь идет, прежде всего, о работах
А. Белл (A. Bell) [9], А. Энсслин (A. Ensslin), Г. Рустада (H. K. Rustad) [8], А. Калуцкой (A. Kaluska) [12],
Д. Пандея (D. Punday) [15], А. Сэммер (A. Saemmer) [16] и др.). Вместе с тем, в отечественной
лингвистике явление электронной, или компьютерной, литературы до сих пор не получило достаточного
освещения, а в отдельных известных нам исследованиях, к примеру, в работе О. В. Дедовой, прямо
утверждается: «Хотя используемые технологии возникли сравнительно недавно, у этой литературы есть
прошлое: она впитала в себя традиции и достижения печатной литературы. Есть у нее, безусловно, и
будущее, но нельзя сказать точно, каково оно, несмотря на очевидность некоторых текстуальных и
эстетических приоритетов. Данное явление, как и сами технологии, развивается столь стремительно, что
делать какие бы то ни было прогнозы в этой области − задача неблагодарная» [2, c. 349].
Тем не менее, ввиду все большего распространения компьютерных технологий, этот вид опосредствованного общения с читателем становится все более популярным не только среди почитателей
гаджетов, но и в среде любителей художественного слова. Заметим, что, если в англоязычном научном
сообществе принято использовать термин «digital / computer / electronic literature / fiction», то в
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русскоязычном и российском языкознании и литературоведении, а также в масс-медия, куда более
широко, чем «цифровая» или «дигитальная» литература, как правило, оперируют термином «сетевая»
литература, или «сетелитература» [3; 4]. Соглашаясь с тем, что цифровая литература традиционно
опирается на цифровое оборудование типа персональных компьютеров, мобильных телефонов,
смартфонов, планшетов и др. [6; 7], мы находим предложенный русскоязычный термин не вполне
корректным ввиду сущности данного типа произведений, которые все же не всегда целиком и полностью
опираются исключительно на интернет-ресурс, хотя и функционируют преимущественно он-лайн.
Отметим, что понятие цифровая художественная литература объединяет различные жанры,
представляя собой конгломерат из интерактивной художественной прозы, псевдоблогов и псевдотвиттеров, «флэш»-литературы, кинетической поэзии (Young-hae Chang Heavy Industries; Erik Loyer; Judd
Morrissey и др.) и даже видеоигр (типа квестов о похождениях Nancy Drew и т. п.). Известная
исследовательница литературной семантики Э. Белл отмечает, что «сущность произведения не
просматривается читателями-игроками, а развивается в соответствии с их объединенными усилиями с
авторами-публикаторами. …Тем не менее, нельзя не отметить, что во многих игровых скриптах скрыты
настоящие сокровища литературы» [9].
В соответствии со сказанным здесь попробуем определиться, что же такое цифровая художественная литература и можно ли говорить о лингвальных исследованиях цифровых произведений, если
языковые знаки в них сосуществуют с другими средствами передачи информации.
Дж. Тэбби в своей работе «К вопросу о семантике интернет-литературы: направления и перспективы» пишет, что любая письменная деятельность, все, что включает буквенные обозначения и может
быть напечатано на любом языке, может считаться литературой [18]. Такое определение не
представляется нам правомочным, поскольку очевидно, что литературой не могут быть работы, которые
пишутся как набор буквенных сообщений. Уточним, что, говоря о художественной литературе,
исследователи останавливаются, прежде всего, на ее эстетической стороне, рассматривая произведения
художественной литературы как предмет искусства.
Со своей стороны, разделяем мнение польской исследовательницы А. Калуцкой, которая в качестве
главного и определяющего критерия художественной литературы выделяет ее сюжетность, рассматривая
эстетический компонент как вторичный и производный, «работающий» на содержательную сторону
произведения. В своих трудах по лингвистике автор также пытается определить статус цифровой литературы, указывая, что жанры и терминология печатного литературоведения не могут быть автоматически
перенесены на произведения цифровой литературы [12].
Действительно, компьютерная литература включает многие элементы привычной печатной художественной литературы, часто следует ее традициям в развитии сюжетной линии, однако вбирает в себя
формы, предоставленные другими видами передачи сообщения. Речь идет о визуализации образов,
компьютерной графике, музыке, игре, полифонии перфоманса и других модусах экспрессии.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что цифровая литература – это конгломерат традиций
печатной литературы в комбинации с другими формами искусства.
Поскольку электронная литература находится сейчас только на этапе своего становления,
существует множество определений этого феномена, которые иногда противоречат друг другу. Так,
Н. К. Хейлис (N. K. Hаyles) в статье «Электронная литература – что это?» предлагает следующую
дефиницию этого вида искусства: «Электронная литература – это такой вид литературы, который не
предназначен для печатания, а только для чтения на компьютере» [11]. Приведенное определение, по
словам Дж. Тэбби, является умышленно нейтральным и ограниченным и не является определением
вообще [18]. А. Калуцкая, в свою очередь, понимает цифровую литературу как особый канон
произведений искусства, созданный возможностями компьютера [12]. В данном определении, однако,
непонятным остается, то какое же место занимает в этом «каноне» язык. Является он ведущим или
вспомогательным средством сообщения сюжета? Когда можно говорить о конкретном произведении как
о компьютерной литературе?
Средства массовой информации провозглашают текущий период как век цифровой литературы,
обещая [14], что отныне литература как род искусства переместилась с печатной страницы на экран, т. е.
туда, где в настоящее время пребывают ее потенциальные читатели, – в Интернет. Признавая
культурологическое значение цифровой литературы и ее широкие возможности оказания воздействия на
читательскую аудиторию, отметим, что, на наш взгляд, далеко не каждое произведение, созданное для
чтения на экране компьютера, может рассматриваться как художественное произведение.
В своей оценке конкретных произведений компьютерной литературы мы опираемся на концепцию
сюжетности А. Калуцкой [12] и принципы риторического анализа С. А. Шанторовича [5, с. 102103].
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Риторический анализ, обладающий интегрированной природой, помогает понять, что художественный
текст не возникает непосредственно из задействованных в произведении языковых средств, а логически
вытекает из какой-то экстралингвистической ситуации. Интерес читателя к событиям произведения
определяется как соотнесенностью описываемого с его личным когнитивным опытом, так и непредсказуемостью сюжетной линии. Отсюда – цифровое художественное произведение вызывает интерес,
благодаря нелинейности разворачивания сюжета и в силу возможности читателя применить свои
компьютерные и некомпьютерные познания для оживления виртуальной реальности повествования.
Следовательно, происходит переосмысление на новом уровне «уравнивания живого и неживого»,
характерное для художественной прозы ХІХ в. [5, с. 103].
Именно с данной позиции остановимся на таком образце цифровой литературы, как «My body − a
Wunderkamer» Ш. Джексон (Sh. Jackson) [21]. В самом названии произведения содержится провокация
читателя, основанная на игре разноязычных слов: английских My body и немецого ein Wunderkamer.
Несмотря на кажущееся двуязычие, текст легко воспринимается англоязычным читателем, поскольку
смысл немецкого слова ein Wunderkamer − «удивительное помещение, камера» очень прозрачен. Кроме
того, заголовок обладает графической притягательностью, так как рамочная конструкция из слов,
пишущихся с заглавных букв, представляет собой изящный аттрактив-графон. Вторая часть заголовка а
Wunderkamer также, с очевидностью, коррелируется с читательскими фоновыми знаниями о кунсткамере
(Kunstkamer), вызывая дополнительные ассоциации в сознании.
Анализируемый рассказ представляет собой полуавтобиографическое повествование, где текст
совмещен с графическим изображением человеческого тела (см. рис. 1). Обратим внимание, что
фактически изображение тела является как в буквальном, так и в переносном смысле «скелетом» всего
произведения, структурно соотносясь с традиционным разделом «Содержание» (Table of Contents) в
романе, с одной стороны, и отражая его семантическое наполнение  с другой.

Рис. 1. «Отправная точка» повествования в романе Ш. Джексон «My body − a Wunderkamer»
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Так, с помощью «кликания» компьютерной «мышкой» по рисунку части тела, автор относит
читателя к удивительной (или неудивительной) истории, связанной с этой соответствующей частью.
Например: «In my tumbling class at the Y I grabbed quick looks at the little girlsʼ tiny nails daubed pink and
wondered at how different their lives were from mine. My nails were chewed ragged and rimmed with dirt.
Sometimes I colored them black with pencil when I was bored in class. More recherche were the fake fingernails
I snipped for myself out of fruit leather at lunchtime and stuck on with spit, to my friendsʼ disgust. I privately
thought they looked glamorous.» [21, fingernails]. То же самое происходит и при нажатии на выделенные
связи внутри текста (в оригинале − гиперссылки, открывающие новые текстовые фрагменты типа (от
«how different their lives were from mine»): «At twelve I did more chin-ups than anyone else in my class, and
the boys came running jubilantly across the playground and caught me up like a sports hero. The girls were
exhorted to manage one chin-up. That was considered sufficient. I looked at the other girlsʼ arms and knew I
was a different animal. It did not seem possible that I could ever have wound up with arms like theirs, no matter
how religiously I abstained from climbing, swinging, sawing wood» [21, arms].
Таким образом, можно сказать, что «My body − a Wunderkamer» является неким имидж-текстом, т. е.
совмещением языкового знака с визуальным образом. Что касается сюжетной канвы рассказа, то здесь
наблюдается определенная флуктуация (термин, предложенный A. Bell, A. Ensslin, H. K. Rustad [8, с. 21]).
Текст является ризомом, причем его композиция подчиняется желанию читателя. Несмотря на такую
видимую аморфность произведения, данный рассказ можно отнести к художественной литературе
многомерного плана, поскольку главное внимание автора сосредоточено все же не на рисунке, а на
содержании произведения.
Отметим, что в англоязычной литературе 80-х гг. ХХ в. выделился особый флуктуационный
нелинейный тип художественной литературы для детей и подростков «Choose Your Own Adventure»
(«Выбери себе приключение»), который представлен в огромном жанровом разнообразии  от ужастиков
и детективов до любовно-приключенческих романов  и по своей сути является в определенной мере
предтечей современной цифровой литературы, повинуясь тем же канонам интерактивности,
сопряженности работы читателя и писателя для создания одного литературного произведения и
нелинейности последнего. Одним из первых экспериментаторов нового направления еще в 60-х гг.
выступил американский писатель Дж. Слэдек (J. Sladek) с книгой «Программируемое приключение» («a
programmed adventure») [23]. Примерно в это же время экспериментальная французская литературная
группа писателей и математиков УЛИПО (OULIPO, от фр. Ouvroir de littérature potentielle − Цех
потенциальной литературы) разрабатывает новый формат книг-игр, построенный в виде «древовидного
повествования». Сказки с несколькими вариантами окончания пишет и Джанни Родари (например:
«Сказки, у которых три конца»). Одним из характерных примеров данного типа книг-игр является серия
романов «Lone Wolf» Джо Денвера (в сотрудничестве с художником Гэри Чоком (Gary Chalk)), начавшая
публиковаться в 1984 г. c произведения «Flight from the Dark» [20]. Заметим, что, помимо сходства с
компьютерной игрой в плане заполняемой читателем схемы действий (Action Chart) и выбора
вооружения (Equipment Section), лечебного зелья (Healing Potion), возможности «тренировать» героя,
улучшая его сноровку и боевые качества и др., приключенческий роман снабжается рядом правил по
использованию и «управлению» игроком (с которым отождествляет себя читатель), а повествование
ведется от второго лица. Данный прием, во-первых, создает иллюзию непосредственного вовлечения
читателя в повествование, а во-вторых, симулирует прямую коммуникацию между читателем и автором,
который словно является проводником читателя-геймера по описываемой квазиреальности и предлагает
ему самому определять хронотип своего личного приключения в параметрах заданного мира: «You notice
that it is badly wounded and is bleeding from its neck and back. You must fight it.
Black Bear: COMBAT SKILL 16 ENDURANCE 10
If you win, turn to 195.
After three rounds of combat, you position yourself so that you can run down the hill. If you wish to evade at
this time then turn to 106 and chance being wounded as you flee.» [20, sect 43].
Сегодня в указанном ключе работают такие авторы, как Р. А. Монтгомери (Raymond Almiran
Montgomery), Сара и Спенсер Комптон (Sara and Spencer Compton), Т. Кольтц (T. Koltz), Дж. Либольд
(J. Leibold) и др. Большинство произведений этой серии представлены в виде как печатных изданий, так
и электронных книг. В предисловии печатного варианта обычно указывается, что читателю предлагается
книга-игра, в которой от него самого зависит ее сюжетное развитие и возможность благополучного
окончания.
Истоки нелинейной литературы усматриваем в концепции мультиверсусной интерпретации
реальности, согласно которой существует множество параллельных миров [6]. Согласно философским
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воззрениям Д. Льюиса, возможность и реальность – разные модусы существования действительности, и
любой возможный мир реализуем [13]. Иными словами, речь идет о возможности существования
нескольких параллельных реальностей. Отметим, что нелинейность восприятия постулируется и в
индивидуально-личностном подходе к обучению американского психолога Б. Скиннера (B. Skinner).
Последний развивал идеи использования интерактивной литературы для обучения студентов без
преподавателя [17].
Известно, что художественный текст, в отличие от других, обладает многомерностью как
изображения виртуальной действительности, так и ее восприятия читательской аудиторией. Наряду с
лингвальными, прямыми средствами сообщения, многие сведения о событиях и героях читатель
получает импликативно, аналитически преломляя предлагаемую информацию сквозь призму своего
личностного восприятия. Выражаясь словами бывшего Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана (Kofi
Annan): «Жизнь – это выбор» («To live is to choose») [10, c. 119], необходимо заключить, что цифровая
литература представляет читателю максимальную возможность выбора, или создание виртуальной
альтернативы существующей реальности. Нарратив выходит за рамки текста и превращается из
воображаемой реальности в реальность параллельную, где художественный хронотоп становится
альтернативой реального времени и пространства читателя, а сам читатель превращается в актанта
действия в произведении. Более того, во многих случаях читатель может стать соавтором или автором
художественного произведения. Так, в цифровом литературном проекте «Экран» («Screen») Н. УордрипФруна (Noah Wardrip-Fruin) (созданном им в сотрудничестве с Сашей Беккер (Sascha Becker), Джошем
Кэрроллом (Josh Carroll), Робертом Кувером (Robert Coover), Шоном Гринли (Shawn Greenlee) и Эндрю
МакКлэином (Andrew McClain)), читатель в буквальном смысле становится геймером, манипулируя
словами, возникающими на стенах «пещеры» [22]. Впервые «Экран» был представлен в 2003 г. как часть
Бостонского фестиваля киберискусств в «пещере» Браунского университета, США (Brown University,
Rhode Island). Сама «пещера», «CAVE» (Cave Automatic Virtual Environment), представляет собой
небольшую комнату с возникающими на ее стенах буквами. Название данной комнаты является
аллегорией к пещере в «Республике» Платона, поскольку, как и в произведении древнегреческого
философа, на стены здесь проецируются образы, которые требуют интерпретации. В данном случае,
«образами» являются страницы текста о воспоминаниях (memories). Со словами из этого текста читатель
может интерактивно взаимодействовать. Фактически, ему зачитывается и с помощью проецирования
текста на окружающие его экраны «показывается» история пары на грани расставания. Таким образом,
читатель имеет возможность сначала ознакомиться с привычным форматом печатного текста на стенах и
прослушать его, а затем «поиграть» со словами, покидающими изначально заданный текст, который
постепенно разрушается, теряя свойственную ему когерентность и связность. На стенах образуются
новые тексты, пока «вылетевших» слов не становится слишком много и они не превращаются в вовсе
нечитабельное белое облако-водоворот. Сюжет может меняться в зависимости от того, как именно
поставит эти слова читатель.
Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Подводя итог, можно заключить, что
компьютерная литература во всей своей многогранности может и вправе рассматриваться (и, соответственно, анализироваться) как особая отрасль художественной литературы. Цифровой художественный
текст построен по правилам многомерной реальности, а внеязыковые средства являются вторичными для
реализации художественного замысла. С другой стороны, такой текст предоставляет неограниченные
возможности для изучения соотношения языковой и неязыковой форм выражения индивидуальноличностного содержания цифрового художественного произведения, основными чертами которого
считаем поликодовость и полимодальность.
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Пожарицька Олена. Цифрова література як інтерактивна гра з читачем. У роботі розглянуто цифрову
художню літературу як особливий квазімовний код, у якому мовні та немовні знаки синтезуються в єдине смислове
ціле. Написана для читання з екрана монітора цифрова література є особливим надвербальним конструктом, у якому
злилися разом художній гіпертекст, короткі «флеш»-оповідання, історії, оформлені під твіттер або блог та анімація.
Переміщення художнього твору зі сторінок книг на екран − явище не механічного характеру, а новий етап у
розвитку літератури. Очевидно, що в сукупності компʼютерні технології, актуалізовані в цифровій літературі,
справляють на читача враження, відмінне від прочитання друкованої літератури.
Основна мета дослідження  виявлення когнітивно-комунікативної суті цифрової літератури в плані її
лінгвальної репрезентації та впливу на читача.
У роботі простежено, що, незважаючи на специфіку формальної репрезентації сюжету, компʼютерна
література включає багато елементів звичайної друкованої художньої літератури, часто успадковує її традиції в
розвитку сюжетної лінії, проте вбирає в себе форми, надані іншими видами передачі повідомлення. Ідеться про
візуалізацію образів, компʼютерну графіку, музику, гру, поліфонію перфомансу й інші модуси експресії.
Ключові слова: цифрова література, наратив, друкована література, квазімовний код, гіпертекст, жанр,
компʼютерна художня література.
Pozharytska Olena. Digital Literature as an Interactive Game with the Reader. The article looks at the
phenomenon of digital literature as a specific quasi-language code where language and extra-language signs are synthesised
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into a meaningful unity. Written to be read from the computer screen, digital literature is an over-verbal construct where the
literary hypertext, short ―flash‖-stories, pseudo-twitter and pseudo-blog stories, and animation melted together as an
absolutely new way of communication with the reader. The mass media determine todayʼs epoch in the development of arts
in the century of digital literature and predict this type of fiction to oust traditional paper fiction. It is quite evident that
computer technologies actualized in digital literature produce on the reader an effect which is different from that of printed
fiction. Computer reading is more appealing to a computers-operating audience since all progressive mankind is considered
to have moved onto the Internet.
Though arousing great interest with the researchers and despite its growing popularity with the readers, the lingual
essence of the digital literature, its genre varieties and cognitive peculiarities havenʼt got sufficient illumination in linguistics.
The paramount interest of this paper is focused on the verbal side of computer literature and its hidden cognitive-andcommunicative mechanisms of producing an impact on the reader.
Admitting general culturological significance of digital literature and its great possibilities of influencing potential
readers, the author claims that not every article of fiction created to be read from the screen can be rated as digital literature.
In the process of work, the following tasks have been solved: concretization of the notion of digital fiction, determination of
its verbal and genre peculiarities together with its aesthetical parameters.
The analysis undertaken permitted arriving at the following conclusions. Computer literature excludes quite a lot of
elements customary for printed fiction, but in general follows familiar literary traditions in plot development and enriches
itself with the new forms and means of information transmittance borrowed from other types of communication. This type of
fiction is a challenge to the reader who becomes altogether a gamer and creates his/her own type of narrative.
Key words: digital literature, narrative, printed literature, quasi-language code, hypertext, genre, computer fiction.
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Мовленнєва реалізація позиціонувальної стратегії негативної презентації опонента
в комунікативних умовах авторського блогу
У статті розкрито лінгвокомунікативну специфіку реалізації позиціонувальної стратегії негативної презентації
опонента на прикладі Інтернет-повідомлень американського політика, кандидата на посаду президента США
Гілларі Клінтон. У дослідженні визначено поняття «позиціонування» та його структурні компоненти. Установлено
основні функції й характеристики блогу як дискурсивного середовища реалізації субʼєктних позицій. і визначено
поняття «стратегії субʼєктного позиціонування в Інтернет-блозі». Розроблено класифікацію дискурсивних стратегій
автора блогу та виокремлено глобальну, локальні й мовленнєві позиціонувальні стратегії. Детально проаналізовано
лексичні, стилістичні та граматичні засоби актуалізації локальної стратегії негативної презентації опонента в
комунікативних умовах персонального блогу. На основі асиметрії епістемічного й афективного компонентів
позиціонування в роботі розмежовано мовленнєві стратегії критики та звинувачення, які моделюють дискурсивну
поведінку блогера й забезпечують досягнення ним / нею конкретних комунікативних цілей.
Ключові слова: блог, субʼєкт дискурсивної діяльності, позиціонування, глобальна стратегія, локальна
стратегія, мовленнєва стратегія критики, мовленнєва стратегія звинувачення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Стрімкий розвиток Інтернет-технологій сприяє
появі нових можливостей і способів комунікації, до яких належить і блог (від англ. web log – «мережевий
журнал чи щоденник подій»). Останнім часом блоги користуються дедалі більшою популярністю серед
користувачів мережі, порівняно з форумами, чатами, персональними сторінками, оскільки дають змогу
кожному представити свій унікальний авторський голос у поліфонії віртуальної реальності.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Задовольняючи різноманітні комунікативні потреби, Всесвітня
мережа закладає нові основи конструювання субʼєктної ідентичності. Звідси виникає інтерес до
Інтернету в психологів, соціологів, філософів і лінгвістів. Сьогодні науковці активно вивчають специфіку
Інтернет-дискурсу [2; 3], жанрову систему Інтернет-комунікації [6], способи самопрезентації особистості
в умовах електронного спілкування [8], мовну особистість як субʼєкта блог-дискурсу [3] та ін. Проте, на
нашу думку, стратегічний характер позиціонування субʼєкта дискурсивної діяльності в комунікативних
© Шкамарда О., 2016
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Інтернет-дискурсу [2; 3], жанрову систему Інтернет-комунікації [6], способи самопрезентації особистості
в умовах електронного спілкування [8], мовну особистість як субʼєкта блог-дискурсу [3] та ін. Проте, на
нашу думку, стратегічний характер позиціонування субʼєкта дискурсивної діяльності в комунікативних
© Шкамарда О., 2016

70

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

умовах персонального блогу досі не ставав обʼєктом окремої наукової розвідки, що й зумовлює новизну
нашого дослідження.
Мета статті – виявлення та аналіз дискурсивних стратегій негативної презентації опонента, що
використовуються субʼєктами позиціонування в комунікативних умовах авторського блогу.
Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання таких завдань: визначити поняття
«позиція субʼєкта дискурсивної діяльності» та «позиціонувальної стратегії», розглянути відомі підходи
до класифікації стратегій спілкування, виявити мовленнєві механізми актуалізації стратегії негативної
презентації опонента на прикладі авторських Інтернет-повідомлень американського політика Гілларі
Клінтон.
Дослідження ґрунтується на методологічних засадах комунікативно-діяльнісного підходу до мови й
мовлення, який активно розвивається в лінгвістиці останніх років [9; 10; 11]. Застосовані методи
дискурс-аналізу, конверсаційного та лінгвостилістичного дали змогу виявити лексико-граматичні та
стилістичні особливості дискурсивних позиціонувальних стратегій в авторському блозі.
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Антропоцентрична спрямованість сучасної гуманітарної парадигми ставить людину як субʼєкта дискурсивної
діяльності в центр генерованого нею дискурсу. Відтак мова вивчається в нерозривному звʼязку зі
свідомістю, мисленням і культурою учасників комунікації. Вступаючи в комунікативну взаємодію,
субʼєкт демонструє свої знання, емоції та переконання, а отже, позиціонує себе серед інших. Поняття
«позиції субʼєкта дискурсивної діяльності» (stance) в найзагальнішому розумінні стосується дискурсивного вираження автором усного висловлення або письмового твору власних поглядів, почуттів,
суджень чи оцінок не лише стосовно предмета спілкування, а й щодо інших учасників мовленнєвої
взаємодії [13; 14; 15; 16].
Згідно з В. А. Ущиною, у складі субʼєктних позицій виділяються епістемічний та афективний компоненти. В епістемічному компоненті позиціонування відображено обʼєктивну інформацію про походження знань мовця щодо предмета мовлення та субʼєктивну рефлексію, що ґрунтується на поточних
параметрах ситуативного контексту; емоційні й оцінні аспекти позиції субʼєкта дискурсивної діяльності
становлять афективний складник позиціонування, у якому відображаються емоції, почуття, оцінки та
ставлення субʼєкта до предмета мовлення й інших субʼєктів і який реалізується інтеракційно за
допомогою різноманітних мовних ресурсів [13, с. 234–235]. Отже, процес позиціонування охоплює
афективний, епістемічний та інтеракційний аспекти [14; 15].
Субʼєктні позиції реалізуються в дискурсі. Ми, як і Т. А. ван Дейк, трактуємо дискурс як форму /
спосіб міжособистісної вербальної взаємодії в певних ситуаційних умовах. Таке розуміння цього поняття
дає нам змогу не обмежувати аналіз мовленнєвої інтеракції лише рамками усної комунікації, а також
уключати до розгляду й письмову комунікацію, виділяючи два основні типи дискурсу – усний (talk) і
письмовий (text) [18, c. 3].
У сучасному комунікаційному просторі велика частина спілкування людини відбувається за
допомогою електронної комунікації. Сьогодні, коли Інтернет повновладно увійшов у всі сфери людського буття, науковці розглядають його як особливий вид дискурсу із власною жанровою системою [5],
центральне місце в якій займає блог. Під блогом розуміють мережеву комунікативну структуру, певним
чином модифіковану, досить часто оновлювану веб-сторінку, яка містить датовані записи (пости),
організовані у зворотному хронологічному порядку, і включає, крім текстової, ще й аудіовізуальну
інформацію, а також надає читачам можливість залишати свої коментарі до кожного поста [5, с. 211].
Блог поєднує в собі такі риси, як публічність, субʼєктивність та експресивність, адже записи блогера
призначаються для широкого загалу, утілюють авторський погляд, його / її світогляд і слугують меті
самопрезентації автора, розкритття його / її особистості чи деяких її іпостасей – реальних або
віртуальних [1, с. 17]. Основна комунікативна мета блогінгу – прагнення людини представити себе та /
або свої погляди й переконання світові, тобто позиціонувати себе в дискурсивному середовищі
віртуальної реальності. Отже, блог стає одним з інструментів конструювання авторської ідентичності в
умовах електронної комунікації.
Усі віртуальні повідомлення блогосфери створені згідно з авторським задумом. Це означає, що
блогер, формулюючи певний пост або коментар, заявляє про свої епістемічні й афективні станси [13],
зосереджуючи увагу лише на тих характеристиках, які дадуть йому / їй змогу вибудувати бажаний образ
своєї особистості. Отже, позиціонування має стратегічний характер, оскільки людині небайдуже, як
співрозмовники сприйматимуть її погляди, переконання й уподобання, маніфестовані в її субʼєктних
позиціях. Під стратегією субʼєктного позиціонування в Інтернет-блозі ми розуміємо план оптимальної
реалізації задуму, комунікативних намірів і завдань мовця, повʼязаних із маніфестацією власної
субʼєктивної позиції в дискурсі та впливом на когнітивну й емоційну сфери адресата.
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Дискусійним і невирішеним залишається питання класифікації стратегій. Згідно з концепцією
Т. ван Дейка, яку покладено в основу нашого дослідження, розрізняють глобальні, локальні та
мовленнєві стратегії [4], де глобальна трактується як загальна стратегія учасника мовленнєвої взаємодії,
котра реалізується за допомогою локальних, які, зі свого боку, спрямовані на реалізацію більш
конкретних цілей субʼєктів дискурсивної діяльності. А мовленнєва стратегія – це функціональна одиниця
послідовності дій, що сприяє виконанню локального або глобального завдання [4, с. 274, 277].
Вивчення мовної реалізації позиціонувальних стратегій субʼєкта дискурсивної взаємодії проведене
на основі персонального блогу, який надає особистості необмежені можливості для самопрезентації.
Мета створення особистого блогу полягає не лише в інформуванні широкого загалу про повсякденні
події в житті автора, а й у вираженні власного ставлення до них або позиціонуванні.
В умовах електронного спілкування читачі сприймають особистість блогера як сукупність
написаних ним / нею текстів, котрі репрезентують його / її станси щодо тих чи інших подій, проблем,
інших субʼєктів суспільного життя й комунікації. Описуючи певні події, автор вибирає ті мовні засоби,
які сприятимуть реалізації його інтенцій та зададуть адресату необхідне для нього сприйняття цих подій.
Отже, блогер стратегічно вибудовує власні повідомлення з метою вираження своїх епістемічних та
афективних позицій. Під стратегією субʼєктного позиціонування в Інтернет-блозі ми розуміємо план
оптимальної реалізації задуму, комунікативних намірів і завдань мовця, повʼязаних із маніфестацією
власної субʼєктивної позиції в дискурсі та впливом на когнітивну й емоційну сфери адресата.
Розглянемо особливості стратегій самопозиціонування на прикладі персонального блогу відомого
американського політика, кандидата в президенти США Гілларі Клінтон [21, 23]. Виявлені в результаті
аналізу дискурсивні стратегії ми поділили на дві групи: 1) стратегії позитивної самопрезентації та
2) стратегії негативної презентації опонента, які, згідно з класифікацією Т. ван Дейка [4], визначено як
локальні (ЛС), оскільки вони сприяють реалізації глобальної стратегії (ГС) самопозиціонування автора
блогу. Локальні стратегії, зі свого боку, поділяються на мовленнєві стратегії (МС) критики та
звинувачення, які, будучи функціональною одиницею послідовності дій, моделюють дискурсивну
поведінку блогера та забезпечують досягенення ним / нею конкретних комунікативних цілей (рис.1).

Рис. 1. Стратегії позиціонування в англомовному блог-дискурсі
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Запропонована класифікація ґрунтується на основній аксіологічній опозиції дискурсу: «я, ми (ти,
ви)=позитивне – вони=негативне», яку Т. ван Дейк називає ідеологічною [17, с. 54]. У цій статті увагу
зосередимо на локальній стратегії негативної презентації опонента та мовленнєвих механізмах її
актуалізації в дискурсі авторського блогу.
Як однин із претендентів на посаду президента США Гілларі Клінтон першочергово зосереджує
увагу на власній виборчій кампанії та її перевагах, порівняно з програмами інших кандидатів у
президенти. Мовленнєва поведінка політика визначається системою ідеологічних переконань і поглядів,
що формуються в нього / неї завдяки належності до певної партії. Безумовно, кожна партія пропагує свої
ідеї, що сформувалися залежно від системи цінностей її представників [12]. Отже, політик у власному
Інтернет-блозі не лише інформує про повсякденні події в особистому житті й позиціонує себе стосовно
цих подій та інших субʼєктів дискурсивної взаємодії, а й веде блог задля здійснення впливу на
потенційного виборця, щоб залучити його / її на свій бік. Для реалізації власних інтенцій блогер
використовує стратегію позитивної самопрезентації й негативної презентації опонента, тобто емфазує
позитивну інформацію про себе та негативно оцінює своїх політичних конкурентів, що відображено в
стратегіях критики та звинувачення.
Критика (англ. criticism), згідно з визначенням словника «Longman Dictionary of Contemporary
English», – це негативне судження про когось або про щось, несхвальна оцінка когось або чогось, у той
час як звинувачення (англ. accusation) – це ствердження, що особа винна в певній провині, злочині або
образі [19]. Ми, слідом за О. С. Іссерс, не ототожнюємо стратегії критики й звинувачення, трактуючи
критику як негативне судження про людину та її дії, а звинувачення – як викриття чиєїсь вини [7, с. 61].
Отже, стратегія критики ґрунтується на оцінці певних подій, учинків чи субʼєктів дискурсивної взаємодії,
тобто на афективному компоненті позиціонування, у той час як стратегія звинувачення передбачає
залучення певних фактів та / або зазначення джерела інформації, тобто ґрунтується на епістемічному
компоненті. Пропонуємо детально розглянути механізми актуалізації вищезазначених стратегій у
дискурсі авторського блогу.
І. Мовленнєва стратегія критики ґрунтується на емоційній оцінці переконань, дій, вчинків та
особистих якостей політичних опонентів Г. Клінтон. Актуалізація цієї стратегії в дискурсі авторського
блогу відбувається за допомогою тактик 1) генералізації, 2) експліцитної номінації опонента, 3) прямої
характеризації опонента, 4) непрямої характеризації опонента.
1) Тактика генералізації. Інтернет-повідомлення блогера побудовані таким чином, щоб чітко
відмежувати себе та представників своєї партії, тобто «своїх» (демократів) від «чужих» – членів
республіканської партії. Для цього автор використовує:
а) загальні іменники у формі множини, наприклад:
(1) «There are people out there with a very different vision for our country…» [20];
(2) «When Republican candidates demonize Muslim Americans, itʼs wrong, counterproductive, and
dangerous» [21];
(3) «And when politicians put up barriers that make it all but impossible for low-income women to get an
abortion, theyʼre jeopardizing womenʼs health, economic security, and futures» [22].
У всіх наведених вище прикладах блогер імпліцитно вказує на своїх політичних конкурентів,
узагальнено називаючи їх «люди» (people), «кандидати» (candidates), «політики» (politicians). Отже,
загальні іменники виконують функцію генералізованої номінації опонентів, тим самим ілюструючи
зневажливе ставлення до них автора повідомлень;
б) особові та присвійні займенники, наприклад:
(4) «Their only real ideas are more tax cuts for the rich… And then thereʼs what they donʼt say… In other
words, the same out-of-touch, out-of-date policies theyʼve been hawking for years [20].
Автор удається до використання займенників третьої особи множини «вони, їхній» (they, their), що
виконують дейктичну функцію й слугують засобом протиставлення групи «ми, свої – хороші» групі
«вони, чужі – погані»;
в) ініціальну абревіатуру «GOP» (Grand Old Party – Велика стара партія, неофіційна назва
республіканської партії США):
(5) «The GOPʼs outlandish front runner gets a lot of the attention…» [20].
Використана абревіатура не лише узагальнено номінує республіканців, але і є емоційноекспресивним засобом привернення уваги читача до застарілих стандартів (Old Party) опонентів
Г. Клінтон.
2) Тактика експліцитної номінації опонента реалізується в Інтернет-повідомленнях блогера за
допомогою антропонімів Дональд Трамп, Тед Круз, Скотт Вокер і Джон Касіч, наприклад:
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(6) «Donald Trump & Ted Cruz are pushing a vision for America thatʼs divisive & dangerous» [22];
(7) «Governor Scott Walker and Republicans in the Wisconsin legislature have wreaked havoc on higher
education…» [21];
(8) «As governor of Ohio, John Kasich has restricted abortion access…» [21].
У наведених вище прикладах читач має змогу простежити бажання автора чітко ідентифікувати
своїх конкурентів за допомогою використання антропонімів (Donald Trump, Ted Cruz, Scott Walker, John
Kasich), що виконують номінативно-розрізняльну функцію й указують на осіб, діяльність яких критикує
політик.
3) Тактика прямої характеризації опонента актуалізується у блог-дискурсі через використання:
а) якісних прикметників із негативно-оцінним значенням «хибний» (wrong), «неефективний»
(counterproductive), «небезпечний» (dangerous), «гидкий» (abhorrent), «безглуздий» (ridiculous),
«образливий» (offensive), наприклад:
(9) «When Republican candidates demonize Muslim Americans, itʼs wrong, counterproductive, and
dangerous»[21];
(10) «…Trumpʼs suggestion that women be punished for seeking abortion is abhorrent…» [21];
(11) «Trumpʼs “plan” to make Mexico pay for a wall is ridiculous, offensive, and would punish kids &
families. Itʼs wrong» [23].
Використані прикметники слугують засобом вираження афективної позиції автора та водночас чітко
вказують на негативне ставлення блогера до своїх опонентів.
б) стилістичного прийому порівняння «інші республіканські кандидати такі ж погані» (the rest of the
Republican candidates are just as bad):
(12) «Trumpʼs attacks on womenʼs health are inexcusable–and the rest of the Republican candidates are
just as bad.» [21]. У наведеному прикладі прийом порівняння застосовано задля вираження експліцитної
несхвальної оцінки дій не лише головного конкурента Г. Клінтон – Д. Трампа, а й усіх інших
представників республіканської партії.
4) Тактика непрямої характеризації опонента розкривається в комунікативному середовищі
блогу за посередництвом опису автором політичних планів своїх конкурентів:
(13) «And then thereʼs what they donʼt say. Not a word about equal pay or paid family leave or quality,
affordable preschool. No solutions for skyrocketing prescription drug costs. No credible plans to keep growing
the economy. None willing to talk seriously about the epidemic of gun violence claiming the lives of too many
American kids. None willing to say that Black Lives Matter» [20].
Синтаксичний стилістичний прийом паралелізму слугує не лише для забезпечення ритмічної
організації тексту повідомлення, а й риторичним прийомом фокусування – для привернення уваги читача
до несхвальної позиції автора щодо дій республіканців, які, згідно з Г. Клінтон, не вважають за потрібне
розвʼязати такі нагальні проблеми, як «рівна оплата праці» (equal pay), «оплачувана відпустка за
сімейними обставинами» (paid family leave), «якісна, доступна дошкільна освіта» (quality, affordable
preschool), «стрімкий ріст цін на ліки» (skyrocketing prescription drug costs), «розвиток економіки»
(growing the economy), «озброєні напади» (gun violence), «расова дискримінація» (Black Lives Matter).
Наголошуючи на недосконалості виборчої програми своїх конкурентів, Г. Клінтон водночас
повідомляє про власну обізнаність із цими питаннями й спроможність їх вирішити:
(14) «Itʼs time for something new… I believe Iʼm the most qualified candidate for President» [20].
Особовий займенник «я» (І) разом з епістемічним модальним оператором «вірити» (believe)
експлікує позицію субʼєкта дискурсивної взаємодії як «найкваліфікованішого кандидата в президенти»
(the most qualified candidate for President) та акцентують увагу читачів на неспроможності інших
учасників виборчої кампанії стати гідним президентом.
Отже, стратегія критики, ґрунтуючись на афективній оцінці автором блогу поведінки, вчинків,
висловлень й особистостей інших субʼєктів дискурсивної взаємодії, відтворює два полярні аксіологічні
фокуси – «я, ми – хороші», «вони – погані» та допомагає читачеві скласти цілісний негативно
забарвлений образ політичних опонентів Г. Клінтон.
ІІ. Стратегія звинувачення. Автор удається до звинувачення своїх конкурентів в обмеженні
конституційних прав громадян, посилаючись на достовірні факти з їхньої діяльності. Наприклад:
(15) «Governor Scott Walker and Republicans in the Wisconsin legislature have wreaked havoc on higher
education, womenʼs rights, workersʼ rights, and voting rights» [21];
(16) «…Republicans have signed laws designed to shame and coerce women and defund Planned
Parenthood» [22];
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(17) «…As governor of Ohio, John Kasich has restricted abortion access... He defunded Planned
Parenthood in Ohio, cutting more than $1 million in funding for health screenings and HIV testing» [22].
Для актуалізації цієї стратегії автор послуговується ретельно підібраними лексико-граматичними
мовними засобами:
а) лексичними одиницями з негативним конотативним значенням: «руйнувати» (wreak havoc),
«підписати закони, які соромлять та обмежують права жінок, а також припиняють фінансування центру
планування сімʼї» (sign laws designed to shame and coerce women and defund Planned Parenthood),
«обмежити доступ» (restrict access), «зменшити, урізати» (cut), що мають на меті викрити провину членів
республіканської партії в підтримці непопулярних законів;
б) граматичною формою доконаного часу: «зруйнували» (have wreaked havoc), «підписали закони»
(have signed laws), «обмежив доступ» (has restricted ...access), функцією якого є емфазування інформації
про певні вчинки політичних опонентів блогера, що мають і матимуть несприятливі наслідки для
американців;
в) посиланням на достовірні факти (інтервʼю для американського кабельного каналу MSNBC та
цитати з виступів своїх політичних опонентів):
(18) «In an election where the Republican candidates for president have repeatedly made insulting,
offensive comments about women – and put forward policies to match – Donald Trump lived up to his name this
week. In an interview with MSNBC, he said that abortion should be illegal – and there would “have to be some
form of punishment” for women who have an abortion» [23];
Так, Г. Клінтон указує на джерело своїх знань – інтервʼю Д. Трампа для каналу MSNBC, у якому він
особисто повідомляє про підтримку закону про заборону переривання вагітності (abortion should be
illegal), а також використовує цитату з його виступу («have to be some form of punishment») як доказ
причетності політика до прийняття цього закону. Лексичні одиниці «незаконний» (illegal), «покарання»
(punishment) підсилюють емоційний вплив на читача та водночас представляють ресубліканців у
негативному світлі. Використаний автором фразеологічний зворот «Дональд Трамп виправдав
сподівання» (Donald Trump lived up to his name) має іронічний відтінок, оскільки імпліцитно наголошує
на негативних рисах політичного опонента Г. Клінтон.
Отже, стратегія звинувачення ґрунтується не лише на ставленні мовця до інформації, а й на фактах
та джерелах відомостей, що вказує на епістемічну позицію блогера, яка й покладена в основі цієї
стратегії.
Висновки. Отже, проведений аналіз мовленнєвої поведінки Гілларі Клінтон – автора персонального
блогу – свідчить про стратегічний характер її субʼєктного позиціонування. Для реалізації власних
інтенцій блогер застосовує стратегію позитивної самопрезентації та негативної презентації опонента.
Остання поділяється на мовленнєві стратегії критики й звинувачення, підбір яких продиктований
асиметрією афективного та епістемічного компонентів у складі позиції субʼєкта дискурсивної діяльності.
Перспективою подальших досліджень є розробка типології субʼєктних позицій у дискурсі
англомовного авторського блогу й дослідження їх утілення засобами мови різних рівнів.
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Шкамарда Оксана. Речевая реализация позиционировальной стратегии негативной презентации оппонента в коммуникативных условиях авторского блога. В статье раскрыта лингвокоммуникативная специфика
реализации позиционировальной стратегии негативной презентации оппонента на примере Интернет-сообщений
американского политика, кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Исследование определяет понятие
«позиционирования» и его структурные компоненты. В работе установлены основные функции и характеристики
блога как дискурсивной среды реализации субъектных позиций. Определено понятие «стратегии субъектного
позиционирования» в Интернет-блоге. Разработана классификация дискурсивных стратегий автора блога, на основе
которой выделены глобальные, локальные и речевые стратегии позиционирования. Детально проанализированы
лексические, стилистические и грамматические средства актуализации локальной стратегии негативной презентации оппонента в коммуникативных условиях персонального блога. На основе асимметрии эпистемического и
аффективного компонентов позиционирования в работе разграничены речевые стратегии критики и обвинения,
которые моделируют дискурсивное поведение блогера и обеспечивают достижение конкретных коммуникативных
целей.
Ключевые слова: блог, субъект дискурсивной деятельности, позиционирование, глобальная стратегия,
локальная стратегия, речевая стратегия критики, речевая стратегия обвинения.
Shkamarda Oksana. The Speech Realization of the Stance Strategy of the Opponentʼs Negative Presentation in
the Personal Blog Communication. The article describes the specific features of the stance strategy of the opponentʼs
negative presentation in the personal blog communication. The material of the research is based on the written online
messages of the American politician, presidential candidate Hillary Clinton. The study defines the term «positioning» and its
structural components. Blog is treated in this work as an online journal offering users moden opportunities for stancetaking
and identification over the Internet. Its basic functions and features have been established in the article. The study defines the
notion of stance strategy in the blog discourse. It has been shown that positioning strategies in the personal blog are divided
into global, local and speech strategies. Some of the linguistic resources (lexical, grammatical and stylistic) which the
speakers have at their disposal for articulating a strategy of the opponentʼs negative presentation have been examined in this
article. Speech strategies of criticism and accusation have been singled out on the basis of epistemic and affective stance
components. It has been proved that these strategies model the bloggerʼs discoursive behavior.
Key words: blog, subject of discourse, positioning, global strategy, local strategy, speech strategy of criticism, speech
strategy of accusation.
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Електронна петиція як новий тип медійного дискурсу
(досвід критичного дискурс-аналізу)
У статті проведено порівняльний аналіз комунікативних та когнітивних прийомів аналізу дискурсу. Окреслено
способи мапування комунікативних і когнітивних параметрів дискурсивної комунікації. Запропоновано власний
метод критичного аналізу дискурсу за допомогою поєднання принципів стратегічного планування та когнітивного
контролю. Установлено основні ознаки електронних петицій як особливого типу дискурсивної комунікації, що
відбувається за посередництва компʼютерів. Проаналізовано текст електронної петиції стосовно заборони Дональду
Трампу вʼїзду до Сполученого Королівства й тексту парламентських дебатів щодо цієї петиції. Розглянуто основні
стратегічні прийоми, за допомогою яких моделюється дискурс дебатів та приймається рішення стосовно клопотання, викладеного в електронній петиції. Установлено основні функції комунікативних стратегій у дискурсі та
способів їх кореляції із когнітивними прийомами критичного аналізу дискурсу. Виявлено ключові семантичні
макроструктури та особливості локалізації дискурсивних значень, що їх експлікують.
Ключові слова: дискурс, критичний аналіз дискурсу, комунікативна стратегія, стратегічне планування,
семантичні макроструктури, локальні значення, ідеологія.

Постановка наукової проблеми та її значення. Життя сучасного соціуму нерозривно повʼязане з
використанням інтерактивних компʼютерних систем, у яких основним інструментом обробки та збереження інформації виступає природна мова. У світлі інтегративних процесів, характерних для сучасної
антропоцентричної наукової парадигми, важливі дослідження суспільно-соціальних, філософських і
гендерних аспектів комунікації за посередництва компʼютерів. Подальшого вивчення потребують етичні
та морально-вольові особливості трансферу інформації за допомогою використання компʼютерів [13].
Аналіз досліджень цієї проблеми. Сьогодні вже не виникає жодних сумнівів щодо існування так
званого компʼютерного (електронного) дискурсу, який, у найширшому сенсі, охоплює всі прояви
комунікативної взаємодіє за посередництва компʼютерів. Беручи до уваги визначення дискурсу
Т. ван Дейка, який розглядає його як складну єдність мовної форми, значення й дії, а також користуючись здобутками вітчизняних і закордонних мовознавців, які ґрунтовно вивчали психологічний
(М. Макаров, Л. Мурзін) [3], логічний (J. Searle), соціологічний (M. Foucault), когнітивний (Н. Арутюнова, О. Кубрякова, О. Александрова, А. Бєлова, К. Кусько), структурно-семіотичний (A. Греймас,
Ж. Курте), комунікативний (Г. Почепцов), культурологічний (О. Ільченко, Г. Слишкін, A. Wierzbicka)
аспекти категорії дискурсу, ми робимо спробу узагальнити та методологічно модифікувати принципи
аналізу дискурсу з огляду на перспективу застосування ключових технік критичного аналізу дискурсу.
Саме принципи критичного аналізу дискурсу, описані Т. ван Дейком у його праці «Discourse and Contex.
A Sociocognitive Approach» [10], покладено нами в основу запропонованого в цій статті авторського
алгоритму дискурс-аналізу. Представлений метод критичного аналізу дискурсу буде апробовано на
матеріалі англомовних петицій до уряду й парламенту Великої Британії, а саме петиції щодо заборони
Дональду Трампу вʼїзду на територію Сполученого Королівства. Електронна петиція передбачає
комунікацію за посередництва компʼютера всіх користувачів, які її підписали, та реакцію урядових
установ на проблему, викладену в ній.
© Біскуб І., 2016
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У працях науковців, котрі вивчають комунікацію за посередництва компʼютерів [7], знаходимо три
основні умови успішності такого виду спілкування, а саме:
1) коректну зворотну реакцію;
2) здатність до ведення перемовин;
3) адаптацію до конкретного виду завдань.
Однак поза увагою дослідників усе ще залишається застосування визначеного кола комунікативних
стратегій, які допомагають не лише реалізовувати успішну взаємодію за допомогою електронних медіа, а
й планувати потрібні комунікативні ходи й моделювати необмежену взаємодію її учасників.
Мета й завдання дослідження. Мета статті – порівняльний аналіз комунікативних та когнітивних
аспектів аналізу дискурсу на матеріалі нового типу дискурсивної комунікації за посередництва
компʼютерів – електронної петиції. Серед завдань дослідження – виявлення способів інтегративного
застосування комунікативних і когнітивних прийомів аналізу дискурсу, власний метод критичного
аналізу дискурсу за допомогою поєднання принципів стратегічного планування й когнітивного
контролю, аналіз тексту електронної петиції стосовно заборони Дональду Трампу вʼїзду до Сполученого
Королівства та вербальної поведінки учасників парламентських дебатів стосовно цієї петиції із
використаннями запропонованого алгоритму дискурс-аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для подолання наявних неузгодженостей уважаємо за потрібне розмежувати два основні типи комунікації за
посередництва компʼютера:
1) безпосередня взаємодія людини й компʼютера (Human-Computer Interaction), що передбачає
забезпечення успішного функціонування компʼютерної системи та виконання поставлених користувачем
завдань;
2) взаємодія користувачів за допомогою компʼютера (Computer-mediated Interaction), що пропонує
ведення усного або письмового діалогу між користувачами із використанням компʼютера як засобу
звʼязку.
У цій статті зосередимося саме на комунікації за посередництва компʼютерів загалом, та на
електронних петиціях як особливому виді такої комунікації зокрема. Коли компʼютер використовують як
засіб забезпечення звʼязку, така комунікація буває синхронною (мережева комунікація, форуми, чати,
ICQ, SKYPE та ін.) й асинхронною (електронна пошта, електронні розсилки, блоги й ін.). Електронна
петиція належить до асинхронного типу комунікації.
Визначаючи характерні риси комунікації користувача та компʼютера, потрібно також зауважити, що
вона позбавлена низки паралінгвістичних особливостей (мови жестів, міміки, рухів тіла й ін.), які
характерні для безпосередньої (face-to-face) комунікації між людьми. За таких умов основне комунікативне навантаження покладено на письмові символи, що «посилює вплив семіотичного потенціалу
природної мови» [8, с. 97]. Отже, стратегічне комунікативно-когнітивне планування й моделювання
ґрунтується здебільшого на «встановленні концептуальних звʼязків між різними типами знань та
способами їх кодування в компʼютерних системах» із метою ведення мовленнєвого діалогу людини й
компʼютера [15, с. 204].
Стратегічна організація дискурсу належить до ключових проблем сучасної комунікативної й
когнітивної лінгвістики. Теоретичні аспекти стратегічної будови дискурсивної комунікації [1; 149]
викликають інтерес з огляду на інтегративні взаємозвʼязки сучасної комунікативної лінгвістики з
прикладними мовознавчими студіями. Комунікативна стратегія загалом визначена як спільне прагнення
учасників комунікації досягнути узгодженості щодо інтерпретації значень у процесі комунікації [17, с. 419].
Т. ван Дейк характеризує комунікативну стратегію як «властивість когнітивних планів», які становлять
загальну організацію певної послідовності дій з установленою метою взаємодії [1, с. 272].
На думку вчених, стратегічність як ключова ознака дискурсивної комунікації усвідомлюється її
учасниками, однак існують свідчення й неусвідомленого (автоматичного) використання комунікативних
стратегій у дискурсі [12].
Більшість визначень комунікативної стратегії вказують на її «узагальненість, типовість», орієнтовані
на уніфікацію й результативність діалогічного спілкування, а також спрямованість на інтерпретацію
конкретної комунікативної ситуації [12]. Д. Танен наголошує на тому, що для комунікативних стратегій
характерна автоматичність, «вони не усвідомлюються інтерактантами, проте передбачають можливість
подальшого декодування продуцентами» [16, с. 47].
Більшість дослідників сходяться на тому, що комунікативна стратегія, яка за своєю природою є
когнітивним процесом, дає підстави інтерпретувати й розпізнавати всі зазначені параметри за допомогою
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використання конкретного арсеналу мовних засобів [14, с. 197]. Отже, на певному етапі взаємодії
комунікативна стратегія трансформується в мовленнєву.
Т. ван Дейк відводить мовленнєвій стратегії окреме місце в запропонованій ним ієрархії
комунікативних стратегій у дискурсі, на вершині якої міститься глобальна стратегія (представляє
загальну стратегію учасника мовленнєвої взаємодії, наприклад: увічливість, обережність, чесність та ін.).
Наступний щабель займає локальна стратегія, спрямована на досягнення конкретних цілей. За ними йде
мовленнєва стратегія, яку автор визначає як «специфічну властивість мовленнєвої взаємодії...,
функціональну одиницю послідовності дій, яка сприяє рішенню локальної або глобальної зада чі» [11, с. 274].
Планування – одна з найвагоміших характеристик мовленнєвої стратегії. Мовленнєва комунікація
планується мовцем «залежно від конкретних умов спілкування й особистостей комунікантів і передбачає
реалізацію попередньо встановленого плану» [2, с. 54]. Вона становить комплекс мовленнєвих дій,
спрямованих на досягнення комунікативної мети.
Спираючись на визначення Т. ван Дейка, ми розглядаємо комунікативну стратегію як вагомий
складник загальної макростратегії керування дискурсом й використовуємо цей термін у трьох основних
значеннях (схема 1):
1) КС як спосіб моделювання дискурсу;
2) КС як технологія дискурсивного менеджменту;
3) КС як спосіб когнітивного моніторингу дискурсу.

Комунікативні стратегії в дискурсі

КС як спосіб
моделювання дискурсу

КС як спосіб
когнітивного
моніторингу дискурсу

КС як технологія
дискурсивного
менеджменту
Схема 1. Комунікативні стратегії в дискурсі
Проаналізуємо детальніше особливості кожного зі способів реалізації комунікативних стратегій у
дискурсивній комунікації.
1. Комунікативна стратегія як спосіб моделювання дискурсу. У цьому значенні стратегічне
планування комунікативних актів розглядаємо як спосіб утворення моделей вербальної комунікації.
Використання результативних тактичних прийомів дає змогу генерувати ситуативні моделі окремих
комунікативних актів, поступово будуючи загальну комунікативну модель.
2. Комунікативна стратегія як технологія дискурсивного менеджменту, яка дає змогу моніторити
розгортання дискурсу й уникати комунікативних провалів. Технологія дискурсивного менеджменту
передбачає детальне планування комунікативних намірів учасників інтеракції та їх утілення в
конкретних дискурсивних структурах, а також лімітування обсягу інформації згідно з визначеною
комунікативною метою.
3. Комунікативна стратегія як спосіб когнітивного моніторингу дискурсу, що передбачає
апелювання до концептуальної картини світу комунікантів. У цьому розумінні комунікативна стратегія
спрямована на створення особливого когнітивного простору, який виникає під час спілкування й здатен
детермінувати функціональний потенціал його учасників.
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У цьому дослідженні ми проаналізували зміст петиції народу Великої Британії до уряду щодо
заборони кандидату в президенти США Дональду Трампу вʼїзду на територію Сполученого Королівства.
Згідно з установленими правилами, уряд Великої Британії зобовʼязаний відреагувати на петиції, що
набирають 10 000 голосів. Петиції, які підтримали більше ніж 100 000 громадян, проходять пряме
обговорення в парламенті країни за участі представників усіх партій і громад, що беруть участь у
законодавчій діяльності Британії.
За інформацією електронного словника «Словопедія», «пети́ція (латин. petitio, від peto – прошу) –
письмове колективне прохання, звернене до органів державної влади» [4]. Суспільно-політичні функції
електронних петицій визначені в статті 23 Закону України № 2299 «Про звернення громадян»: «В
електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено автора (ініціатора) електронної петиції –
прізвище, імʼя, по батькові громадянина або назву громадського обʼєднання (із зазначенням посадової
особи), адресу електронної пошти. Електронна петиція не може містити заклики до повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор
(ініціатор) електронної петиції» [5].
Важливою умовою функціонування електронних петиції як особливого виду дискурсу є рівний
доступ до викладеної в них інформації усіх користувачів мережі. Окрім того, на відповідному веб-ресурсі
подано вихідні дані кожної петиції, дату реєстрації, кількість підписів, статус щодо її подальшого
розгляду, що теж регламентовано законом: «На офіційному веб-сайті відповідного органу або веб-сайті
громадського обʼєднання зазначаються дата початку збору підписів та інформація про загальну кількість
та перелік осіб, які підписали електронну петицію. Відповідні органи державної влади, місцевого
самоврядування й громадські обʼєднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції
зобовʼязані забезпечити:
– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за
допомогою якої здійснюється збір підписів;
– електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції,
без участі громадянина;
– фіксацію дати й часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її
підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян
відповідно до цього Закону» [5].
Зі сказаного вище випливає, що мета кожної електронної петиції – висловити ставлення громадян
країни до актуальних проблем і викликів суспільного життя. Термін дії петиції – обмежений у часі, тобто
розглядатимуться лише ті звернення, що стосуються актуальних проблем будення. Органи державної
влади зобовʼязані реагувати на петиції, щоб відповідати висунутим вимогам. Ми звернулися до аналізу
електронної петиції, оприлюдненої на сайті парламенту Великої Британії, що звучить таким чином:
«Block Donald J Trump from UK entry. The signatories believe Donald J Trump should be banned from UK
entry». Ця петиція набрала понад 585 тисяч голосів, що є набільшою кількістю за всі часи існування
електронних петицій, поданих до розгляду урядом та парламентом Британії. Повний текст петиції
відображено на рис. 1.

Рис. 1. Текст електронної петиції про заборону Дональду Трампу вʼїзду до Великої Британії
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Очевидно, що короткий за обсягом текст петиції має чітке стратегічне планування. Водночас це
вдало змодельоване коротке дискурсивне повідомлення має величезну апелятивну силу. За Т. ван Дайком, основними прийомами критичного аналізу дискурсу є виокремлення семантичних макроструктур
(«semantic macrostructures») [9, с. 68], аналіз локальних значень («local meanings») [9, с. 69], формування
ментальних моделей та ідеологій («mental models», «ideologies») у свідомості реципієнтів [9, с. 78–79].
Ми здійснили мапування прийомів критичного дискурс-аналізу й комунікативних стратегій із метою
розробки універсального стратегічно орієнтованого алгоритму аналізу дискурсу. Результати зіставлення
наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Мапування комунікативних та когнітивно-дискурсивних параметрів
у критичному аналізі дискурсу
Етап
дискурсаналізу
1-й
2-й
3-й

Комунікативна площина

Когнітивно-дискурсивна площина

Комунікативна стратегія як спосіб
моделювання дискурсу
Комунікативна стратегія як технологія дискурсивного менеджменту
Комунікативна стратегія як спосіб
когнітивного моніторингу дискурсу

Виокремлення семантичних макроструктур
Аналіз локальних значень
Формування ментальних моделей
ідеологій у свідомості реципієнтів

та

Поведемо порівняльний критичний аналіз тексту петиції проти вʼїзду Д. Трампа до Британії та
парламентських дебатів, результатом яких стала наступна оприлюднена коротка резолюція: «The
Government has a policy of not routinely commenting on individual immigration or exclusion cases». Зі змісту
резолюції випливає, що уряд зазвичай не реагує на прохання щодо імміграційних справ або питань
стосовно заборони вʼїзду для окремих осіб. Очевидно, що ця відповідь відхиляє запропоновану в петиції
й підтриману біль ніж півмільйоном британців ідею щодо небажаності вʼїзду Д. Трампа на територію
їхньої країни.
Метод критичного аналізу дискурсу (КАД) дає змогу зрозуміти, яким чином урядовці прийняли таке
суперечливе рішення. Розглянемо результати КАД для тексту петиції (табл. 2).
Таблиця 2
Результати КАД для тексту петиції
Етап
дискурсаналізу
1-й

2-й

3-й

Когнітивнодискурсивна
площина
Виокремлення
семантичних
макроструктур

Мовні засоби реалізації

– заборона вʼїзду (banned entr)y;
– однакові принципи для всіх (same principles for everyone);
– чесне застосування критеріїв для заборони (fair application of
the criteria).
Аналіз локальних
– the UK has banned entry to many individuals for hate speech;
значень
– the same principles should apply to everyone;
– the ʼunacceptable behaviourʼ criteria must be fairly applied to the
rich as well as poor, and the weak as well as powerful.
Формування
– hate speech is unacceptable in the UK;
ментальних моделей – even justice for everyone;
та ідеологій у
– Donald Trump, even though rich and powerful, is unwanted in the
свідомості
UK.
реципієнтів

Отже, експліцитно та імпліцитно текст петиції засвідчує небажаність вʼїзду Д. Трампа на територію
Сполученого Королівства. Петицію обговорював британський парламент (дебати відбулися 18 січня
2016 р.), а резолюцію, узгоджену з результатами обговорення, виніс уряд. На офіційному веб-сайті
парламенту знаходимо відеозвіт з обговорення та стенограму дебатів. Отже, ми застосовуватимемо КАД
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до вивчення механізмів формування ментальних моделей та ідеологічних пресупозицій, наслідком яких
стала відмова уряду в підтримці петиції.
Розглянемо семантичні макроструктури, навколо яких відбувалися дебати в парламенті:
1. Велика політична вага рішення про заборону вʼїзду: «Exclusion powers are very serious and are not
used lightly» (Paul Flynn (Lab));
2. Промови Трампа і його цитати провокують жорстокість: «The petitioners claim that violent attacks
have been committed in Boston and elsewhere by people who quoted Donald Trump» (Paul Flynn (Lab));
3. Неповага до Трампа – це неповага до громадян США, які за нього голосуватимуть: «Showing
disrespect for Mr Trump might be interpreted by his supporters and others in America as showing disrespect to
the American nation» (Paul Flynn (Lab));
4. Ця петиція грає на руку Трампу, привертає до нього додаткову увагу, робить із нього мученика:
«Our best plan is not to give Mr Trump the accolade of martyrdom. We may already be in error by giving him far
too much attention by way of this petition» (Paul Flynn (Lab));
5. Вибори у США – це справа США, а не Британії: «We have no right to inform Americans who they
should elect as leader» (Paul Flynn (Lab)).
Ці семантичні макроструктури, що впливатимуть на весь хід дебатів, проголошує у вступній частині
Пол Флін, головуючий на засіданні представник Лейбористської партії. Кожна з виокремлених
макроструктур у подальшому розгортанні дебатів буде проілюстрована великою кількістю мовних
прикладів з актуалізацією конкретних локальних значень.
Інтереси петиціонерів у дебатах відстоює Тьюліп Сіддік, яка теж представляє партію лейбористів.
Т. Сіддік – не корінна британка, тому так активно відстоює інтереси ображених Трампом представників
інших націй:
«When Megyn Kelly asked Donald Trump on Fox News to explain why he called some women»
«ʼfat pigsʼ, ʼdogsʼ, ʼslobsʼ and ʼdisgusting animalsʼ»,
he replied,
«What I say is what I say.«
Is that the kind of man we want in our country?
I thoroughly anticipate the rebuttal that we cannot exclude people merely because they offend us or because
we do not like them, but as politicians we have to make difficult decisions. We have to decide when freedom of
speech compromises public safety. We are worried about our constituentsʼ safety. The Centre for the Study of
Hate and Extremism pointed out that anti-Muslim crime has increased in line with the rhetoric that Donald
Trump used in the last three months of 2015. My hon. Friend the Member for Newport West mentioned the
homeless Hispanic man who was beaten up by two brothers from south Boston. When they beat him up, they
broke his nose and urinated on him. The police report said that one of them justified the act by saying:
«Donald Trump was right – all these illegals need to be deported».
«Donald Trumpʼs words stoke and inflame hate crime» (Tulip Siddiq (Lab)).
У цій промові актуалізується друга семантична макроструктура – «The petitioners claim that violent
attacks have been committed in Boston and elsewhere by people who quoted Donald Trump», – яка за
допомогою конкретного локального контексту звучить переконливо й чітко засвідчує позицію автора –
задовольнити бажання петиціонерів.
Семантичну макроструктуру щодо надмірної уваги британського суспільства до постаті Д. Трампа
яскраво характеризує цитата Сера Едварда Лея, представника консервативної партії, який прямо
зазначає, що голосуватиме проти заборони вʼїзду:
«It will be of no surprise that I oppose the ban. First, it just gives Donald Trump publicity. Actually, this
debate is the only item about British politics in the US press at the moment. They are not talking about
Corbynmania, Brexit or anything else; they are talking about this debate. Why feed the machine? We saw what
happened with Geert Wilders. Did that do any good? I do not think so» (Sir Edward Leigh (Con)).
У цій же промові заходимо локалізацію й наступної макроструктури стосовно партнерських
стосунків зі Сполученими штатам та невтручання Британії у внутрішні справи іншої держави:
«The United States is a friendly country that came to our rescue twice in two world wars. This man may
conceivably become President of our most important ally. Fourthly, we cannot translate American politics to UK
politics, which is completely different» (Sir Edward Leigh (Con)).
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Аналіз локальних значень, що реалізуються в промовах представників партій лейбористів і
консерваторів засвідчує, що хід дебатів відбувається за добре спланованим сценарієм, де за видимою
дискусією прихована рідкісна для британського політикуму консолідація думок щодо відмови
петиціянтам у задоволенні їхнього прохання.
Деякі з виступів навіть мають відверто театралізований характер і пропонують оригінальний спосіб
реалізації останньої макроструктури – дозволити Трампу візит до Великої Британії й змусити його
відчути на собі шквал політичної критики стосовно його ксенофобних висловлювань. Такі думки містить
виступ Гевіна Робінсона, який представляє партію обʼєднаних демократів:
«I want to see Donald Trump come to this country and be grilled either by Members of Parliament, by
Andrew Neil or one of this countryʼs great interrogators in public discourse. I want them to challenge him. I want
him to get a sense of the fury and the frustration caused by his xenophobic remarks. Let him leave this country
feeling that there are better principles than what he has outlined so far. We as a country should be proud of our
values, which we would like to see throughout the world. Confront him. Challenge him and confound him into
recognising that what he outlines may get headlines and may change the nature of political discourse in the
United States or across the world, but it is bad policy and would change the nature, image and reputation of the
United States irrevocably from that created by the founding fathers and by those who have built up so much over
the past three centuries» (Gavin Robinson (DUP)).
І на завершення своєї патетичної промови Г. Робінсон недвозначно висловлює власну думку й
думку своїх однопартійців щодо надмірної уваги до особи Д. Трампа:
«I am setting clear blue water between the support given by the hon. Ladyʼs leader in years gone by for
terrorists who have destroyed, maimed and killed, and somebody who is a ridiculous xenophobe, but who we do
not need to promote any furtherю» (Gavin Robinson (DUP)).
На фоні промов політично заангажованих депутатів особливу увагу привертають висловлювання
незалежної депутатки Наз Ша, мусульманки за походженням. У її дискурсі та сама семантична
макроструктура отримує зовсім іншу локальну реалізацію: Коран, як і Біблія, закликає відповідати
добром на зло, любовʼю – на ненависть. У цьому контексті цілком доречно виглядає посилання на відому
цитату Мартіна Лютера Кінга:
I stand here as a proud British Muslim woman, and he would like me to be banned from America. I would
not get a visa but my Islam and, as I understand it, Surah 41, verse 34 teach me – this is not word for word, but
what I take from my Koran – that goodness is better than evil. If someone does bad, you do good in return. I will
not allow the rhetoric of badness into my life and my heart or those of my constituents. I will challenge that with
goodness, because hatred breeds hate and that is not something that I will tolerate.
Given that it is Martin Luther King day, I leave everyone with his words:
«I have Decided to Stick With Love. Hate is too great a burden to bear» (Naz Shah (Ind)).
Наведений аналіз розмаїття локальних значень, за допомогою яких зреалізовано одну глобальну
семантичну макроструктуру, засвідчує, що, хоча дискурсивно запропонований мовний матеріал і
репрезентує мовленнєвий жанр дебатів, водночас із погляду стратегічного планування та когнітивного
контролю за процесом дискурсивної взаємодії, усі виявлені локальні значення скеровані на реалізацію
спільної комунікативної мети – відмовити підписантам петиції в їхньому проханні заборонити Д. Трампу
вʼїзд до Сполученого Королівства. Основний ідеологічний постулат, що випливає з проаналізованих
дебатів, формулюємо таким чином: британці засуджують гомофонні та ксенофобні висловлювання
Д. Трампа, але не збираються псувати свої стосунки із найвпливовішим політичним партнером –
Сполученими Штатами, забороняючи Д. Трампу вʼїзд до Великої Британії.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Запропонована розвідка засвідчує потребу у
вдосконаленні методу критичного аналізу дискурсу за допомогою інтегрування комунікативних та
когнітивних методик, а також виокремлення семантичних макроструктур і способів їх реалізації за
допомогою контекстуально зумовлених локальних значень. Подальші розвідки скеровуватимемо на
встановлення принципів когнітивного контролю як одного з важливих методів планування результативної дискурсивної комунікації.
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Бискуб Ирина. Электронная петиция как новый тип медийного дискурса (опыт критического дискурсанализа). В статье приведен сравнительный анализ коммункативных и когнитивных приемов анализа дискурса.
Очерчены способы наложения коммуникативных и когнитивных параметров дискурсивной коммуникации.
Предложен авторский метод критического анализа дискурса путем объединения принципов стратегического
планирования и когнитивного контроля. Выявлены основные признаки электронных петиций как особенного типа
дискурсивной коммуникации, которая происходит с помощью компьютеров. Проанализирован текст электронной
петиции касательно запрета на въезд Дональда Трампа на территорию Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также текст парламентских дебатов по этой проблеме. Рассмотрены основные
стратегические приемы, с помощью которых моделируется дискурс дебатов и принимается решение по проблеме,
изложенной в петиции. Установлены основные функции коммуникативных стратегий в дискурсе и способы их
корреляции с когнитивными приемами критического анализа дискурса. Выявлены ключевые семантические
макроструктуры о особенности локализированных дискурсивных значений, которые их эксплицируют.
Ключевые слова: дискурс, критический анализ дискурса, коммуникативная стратегия, стратегическое
планирование, семантические макроструктуры, локальные значения, идеологии.
Biskub Iryna. Electronic Petition as a New Type of Media Discourse. The Case of Critical Discourse Analysis.
The article focuses on the comparative analysis of communicative and cognitive techniques of discourse analysis. The
mechanisms of mapping cognitive and communicative parameters of the discourse communication are highlighted. The new
method of critical discourse analysis that combines strategic planning and cognitive control is offered. The basic
characteristics of the electronic petition as a new type of computer-mediated discourse communication are in the lime-light of
authorʼs attention. The text of the electronic petition the signatories of which believe Donald J Trump should be banned from
UK entry has been analysed. The text of the Parliament debate on the topic has also been carefully researched. We have
singled out the most important strategic techniques for modeling Parliamentary debate that are put at the core of the decisionmaking procedure concerning the petitionersʼ claim. The main functions of the communicative strategies in the discourse s
well as the principles of their correlation with cognitive control have been outlined. Basic semantic macrostructures of the

84

РОЗДІЛ ІІ. Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство. 6, 2016

petition and the debate transcripts have been extracted and described due to the specific local meanings that exemplify them
in the text.
Key words: discourse, critical discourse analysis, communicative strategy, strategic planning, semantic
macrostructures, local meanings, ideologies.
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Олександр Бєляков

Еволюція художньої прози Дж. Джойса: від упорядкованого хаосу
до впорядкованого хаосу
У статті проаналізовано еволюцію манери оповіді Джеймса Джойса крізь призму теорії хаосу (хаології,
хаотики). Підкреслено перспективи й можливості транспонування хаології в галузь літературознавчої критики та
інтерпретації художнього тексту. Матеріалом дослідження слугували збірка оповідань «Дублінці» й останній роман
Джойса «Фіннеганові поминки».
Оповідання «Дублінці» проаналізовано з огляду на такі властивості нелінійних динамічних систем, як
біфуркація, атрактор, фрактальність. Усі ці риси залежать від задуму (прагматичної установки) автора:
підпорядковувати естетичну реальність художнього твору постулатам картезіансько-евклідової картини світу. У
«Дублінцях» простежено процес актуалізації (foregrounding), упорядкованості, а хаос генерується як наслідок цієї
актуалізації. У «Фіннеганових поминках» хаотичні, дестабілізаційні процеси займають домінантну позицію, у той
час як порядок (упорядкованість) формується тоді, коли реципієнт (читач або критик) установлює власні критерії
рецепції й аналізу.
Ключові слова: нелінійна динамічна система, упорядкований хаос, фрактал, біфуркація, необоротність,
авторефлексивність, самоорганізація, хаосмос, еволюція.

Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток хаології, розповсюджена версія якої
відома як теорія хаосу, став можливим завдяки революційним змінами у галузі фізики, особливо в теорії
динамічних систем та квантовій механіці. Найповніше опрацьована в точних та природничих науках
хаологія знаходить дедалі більше застосування в гуманістиці, зокрема у сфері аналізу художнього
дискурсу [15; 16; 18]. Потрібно памʼятати, що в теорії хаосу не йдеться про «хаос» у класичному
розумінні: відсутність порядку; натомість, хаос трактується як надскладна інформація, як динамічний
природний стан фізичного, соціального, культурного й інформаційного середовища, протиставлений
порядку, який є вторинним щодо хаосу й залежить від заданої позиції його моделювання.
Хаологія не є окремим напрямом літературознавчих досліджень, її трактують у літературознавчих
дослідженнях або як термін постструктуралізму та постмодернізму, або як стратегію аналізу літературної
продукції письменників [2]. Характерна риса літературних праць, які використовують досягнення теорії
й філософії хаосу,  припущення про існування безпосередніх або опосередкованих відносин між
літературою, природознавством та математикою.
Хаологічні дослідження художнього тексту є неоднорідними. Кожен із напрямів хаологічної
стратегії аналізу художнього дискурсу зосереджується на висвітленні певного аспекту (інформаційного,
семіотичного, наратологічного, культурологічного й ін.), що характеризує художній текст як складну
нелінійну динамічну систему.
Аналіз досліджень цієї проблеми засвідчив, що проза Джеймса Джойса є, була та буде в центрі
уваги літературознавців, лінгвістів, когнітологів і спеціалістів інших галузей знань. Інтерес до творів
Джойса пожвавився у звʼязку з експансією теорії хаоса (хаотики, хаології, нелінійної динаміки) у сферу
інтерпретації художньої літератури.
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petition and the debate transcripts have been extracted and described due to the specific local meanings that exemplify them
in the text.
Key words: discourse, critical discourse analysis, communicative strategy, strategic planning, semantic
macrostructures, local meanings, ideologies.
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Хаологія дає змогу, по-перше, аналізувати твори, у яких хаос і лад, передбачуваність та непередбачуваність, стабільність і нестабільність, «мерехтіння смислу» й безмежність інтерпретації набувають
статусу тематичної домінанти. По-друге, хаологія відкриває можливість подолати просторово-часову
дихотомію художнього твору і, таким чином, розкрити його евристичний потенціал. По-третє, аналіз
художньої літератури, зокрема, прози Джеймса Джойса, допоможе змінити аналітичну «оптику» й
висвітлити в ній такі явища та аспекти, які досі залишаються поза увагою дослідників.
Окремо потрібно вказати на місце, яке займає в літературній критиці роман Дж. Джойса «Finnegans
Wake» («Фіннеганові поминки», далі – «ФП»).
Цей твір руйнує стереотипи сприйняття художньої інформації. Відомо, що «ФП» завжди слугував
випробувальним полігоном для різноманітних методик інтерпретації художнього тексту. Постструктуралістська критика, наприклад, розглядає цей унікальний твір світової літератури як підтвердження своїх
постулатів про «писабельний» текст і «смерть автора» (Р. Барт), «децентровану структуру» (Ж. Дерріда),
«смислову невизначеність» (В. Ізер), «відкритий твір» (У. Еко), «означник, що плаває» (Ж. Лакан),
«сюрфікцію й нежанрову літературу» (Дж. Каллер).
Деякі вчені трактують цей роман Джойса як перший у світовій літературі твір постмодернізму
(Дж. Фоккема) і визначають у ньому такі риси, як нелінійність, гіпертекстовість, фрагментарність,
зникнення реальності, пародія, нонсенс, еклектика, хаос, гра.
Проблеми рецепції цього складного твору розкрито в дослідженнях Д. Артріджа [11] й С. Сейлера [19], у яких визначено особливості впливу прози Джойса на читача та характер його «співпраці» з
автором.
Мета статті  на основі результатів аналізу збірки оповідань «Дублінці» та роману «ФП» розкрити
особливості оповідної манери письменника з огляду на кореляцію впорядкованості й хаосу.
Завдання дослідження  розкрити зміст наукових понять хаології, які застосовуються під час
аналізу творів Джойса; описати характер трансформації особливостей нелінійної динамічної системи на
матеріалі першого та останнього творів літературної карʼєри Дж. Джойса й на цій основі зʼясувати
причини та наслідки зміни акцентів (тобто актуалізації одного з двох компонентів) у словосполученні
«впорядкований хаос».
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Науковим
фундаментом і своєрідним імпульсом для цього дослідження послугувала концепція Т. Д. Райса [17],
який, аналізуючи творчий шлях Джойса, висунув та підтвердив гіпотезу про звʼязок формальнозмістових аспектів творчості Джойса з науковими концепціями. Творчість Джойса становить, з одного
боку, ілюстрацію складної, нелінійної динамічної системи з фазовою системою, установленою в поетиці
нарації, з іншого  приклад послідовного (хоча з еволюцією в часі) реалізму, який розуміється як спроба
літературної репрезентації актуального стану знання автора на тему сутності дійсності й, передусім,
природи стосунків між особою та її оточенням.
Еволюція наративних технік письменника є не лише маніфестацією змін свідомості автора, а й
водночас літературним відповідником парадигматичних змін у науці останнього сторіччя [17, с. 111].
Якщо перші твори Джойса  «Дублінці», «Портрет митця замолоду»  становлять своєрідну літературну
відповідь на картезіансько-ньютонівську парадигму, спробу дослідити за допомогою наративних технік
правомірність панівної в часи автора концепції дійсності, то пізніші твори «Улісс», «ФП»,
«реалістичний» комунікат яких лише сьогодні можна зрозуміти, випереджають бачення природи,
характерне для науки кінця століття [17, с. 80140].
Укажемо також, що своїм розумінням змісту термінологічного апарату теорії хаосу ми зобовʼязані
фундаментальним дослідженням І. Пригожина та І. Стенгерс [7; 8].
Сформулюємо робочу гіпотезу дослідження. Зміст еволюції творчої манери Джойса складає перехід
від твору «Дублінці», детермінантом якого була картезіансько-евклідова картина світу [10;18], до роману
«ФП», що ставить читачів перед лицем провокації, яка спричинена хаосом і закладеними в ньому
можливостями. У цьому творі відбувається перенесення сучасних наукових методологій (у тому числі
хаологічних) у структуру дискурсу. Отже, твір стає епістеміологічною метафорою [4, с. 385471].
До основних понять, які використовуються при хаологічній стратегії аналізу художнього дискурсу,
належать дисипативна структура, біфуркація, гіперчутливість до початкових умов, атрактори, дивні
атрактори й фрактальність.
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Більшість із вищеназваних понять розглянуті (на матеріалі збірки оповідань «Дублінці») у
монографії Т. Райса. Тому ми не наводитимемо прикладів, які послужили матеріалом дослідження
американського дослідника. Додамо лише, що Дж. Джойс перебував під впливом евклідової геометрії та,
як наслідок, при написанні циклу «Дублінці» тяжів до геометрично правильного конструювання
оповідань. Можна зауважити, що всім пʼятнадцяти оповіданням збірки «Дублінці» притаманні ітерація й
самоподібність окремих елементів або частин твору як нелінійної динамічної системи. Не вдаючись до
змісту кожного з вищезгаданих понять, укажемо лише одну з останніх публікацій, монографію
В. А. Ущиної, у якій наведено огляд фрактальної геометрії Бенуа Мальденбро та її кореляції з теорією
хаосу І. Пригожина й І. Стенгерс [9, с. 149151].
В оповіданні збірки «Дублінці» існує триелементна структура психологічної мотивації поведінки
героїв. Ця структура може бути репрезентована як послідовність взаємозалежних елементів: «бажання –
придушення бажання  агресія»
У межах окремих оповідань фрактальну структуру «Дублінців» характеризує наявність трьох
складників: кожне оповідання циклу можна розділити на три частини. Наприклад, в оповіданні «The
Boarding House» роль оповідача послідовно виконують три персонажі: пані Муні, Боб Доран та Полі. В
оповіданнях «A Little Cloud» і «Counterparts» дія розгортається в трьох місцях (контора  паб  дім), а
останнє оповідання «The Dead» складається з трьох частин, моделюючи структуру силогізму [17, с. 2425].
Отже, збірка оповідань «Дублінці» Дж. Джойса є фракталом, якому властива форма самоподібності:
фрактал виглядає самоподібним у різних масштабах (у межах образу персонажа, окремого оповідання та
всієї збірки).
Перейдемо до хаологічного аналізу роману Джойса «Фіннеганові поминки», звертаючи увагу на
еволюцію прагматичної установки автора й на особливості реалізації цієї установки в художньому творі.
«ФП» є унікальним дискурсом, у якому хіазматична концепція світу визначається як поле взаємодії та
одночасної інтерференції й конвергенції симбіозу субʼєктивного з обʼєктивним, безмежної царини
випадку, яка все-таки виявляє прагнення до взірця та ладу [15, с. 3].
Джойс «назвав» можливий світ свого роману неологізмом «хаосмос» [14, с. 118], маючи на увазі,
очевидно, контамінацію понять «хаос» (безлад, невпорядкованість), «космос» (порядок, лад) і «осмос»
(дифузія двох рідин крізь мембрану, що їх розділяє; результатом цієї дифузії є врівноважена
концентрація речовини).
У постмодерністському контексті поняття «хаосмос» інтерпретується дещо по-іншому: хаос
розуміється як такий, що містить у собі початки космосу, а можливість упорядкування реалізується в
актах переходів хаосу з одного осмотичного стану в інший. Результатом цього процесу є ризома, яка
реалізується через осциляцію між станами хаосу й космосу [1, с. 937938].
Розглянемо докладніше характер взаємодії порядку та хаосу в романі Джойса, звертаючи увагу
також на механізм розхитування впорядкованості художнього світу роману.
Порядок у «ФП» є не лише проблемою рецепції цього твору, але і його темою.
Взаємодія хаосу й порядку є комплементарним процесом: генерування хаосу з ладу та ладу з хаосу
простежено на всіх рівнях тексту: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, мотивнотематичному, концептуальному, наратологічному.
Одним із потужних інструментів упорядкування у творі є численна ітерація (повторення)
структурно-сюжетних елементів, персонажів, лексичних одиниць. Мережі бінарних опозицій виконують
стабілізаційну (впорядковуючу) функцію в динамічній нелінійній системі твору. Наприклад, мотиви
«fall» (падіння і гріхопадіння), «rise» (підйом і воскресіння з мертвих) повторюються в різних ситуаціях:
падіння Фіннегана, Хамфр Ічипмена Іервікера, Сатани у «Втраченому раю» Мільтона й навіть Іванцякиванця (Humpty Dumpty). Очевидно, ефект деієрархізації є елементом ігрових стосунків автора з
читачем.
Одним із засобів дестабілізації порядку в романі «Тризна за Фіннеганом» є гібридність можливого
світу.
Наприклад, джойсівська притча про бабку (Gracehopper) і мураху (Ondit), з одного боку, містить
алюзію на відому езопівську байку, а, з іншого  руйнує логіку, згідно з якою мураха має моральну
перевагу над бабкою. У романі здібності мурахи орієнтуватися в просторі врівноважені зі здібностями
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бабки орієнтуватись у часі. Таке зрівняння якостей комах несе конкретне семантичне навантаження,
оскільки вони, комахи, являють собою результат перевтілення двох синів Фіннегана – Шона й Шауна.
Ще один засіб дестабілізації порядку  еквівалентність взаємозамінності.
Анна Лівія Плюрабель, наприклад, перевтілюється в річку Ліффі, Бабусю, Єву, НСЕ, зі свого боку,
може бути Тімом Фіннеганом, біблійним Адамом, Ноєм, святим Патриком, Дедалом, королем Ліром.
Дублін є не лише семантичним еквівалентом Ірландії, а й Північної Америки.
Розхитування впорядкованості картини світу відбувається, крім цього, завдяки, тому, що більшості
фрагментів, які аналізувалися, притаманні одночасно обидва вектори оповіді: прогресивний та
регресивний. Читач опиняється, таким чином, перед необхідністю слідкувати за розвитком мотивів,
читаючи зліва направо, водночас фіксувати «відлуння» мотивів, які згадані на попередніх сторінках
твору. Як результат, процес читання має зворотно-поступальний характер [19, с. 198].
Відмінність «ФП» від «Дублінців» полягає в тому, що Дж. Джойс використовує у «ФП» принцип
«усе повʼязується з усім та відображається у всьому». Текст, як відомо, являє собою ланцюг численних
каламбурів і неологізмів із використанням багатьох мов.
Спробуємо зараз звузити фокус дослідження й розглянемо роман «ФП», зважаючи на базові
характеристики нелінійної динамічної системи: нелінійність, необоротність, авторефлексивність та
самоорганізацію.
Спираючись на теорію І. Пригожина й І. Стенгерс [7, с. 5253], трактуватимемо «ФП» як
дисипативну структуру, домінантною ознакою якої є нелінійність або, за іншою термінологією,
ризомність [10]. Інколи читач постає перед необхідністю сприймати кілька потоків інформації
одночасно. Друга книга «ФП» містить у центрі сторінки монолог анонімного оповідача (можливо
Фіннегана). Ліворуч і праворуч удруковані репліки, відповідно, Шема й Шона (синів Фіннегана), а
примітки під текстом належать голосу їхньої сестри Іссі [14, с. 250].
Нелінійність роману дала підстави «дослідникам стверджувати, що «ФП» є «обʼєктивним
корелятом» (термін Т. С. Еліота) архітектури мозкових нейронних мереж, а також паралелізму розумових
процесів [19, с. 117119].
Перейдемо до розгляду необоротності як характерної риси нелінійної (дисипативної) динамічної
системи. Подібно «хаосу метафікції» [20, с. 93], текст «ФП» чинить опір спробам установити семантичну
ієрархію між лексичними й структурними елементами та обʼєднати їх у межах інтегрального смислу. Це
явище можна описати відомим неологізмом деконструктивістів (Ж. Дерріда): «differance» (розрізнення 
спізнення) [1, c. 805].
Авторефлексивність розуміємо (із певним ступенем узагальнення) як демонстрацію своєї
матеріальної природи або як руйнацію кордонів між конструюванням ілюзії за принципом «немовби» й
оголюванням процесу створення цієї ілюзії (докладніше про це в [3]). Репертуар авторефлексивності
роману «ФП» є досить широким. Запозичивши термінологію B. Стоунхілла, назвемо лише типові ознаки
авторефлексивності твору: стрибки від однієї події до іншої; конструювання сюжету за певним штучним
принципом; текст у тексті; відхилення від сюжетної лінії (ендонаративи, екзонаративи); архітектонічні
закриті структури, які створюють світ, віддалений від реальності; наявність дійових осіб, які
усвідомлюють свій статус дійових осіб уявного світу й звертаються до автора з проханням допомогти їм
стати реальними; автопародії, паралакс (нарочите маніпулювання перспективами); гіпертрофований
стиль; графічні новації (анаграми, паліндроми) [21].
Нелінійність, необоротність та авторефлексивність сприяють самоорганізації художнього тексту.
Нагадаємо, що читач такого твору, як «ФП», є інтегрованим у структурну стратегію тексту; текст стає
своєрідною матрицею потенційних векторів читання. Якщо це так, то самоорганізацію «ФП» потрібно
розглядати в нерозривному звʼязку прагматичної установки автора й літературної компетентності того,
хто читає або інтерпретує цей твір.
Згідно із синергетичним поглядом головним чинником самоорганізації дискурсу є конкурентність
атрактора та репелера, які задають протилежні напрями рецепції роману. Зміст репелера прагне створити
стійку форму дискурсу, а зміст репелера  додати формі й змісту гнучкості й динаміки, утілити творчий
задум автора [5, с. 520552].
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Розглянемо приклад: Jinnyland, whither our allies winged by duskfoil from Mooreparque, swift sanctuary
seeking, after Sunsink gang (Oiboe! Hitherzither! Almost dotty! I must dash!) to pour their peace inpartial (floflo
floreflorence), sweetishsad lightandgayle, twittwin twosingwoolow. Let everie sound of a pitch keep still in
resonance, jemcrow, jackdaw, prime and secund with their terce that whoe betwides them, now full theorbe, now
dulcifair, and when we press of pedal (sof!) pick out and vowelise your name [14, с. 359360].
Очевидно, що синтаксис цього уривка є досить нормованим, попри наявність парантетичних
внесень і дублювання синтаксичних позицій. Інстанція анонімного мовця маркується займенником
першої особи в множині.
Отже, синтаксис виконує функцію стабілізації й упорядкування хаотичної картини світу та
полегшує сприйняття твору читачами. З огляду на нормативність синтаксичних конструкції твору, їх
можна трактувати як репелери.
Можна стверджувати, що лексико-семантичний та текстуальний рівні твору, які характеризуються
невизначеністю, нечіткістю та дифузією, виступають у функції атрактора. Останній конкурує із
репелером, утіленим у синтаксичній складовій твору.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Еволюцію творчої манери Джеймса Джойса
можна характеризувати як перехід від упорядкованого хаосу до впорядкованого хаосу.
Різниця між збіркою «Дублінці» й «ФП» полягає в тому, що першому з двох творів притаманні такі
характеристики нелінійної динамічної системи, як біфуркація, фрактальність, чутливість до початкових
умов, фіксовані та дивні атрактори. Усі ці характеристики підпорядковані законам картезіанськоньютонівської наукової парадигми.
«Фіннеганові поминки», натомість, характеризуються рисами хаотичної системи на вищому рівні
абстракції, такими як нелінійність, необоротність, авторефлексивність і самоорганізація.
Синергетичний ефект «ФП» залежить від кореляції атракторів (здебільшого лексичні елементи) та
репелерів (здебільшого синтаксична структура). Упорядкованість цього роману залежить від реципієнта,
«вбудованого» в матерію твору.
Діапазон факторів детермінованості «ФП»  безмежний. Наша спроба усвідомити впорядкованість
цього твору крізь призму теорії хаосу є лише однією з численних спроб пояснити те, що Джойс влучно та
стисло назвав «хаосмосом».
У «Дублінцях» актуалізується впорядкованість (система, лад, схема, геометрія, закономірність,
стабільність); хаос генерується як наслідок, тло, супроводжуючий чинник.
У «Фіннеганових поминках» дестабілізаційний механізм, хаос на всіх рівнях тексту є максимально
актуалізованим, тоді як порядок, упорядкованість формується щоразу, коли читач (інформований,
ідеальний, неінформований) установлює свої власні критерії сприйняття й / або розуміння та аналізу.
Еволюція прози Джойса демонструє «ефект метелика»: від досить простих початкових елементів
(тобто домінуючих ознак класичного наративу) до колосальної нелінійної динамічної системи,
інтерпретація якої є недосяжною, але водночас привабливою метою.
Перспективи дослідження передбачають розширення матеріалу дослідження (романи «Портрет
митця замолоду» й «Улісс»), а також зʼясування кореляції теорії хаосу з когнітивною поетикою
(стилістикою).
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Беляков Александр. Эволюция прозы Джойса: от упорядоченного хаоса к упорядоченному хаосу. В статье
анализируется эволюция повествовательной манеры Джеймса Джойса сквозь призму теории хаоса (хаологии,
хаотики). Намечены перспективы и возможности транспонирования хаологии в сферу литературоведческой
критики и интерпретации художественного текста. Материалом исследования послужили сборник рассказов
«Дублинцы» и последний роман Джойса «Поминки по Финнегану».
Рассказы «Дублинцев» проанализированы как нелинейные динамические системы, в которых действуют такие
их особенности, как бифуркация, аттрактор, фрактальность. Эти явления определяются замыслом (прагматической
установкой) автора: сконструировать такую эстетическую реальность художественного произведения, которая бы
служила полем реализации постулатов картезианской и эвклидовой картины мира.
В «Дублинцах» наблюдается процесс актуализации (foregrounding) порядка, хаос же имеет вторичный характер
и является следствием этой актуализации. В «Поминках по Финнегану» хаотические, дестабилизирующие процессы
занимают доминирующую определяющую позицию, порядок формируется в зависимости от тех критериев,
которые устанавливает (или которыми руководствуется) реципиент (читатель или критик) в процессы рецепции или
анализа этого произведения.
Ключевые слова: нелинейная динамическая система, упорядоченный хаос, фрактал, бифуркация, необратимость, авторефлексивность, самоорганизация, хаосмос, эволюция.
Belyakov Oleksander. Evolution of Joyceʼs Prose: from Ordered Chaos to Ordered Chaos. The article is focused
on the evolution of James Joyceʼs manner of writing. This evolution is described as a transition from ordered chaos
(foregrounding the first component of the phrase) in «Dubliners» to ordered chaos (foregrounding the second component of
the phrase) in «Finnegans Wake».
The stories in «Dubliners» are analyzed in the lens of the theory of chaos with due regard to bifurcation, attractor,
fractal. These phenomena are determined the authorʼs pragmatic allusion: to construct an objective correlate to the Cartesian
and Euclidean paradigm.
«Finnegans Wake» generates such constitutive characteristics of a no-linear dynamic system as irreversibility, autoreflexivity and self organization. A synergetic effect of his novel depends (among other factors) on the correlation between

90

РОЗДІЛ ІІ. Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство. 6, 2016

Joyceʼs syntax with its function as a repeller and lexical innovations with its function as an attractor. In «Finnegans Wake»
chaotic destabilizing processes dominate whereas order is «in the eyes of the mediator». In other words it is established or
perceived by a specific recipient (a reader and/or a professional scholar).
Key words: non-linear dynamic system, orderly chaos, fractal, bifurcation, irreversibility, autoreflexivity, selforganization, chaosmos, evolution.

Стаття надійшла до редколегії
30.03.2016 р.

УДК 811.112.2ʼ25:811.112.2ʼ38

Людмила Бондарук


Вербальна актуалізація снобізму як соціальної,
психологічної та лінгвопоетичної категорії
У статті снобізм потрактовано як багатоаспектну категорію, яка відображає способи адаптації індивіда в
соціумі, як манеру презентувати себе й оцінювати інших, а також як шлях до самопізнання та самоідентифікації.
Снобізм розглянуто в межах психоаналізу тексту, який дає можливість розкрити авторське світобачення.
Проаналізовано вербальні репрезентанти категорії снобізму, що розкривають його багатозначність. Категорію
снобізму досліджено на прикладі другої частини «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» епопеї «À la recherche du temps
perdu» Марселя Пруста. Стверджено, що поняття «снобізм» не статичне, а динамічне як у свідомості й поведінці
людини, так і в суспільстві загалом. Воно наповнюється новими значеннями в процесі пізнання, сприйняття, в
оцінці себе й інших. Вербальними репрезентантами поняття «снобізм» слугують модель поведінки, демонстрація
різних іпостасей, навʼязування стереотипів, відповідність / невідповідність соціальному прошарку, маніпуляція, які
розкривають його як соціальну, психологічну й філософські категорії та вводять у систему бінарних опозицій
снобізм / вада – доброта / чесноти. Дослідження багатоаспектності снобізму викликано тим, що він не перестає
бути актуальним у сучасному суспільстві, трансформуючись у різновиди, як, наприклад, «офісний снобізм»,
«прихований снобізм», «професійний снобізм» й ін.
Ключові слова: снобізм, категорія, психоаналіз, пізнання, вербальний репрезентант, бінарна опозиція.

Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасних наукових розвідках поняття снобізму
розглядають переважно як соціальну та психологічну проблему, тобто снобізм потрактовано як спосіб
адаптації людини в суспільстві, як манеру презентувати себе чи оцінювати інших. Снобізм не виник
несподівано та не зникав, він існує стільки, скільки існує домінантність одного прошарку суспільства чи
особистості над іншими, набуваючи нових форм і проявів. І до сьогодні снобізм проникає в усі соціальні
відносини, змушує людину реагувати / не реагувати на них. Однак в енциклопедичних і тлумачних
словниках термін «снобізм» трактують досить узагальнено. Саме тому в цій статті розглянемо поняття
«снобізм» як багатоаспектну й багатозначну категорію, залучивши доробки відомих письменників,
зокрема Марселя Пруста.
Аналіз досліджень цієї проблеми. У соціально-психологічному аспекті феномен снобізму трактують як бажання індивіда наслідувати певний ідеал, який, на його думку, «соmme il faut» в усіх
відношеннях, розпізнавати собі подібних, відмежовувати «недостойних». Насправді це прояв нездатності
до самооцінки й самопізнання, залежності від оцінки інших. Звідси протиріччя – позбутися снобізму
можна лише за допомогою самопізнання, саморозвитку, вироблення власних моральних цінностей.
Традиційно снобам протиставляються інтелектуальні, творчі особистості. Саме тому, напевно, ряд
письменників прагнули пояснити це поняття.
Особливо цією проблемою зацікавилися письменники середини ХІХ – початку ХХ ст., тобто в
особливо відчутний період кризи між особистістю й суспільством, крахом раціонального та необхідності
духовного. Так, проблему снобізму розкривали такі письменники, як В. М. Теккерей (1811–1863),
Т. Гарді (1840–1928), Г. Джеймс (1843–1916), О. Уайльд (1854–1900), Дж. Б. Шоу (1856–1950), Р. Роллан
(1866–1944), М. Пруст (1871–1922), Ж. Амаду (1912–2001). В. М. Теккерей у своїй роботі «Книга снобів»
© Бондарук Л., 2016
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Традиційно снобам протиставляються інтелектуальні, творчі особистості. Саме тому, напевно, ряд
письменників прагнули пояснити це поняття.
Особливо цією проблемою зацікавилися письменники середини ХІХ – початку ХХ ст., тобто в
особливо відчутний період кризи між особистістю й суспільством, крахом раціонального та необхідності
духовного. Так, проблему снобізму розкривали такі письменники, як В. М. Теккерей (1811–1863),
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трактує снобізм як явище з багатовіковими традиціями, як найбільшу ваду англійського суспільства.
Тема снобізму є наскрізною всієї епопеї «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста.
Снобізм як соціально-психологічну та філософську категорію розкрито в роботах Моріса МерлоПонті (19081961), французького філософа, автора теорії феноменології й екзистенціалізму, пізніше –
його учня Жіля Делезу (1925–1995), філософа, психоаналітика й дослідника Пруста. Так, Ж. Делез
зазначав, що світські люди не живуть, не діють, а роблять знаки, які вдовольняють їхні почуття снобізму
та за якими легко приховатися [3, с. 30]. Снобізм як міметичну (наслідувальну) дію описав Рене Жирар
(1923–2015). Болгарська й французька письменниця Юлія Крістева, автор робіт з інтертекстуальності,
розглядала снобізм у форматі психоаналізу тексту. К. В. Бірічова описала снобізм як манеру пристосування до Іншого та до самого себе. Так, вона зазначає, що «пристосування до точки зору Іншого в межах
проблеми розуміння є одночасно і пристосування до самого себе, більш детальним розʼясненням власної
онтологічної ситуації, оскільки в такому взаємному пристосуванні відбувається творчість смислу, який є
онтологічною основою, активністю субʼєкта» [1, с. 191].
Мета й завдання статті. У Марселя Пруста особливе місце посідає проблема самопізнання через
творчість, пошук істини, усвідомлення власного призначення в житті за допомогою його споглядання,
вияв свідомого через несвідоме. Пруст розкриває «не події, які впливають на розвиток суспільства, а ті
психологічні процеси, які визначають його стан» [2, c. 67]. Мета статті – дослідити, як поняття
«снобізм» формує авторське філософське сприйняття себе й інших у навколишньому світі, а основні
завдання – це, по-перше, проаналізувати поняття «снобізм» як багатоаспектну та багатозначну
категорію; по-друге, проаналізувати, як соціально-психологічний феномен снобізму трактується з лінгвопоетичних позицій в авторській інтерпретації Марселя Пруста; по-третє, якими вербальними
репрезентантами актуалізується вказаний феномен.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Термін
«сноб» походить від англійського скорочення «s. nob. (noble)» (латин. sine nobilitate) – незнатного
походження, на противагу noble – знатного походження, у французькій мові noble – дворянський,
благородний. Таку помітку ставили в університетських журналах для вказівки сімейного походження.
Енциклопедичний словник французької мови Le Maxidico так трактує ці поняття:
Snob – se dit dʼune personnequi cherche à adopter les manières, les goûts,etc, représentantselon elle lʼidéal
de la distinction, тобто особа, яка намагається адаптувати манери, смаки тощо, що, на її думку, є ідеалом
відмінності, розрізнення.
Snobisme – comportement snob – поведінка сноба [5, с.1021].
В енциклопедичному словнику Le Petit Larousse доповнюється:
Snobisme – admiration pour tout ce qui est à la vogue dans les milieux tenus pour distinger, тобто
захоплення всім, що є модним у певному середовищі, щоб виділятися.
Snober – tenir qqn, qch de haut, avec mépris, en lʼévinçant, en le rejetant ou en lʼévitant dʼun air supérieur –
сприймати когось або щось презирливо, відхиляючи або уникаючи зі зверхнім виглядом [6, с. 943].
Отже, за визначеннями енциклопедичних словників, термін «снобізм» – це модель поведінки, яка
демонструє або захоплення, або презирство всім тим, що притамане вищому суспільству. В українській
мові він актуалізується іменниками «сноб» (особа) та «снобізм» – явище, у французькій  відповідно,
іменниками «snob», «snobisme», а також дієсловом «snober», якого немає в українській мові.
Як ми вже зазначали, у художній літературі письменники трактують цей термін набагато глибше,
повʼязуючи його із внутрішніми переживаннями своїх персонажів, як спосіб адаптації до кризових
ситуацій суспільства та як спосіб пізнання.
Для аналізу оберемо другу частину « À lʼombre des jeunes filles en fleurs » – «У затінку дівчат-квіток»
із відомої епопеї Марселя Пруста « À la recherche du temps perdu» – «У пошуках утраченого часу». Вибір
указаної частини є довільним, оскільки тема снобізму описується автором в усій епопеї.
Книга «À lʼombre des jeunes filles en fleurs», за яку Марсель Пруст отримав Гонкурівську премію,
уперше опублікована у Франції 1919 р. й перекладена українською мовою Анатолем Перепадею 1998 р.
Події книги розгортаються в 1895–1897 рр., коли головному героєві Марселю (він же наратор) було 15–
17 років. Це роки, які збігаються з перехідним кризовим періодом не лише в суспільстві, а й у житті
хлопця. Марсель задумується над тим, що в різні періоди життя люди демонструють різні прояви своєї
сутності. Наприклад, Сванн у Комбре й Сванн у Парижі був ніби іншою людиною. Сванн демонструє
різні прояви своєї сутності:
…comme certains israélites, lʼancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs
par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie, jusquʼà la
plus fine politesse [7, с. 8; 4, с. 6].
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Указаний приклад доповнює новими значеннями французьке дієслово «snober» – демонструвати
різні іпостасі, а також протиставлення «бути снобом» – «бути самим собою».
Марсель розуміє, що така лицемірна поведінка зумовлена всюдисутністю снобізму у французькому
суспільстві:
Et en cela le gouvernement de la République ne se trompait pas. Cʼest dʼabord parce quʼune certaine
aristocratie, élevée dès lʼenfance à considérer son nom comme un avantage intérieur que rien ne peut lui enlever
(et dont ses pairs, ou ceux qui sont de naissance plus haute encore, connaissent assez exactement la valeur), sait
quʼelle peut sʼéviter, car ils ne lui ajouteraient rien, les efforts que sans résultat ultérieur appréciable font tant de
bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants [7, с. 12].
У цьому прикладі дієслово «snober» актуалізується дієсловами-експлікаторами «бути вихованим на
пошані до свого роду», «знатися лише з добромисним людом» [4, с. 8].
Хлопець спостерігає, що представник одного прошарку суспільства улещує перед ще вищим собі:
аристократи – перед вельможами, міщани й буржуазія – перед аристократами, простий люд – перед
міщанами:
...soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales au-dessous desquelles elle est
immédiatement située, cette aristocratie sait quʼelle ne le peut quʼen augmentant son nom de ce quʼil ne contenait
pas, de ce qui fait quʼà nom égal, elle prévaudra: une influence politique, une réputation littéraire ou artistique,
une grande fortune [7, с. 12].
Дієслово «snober» актуалізується новими дієсловами-експлікаторами «піднестися в очах інших»,
«прикрасити своє імʼя», «добитися мети» [4, с. 8].
Таке піддобрювання зумовлене лише корисливими бажаннями:
Et les frais dont elle se dispense à lʼégard de lʼinutile hobereau recherché des bourgeois et de la stérile
amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré, elle les prodiguera aux hommes politiques, fussent-ils francsmaçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections, aux artistes ou aux
savants dont lʼappui aide à « percer » dans la branche où ils priment, à tous ceux enfin qui sont en mesure de
conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage [7, с. 12].
Дієслово «snober» актуалізується дієсловами-антонімами «цуратися» / «цінувати знайомство» [4,
с. 8–9].
Снобізм стає звичною поведінкою. Так уважає навіть куховарка Франзуаза:
Pour Françoise, Mme de Villeparisis avait donc à se faire pardonner dʼêtre noble. Mais, en France du
moins, cʼest justement le talent, comme la seule occupation, des grands seigneurs et des grandes dames [7, с. 119].
Дієслово «snober» актуалізується ще однією парою дієслів-антонімів «спокутувати високе
становище» / «виявляти талант великих панів і паній [4, с. 219]. Актуалізується іменник «снобізм» як
«маскулінний / фемінінний снобізм», тобто акцентуються гендерні особливості.
Наратор зазначає, що снобізм проникає не лише в соціум, а й у сімейні стосунки. Навʼязування своєї
думки батьками й іншими є настільки сильним, що Марсель перестає зважати на свої бажання та
залежить лише від інших:
… lʼidée de leur faire de la peine mʼen causait à moi-même une, à travers laquelle la vie ne mʼapparaissait
plus comme ayant pour but la vérité, mais la tendresse, et ne me semblait plus bonne ou mauvaise que selon que
mes parents seraient heureux ou malheureux. … Mais alors cette sorte dʼobligation dʼavoir du plaisir me
semblait bien lourde [7, с. 22; 4, с. 15].
У цьому прикладі дієслово «snober» доповнюється дієсловом «залежати від думки інших». У
прикладі вказується на наявність снобізму в стосунках батьки / діти.
Марсель-наратор розкриває ще й іншу сутність снобізму. Часто людина талановита недооцінює
своїх заслуг або ж зумисне їх применшує, лицемірить перед кимось знатнішим, щоб отримати зиск від
свого таланту, як, наприклад, письменник Берґотт:
Certes, maintenant il avait appris par le suffrage des autres quʼil avait du génie, à côté de quoi la situation
dans le monde et les positions officielles ne sont rien. Il avait appris quʼil avait du génie, mais il ne le croyait pas
puisquʼil continuait à simuler la déférence envers des écrivains médiocres pour arriver à être prochainement
académicien, alors que lʼAcadémie ou le faubourg Saint-Germain nʼont pas plus à voir avec la part de lʼEsprit
éternel laquelle est lʼauteur des livres de Bergotte quʼavec le principe de causalité ou lʼidée de Dieu [7, с. 162].
Тут дієслово «snober» транслюється дієсловами-антонімами «недооцінювати себе» / «шанобливо
ставитися до інших» із корисливих цілей [4, с. 107], тобто «маніпулювати».
Однак повз увагу наратора не промайнув той факт, що не всім людям притаманний снобізм. Навіть
ті, хто мав би його демонструвати (наприклад, така титулована особа, як маркіз де Норпуа), унаслідок
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звички й внутрішньої гармонії можуть бути благородними, незалежно від середовища, у якому та з ким
вони перебувають:
Ma mère sʼémerveillait quʼil fût si exact quoique si occupé, si aimable quoique si répandu, sans songer que
les «quoique» sont toujours des «parce que» méconnus, et que (de même que les vieillards sont étonnants pour
leur âge, les rois pleins de simplicité, et les provinciaux au courant de tout) cʼétait les mêmes habitudes qui
permettaient à M. de Norpois de satisfaire à tant dʼoccupations et dʼêtre si ordonné dans ses réponses, de plaire
dans le monde et dʼêtre aimable avec nous р [7, с. 16].
Дієслову «snober» протиставляється дієслово «бути милим і чемним» [4, с. 11].
Прикладом людини знатного роду й разом із тим позбавленої всякого снобізму є маркіз де Сен-Луан- Бре. Він ламав усі стереотипи. Незважаючи на те, що його вважали «знудженим аристократом»,
маркіз годинами просиджував за Ніцше та Прудоном, був одним із захоплених інтелектуалів, які
«запоєм» читають і які в полоні високих дум:
«Bon, me dis-je, je me suis déjà trompé sur lui, jʼavais été victime dʼun mirage, mais je nʼai triomphé du
premier que pour tomber dans un second car cʼest un grand seigneur féru de noblesse et cherchant à le
dissimuler» [7, с. 165].
Дієслово «snober» доповнюється дієсловами-антонімами «пишатися / приховувати свій рід» [4, с. 249].
Із цього прикладу стає очевидно, що снобізм навʼязує поведінку бути «comme il faut», а не тим, ким
хочеться бути насправді. Марселеві було навіть прикро, що Робер не дотримувався належної поведінки й
тому не став йому прикладом:
... Robert de Saint-Loup au lieu de se contenter dʼêtre le fils de son père, au lieu dʼêtre capable de me guider
dans le roman démodé quʼavait été lʼexistence de celui-ci, se fût élevé jusquʼà lʼamour de Nietzsche et de
Proudhon [7, с. 165; 4, с. 249].
Дієслово «snober» набуває нових значень – «навʼязувати стереотип поведінки» та
«дотримуватися стереотипної поведінки».
Розмірковуючи над життям батька Робера де Сен-Лу, графа де Марсанта, який «кохався в
полюванні та верхогонах», Марсель шкодував, що він зміг би навіть зрозуміти захоплення літературою
та мистецтвом свого сина, а отже, пишатися ним:
Il était lui-même un homme intelligent, excédant les bornes de sa vie dʼhomme du monde. Il nʼavait guère eu
le temps de connaître son fils, mais avait souhaité quʼil valût mieux que lui. Et je crois bien que contrairement au
reste de la famille, il lʼeût admiré, se fût réjoui quʼil délaissât ce qui avait fait ses minces divertissements pour
dʼaustères méditations, et, sans en rien dire, dans sa modestie de grand seigneur spirituel, eût lu en cachette les
auteurs favoris de son fils pour apprécier de combien Robert lui était supérieur [7, с. 165; 4, с. 249].
Дієслову «snober» протиставляється дієслово «ламати стереотипи» й указується на стосунки
«батьки / діти».
Докоряючи Роберові де Сен-Лу в тому, що він не відповідає «нормі поведінки сина-вельможі» та
таким чином не може бути йому прикладом, сам Марсель не вважав себе снобом:
Quand Bloch me parla de la crise de snobisme que je devais traverser et me demanda de lui avouer que
jʼétais snob, jʼaurais pu lui répondre : « Si je lʼétais, je ne te fréquenterais pas » [7, с. 179; 4, с. 259].
Марсель розмірковує над поняттям снобізму, хто є снобом, зіставляє / протиставляє себе зі снобом.
Він розуміє, що снобізм – поняття не статичне, а динамічне в житті і суспільства, і людини.
Наратор зауважує, що в житті суспільства, сімʼї, особистості немає нічого стабільного, становище
людей, ситуації та їхні оцінки з часом змінюються:
Au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un
salon bien posé on nʼeût pas pu recevoir un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu
sʼimaginaient que lʼimpossibilité de jamais inviter un «opportuniste», à plus forte raison un affreux « radical »,
était une chose qui durerait toujours, comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Mais pareille aux
kaléidoscopes qui tournent de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments
quʼon avait cru immuables et compose une autre figure [7, p. 113; 4, с. 74].
Яким би спокійним чи стабільним не був певний період життя – зміни неминучі:
Cela nʼempêche pas que chaque fois que la société est momentanément immobile, ceux qui y vivent
sʼimaginent quʼaucun changement nʼaura plus lieu, de même quʼayant vu commencer le téléphone, ils ne veulent
pas croire à lʼaéroplane [7, p. 113].
Поняттю «snobisme» – «консервативність», «застій» протиставляється іменник «зміни» [4, с. 74].
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Змальовуючи снобізм як явище негативне, яке призводить до маніпуляцій над собою й над іншими,
наратор указує ще й на те, що нічого не можна сприймати однозначно. Усе має свою протилежність.
Протилежності – це ознаки цілого:
Dans lʼhumanité, la fréquence des vertus identiques pour tous nʼest pas plus merveilleuse que la multiplicité
des défauts particuliers à chacun. Sans doute ce nʼest pas le bon sens qui est « la chose du monde la plus
répandue », cʼest la bonté. … La personne la plus parfaite a un certain défaut qui choque ou qui met en rage
[7, с. 178; 4, с. 256].
Наратор дає настанову, що будь-яке явище, ситуацію, людину потрібно оцінювати як єдність
негативного / позитивного:
Mais la variété des défauts nʼest pas moins admirable que la similitude des vertus …
…Chacun de nos amis a tellement ses défauts que pour continuer à lʼaimer nous sommes obligés dʼessayer
de nous consoler dʼeux – en pensant à son talent, à sa bonté, à sa tendresse – ou plutôt de ne pas en tenir compte
en déployant pour cela toute notre bonne volonté [7, с. 178; 4, с. 256–257].
Іменнику « snobisme » – «вада» протиставляється іменник «чесноти».
Теж саме стосується оцінки самого себе. Уявлення про себе не завжди збігається з оцінкою інших.
Говорити про свої вади – це «поєднувати втіху сповіді з утіхою розгрішення» [4, с. 258]. Наратор
наголошує, що потрібно стежити за тим, що й кому ми говоримо, щоб не спричинити роздратування
невідповідності між нашим уявленням про себе та нашими словами.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, снобізм як соціальна категорія
розкриває спосіб адаптації індивіда в суспільстві. Снобізм як психологічна категорія розкриває
нездатність відмежувати себе від стереотипної поведінки, залежність від оцінки інших. В епопеї Марселя
Пруста «У пошуках утраченого часу» снобізм є одним із наскрізних мотивів, який показує шлях
головного героя до самопізнання й самостановлення. У цій статті ми послуговувалися лише однією
частиною епопеї, тому перспективним є подальше дослідження категорії снобізму в усіх частинах,
оскільки Марсель Пруст із кожним прикладом доповнює чи деталізує попередні значення.
Як ми зазначали, снобізм не перестає бути актуальним у сучасному суспільстві, трансформуючись
чи маскуючись у різні форми. Виникають такі поняття, як «професійний снобізм», «офісний снобізм»,
«скритий снобізм», «духовний снобізм», дослідження яких також є перспективним.
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Бондарук Людмила. Вербальная актуализация снобизма как социальной, психологической и лингвопоэтической категории. В данной статье снобизм рассматривается как многоаспектная категория, которая
отображает способы адаптации индивида в социуме, как манера презентации себя и оценки других, а также как путь
к самопознанию и самоидентификации. Снобизм рассматривается в рамках психоанализа текста, который дает
возможность раскрыть авторское мировоззрение. Анализируются вербальные репрезентанты категории снобизма,
которые раскрывают его многозначность. Категория снобизма рассматривается на примере второй части «À lʼombre
des jeunes filles en fleurs» эпопеи «À la recherche du temps perdu» Марселя Пруста. Автор утверждает, что понятие
«снобизм» не статичное, а динамичное как в сознании и поведении человека, так и в обществе в целом. Оно
наполняется новыми значениями в процессе познания, восприятия, оценки себя и других. Вербальными
репрезентантами понятия «снобизм» выступают модель поведения, демонстрация разных ипостасей, навязывание
стереотипов, соответствие / несоответствие социальному кругу, манипуляция, которые раскрывают его как
социальную, психологическую и философскую категории и вводят его в систему бинарных оппозиций снобизм /
изъян – доброта / добродетель. Исследование многоаспектности снобизма вызвано тем, что он не перестает быть
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актуальным в современном мире, трансформируясь в разновидности, как, например, «офисный снобизм», «скрытый
снобизм», «профессиональный снобизм» и др.
Ключевые слова: снобизм, категория, психоанализ, познание, вербальный репрезентант, бинарная оппозиция.
Bondaruk Liudmyla. Verbal Actualization of Snobbery as a Social, Psychological and Linguistic-Poetic
Category. In the article snobbery is seen as a multifaceted category that displays the adaptation methods of the person in the
society, as the manner of presentation of him/herself and perception of the evaluation of others, as well as a way to selfcognition and self-identification. Snobbery is investigated in the psychoanalytic text, which makes it possible to reveal the
authorʼs worldview. Verbal means of representation of snobbery category are analyzed which reveal its ambiguity. The
second part of «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» epic «À la recherche du temps perdu» Marcel Proust was chosen to
investigate snobbery category. The author proves that the concept of «snobbery» is not static but dynamic in the minds and
behavior of the person as well as in the whole society. It receives new meanings and values in the process of cognition,
perception, evaluation of him/herself and others. Marcel Proust identifies the concept of snobbery in : behavioral model, the
demonstration of different incarnations, the imposition of stereotypes that belong/do not belong to certain social circle,
manipulation, which reveal it as a social, psychological and philosophical category and lead it into the system of binary
oppositions: snobbery / flaw  kindness / goodness. The research of the multidimensional snobbery is caused by the fact that
it is relevant in todayʼs world, being transformed into varieties such as «office snobbery», «hidden snobbery», «professional
snobbery», etc.
Key words: snobbery, category, psychoanalysis, cognition, verbal reprezentant, binary opposition.
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Жанрова палітра американського президентського дискурсу
У статті розглянуто сучасний американський президентський дискурс як особливе утворення, яке
вербалізується в текстах різних жанрів, що виформувались у комунікативному просторі соціального інституту
президента. Президентський дискурс розглядають як інтелектуально-комунікативне явище в соціально-культурному
контексті. Досліджено чотири основні підходи до аналізу президентського дискурсу як вияву соціальної взаємодії:
1) аналіз визначення президентського дискурсу в соціально-культурному контексті; 2) аналіз особливостей
президентського дискурсу як вияву соціальної взаємодії; 3) аналіз основних учасників та формування модельної
структури дискурсу; 4) аналіз ознак палітри мовленнєвих жанрів президентського дискурсу та процесу їх
формування як вираження соціальної взаємодії. Запропоновано поділ мовленнєвих жанрів президентського
дискурсу на облігаторні та факультативні. До облігаторних належать прокламації та розпорядчі накази,
адміністративні накази, реорганізіційні плани, президентські директиви, виконавчі угоди, а до факультативних –
заяви, інтервʼю, виступи, зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови.
Ключові слова: соціальний інститут президента, президентський дискурс, інституційний дискурс, жанр,
облігаторний / факультативний жанр, комунікативна модель.

Постановка наукової проблеми та її значення. Важлива роль соціального інституту президента в
суспільному житті США надає вагомості й вивченню президентського дискурсу. У межах сучасної
когнітивно-дискурсивної парадигми мовознавчих досліджень актуальним є вивчення різних типів
дискурсів, зокрема з погляду їх жанрової репрезентації. Оскільки американський президентський
дискурс ще не був обʼєктом спеціальних мовознавчих студій, то його вивчення як підтипу інституційного дискурсу, який уключає низку мовленнєвих жанрів, уможливить отримання нового знання про
особливості мовленнєвої взаємодії в комунікативних ситуаціях спілкування, породжених соціальним
інститутом президента.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Питання президентського дискурсу як підтипу інституційного й
виокремлення його жанрової палітри є ще недослідженим, хоча інституційний дискурс розглядало багато
науковців. Серед них – Н. І. Андрейчук, М. М. Бахтін, Ф. С. Бацевич,. В. І. Карасик, М. Л. Макаров та ін.
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актуальным в современном мире, трансформируясь в разновидности, как, например, «офисный снобизм», «скрытый
снобизм», «профессиональный снобизм» и др.
Ключевые слова: снобизм, категория, психоанализ, познание, вербальный репрезентант, бинарная оппозиция.
Bondaruk Liudmyla. Verbal Actualization of Snobbery as a Social, Psychological and Linguistic-Poetic
Category. In the article snobbery is seen as a multifaceted category that displays the adaptation methods of the person in the
society, as the manner of presentation of him/herself and perception of the evaluation of others, as well as a way to selfcognition and self-identification. Snobbery is investigated in the psychoanalytic text, which makes it possible to reveal the
authorʼs worldview. Verbal means of representation of snobbery category are analyzed which reveal its ambiguity. The
second part of «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» epic «À la recherche du temps perdu» Marcel Proust was chosen to
investigate snobbery category. The author proves that the concept of «snobbery» is not static but dynamic in the minds and
behavior of the person as well as in the whole society. It receives new meanings and values in the process of cognition,
perception, evaluation of him/herself and others. Marcel Proust identifies the concept of snobbery in : behavioral model, the
demonstration of different incarnations, the imposition of stereotypes that belong/do not belong to certain social circle,
manipulation, which reveal it as a social, psychological and philosophical category and lead it into the system of binary
oppositions: snobbery / flaw  kindness / goodness. The research of the multidimensional snobbery is caused by the fact that
it is relevant in todayʼs world, being transformed into varieties such as «office snobbery», «hidden snobbery», «professional
snobbery», etc.
Key words: snobbery, category, psychoanalysis, cognition, verbal reprezentant, binary opposition.
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Мета й завдання статті. Мета дослідження – запропонувати підхід до класифікації жанрів
американського президентського дискурсу та виокремити жанрову палітру президентського дискурсу
(далі – ПД), який визначається як статусно-орієнтований. Це забезпечується виконанням низки завдань,
як-от: розгляд підходів до визначення дискурсу як мовного й мовленнєвого утворення та його типологізації з опорою на вид інституційно-соціальної взаємодії; обґрунтування розгляду президентського
дискурсу як підтипу інституційного й виокремлення його основних ознак; побудова моделі комунікації,
породженої інститутом президента; опис жанрової палітри ПД.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Мовознавці
розглядають дискурс як особливе утворення, що співвідноситься з конкретною сферою суспільної
практики, людського пізнання й комунікації. Ураховуючи різні підходи до розуміння дискурсу,
М. Л. Макаров виокремив основні параметри його визначення (формальна, функціональна та ситуативна
інтерпретації) [6, c. 71]. Формальна інтерпретація передбачає тлумачення дискурсу як утворення, яке
більше за речення й у якому синтаксична цілісність забезпечується системою конекторів. Функціональна −
розглядає дискурс як продукт мовлення, що є єдністю процесу та тексту. Ситуативна інтерпретація
опирається на поняття контексту як ознаки дискурсу, коли важливо врахувати соціальні, психологічні й
культурно обумовлені чинники спілкування [6, c. 68–75]. Зважаючи на ситуативний параметр та розгляд
контексту як «соціальності», розмежовуємо інституційний, побутовий, художній і науковий дискурси
[12, с. 26]. Окремі його типи характеризуються жорсткою контекстуальною або соціальною привʼязкою
(«зовнішня» соціальність – high context (у термінології Хеллідея)). З іншого боку, виокремлюємо
«внутрішню» соціальність як контекст художньої творчості (low context) [12, c. 23 – 43]. Якщо ми
представимо вимір внутрішньої структурності як текст, а зовнішній (соціальний) вимір – як контекст і
наділимо ці виміри здатністю бути представленими сильно й слабо, то отримаємо згадані вище чотири
типи дискурсів.
Перший тип (інституційний дискурс) має високу структурованість тексту та жорстку контекстуальну привʼязку й фактично є мегадискурсом, оскільки залежно від того, яким соціальним інститутом
він породжується, виокремлюють різні типи дискурсів: дискурс ЗМІ, педагогічний дискурс, політичний
дискурс, релігійний дискурс тощо. Оскільки в соціальному інституті державного управління США
виділяється як окрема одиниця інститут президента, то є підстави виокремлювати такий підтип
інституційного мегадискурсу, як президентський дискурс. ПД як підтип інституційного дискурсу
віддзеркалює суспільно-політичне життя країни, а також риси національного характеру, загальні й
національно-специфічні культурні цінності.
ПД відображає усталену систему статусно-рольових відносин, що склалися в комунікативному
просторі соціального інституту президентської діяльності. Статусно-орієнтоване спілкування розглядаємо як мовну взаємодію представників соціальних груп або інститутів один з одним, із людьми, котрі
реалізують їхні статусно-рольові можливості в межах наявних соціальних інститутів [8, c. 101–102].
Дискурс як категорія спілкування включає адресанта повідомлення, який породжує й відправляє
усне чи письмове повідомлення, адресата повідомлення, котрий його слухає або читає. Адресантом ПД є
президент або апарат президента, а адресатом – народ США й представники правлячих кіл держави,
залучені до реалізації зовнішньої та внутрішньої політики США, захисту прав, інтересів і свобод
американських громадян тощо.
ПД накладає на адресанта зобовʼязання стосовно використання конкретних засобів мовного коду,
оскільки він є представником соціального інституту президента. Успішність комунікації забезпечує
взаємозвʼязок таких компонентів, як соціальний інститут президента, соціальні субʼєкти цього інституту,
цілі та правила соціальної взаємодії в межах інституту президента, правила побудови повідомлення
(тексту), що відображають особливості кодування з огляду на комунікативну інтенцію адресанта.
Інституційний складник – обовʼязкова сполучна ланка між мовленням, мовленнєвою поведінкою та
фіксованим текстом. ПД забезпечує передусім роботу механізму державного управління із виконання
життєво важливих для суспільства функцій.
Розглядаючи ПД як різновид інституційного дискурсу, пропонуємо зосередити увагу на таких
аспектах:
 інтерактивна діяльність учасників статусно-орієнтованого спілкування;
 переключання від внутрішнього коду до зовнішньої вербалізації в процесах породження
мовлення, з одного боку, та його декодування й інтерпретації – з другого, з урахуванням соціальнопсихологічних типів комунікантів;
 чітке орієнтування регістрів спілкування, розмежування усного та письмового мовлення в
жанровій палітрі;
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 власне текстові особливості спілкування – змістова й формальна звʼязність;
 чіткі формульні моделі етикету та мовленнєвої поведінки загалом.
Для учасників ПД, які спілкуються в межах інституту президента, характерна чітка визначеність
соціальних ролей і статусів. У ПД у ролі адресанта виступає президент. Адресатом ПД є представники
суспільства в цілому за їхнім ставленням до представників інституту [4; 6, c. 205–206]. Модель
комунікації відображено на рис. 1.

Рис. 1. Модель комунікації, породжена соціальним інститутом президента
Перший компонент моделі – апарат президента. Незалежно від державного устрою країни він є
жорстко структурованим інституційним утворенням, яке має внутрішні й зовнішні органи управління
держави [5].
Президентська влада, тобто величезний військово-бюрократичний апарат, очолюваний президентом –
це сьогодні найважливіша політична установа, за допомогою якої США здійснює свою внутрішню та
зовнішню політику. Конституція США наділила президента широкими повноваженнями й поставила
його на чолі так званої «виконавчої гілки влади». Президент США поєднує у своїх руках повноваження
голови держави та голови уряду. Президент керує величезним військово-бюрократичним аппаратом і не
підпорядковується Конгресові. Уряд США, який називається Кабінетом, очолюється президентом.
Кабінет складається із секретарів (міністрів) і призначається президентом за «порадою й згодою Сенату».
Це означає, що сенат більшістю у 2/3 голосів повинен затвердити призначений президентом уряд, але
фактично верхня палата конгресу ніколи не відмовляє президенту в затвердженні його пропозицій [18].
Будучи головою держави та головою уряду, Президент США наділений достатньо широкими
повноваженнями. Передусім, він стоїть на чолі величезного державного апарату, який нараховує 2,5 млн
громадських службовців, із яких близько 1500 чиновників федеральних відомств отримують
призначення на посаду безпосередньо від президента або за його участі. Виділимо основні
повноваженння президента в загальній системі внутрішньої та зовнішньої політики США:
 голова держави, який здійснює вище представництво держави;
 президенту підпорядковується уряд, що забезпечує реалізацію зовнішньої й внутрішньої
політики держави;
 під керівництвом президента – відомства (міністерства), які є органами уряду з вироблення,
реалізації та координації діяльності держави; президент очолює та формує державний апарат США [18].
Отже, гіпотетично, ПД повинен мати широку палітру жанрів для забезпечення успішного виконання
всіх вищеназваних функцій.
Другий компонент моделі – текст – матиме відмінності з огляду на жанр ПД, однак повинен завжди
описуватися з урахуванням особливостей мовного кодування.
Третій компонент моделі – громадяни США та представники правлячих кіл держави – це отримувачі
текстів, а отже, їхня соціальна визначеність повинна враховуватися під час вибору комунікативних
тактик і стратегій комунікації, що відображені в мовному кодуванні текстів.
З інституційною природою ПД повʼязані такі його основні риси:
 узаконеність державною владою та спрямованість на виконання державного соціального
замовлення: захист інтересів держави й громадян (у точу числі тих, хто проживає за кордоном),
налагодження та підтримка відносин і співпраці з іншими державами;
 інтерактивність;
 жорстка ієрархічна організація;
 повʼязаність із суміжними дискурсами: політичним, юридичним, мас-медійним, пропагандистським і науковим;
 конфіденційність значної кількості жанрів, які не призначені для широкого публічного
обговорення.
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Узявши за основу твердження, що соціальні інститути визначають форми, у яких дискурсивні
спільноти обʼєктивують свої наміри так, що їх адекватно інтерпретують усі учасники «модельної»
ситуації, визначимо повторювані функціональні єдності знаків у повторювані функціональні єдності
знаків у повторюваній комунікативній ситуації, породженій певним соціальним інститутом як жанри
інституційного дискурсу [1, c.136]. Загалом погляди на природу й сутність жанру доволі суперечливі, а
одна з основних причин розбіжностей – різний підхід дослідників до питання співвідношення мовних і
позамовних факторів у структурі жанру. Аналіз літератури з цієї проблематика засвідчує, що серед
різних поглядів на жанр можна назвати два основні підходи – класичний і сучасний. У класичному
підході центральне місце займає дослідження подібних змістових характеристик текстів (макроструктури, типи змісту, естетичні якості), а також їхніх повторюваних формальних властивостей (обсяг,
лексика, граматика, способи побудови образу, стилістичні прийоми тощо), котрі дають змогу віднести
текст до певного жанру [7, c. 65–76]. Наприкінці другого тисячоліття відбулася зміна в науковому
баченні сутності жанрів як складних і багатоаспектних феноменів, важливими рисами якої були
переосмислення жанрових теорій із погляду їхньої соціальної генези та розширення сфери жанрознавчих
досліджень завдяки розгляду більшої кількості обʼєктів та залученню методологій різних наук [9, c. 67].
Визначаючи важливість вивчення регулярно повторюваних формальних і семантичних характеристик текстів, які належать до одного жанру, представники сучасного соціолінгвістичного підходу
розглядають ці характеристики як поверхову структуру, як засоби вираження іншої глибинної подібності
в здійснюваних соціальних діях [14, c. 151]. Жанри вивчаються не просто як типи текстів, а як типові
риторичні способи вираження повторюваних соціальних ситуацій [11, c. 1–20]. Результатом останньої є
типи стійких висловлювань – жанри, які характерні для певного дискурсу й використовуються в певній
комунікативній ситуації, обʼєднуючи при цьому тематично співвіднесені тексти [10; 4; 13; 3].
Основний компонент мовленнєвого жанру – текст (письмовий або усний). Для опису палітри
мовленнєвих жанрів ПД виокремимо ознаки, які повинні лягти в основу класифікації цих жанрів. Перша
така ознака – спрямованість текстів на внутрішнє чи зовнішнє використання. Президентські тексти
можуть бути призначені для уряду США або передачі представникам інших держав. Значну частину
жанрів ПД складають такі, що мають внутрішньовідомчий характер. Інша категорія – це жанри,
спрямовані на забезпечення офіційних відносин між державами, а також ті, які виражають позицію США
з того або іншого питання (рис. 2).

Рис. 2. Жанри ПД за ознакою «спрямованість використання»
Друга ознака, за якою ділимо жанри ПД, – облігаторність чи факультативність цих жанрів, зокрема
виступи, інтервʼю, зустрічі президента є факультативними в його діяльності. Отже, відповідні жанри
вважаємо факультативними.
У жанровій палітрі ПД немає чіткого поділу, але, безумовно, склалася розвинена система письмових
й усних жанрів. Бібліотечний архів університету штату Арізона пропонує класифікацію, яка
представлена на рис. 3 [17].
Президентський архів Сполучених Штатів Америки всі президентські документи поділяє на
виконавчі накази, прокламації та адміністративні накази [16].
Архів бібліотеки університету Джейкоба Бернса всі президентські документи поділив на розпорядчі
накази, президентські рішення, директиви, листи меморандуми, повідомлення, записки, прокламації,
реорганізаційні плани, заяви, які підлягають під підпис, промови, офіційні повідомлення щодо сесії в
конгресі [15] (рис. 3).
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Рис. 3. Класифікація жанрів ПД, запропонована Університетом штату Арізона
Зважаючи на всі розглянуті вище архівні класифікації, пропонуємо таку жанрову палітру ПД:
облігаторні жанри, до яких відносимо прокламації та розпорядчі накази, адміністративні накази,
реорганізіційні плани, президентські директиви, виконавчі угоди; факультативні жанри: заяви, інтервʼю,
виступи, зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови. (рис. 4).

Рис. 4. Жанрова палітра ПД
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підсумовуючи зазначимо: ПД можна вважати одночасно живим процесом спілкування, складовою частиною комунікативного акту й міжособистісною інтеракцією.
ПД як інтерактивна діяльність є статусно-орієнтованим, або інституційним, дискурсом, який
породжується інститутом президента. Апарат президента – жорстко структуроване інституційне утворення, що має внутрішньодержавні та зарубіжні органи зовнішніх зносин. Цілі й завдання президента −
проведення зовнішньої та внутрішньої політики держави, захист прав й інтересів держави, його установ і
громадян.
Палітру мовленнєвих жанрів ПД спрямовано на внутрішнє й зовнішнє використання та поділено на
облігаторні й факультативні. До облігаторних відносять прокламації та розпорядчі накази, адміністративні накази, реорганізіційні плани, президентські директиви, виконавчі угоди, а до факультативних –
заяви, інтервʼю, виступи, зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови. Усе
зазначене вище засвідчує перспективу подальшого дослідження поняття президентського дискурсу та
його жанрової диференціації.
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Денисюк Юлия. Жанровая палитра американского президентского дискурса. В статье рассмотрен
современный американский президентский дискурс как особое образование, которое вербализируется в текстах
разных жанров, которые сформировались в коммуникативном пространстве социального института президента.
Президентский дискурс рассматривается как интеллектуально-коммуникативное явление в социально-культурном
контексте. Рассматриваются четыре основных подхода к анализу президентского дискурса как проявления
социального взаимодействия: 1) анализ определения президентского дискурса в социально-культурном контексте;
2) анализ особенностей президентского дискурса как проявления социального взаимодействия; 3) анализ основных
участников и формирования модельной структуры дискурса; 4) анализ признаков палитры речевых жанров
президентского дискурса и процесса их формирования как выражение социального взаимодействия. Предложено
разделение речевых жанров президентского дискурса на облигаторные и факультативные. К облигаторным
относятся прокламации и распорядительные приказы, административные приказы, реорганизационные планы,
президентские директивы, исполнительные соглашения, а к факультативным – заявления, интервью, выступления,
встречи, письменные обращения неофициального характера, телефонные разговоры.
Ключевые слова: социальный институт президента, президентский дискурс, институциональный дискурс,
жанр, облигаторный / факультативный жанр, коммуникативная модель.
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Denysiuk Yulia. Genre Palette of American Presidential Discourse. Modern American presidential discourse as a
special formation verbalized in texts of different genres that is formed in the communicative interaction of president social
institution is regarded in the article. The presidential discourse is regarded as an intellectual and communicative activity that
takes place in a wide socio-cultural context.Four existing main approaches to the analysis of presidential discourse as a social
interaction are examined in the article: 1) analysis of the definition of the presidential discourse in a wide socio-cultural
context; 2) analysis of the features of the presidential discourse as an expression of social interaction; 3) analysis of the main
participants and formation of model structure of that type of discourse; 4)analysis of the features of the genre palette and
process of forming types of genre palette of the presidential discourse as an expression of social interaction. The genre palette
of presidential discourse focused on its internal and external usage and divided into obligatory and optional is highlighted in
the article. Obligatory genre palette includes proclamations and administrative orders, administrative orders, reorganization
plans, presidential directives, executive agreements, and the optional genre palette consists of statements, interviews,
speeches, meetings, petitions and informal telephone calls.
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Toponyms are known to contain information about the historical past of nations, the borders of their settlement, cultural,
commercial and geographical centers, etc. Being an important part of linguistic data, place names express not only the history
of people, but also their culture, lifestyle, daily environment, communication, etc. The following article focuses on the study
of Canadian toponyms of Ukrainian origin highlighting their ethnolinguistic and linguocultural aspects. The analysis reflects
the important national features of Ukrainian ethnic group in Canada, its culture and historical heritage represented in place
names, which contribute to the development of Canadaʼs culture and its spiritual growth. The peculiarities of toponym
meaning, origin and historical development are identified and explained. In perspective attention should be focused on the
study of the factors, that influence the usage of Canadian toponyms of Ukrainian origin, the classification of place names by
different criteria, comparing the development and usage peculiarities of toponyms in Ukraine and Canada.
Key words: toponym, place name, toponymy, Ukrainian origin, linguocultural aspect, ethnolinguistic aspect.

Statement and Significance of Research. Toponyms can be compared with a compressed ethnocultural
text, containing information about the historical past of nations, the borders of their settlement, cultural,
commercial and geographical centers, etc. «The proper name is a business card with which we are to begin
acquaintance with the country, its regions, cities, villages and, the most important, with its people» [3, p. 4].
Place names mark and reflect language levels. Toponyms can «comprise an important portion of linguistic
data; their usefulness as linguistic data is strongly tied, however, to their relationship to the morphology,
semantics, and phonology of the language as a whole» [8, p. 5]. Moreover, language reflects any changes in
society. Every nation has its own history, language, customs and traditions. Consequently, the process of the
nomination within a particular culture is different. Toponymic nomination reflects national stereotypes of
perception and interpretation of reality, as language organizes and regulates the geographical division, perception
and reflection of the world. «How a society names its surroundings exposes how people conceptualize their
world: how landforms are distinguished, how people interact with the land, how land is owned or distributed, or
how places or topographic features are important spiritually, politically, or historically» [6, p. 393].
The role of toponyms in the lexical-semantic typology of languages is unique. Place names have
paradigmatic and syntagmatic characteristics peculiar to word in general, however, they are characterized by the
special principles of nomination, such as geographical environment factor, a factor of spatial properties of
objects, the ethnic composition of population, a factor of material, social and spiritual culture, language contacts
and cultures. «In a toponym is encoded a literal meaning, a lexified denotation, historical and folk etymologies,
connotations, and physical properties of the place described» [6, p. 394].
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In view of the foregoing, it should be noted that the study of toponymy is vital and perspective, because
«place names express peopleʼs attitude, their culture, lifestyle and customs, their daily environment,
communication and psychological state» [2, p. 8]. Our article studies Canadian toponyms of Ukrainian origin.
Analysis of Studies Important for Research. Canadian place names of Ukrainian origin often become the
subject of discussion, however, they are still unexplored. To begin with, one of the main factors that determine
the toponymic vocabulary of the English-speaking provinces of Canada, is the interaction of Aboriginal, French,
English, Ukrainian toponymic formations that caused the formal and semantic changes in the regional English
place names, and thus influenced the formation of the entire toponymic system in Canada.
Watson Kirkonell [4] states that «the block settlement of immigrants from central and eastern Europe in the
Prairie Provinces resulted in creation of facsimiles of European communities that they left behind, many of which
still bear Slavic names. Thus there are scores of communities throughout the West such as Antonivka, Babyna,
Chortitz, Dobrovody, Franko, Hryhoriv, Khutir, Oleskiw, Ukraina, Zbaraz, etc.». These block settlement which
embrace not only the Ukrainian communities in Manitoba and Alberta, but in Saskatchewan and British
Columbia have stubbornly resisted assimilation. Watson Kirkonell says that «the European-Canadian culture
groups as such will probably have been completely digested in another country. But the Ukrainian place names
persist» [4, p. 11].
A number of works by J. Rudnycky are dedicated to the study of Slavic toponymic names [10]. The author
states that «side by side with Canadians of British, French, and other origin, the Slavs retain and cultivate their
heritage, thereby contributing to the development of Canadaʼs culture and its spiritual growth. Folk tales, folk
etymologies, proverbs, sayings about the origin and meaning of Canadian place names, or what may be called
Canadian Slavic namelore represent aspects of Canadian folklore» [10, p. 90]. J. Rudnycky writes that among the
older bilingual generation of Slavic origin there was a special type of Slavicized English, which is characterized
by phonetic, grammatical features, availability of many lexical borrowings from Slavic languages [1, p. 7]. The
linguist was the first to list Canadian toponyms of Ukrainian origin which included more than 180 place names
and introduced their classification based on the criterion of their origin [1; 11].
Setting Goals and Objectives. The goal of this article is to study the Canadian toponyms of Ukrainian
origin. The objective is to analyze ethnolinguistic and linguocultural aspects of Canadian place names, that reflect
Ukrainian toponymic names.
The object of study is Canadian toponyms of Ukrainian origin, chosen by means of total selection from
Dictionary of Canadian Place Names (1997), World Heritage Encyclopedia (2002) and Wikipedia, the free
encyclopedia. The total amount of toponyms is 259: 86 – in Alberta, 144 – in Saskatchewan, 29 – in Manitoba.
Explanation and Argumentation of Research Results. To start with, Ukrainian mass immigration to
Canada began when its territory was almost completely mastered by previous settlers – the British and the
French. They have created a basic place-building, using some native Eskimo and place names. Therefore,
Ukrainian names could only get small towns, schools, post offices, and the prairie provinces, mainly in the west
because the Ukrainians settled later. As time went on, Ukrainian colonies of settlers were established in the
provinces of Manitoba, Saskatchewan and Alberta.
The oldest place name in Canada was a word of Ukrainian origin that had been there 40 years before the
beginning of Ukrainian immigration. In 1875 in Manitoba there was the second settlement called Chortits (a)
(Khortytsya) based on Germans-Mennonites, a religious sect of German settlers, the descendants of German
colonists brought to Russia by Catherine II and settled on the island of Khortitsya on the Dnieper river after the
destruction of the Zaporizhyan Sich [5, p. 2].
In 1897 the first documented case certified as immigrants from Ukraine gave a name to the newly created
settlement in Manitoba was their appeal to government authorities to register the name «Ukraina» [5]. The
request was granted, in contradiction to the one to name the near-by railway station «Dnipro». The government
rejected, as there was already a community named Dnipro in Saskatchewan. That is how the first place name
«Ukraina» appeared in Canada.
In the following decades there continued to appear in Canada the place names of Ukrainian origin, based on
Ukrainian history. It is interesting to observe that the greatest number of these toponyms come from the Cossack
period in Ukrainian history – the Zaporizhyan Sich and the Haidamaki. From these the following place names in
Canada emerged: Zaporozhya, Seech, Cossack, Khmelnitsky, Sirko, Honta and others.
The analysis showed that Canadian toponyms of Ukrainian origin are mostly represented by the names of
settlements, like: Borshchiv, Brody, Chernowci, Krasne, Uhryn, Kolomea, Lwiw, etc. It is quantitatively the
largest group (61 %). It should be noted that several settlements located in different provinces of Canada have the
same name as they are in Ukraine: Odessa is in Saskatchewan and Ontario, and Halicz, Ukraina – in Manitoba,
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Saskatchewan and Alberta, and so on. Some place names have received a definition – «new»: New Kyiv
(Alberta), Novy Sokal (Alberta), New Yaroslau (Saskatchewan). There are toponyms that may convey any
external sign of area: Hory, Dibrova, Dolyny, Ozerna, Zelena. Several Canadian places were named by Ukrainian
rivers: Dnieper (Saskatchewan), Dneister (Saskatchewan), Prut (Alberta), Zbruch (Alberta).
A number of villages and towns have the names of Ukrainian leaders. Among the first was a settlement in
Manitoba named after Shevchenko, the great Ukrainian poet. This name existed till 1908, when the town was
renamed Vita [12], though the district high school retains the name of Shevchenko. Besides the above there are
schools near Ethelbert, Manitoba, and in Saskatchewan, named Taras, and these were obviously named after the
poet.
There are three schools named after Ivan Franko in Canada, one in each of the prairie provinces. Ukraineʼs
great founder of Ukrainian classical music, composer Mykola Lysenko, also has a school named after him near
Insinger, Saskatchewan. Schools were also named after Hetman Bohdan Khmelnytsky (south of Myrnam,
Alberta), Hetman Ivan Mazeppa (southeast of Canora, Saskatchewan), the Venerable Metropolitan Andrey
Sheptytsky (southeast of Waskatenau, Alberta), Vladimir after Volodymyr the Great (Edmonton), Petro Mohyla
(Saskatoon), Mykhailo Drahomanov (southeast of Prudhomme, Saskatchewan), Larysa after Larysa Kosach –
Lesya Ukrainka (west of Wishart, Saskatchewan), Panteleimon Kulish (northwest of Ethelbert).
In the list of Canadian place names of Ukrainian origin derived from anthtroponyms one can find the names
of Ukrainian-Canadian pioneers and unknown in Ukraine, though famous in Canada Ukrainians: Joseph Oleskiw
(professor of agronomy), William Hawrelak (mayor), Peter Dmytruk (a Sergeant in the Royal Canadian Air
Force), Denys Sichynsky (composer and conductor), Thomas Drobot (postmaster), Ivan Pylypow (early pioneer),
Wasyl Eleniak (early pioneer), Fred Zazula (district pioneer), Dochylo (local family), Hryciw Road (local
family), etc.
Some places at first glance may seem not to be of Ukrainian origin, but in reality they are. For example,
Krydor in Saskatchewan was named after its founders, two Ukrainian farmers, Peter Krysaka and Theodore
Lutsyk, through uniting the first syllable of one surname with the third syllable of the second given name. The
name Meleb also originated this way – from the names of a Ukrainian farmer, Melnyk, and a Jewish storekeeper,
Lebman.
The toponomy group bearing characteristic Ukrainian place names are included in such towns as Volia,
Svoboda, Prawda, Zhoda, Slava, Myrnam and Zoria, which have a deep social meaning. Having settled on their
homesteads in Saskatchewan, the first Ukrainian immigrants were inspired by the thought of having gained the
freedom they never had under the despotic Austro-Hungarian monarchy and Poland. The name Zhoda was quite
possibly chosen as a result of the desire of the community to live in harmony. Myrnam in Alberta came from the
desire of that settlement to live in peace.
By the way, not all Ukrainian toponyms in Canada were organized by Ukrainians. They were named long
before Ukrainian immigration to Canada. For example, there are two communities in Canada named after the
Black Sea port of Odessa (in Saskatchewan and Ontario). There is no information as to the origin of Odessa in
Saskatchewan, but Odessa in Ontario, according to historic sources, got its name in 1854 in connection with the
Crimean war [9], some 40 years before a Ukrainian immigrant set foot in Canada.
The analysis showed that toponym origin has not yet been fully researched. For instance, place names like
Gonor, Rama, Dana, Chitek, Smiley, Lena, Okno, Hayek, Ledvin and many others have a definite Ukrainian
phonation and the majority of the population in these communities is Ukrainian. Yet they are not included among
place names that are recognized as Ukrainian in origin.
Taking into account the classification of Canadian toponyms of Ukrainian origin given by J. Rudnytsky [11,
p. 2], we can subdivide place names into the following lexico-semantic groups:
1. Toponyms denoting settlements: Antonivka (Saskatchewan), Borshchiv (Saskatchewan), Stry (Alberta),
Odessa (Saskatchewan, Ontario), etc.
2. Hydronyms: Dnieper (Saskatchewan), Dneister (Saskatchewan), Prut (Alberta), Zbruch (Alberta).
3. School names: Petro Mohyla (Saskatoon), Lysenko (Saskatchewan), etc.
4. The names of post offices (the list of 35 by J. Rudnytsky): Bohdan, Vesela, Halicz. In many cases, post
offices have the same name as the corresponding locality.
5. The names of the railway stations: Cossar (Manitoba), Kasha (Alberta), Meleb (Manitoba).
6. The names of locations, districts: Babyna Dolyna (Saskatchewan), Ploshchi (Alberta), Ozerna
(Manitoba).
7. Microtoponyms – the names of areas, farms, lands. For example: Bobulinci (Saskatchewan), Bodnary
(Saskatchewan), Borshchiv (Saskatchewan), Vasyliv (Saskatchewan), etc. Among them, 26 – location directions,
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for example: Bilya Velychka «near Wieliczka», Kolo Monastyrskoho «near Monastery», Kolo Havryshchukiv
«near Gavryshchuk», Na Horynyakh «in Gorin».
By all accounts, toponyms can be temporal and replaced by other ones or disappear altogether. For example,
Myrna Kostash bought a farm and called it «Tulowa» – a village in Ukraine, where her parents came from [11, p. 4].
A large number of place names of Ukrainian origin are out of use. For example, «Oleskiv» (Manitoba) was
renamed «Tolstoy» more familiar to the British; railway station «Ivan» (Manitoba) was replaced by the name
«Homestel» and so on. Some toponyms of Ukrainian origin after the official change continue to be used in a
colloquial, everyday communication, like «Yarmolyntsi», officially renamed «Betforwill».
Conclusions and Perspectives of Further Research. The following article proved the linguistic statement,
that toponyms are an integral part of background knowledge of native speakers about their language and culture.
They are like a mirror, showing the history of people, their settlement, their culture, lifestyle, daily environment,
communication, etc. Therefore, the study of Canadian place names of Ukrainian origin in a linguocultural and
ethnolinguistic aspects are relevant and promising, as they have usage and development peculiarities, reflect the
important national features of Ukrainian ethnic group in Canada, its culture and historical heritage. In perspective
attention should be focused on the study of the factors, that influence Canadian toponyms usage, the classification
of place names by different criteria, comparing the development and usage of toponyms in Ukraine and Canada.
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Калиновская Ирина. Канадские топонимы украинского происхождения в этнолингвистическом и
лингвокультурологическом аспектах. Как известно, топонимы предоставляют информацию об историческом
прошлом народов, границах их расселения, культурных, торговых и географических центрах. Как важная часть
языковых данных, топонимы являются выражением не только истории людей, но и их культуры, образа жизни,
ежедневного окружения, общения и т. д. В статье основное внимание сосредоточено на изучении канадских
топонимов украинского происхождения, в частности освещении их этнолингвистических и лингвокультурных
аспектов. Анализ отражает национальные особенности украинской этнической группы в Канаде, ее культуры и
исторического наследия, которые представлены в топонимах, что вносит вклад в развитие культуры Канады и ее
духовного роста. Определены и проанализированы особенности значения, происхождения и исторического
развития топонимов. В перспективе следует сосредоточить внимание на изучении факторов, влияющих на
употребление канадских топонимов украинского происхождения, их классификации по различным критериям,
сравнивая особенности развития и использования топонимов в Украине и Канаде.
Ключевые слова: топоним, топонимика, украинское происхождение, лингвокультурний аспект, этнолингвистический аспект.
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Boosters and Hedges as Subjectivity Markers in Research Article Conclusions
The present paper is devoted to the study of subjectivity devices, namely, boosters and hedges, in the Conclusion
section of research articles. The aim of the study is to indicate the amount of these elements in the Conclusions and to reveal
their pragmatic meaning. The boosters and hedges are viewed as pragmatic persuasive devices which contribute to the
effective negotiation of knowledge and encouraging the audienceʼs involvement. The quantitative analysis demonstrates that
the employment of these devices is quite balanced across the research articles. The results of the discourse analysis indicate
that the key pragmatic function of boosters and hedges is to build the writer-reader relationship by modifying the
illocutionary force of the assertions. The research also proves that the interactional pragmatic devices can be fully understood
only in the connection with the institutional context. The findings of the analysis made it possible to verify the claims about
the tendency of balancing the strategies of enhancing and softening the statements and the one of a steady drop in the
occurrences of boosters in academic articles.
Key words: research article, subjectivity marker, interactional device, booster, hedge.

Introduction: the Significance of the Research. It is widely recognized that an academic text is supposed
to give a comprehensive view of the current state of knowledge; it involves informing on empirical research that,
conventionally, must be reports objectively, that is stating facts and data. ʼFor many years it has been assumed
that elements contributing to persuasive purpose of an author were not appropriate in academic writing. It was
assumed that in this type of discourse only aseptic truth should be allowedʼ [18, p. 223]. Admittedly, the power of
persuasion of an academic piece lies mostly in the very scholarly conception and the relativity of facts that the
author states and non-contradiction of basic principles in their development. Hence, the task of a research text is
clear, non-ambiguous and logical presentation of its content, otherwise it might violate the forms of intellective
reasoning.
However, regardless of the general tendency to certain unification of verbal patterns scholars involves in the
studies of research text indicate a considerable amount of academic subjectivity in them. In fact, the subjectivity
lies in the pragmatic nature of academic writing, since its purpose is to convince the readership. The author of an
academic text wishes to guide the audience through the research exposition by highlighting the factors that
corroborate the final conclusions and the factors that leave room for discussion [18, p. 224].
Specifically, to convince the reader the author employs verbal expressions whose function is to modify
his/her assertions or to lay a particular emphasis on some facts. In order to lead the readers to interpret their
statements in the desired way academics use pragmatic interactional devices, such as boosters, hedges, attitude
markers, self-mentions, etc.
The aim of the present study is to indicate the amount of the interactive elements such as boosters and
hedges in the Conclusion section of academic papers and to reveal their pragmatic meaning. The results obtained
© Kyrychuk L., 2016
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in the analysis will make it possible to verify the claim of increase in the number of hedges in research articles as
compared to the number of boosters [3; 4].
Subjectivity in Academic Discourse. Since the authors strive to convince the audience in the validity of
their views, academic texts are not likely to be impartial, instead they are marked by their own pragmatics. The
pragmatic content of a research paper is realized by both verbal and non-verbal means as well as structuralcompositional factors. Hence, the task of convincing the audience is primarily achieved by the logic of thought
development and argumentation. Undeniably, research papers are the results of authorsʼ work of mind which
aims at reflecting the objective reality.
However, although the academic discourse involves sharing objective, empirically verified knowledge, this
knowledge is constructed in a social context where any claim appears to be open to audienceʼs interpretation, in
other words, the new knowledge is created through interaction with oneʼs peers [18, p. 225] and is expected to be
recognized and accepted by colleagues in the academic community. New knowledge seems to be more reliable
and the text is more subject to be respected as a valid source of information within the discipline when they
encourage the audienceʼs involvement. Moreover, the subjectivity in academic texts is prompted by the authorʼs
intention to distinguish his / her opinions from facts and evaluate the certainty of their assertions [9, p. 179].
While reporting on their findings the authors demonstrate the amount of their commitment or the degree of their
attachment to the propositional information, that is they take a stance. Actually, pluralism, subjectivity and
possibility of interpretation are widely recognized as inherent features of scientific research and knowledge
construction in intellective communication [3]
The orientation of academic text at social interaction, that is evoking the readersʼ responses and encouraging
the academic discussion as well as the authorsʼ wish to personalize their writing by showing their attitude towards
the propositional content (that is taking a stance) testify to the subjectivity of academic writing. Drawing on
recent research on the correlation between objectivity and subjectivity Legeyda A. argues that ʼit is an accepted
stereotype that objectivity must be seen as priority in scientific research. Scientific objectivity is, in fact,
linguistically hiden subjectivityʼ [12, p. 49].
Subjectivity in academic discourse has been studied from terminologically and conceptually different
perspectives, like appraisal, attitude, evaluation, stance, interpersonality, etc. [4, p. 129]. Hyland, in particular,
believes that any metadiscourse is interpersonal and that interpersonality takes into account readersʼ knowledge,
textual experience and readersʼ processing features and is realized through rhetorical devices [10; 11].
Interactional Devices. As it has been mentioned above, in order to promote their ideas and theories
academic writers try to make their research exposition convincing and, at the same time, encouraging a
discussion. This can be achieved by employing some interactional strategies that are realized through the use of
the verbal expressions whose ultimate function is to construe and attain persuasion in academic writing and to
help the authors to exercise a certain degree of their authority. ʼWhen drafting their research for publication
authors must employ rhetorical resources to interact with their readers in ways that are consistent with social rules
and expectations as well as with the particular epistemological norms and conventions governing the
disciplineʼ[18, p. 222].
This kind of verbal expressions are termed as metadiscourse markers, interactional / interactive elements,
pragmatic persuasive devices, etc. They supplement propositional information and enable the authors to make
their positioning explicit, thus, indicate the authorial stance. K. Hyland has elaborated a metadiscourse model
which includes the interactional elements such as boosters, hedges, attitude and engagement markers and selfmentions [10; 11]. The first two types of the interactional elements, namely, boosters and hedges are in the focus
of our analysis.
Since the notable feature of academic writing lies in the manner of authorʼs stancetaking towards the
information that is being presented, boosters and hedges are viewed as the verbal expressions that indicate a
specific type of this stancetaking: the authors use them to tone down uncertainty or potentially risky claims or to
emphasize what they believe to be correct, thus, conveying appropriately collegial attitudes to the readers [9, p. 179].
Theoretical Framework. The scholars who are studying the textual functions of booster and hedges in
research articles are strikingly unanimous about their linguistic nature and pragmatic implications, however, they
indicate some specific features of these interactional elements. Coates (1987) holds the view that they are the
indicators of epistemic modality, testifying to authorʼs confidence or lack of confidence in the presented
propositional information [1, p. 112]. Skelton (1988) points at the possibility of the pragmatic interactional
elements to make language more flexible and the world more subtle rather that purely propositional [13, p. 38].
Hyland (2005) believes that boosters and hedges are the pragmatic markers of self-reflective nature used to
negotiate interactional meaning in academic texts [11, p. 37]. According to him, boosters allow writers to project
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a credible image of authority, decisiveness and conviction in their views, while hedges help them to demonstrate
personal modesty and integrity [7; 8; 9]. Crismore, Markkanen, Steffenson (1993) view boosters and hedges as
the makers of the same phenomenon, that are used to denote the writerʼs degree of commitment to the truth of his /
her statements [2]. Vazquez and Giner(2009) also hold that boosters and hedges are both two sides of the same
coin in the sense that they both contribute to the persuasive import of academic communication [18]. Holmes
(1982) uses the term ʼboostersʼ to refer to lexical items that the writer can use to show strong conviction for a
statement; she suggests the term ʼdowntonersʼ for hedges defining them as the units that are used to indicate
tentativeness or uncertainty [6]. Vassileva (2001) argues that boosters are the expressions of commitment
whereas hedges are the expressions of detachment [17, p. 85]. Sayah and Heshemi (2014) treat boosters and
hedges as the stance and engagement features of academic texts [15].
As far as the research on application and distribution of the interactional elements is concerned, scholars
indicate their uneven distribution in different fields of academic discourse as well as different amount of their
employment over years. They point at low-hedged and high-hedged sections of academic papers (Methods,
Results) and heavily-hedged Introduction and Discussion sections. (Salager-Meyer,1994; Hyland, 2000;
Shengming, 2009; and others). Miao-Hsia Chang, Yu-Wen Lou, Yueh-Kuei Hsu (2012), Sayah and Heshmi
(2014) explore the distribution of boosters and hedges across different disciplines and cultures. Danzin & Lincoln
(2005), Gillaerts, Van De Velde (2010) report that boosters and attitude markers are increasingly less often used
on their own but with an accompanying hedge. They claim that the combination of boosters and hedges are the
strategies to mitigate a strong presence of the authorʼs stance; they also indicate a steady rise in the use of hedges
and notable drop in the occurrence of boosters in American academic texts over years. [3; 4]
Boosters and Hegdes. Having reviewed the existing research works on boosters and hedges done by
scholars we now can highlight their significant features.
Boosters are the interactional elements, meant to express authorʼs certainty or commitment in regard to the
claim s/he makes. They range in form from adverbs (actually, certainly, clearly, considerably, etc.), and
adjectives (undeniable, important, definite, etc.) to phrases (It is clear/true/ a fact that…, I am sure that…). By
using boosting devices writers are able to demonstrate their confidence and assurance for the propositional
information. This may result in elimination of possible alternative voices or creation of an image of assertiveness
in order to instill trust and confidence in the audience. Hyland argues that although the assertion of the writerʼs
conviction can be seen as leaving little room for the readerʼs own interpretation, boosters also offer writers a
possibility to engage with their readers and create interactional solidarity [11].
Hedges are defined as mitigation expressions used by authors to lessen the impact of their utterances and to
present a proposition as an opinion rather than a fact. In general, they are designed to indicate the authorʼs relative
detachment or low commitment to the certainty of the referential information. [11]. The key functions of hedging
in academic writing are 1) to protect the author from too strong assertions and from being criticized for possible
errors or invalid claims; 2) to convey collegial respect for the views of other fellow researchers; 3) to leave room
for negotiations, other possibility or interpretations; 4) to reduce confrontation in the interaction with other
academics. Scholars classify them as epistemic hedges (somewhat, approximate, etc.), possibility hedges
(perhaps, possibly, maybe, etc.), downtoners (a bit, slightly, more or less, etc.), lexical hedges (about, a few, kind
of, like, several, etc.) and adverbs of frequency (frequently, often, sometimes, etc.) [5]. Hedges manifest
themselves in a cautious manner of writing, that is the avoidance of too definite statements.
Methods and Material. 1. The Conclusion section of 17 research articles (approximately, one page texts)
from the collection ʼSubjectivity and Epistemicity. Corpus, Discourse, and Literary Approaches to Stanceʼ
(Dylan Glynn & Mette Sjolin 2014) constitute the material of the present analysis.
The Conclusion section is regarded as the part in a research article where the authors report on their
constructs and findings generalizing them as phenomena. They are supposed to highlight the key points of their
analysis which they wish to get across and demonstrate the importance of their ideas, that is to prove that the
research does matter. This suggests the idea of the possibility of employment of persuasive devices including
boosters and hedges. Traditionally, the Conclusion section is expected to be made of formulatory statements that
shape new knowledge in a clear and impassionate way, avoiding any speculation or evaluation markers.
However, in order to project the image of an honest and competent personality the author might wish to use
persuasive rhetorical devices.
2. The verbal expressions that are focused on in the present study are specified as boosters, such as very,
very much, highly, mainly, actually, moreover, most of, crucial, important, clear(ly), fully, extremely, must, need,
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should, undeniably, in fact, etc. and hedges, such as can, could, may, might, seem, possible, possibly, probably,
perhaps, some, generally, to be likely, tend to, etc.
3. Each Conclusion text is analyzed individually, the instances of booster and hedge occurrences are counted
manually throughout the texts. The spotted modifiers are studied in the narrow and broad distribution applying
the moves of the discourse analysis. Within the framework of this method the Conclusion texts are viewed as
communicative events, or a voice in the academic discussion on the scholarly topic. Following this approach, it is
necessary to take into account the social conventions of the Conclusion composition and content outlined by the
academic community. Hence, the verbal patterns of boosting and hedging are considered to be the forms of social
behavior whose textual meaning is decoded adequately by the members of the academic community due to the
shared language-using practices. This allows tracing how the verbal expressions with boosters and hedges
contribute to construction of knowledge on the level of interaction.
Results and Discussion:
1. The analysis ofn17 texts of almost the same length (approximately one page) shows that the density of the
interactional boosting and hedging devices in the Conclusion section of the research papers slightly differs from
piece to piece, to be exact, in Conclusion 1 (p. 1516) they are 11, in Conclusion 2 (p. 3738) – 8, in Conclusion
3 (p. 5859) – 12, in Conclusion 4 (p. 8687) – 18, in Conclusion 5 (p. 104) – 17, in Conclusion 6 (p. 116117) –
7, in Conclusion 7 (p. 139140) – 11, in Conclusion 8 (p. 161162) – 13, in Conclusion 9 (p. 182) – 13, in
Conclusion 10 (p. 209210) – 13. In Conclusion 11 (p. 232233) – 12, in Conclusion 12 (p. 257258) – 15, in
Conclusion 13 (p. 274275) – 15, in Conclusion 14 (p. 297298) – 8, in Conclusion 15 (p. 322323) – 4, in
Conclusion 16 (p. 344345) – 8, in Conclusion 17 (p. 360361) – 17.
As the quantitative analysis shows the average number of the interactional boosting and hedging elements in
the Conclusion chapters is 12 which suggests that all writers do employ the subjectivity markers while
formulating the final statements about their research findings. On the other hand, the different numbers of the
occurrence of the interactional devices in each text, namely, 4 elements in Conclusion 15 and 18 elements in
Conclusion 4 or 17 elements in Conclusion 5 and Conclusion 17, speak to the possibility of qualifying the
Conclusion texts as those with the high, medium and low degree of subjectivity.
2. The figures indicating the occurrence of boosters and hedges (as shown in Table 1) demonstrate the
specific correlation of the interactional pragmatic devices of tentativeness and assurance in the research
Conclusion.
Table 1
Texts
Conclusions 1
Conclusions 2
Conclusions 3
Conclusions 4
Conclusions 5
Conclusions 6
Conclusions 7
Conclusions 8
Conclusions 9
Conclusions 10
Conclusions 11
Conclusions 12
Conclusions 13
Conclusions 14
Conclusions 15
Conclusions 16
Conclusions 17

Boosters
8
5
7
8
5
5
7
7
7
9
7
8
5
3
1
8
7

Hedges
3
3
5
10
12
2
4
6
6
4
5
7
10
5
3
0
10

The figures in the table show that the authors of the academic papers employ 107 boosters and 97 hedges in
their Conclusions. The difference of 10 units in favor of boosters allows us to surmise that the authors do prefer
the assertive statements to the uncertain ones in the Conclusions. This kind of stancetaking is particularly
exercised in Conclusion 16 where all the interactional elements are boosters. However, we have to admit that the
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difference in the proportion of the use of boosters and hedges across the texts is rather little and this conforms to
the general tendency of balancing the expressions of different degree of strength. The same tendency (that of
balance) becomes apparent while regarding the proportion of boosters and hedges occurrences in each text: the
difference between the number of boosters and hedges is 25 units in 14 texts out of 17 ones, that is, in the
majority of the analyzed texts. Consequently, the writers tend to employ them rather evenly.
3. The analysis has also revealed that some verbal patterns of boosting and hedging are used by the writers
more often than the others. Namely, boosters such as clear, clearly, more, moreover, important have the highest
frequency of use:
1. …which clearly requires further attention (Conclusion 14).
2. It has become clear in this study that … (Conclusion 6).
3. As such, uno expresses more clearly subjectivity to the event in which it involves the speaker (Conclusion 6).
4. It is clear that these are not only represented in the feminine form … (Conclusion 6).
5. The results of the analysis clearly demonstrate that … (Conclusion 13).
6. Although, undeniably, the latter have so far played an important role in furthering our understanding
(Conclusion 16).
7. … plays an important role in political discourse (Conclusion 12).
8. The answer in itself is more important than its content (Conclusion 9).
9. Moreover, wildness also constitutes a process of action which defines natureʼs stance (Conclusion 2).
10. Moreover, any quantitative approach to such phenomena must be manual and therefore highly
subjective (Conclusion 1).
The discourse analysis of the Conclusion sections with the boosters proves that their used predominantly in
the following functions: 1) to emphasize shared knowledge between the writers and the readership as a
prerequisite for reaching identical conclusions, as in examples 1, 2, 4, 6 and 2) to project an image of assurance in
order to instill trust in the audience, as in examples 3, 5, 7, 8, 9, 10.
As far as the hedges are concerned, the most frequent ones are the patterns with seem, possible, possibly,
perhaps and the modal verbs can, may:
1…the term ʼwildʼ no longer needs to represent a separation between human and nature, but can instead
signify their unity (Conclusion 2).
2. The conclusion that can be drawn from this … (Conclusion 3).
3. A conclusion may be drawn that perhaps epistemic ʼmustʼ is not yet as widespread as some linguists
claim (Conclusion 4).
4. This may be partially explained by the pattern of historical development of the verb (Conclusion 4).
5. Parker can be understood to possess extensive practical wisdom (Conclusion 10).
6. There might be two reasons why confirmation-demanding tag questions seldom seem to be captured in
corpora of general spoken conversation (Conclusion 9).
7. … it is possible to notice the difference in the use of the category (Conclusion 12).
8. The findings of the analysis seem to support the position of … (Conclusion 4).
9. It seems, therefore, that apart from being a marker of common ground … (Conclusion 7).
10. … what seemed to be a relatively high degree of authority … (Conclusion 8).
11. The findings seem to be also indicative of culture specific patterns of pragmatic behavior (Conclusion 13).
Though hedges are generally believed to be the markers of doubt or uncertainty, it is hardly possible to
interpret their meaning in the frame of uncertainty when they are used in the Conclusion section in particular
where the writerʼs assertions are naturally expected. All the exemplified instances demonstrate that the authors
use the hedges to mitigate their assertions and lessen the illocutionary force of their utterances rather than to
express their doubt or minimize their commitment. Hence, the hedges used by the authors in the Conclusion
mostly perform the function of conveying collegial respect for the views of the fellow academics. The strategy of
cautious writing seems to be quite appropriate in the final part of the research article since due to it the authors
may offer room for negotiations and, eventually, open the door to academic discussion.
The results of the analysis allow us to make the following conclusions.
1. The relatively great number of subjectivity devices in the Conclusion section proves that the academic
authors arrange verbally the final part of their research articles in a manner as to orient it at building writer-reader
cooperation and enhancing social relationship with the fellow researchers.
2. The slight difference between the occurrences of the interactional devices of boosting and hedging in the
Conclusion testifies to the tendency of balancing the rhetorical strategies of strengthening and softening the
statements that the authors make. This supports the claim that these devices help academics to gain acceptance
110

РОЗДІЛ ІІ. Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство. 6, 2016

for their work by balancing conviction with caution and by conveying an appropriate disciplinary persona of
modesty and assertiveness [7].
3. The fact that the number of boosters, though little, however prevails over the number of hedges
somehow questions the claim about a steady rise in the occurrence of hedges and a notable drop in the occurrence
of boosters.
More profound understanding of authorʼs subjectivity in the Conclusion can be achieved if the pragmatic
interactional elements such as attitude and engagement markers and self-mentions are also included into the
analysis. Besides, the cases of mitigation of a strong presence of the authorʼs stance (when a booster is used with
an accompanying hedge) also need a thorough researchersʼ consideration.
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Киричук Лариса. Бустери й хеджі як маркери субʼєктивності (на матеріалі частини «Висновки»
наукової статті). У цій роботі вивчено засоби субʼєктивності, а саме бустерів (boosters) і хеджів (hedges) у частині
«Висновки» наукових статей. Мета студії – визначити обсяг цих елементів у висновках і зʼясувати їх прагматичне
значення. Бустери й хеджі трактують як переконувальні засоби, що забезпечують передачу знань ефективним
способом і сприяють залученню аудиторії. Кількісний аналіз показує, що використання цих засобів є достатньо
рівномірним у досліджуваних текстах. Результати дискурсивного аналізу свідчать, що головною прагматичною
функцією бустерів і хеджів є побудова стосунків між автором і читачем, що відбувається модифікацією
іллокутивної сили авторських тверджень. Дослідження також свідчить, що інтерактивні прагматичні засоби повинні
аналізуватися лише у звʼязку з інституціональним контекстом. Результати аналізу дали змогу перевірити положення
щодо тенденції до збалансування стратегій посилення та послаблення авторських тверджень і тенденції до
зменшення кількості бустерів у наукових статтях.
Ключові слова: наукова стаття, маркер субʼєктивності, інтерактивний засіб, бустерінг, хеджінг.
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Киричук Лариса. Бустеры и хеджи как маркеры субъективности (на материале части «Заключение»
научной статьи). В работе изучаются средства субъективности, а именно бустеров (boosters) и хеджей (hedges) в
части «Заключения» научных статей. Цель студии – определить объем данных элементов в заключениях и выяснить
их прагматическое значение. Бустеры и хеджи рассматриваются как средства убеждения, которые обеспечивают
передачу знаний эффективным путем и способствуют вовлечению аудитории. Количественный анализ показывает,
что использование этих средств есть достаточно равномерным в исследуемых текстах. Результаты дискурсивного
анализа свидетельствуют, что ключевой прагматической функцией бустеров и хеджей есть создание отношений
между автором и читателем, что происходит, благодаря модификации иллокутивной силы авторских утверждений.
Исследование также показывает, что интерактивные прагматические средства должны анализироваться только в
связи с институциональным контекстом. Результаты анализа позволили проверить точность положений
относительно тенденции к сбалансированию стратегий усиления и послабления авторских утверждений и
тенденции к уменьшению количества бустеров в научных статьях.
Ключевые слова: научная статья, маркер субъективности, интерактивное средство, бустеринг, хеджинг.
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Людмила Короткова

Диференціальні ознаки креативного стилю
в англомовному модерністському дискурсі
Будь-яка творча людина
належить певній країні і добі,
і це істотно впливає на її твори.
З. Фрейд
Творчість є фундаментальною характеристикою людської природи. Здатність людини до творчості
проявляється у всіх сферах життя, у маленьких речах, а також у головних здобутках цивілізації. У статті розглянуто
міждисциплінарний підхід до складного феномену творчість / креативність. Креативність – це діяльність, яка має
творчий характер лише в тому випадку, якщо їй властиві атрибути неповторності, оригінальності й унікальності і за
характером здійснення, і за результатами. Креативність – це також процес. Динаміка старого й нового (традиції та
новаторства), діалог й енциклопедичні знання адресанта / адресата є невідʼємними складниками творчого /
креативного процесу. Для пояснення сутності креативного стилю нами запропоновано гіпотезу: креативний стиль в
англомовному модерністському дискурсі – це витончене, гармонійне поєднання вербального та візуального
мистецтв. У результаті лінгвопоетологічного аналізу встановлено, що диференціальними ознаками креативного
стилю є, по-перше, індикатори візуального мистецтва (техніка зі сфери образотворчого мистецтва); по-друге,
вербальна палітра (лексика зі сфери образотворчого мистецтва); по-третє, традиція й новаторство (конвергенція
мовностилістичних засобів та символів).
Ключові слова: вербальна палітра, гармонія, диференціальні ознаки, індикатори візуального мистецтва,
креативний стиль.

Постановка наукової проблеми та її значення. Феномен творчості / креативності протягом
багатьох століть хвилює психологів, педагогів, філософів, генетиків, письменників, акторів і художників.
Проте багато питань, повʼязаних із творчістю / креативністю, зокрема в лінгвістиці, ще не знайшли свого
вирішення й досі. У науці неможливо зрозуміти природу креативності без знання сутності креативності.
Поняття креативності є комплексним, загадковим і калейдоскопічним конструктом. Під час його
аналізу розглядають різні сторони дійсності: людина, процес, продукт. Виходячи з презумпції
креативності, уважаємо, що стиль англомовного модерністського дискурсу є креативним. Креативний
стиль – це витончене, гармонійне поєднання вербального (проза) та візуального (живопис).
Аналіз досліджень цієї проблеми. Креативність (від латин. Creatio – творення) – загальна здатність
до творчості, яка характеризує особистість у цілому, виявляється в різних сферах активності. Першу
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Киричук Лариса. Бустеры и хеджи как маркеры субъективности (на материале части «Заключение»
научной статьи). В работе изучаются средства субъективности, а именно бустеров (boosters) и хеджей (hedges) в
части «Заключения» научных статей. Цель студии – определить объем данных элементов в заключениях и выяснить
их прагматическое значение. Бустеры и хеджи рассматриваются как средства убеждения, которые обеспечивают
передачу знаний эффективным путем и способствуют вовлечению аудитории. Количественный анализ показывает,
что использование этих средств есть достаточно равномерным в исследуемых текстах. Результаты дискурсивного
анализа свидетельствуют, что ключевой прагматической функцией бустеров и хеджей есть создание отношений
между автором и читателем, что происходит, благодаря модификации иллокутивной силы авторских утверждений.
Исследование также показывает, что интерактивные прагматические средства должны анализироваться только в
связи с институциональным контекстом. Результаты анализа позволили проверить точность положений
относительно тенденции к сбалансированию стратегий усиления и послабления авторских утверждений и
тенденции к уменьшению количества бустеров в научных статьях.
Ключевые слова: научная статья, маркер субъективности, интерактивное средство, бустеринг, хеджинг.
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Диференціальні ознаки креативного стилю
в англомовному модерністському дискурсі
Будь-яка творча людина
належить певній країні і добі,
і це істотно впливає на її твори.
З. Фрейд
Творчість є фундаментальною характеристикою людської природи. Здатність людини до творчості
проявляється у всіх сферах життя, у маленьких речах, а також у головних здобутках цивілізації. У статті розглянуто
міждисциплінарний підхід до складного феномену творчість / креативність. Креативність – це діяльність, яка має
творчий характер лише в тому випадку, якщо їй властиві атрибути неповторності, оригінальності й унікальності і за
характером здійснення, і за результатами. Креативність – це також процес. Динаміка старого й нового (традиції та
новаторства), діалог й енциклопедичні знання адресанта / адресата є невідʼємними складниками творчого /
креативного процесу. Для пояснення сутності креативного стилю нами запропоновано гіпотезу: креативний стиль в
англомовному модерністському дискурсі – це витончене, гармонійне поєднання вербального та візуального
мистецтв. У результаті лінгвопоетологічного аналізу встановлено, що диференціальними ознаками креативного
стилю є, по-перше, індикатори візуального мистецтва (техніка зі сфери образотворчого мистецтва); по-друге,
вербальна палітра (лексика зі сфери образотворчого мистецтва); по-третє, традиція й новаторство (конвергенція
мовностилістичних засобів та символів).
Ключові слова: вербальна палітра, гармонія, диференціальні ознаки, індикатори візуального мистецтва,
креативний стиль.
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згадку про природу творчості знаходимо в працях стародавніх філософів. Творчість як філософська
універсалія є істотним чинником, передумовою осягнення істини та її різних інтерпретацій. В історії
філософії до субʼєктів творчості відносили Бога (Платон, Гегель, Бердяєв та ін.); природу (Епікур,
Спіноза, Бергсон та ін.); людину (Гельвецій, Маркс, Сартр й ін.).
В естетиці розкриттям метафізичної сутності світу в процесі художньої інтуїції цікавилися Платон,
Шиллер, Шопенгауер, Шеллінг, Бергсон, Ніцше та ін. Вони досліджували питання художньої інтуїції в
архітектурі, музиці, живописі, танцях, питання зародження художніх образів, походження й будови
художніх творів, сприймання слухача, глядача.
У центрі уваги історії та літератури виявилися народна поезія, міфи й народні казки, ритм у поезії,
літературні імпровізації, психологія читача та глядача. Представники цього напряму психології творчості 
Дільтей, О. О. Потебня, О. М. Веселовський, Д. М. Овсяников-Куликовський й ін.
Креативність, яка передбачає нестандартні підходи, на відміну від загальноприйнятих, часто
розглядається як протилежність буденності. Більшість науковців погоджуються, що креативність – це
здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися в мисленні від традиційних схем, швидко
розвʼязувати проблемні ситуації. Нині проблеми творчості розглядають у контексті ідеї «глобальної
креативності» [3].
У психології проблеми креативності неодноразово привертали до себе увагу дослідників. Для
психологів релевантним виявляється протиставлення креативності як уміння створювати щось нове, та
евристичності як уміння знаходити нестандартні рішення. Креативність логічно припускає наявність
деякого стандарту, стосовно якого можна щось кваліфікувати як нове й незвичайне [2].
Проблема творчості / креативності стосується не лише сфери психологічних знань  вона має
міждисциплінарний характер. У формальному плані категорія креативності відповідає відомому в
стилістиці протиставленню стандартного й експресивного способів вираження тієї чи іншої ідеї. У
змістовному плані ця категорія лінгвістами розглядається з погляду креативної лінгвістики [1; 2].
Мета статті  дослідження диференціальних ознак креативного стилю в англомовному модерністському дискурсі.
Завдання: 1) лінгвопоетологічний аналіз модерністського дискурсу; 2) установити індикатори
візуального мистецтва; 3) дослідити стильові лексико-стилістичні засоби в англомовному
модерністському дискурсі.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Творчість
відіграє важливу роль у житті людини. Це життєва енергія, що допомагає їй піднятися над собою,
подолати власну сутнісну обмеженість, відкрити нові горизонти свого буття. Але творчість не є
створення чогось із нічого; вона завжди є у своїй глибинній основі лише породженням нової комбінації
наявного буття. Творчість розглядають як вільне подолання стереотипів й автоматизмів, як безперервне
генерування новизни. Проте жодна найбільш бурхлива фантазія не може конструювати щось, елементи
чого не були б узяті з уже існуючої дійсності. Творчість полягає у вічному полі напруги між фіксованістю й новаторством [13].
Створення нового відповідно до певного алгоритму або конкретних приписів передбачає скоріше
вдосконалення чого-небудь, що вже відбулося, ніж виникнення принципово нового. Визначеності й
умовності паралізують творчий порив, направляючи його в задане річище. Творчістю може бути названо
лише те, що породжене самобутньою субстанцією, яка володіє міццю приросту могутності у світі [4].
Цю ж думку висловив одного разу й Оскар Уайльд: «It is only the unimaginative who ever invents. The
true artist is known by the use he makes of what he annexes, and he annexes everything» [5]. Вона збігається з
висловлюванням Томаса Еліота: «Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take,
and good poets make it into something better, or at least something different. The good poet welds his theft into a
whole of feeling which is unique, utterly different than that from which it is torn; the bad poet throws it into
something which has no cohesion. A good poet will usually borrow from authors remote in time, or alien in
language, or diverse in interest» [10].
Креативність являє собою складний феномен. Немає обʼєктивних або погоджених критеріїв для
оцінки творчих продуктів (матеріальних і нематеріальних). Утім, вони, зазвичай характеризуються двома
характеристиками (оригінальність і значимість).
Багато хто вважає, що в мистецтві все давно сказано, усі теми вичерпано. Новаторські ідеї й твори,
неординарне креативне бачення світу дає змогу авторам, зокрема британським, по-новому розкрити
навіть самі вивчені теми. Креативність можна розуміти, як експериментальне пізнання дійсності.
Експериментування в британській прозі притаманне творчості Вірджинії Вульф, письменниці
модерністської спрямованості. Тісний звʼязок із живописом проявляється в її креативному стилі. Ліліан
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Лувель (Liliane Louvel), дослідниця творчості Вірджинії Вульф, наголошує: «Woolf had, what painters call
ʼan eyeʼ, and a gaze I would add, a fact which imparts her texts with a very visual quality» [12].
Ванесса Белл – сестра Вірджинії Вульф, англійська художниця та дизайнер – одного разу зауважила:
«It is indeed so exciting and so absorbing. This painterʼs world of form and colour that once you are at its mercy
you are in grave danger of forgetting all other aspects of the material world» [8].
Сутність живопису, згідно з Максом Клінгером (1857–1920), представником німецького символізму,
полягає в тому, щоб відобразити світ у «гармонійній формі». Кожен справді новий витвір мистецтва  це
щоразу нова гармонія. Про це пишуть митці різних часів і напрямів.
Яскравий приклад гармонійного поєднання, злагодженості та взаємної відповідності вербального й
візуального (прози та живопису)  оповідання Вірджинії Вульф «Three Pictures» (1929) (зі збірки «The
Death of the Moth, and other essays»), яке є послідовним описом трьох «картин» із повсякденного життя
простих людей [14]. Кожна частина оповідання має підзаголовок – цифрове позначення. Порядкові
числівники the first, the second, the third, лексеми picture, frame, окличне речення з прикметником
picturesque «How picturesque!» та речення as one passed one read at the bottom of that picture експліцитно
вказують на витвір мистецтва: три картини, які розміщені в послідовному порядку: «The First Picture»,
«The Second Picture», «The Third Picture».
Дослідники неодноразово зазначали, що за своєю формою оповідання нагадує триптих [12]. Триптих
(від грец. τρίπτστος – складений утричі) – витвір мистецтва, що складається з трьох картин, барельєфів та
ін., обʼєднаних спільною ідеєю (складень). Робота поділяється на три секції або три різьблені панелі, які
висять разом і поруч [6].
В оповіданні «Three Pictures» розповідь ведеться від першої особи. Наратор описує спостережувані
ним сцени й, наче художник, зображує їх на живописному полотні: лексема picture використовується в
першій частині оповідання 12 разів (без урахування самої назви та підзаголовка). Число 12 у духовній
нумерології – число порога між життям і смертю, точніше  між переходом Свідомості з одного рівня
Буття на інший. Дванадцять із мови чисел ще перекладається як «союз Бога з людиною» [7]. Значення
символіки числа 12 стає зрозумілим після прочитання останньої картини.
Оповідач пропонує більш точну назву першій картині: «It might have been called ʼThe Sailorʼs
Homecomingʼ or some such title», оскільки на ній змальовано сцену повернення моряка додому після
довгих мандрів, його зустріч із молодою дружиною, яка чекає на першу дитину, тобто ідилію родинного
життя:
A fine young sailor carrying a bundle; a girl with her hand on his arm; neighbours gathering round; a
cottage garden ablaze with flowers; as one passed one read at the bottom of that picture that the sailor was
back from China, and there was a fine spread waiting for him in the parlour; and he had a present for his young
wife in his bundle; and she was soon going to bear him their first child. Everything was right and good and as it
should be, one felt about that picture.
There was something wholesome and satisfactory in the sight of such happiness; life seemed sweeter and
more enviable than before [Жирний шрифт наш – Л. К.].
Бадьора й весела тональність цієї картини підкреслюється за допомогою прикметників fine, young,
right, good, їх порівняльного ступеня brighter, warmer, simpler; іменників flowers, parlour, bundle, present,
happiness, kindness; речення a girl with her hand on his arm; дієслова to ablaze; ключових фраз Everything
was right and good and as it should be, one felt about that picture; There was something wholesome and
satisfactory in the sight of such happiness; life seemed sweeter and more enviable than before. Крім того,
полісиндетон та повторення пунктуаційного знака – крапка з комою – задають жвавий ритм.
Комфортна домашня обстановка створюється за допомогою використання символів домашнього
затишку: кішки (the sandy cat slinking round the cottage door); квітучого саду (a cottage garden ablaze with
flowers), дзижчання бджіл, пурхання птахів, дров, криниці, подарунка, дитини, каміна, люльки:
At odd moments during that day and the next the picture returned to oneʼs mind, and one thought with envy,
but with kindness, of the happy sailor and his wife; one wondered what they were doing, what they were saying
now. The imagination supplied other pictures springing from that first one, a picture of the sailor cutting
firewood, drawing water; and they talked about China; and the girl set his present on the chimney-piece where
everyone who came could see it; and she sewed at her baby clothes, and all the doors and windows were open
into the garden so that the birds were flittering and the bees humming, and Rogers – that was his name – could
not say how much to his liking all this was after the China seas. As he smoked his pipe, with his foot in the
garden.
Перша історія нагадує вікторіанський жанровий живопис (Victorian genre painting), який традиційно
переконував глядачів в ідилічному благополуччі, що панувала в Британській імперії [11].
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Тональність другої картини «The Second Picture» змінюється, вона контрастує за атмосферою та
настроєм із попередньою – ілюзія сімейного благополуччя несподівано руйнується від поки ще
невідомого лиха. Оповідач чує серед ночі моторошний лемент, який залишив у його душі гнітюче
відчуття невідворотної біди, невимовний жах. Напевно, кричала жінка, однак голос був sexless:
In the middle of the night a loud cry rang through the village. Then there was a sound of something
scuffling; and then dead silence. All that could be seen out of the window was the branch of lilac tree hanging
motionless and ponderous across the road. It was a hot still night. There was no moon. The cry made everything
seem ominous. Who had cried? Why had she cried? «It was a womanʼs voice, made by some extremity of feeling
almost sexless, almost expressionless. It was as if human nature had cried out against some iniquity, some
inexpressible horror».
Глибина відчаю жінки, її безсилля перед силами зла підкреслюється за допомогою інверсії In the
middle of the night; прикметників loud, dead, motionless, ponderous, hot, still, ominous, guilty, sexless,
expressionless, obscure; іменників cry, iniquity, night; метафорами dead silence, The first had been swallowed
up, But as the dark arose at last all one saw was an obscure human form, almost without shape, raising a
gigantic arm in vain against some overwhelming iniquity; образним порівнянням as if human nature had cried
out against some iniquity; паралельними конструкціями. Запитання Who had cried? Why had she cried? та
повторення безособового займенника one, розгорнута метафора передають напруження в другій картині
триптиху, на якій відтворюється загальна зловісна атмосфера безмовної й тихої ночі:
One lay in the dark listening intently. It had been merely a voice. There was nothing to connect it with. No
picture of any sort came to interpret it, to make it intelligible to the mind. But as the dark arose at last all one saw
was an obscure human form, almost without shape, raising a gigantic arm in vain against some overwhelming
iniquity.
Лексему picture використано лише один раз у цій частині оповідання. Одиниця – число сенсу. Сенс
будь-якої речі, будь-якої події, будь-якого числа – у духовній нумерології символізується цифрою 1.
Значення символіки числа 1 також стає зрозумілим після прочитання останньої картини. В останньому
епізоді лексему picture використано сім разів. Сімка на мові чисел означає Божественне втручання в
долю людини [7]. Значення символіки числа 7 також стає зрозумілим після прочитання останньої
картини, на якій спочатку змальовуються гарна погода, природа та краєвид:
The fine weather remained unbroken. Had it not been for that single cry in the night one would have felt
that the earth had put into harbour; that life had ceased to drive before the wind; that it had reached some quiet
cove and there lay anchored, hardly moving, on the quiet waters. But the sound persisted. Wherever one went, it
might be for a long walk up into the hills, something seemed to turn uneasily beneath the surface, making the
peace, the stability all round one seem a little unreal. There were the sheep clustered on the side of the hill; the
valley broke in long tapering waves like the fall of smooth waters. One came on solitary farmhouses. The puppy
rolled in the yard. The butterflies gambolled over the gorse. All was as quiet, as safe could be. Yet, one kept
thinking, a cry had rent it; all this beauty had been an accomplice that night; had consented; to remain calm, to
be still beautiful; at any moment it might be sundered again. This goodness, this safety were only on the surface.
Стан спокою цієї картини визначають іменники peace, stability, beauty; метафори This goodness, this
safety were only on the surface; all this beauty had been an accomplice that night; one would have felt that the
earth had put into harbour; that life had ceased to drive before the wind; образне порівняння the valley broke in
long tapering waves like the fall of smooth waters; прикметники calm, beautiful.
Потім на картині відтворюється умиротворення та ідилія сімʼї гробаря. Сам гробокопач риє могилу
моряку, який помер від невідомої заморської хвороби. Дружина й діти гробокопа влаштовують пікнік на
цвинтарі. Усі члени родини поводяться природно, оскільки це  їхнє звичайне життя:
Indeed, look at that picture! A man was digging a grave, and children were picnicking at the side of it
while he worked. As the shovels of yellow earth were thrown up, the children were sprawling about eating
bread and jam and drinking milk out of large mugs. The gravediggerʼs wife, a fat fair woman, had propped
herself against a tombstone and spread her apron on the grass by the open grave to serve as a tea-table. Some
lumps of clay had fallen among the tea things. Who was going to be buried, I asked. Had old Mr. Dodson died at
last? «Oh! no. Itʼs for young Rogers, the sailor,» the woman answered, staring at me. «He died two nights ago,
of some foreign fever. Didnʼt you hear his wife?» She rushed into the road and cried out… «Here, Tommy,
youʼre all covered with earth!»
What a picture it made!
Змальована ідилія сімʼї гробаря на цвинтарі нагадує полотна натуралістів. Натуралізм – (фр.
Naturalisme, від латин. Natura – природа) – напрям у літературі та мистецтві, сформований в останній
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третині XIX ст. в Європі й США. Цей рух прагнув до обʼєктивного та безпристрасного відображення
реальності, уподібнюючи художнє пізнання науковому, виходило з уявлення про повну зумовленість
долі, залежності духовного світу людини від соціального середовища, спадковості й фізіології. Отже,
третя картина пояснює події попередньої: молодий моряк, який змушений був залишити молоду вагітну
дружину й на довгі місяці відправитися в далекі подорожі, щоб прогодувати свою сімʼю, помирає.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Креативний стиль в англомовному модерністському дискурсі – це витончене, гармонійне поєднання вербального (проза) та візуального (живопис)
мистецтв. У результаті лінгвопоетологічного аналізу оповідання-триптиху «Three Pictures» Вірджинії
Вульф установлено, що диференціальними ознаками креативного стилю є, по-перше, індикатори
візуального мистецтва (техніка зі сфери образотворчого мистецтва: триптих, алюзія на картини
натуралістів і вікторіанський жанровий живопис); по-друге, вербальна палітра (лексика зі сфери
образотворчого мистецтва: сама назва оповідання та підзаголовки – назви картин; іменники picture,
colour, frame, sight, eyes, meaning, shape, beauty, surface, details, shadow, satisfaction, peacefulness;
словосполучення the bottom of the picture; прикметники picturesque, bright, warm, beautiful, cheerful;
дієслова to feel, to see, to feel); по-третє, традиція й новаторство (конвергенція мовностилістичних засобів
на різних мовних рівнях та використання символіки кольору, предметів, природи й чисел).
Перспективним убачається дослідження креативного стилю в англомовному передмодерністському й постмодерністському дискурсах.
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Короткова Людмила. Дифференциальные признаки креативного стиля в модернистском дискурсе.
Творчество является фундаментальной характеристикой человеческой природы. Способность человека к творчеству
проявляется во всех сферах жизни, проявляется в маленьких вещах, а также в главных достижениях цивилизации. В
статье рассматриваются междисциплинарные подходы к сложному феномену творчество / креативность.
Креативность – это деятельность, которая имеет действительно творческий характер лишь в том случае, если она
имеет атрибуты неповторимости, оригинальности и уникальности и по характеру осуществления и по результатам.
Креативность – это также и процесс. Динамика старого и нового (традиции и новаторства), диалог и энциклопедические знания адресанта / адресата являются неотъемлемыми составляющими творческого / креативного
процесса. Для объяснения сущности креативного стиля нами предложена гипотеза: креативный стиль в
англоязычном модернистском дискурсе – это изящное, гармоничное сочетание вербального и визуального искусств.
В результате лингвопоэтологического анализа установлено, что дифференциальными признаками креативного
стиля являются, во-первых, индикаторы визуального искусства (техника из сферы изобразительного искусства); во-
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вторых, вербальная палитра (лексика из сферы изобразительного искусства); в-третьих, традиция и новаторство
(конвергенция лингвостилистических средств и символов).
Ключевые слова: вербальная палитра, гармония, дифференциальные признаки, индикаторы визуального
искусства, креативный стиль.
Korotkova Liudmyla. Differential Features of the Creative Style in English Modernist Discourse. Creativity is the
fundamental feature of human nature. The ability of a human being to creativity is manifested in all the spheres of life,
manifesting itself in small things as well as in the major accomplishments of civilization. The article deals with an
interdisciplinary approach to the complex phenomenon of creativity. Creativity is an activity that has truly creative nature
only if it has the attributes of uniqueness and originality, as well as uniqueness by the nature of the implementation and the
results. Creativity is also a process. Dynamics of old and new (tradition and innovation), a sender/recipient dialogue and
encyclopedic knowledge are part and parcel of the creative process. To explain the essence of the creative style we proposed
a hypothesis: the creative style in English modernist discourse is sophisticated, harmonious combination of verbal and visual
arts. As the result of poetological analysis, it was determined that the distinctive features of the creative style are: firstly,
indicators of the visual art (fine arts technique); secondly, verbal palette (fine arts lexicon); thirdly, tradition and innovation
(convergence of stylistic means and symbols).
Key words: verbal palette, harmony, distinctive features, indicators of the visual art, creative style.
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Художній концепт ПАМʼЯТЬ у віршах німецькомовних поетів
єврейського походження: особливості вербалізації
Єврейська доля після Голокосту – тематичне ядро лірики багатьох поетів єврейського походження. У віршах
Неллі Закс, Ельзи Ласкер-Шюлер, Пауля Целана та Рози Ауслендер, що обрані матеріалом дослідження у межах
статті, невідʼємним складником життя після Голокосту є мотив травматичної памʼяті про загиблих. Специфіку
поетичної памʼяті у віршованому просторі розглянуто у формі художнього концепту, який поєднує індивідуальноавторські, етнокультурні та текстуальні ознаки, а отже, дає змогу простежити імпліцитне та експліцитне наповнення
мотиву памʼяті.
Особливість мотиву памʼяті про загиблих під час Голокосту  те, що це не сукупність спогадів, а
всеохоплююче травматичне світовідчуття, яке локалізується в одній людині, ґрунтується на синдромі «уцілілих»,
що впливає на подальше життя ліричних героїв. Художній концепт ПАМʼЯТЬ є одиницею індивідуально-авторської
системи знань, у якій простежуємо такі концептуальні ознаки, як самотність, страх, утрата віри в Бога, есхатологічні
настрої тощо.
Ключові слова: художній концепт, оксюморон, евфемізм, метафора, паралелізм, концептуальна метафора.

Постановка наукової проблеми та її значення. У статті аналізуються художній концепт
ПАМʼЯТЬ й особливості його мовного розгортання у віршованому просторі німецькомовних поетів
єврейського походження. Художній концепт ПАМʼЯТЬ моделюється крізь призму Голокосту та
знаходить у віршах найнесподіванішу мовну обʼєктивацію.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблему єврейства, єврейської ідентичності та особливості її
вербалізації в ліриці після Аушвіцу розкрито в наукових розвідках Петра Рихла, Марселя Райх-Раніцкі,
Петера Майєра, Тео Бука, Беди Алеманна й ін. Дослідження лірики Голокосту здійснено з перспективи її
інтертекстуальності, лінгвостилістичних особливостей.
Мета й завдання дослідження. Мета статті  дослідити один із мотивів лірики про Голокост
(мотив памʼяті про загиблих). Завдання дослідження – визначити поняття памʼяті в поетичних текстах
як художній концепт за допомогою виявлення та аналізу в ньому особливостей імпліцитного
(етнокультурна й індивідуально-авторська складові частини) та експліцитного (текстуальні ознаки)
планів.
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вербалізації в ліриці після Аушвіцу розкрито в наукових розвідках Петра Рихла, Марселя Райх-Раніцкі,
Петера Майєра, Тео Бука, Беди Алеманна й ін. Дослідження лірики Голокосту здійснено з перспективи її
інтертекстуальності, лінгвостилістичних особливостей.
Мета й завдання дослідження. Мета статті  дослідити один із мотивів лірики про Голокост
(мотив памʼяті про загиблих). Завдання дослідження – визначити поняття памʼяті в поетичних текстах
як художній концепт за допомогою виявлення та аналізу в ньому особливостей імпліцитного
(етнокультурна й індивідуально-авторська складові частини) та експліцитного (текстуальні ознаки)
планів.
© Лещук Ю., 2016
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Художній
концепт розглянуто як одиницю індивідуально-авторського світовідчуття. Структура художнього
концепту представлена ієрархічною єдністю трьох елементів – етнокультурних, індивідуальноавторських та текстуальних ознак. Етнокультурний складник художнього концепту ПАМʼЯТЬ
німецькомовних поетів єврейського походження, твори яких аналізуємо в межах статті, – це тексти
єврейської містики, Біблії й міфів; індивідуально-авторський складник відображає специфіку поетового
ставлення до світу після Голокосту, що експлікується в поетичному просторі за допомогою різних
текстуальних засобів.
Петро Рихло в монографії «Творчість Пауля Целана як інтертекст» називає поетів, котрі пишуть про
Голокост, «уцілілими єврейськими літераторами» [3], яких обʼєднують у їхній творчості «почуття
загроженості, комплекс гетто, душевний дискомфорт аж до психічних розладів і затяжних депресій» [3].
Для поетів, які пишуть про Шоа, поезія  «єдине невтрачене з усіх втрат», лише вона «здатна
сублімувати пароксизми травмованої свідомості» [3, c. 466]. Лірика розглядається митцями як засіб
доступу до трансцендентального, місце, де містика смерті («Todesmystik») і містика слова («Wortmystik»)
збігаються.
Вірші Неллі Закс науковці охарактеризовують як «благання, марево крізь сон, поклик на допомогу»
[7, c. 228]. Центральний мотив її збірок  мотив смерті та метафізичне її подолання за допомогою мови.
Поетеса намагається віднайти «das ertrunkene Wort» («слово, що втопилося») і говорить, за словами
Б. Алеманна, мовою мертвих. Неллі Закс звертається до мертвих, як до живих. Вони видаються навіть
ближчими, ніж живі, вони навіть ближчі, ніж власне життя. Значущим у цьому відношенні є вірш «Хор
врятованих» («Chor der Geretteten») [6, c. 670]:
Wir Geretteten,
Aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt,
An deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich –
Unsere Leiber klagen noch nach
Mit ihrer verstümmelten Musik.
Wir Geretteten,
Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht
Vor uns in der blauen Luft –
Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem
tropfenden Blut […]
Якщо в П. Целана євреї, котрі пережили Голокост, – «уцілілі» («ті, які пережили») («Überlebte»), то в
Неллі Закс – «Врятовані» («Gerettete»). Хто міг урятувати євреїв від гибелі? Чи, можливо, дієприкметник
«Gerettete» є гіркою іронічною алюзією на слова з молитви «Спаси нас, Господи» («Herr, rette uns»):
«Спаси нас, Господи, Боже наш, і збери нас з-поміж язичницьких народів, щоб ми могли дякувати
Твоєму святому імені і хвалитися славою Твоєю» (Пс. 105:47) [2, с. 470]. У вірші наскрізним є звернення
«Врятованих» («Gerettete») у формі хору до неживих. Смерть  невідʼємна складова частина їхнього
життя, «фізіологічна закарбованість» смерті в житті підсилюється через візуалізацію автором у
поетичному просторі цього мотиву: із людських кісток смерть вирізьблює собі флейти («Aus deren
hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt»), із сухожиль натягує луки («An deren Sehnen der Tod
schon seinen Bogen strich»), при цьому «петлі висять у повітрі для їхніх ший» («hängen die Schlingen für
unsere Hälse») і «кров, що капає, наповнює години» («füllen sich die Stundenuhren mit unserem / tropfenden
Blut»). Окрім смерті, страх – складник життя, що персоніфікується у вірші в образі «черва, що їсть» («die
Würmer der Angst»): «immer noch essen an uns die Würmer der Angst» [6, с. 670].
Життя після Шоа метафорично концептуалізується Ельзою Ласкер-Шюлер у вірші «Weltende»
(«Кінець світу») [6, с. 597], зокрема в рядках:
Das Leben liegt in aller Herzen
Wie in Särgen.
У поетичному авторизмі «життя лежить» дієслово статичної семантики «liegen» («лежати»)
актуалізується в контексті вірша, набуваючи танатичного забарвлення, що інтенсифікується порівнянням
«wie in Särgen» («як у гробах»). Антиномія поетичного рядка, у якому серце є вмістилищем смерті,
артикулює антиномічний характер життя після Шоа – життя як смерті.
Фатальність існування метафоризується у віршових рядках:
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt,
An der wir sterben müssen.
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Емфатична конструкція «es pocht eine Sehnsucht» виділяє лексему «Sehnsucht» («туга») як ключову,
яка поєднується з неозначеним артиклем «eine», функція якого в німецькій мові є виділення предмета
(явища) із групи однакових. Туга має персоніфікований характер («es pocht…»). Усеохопність туги
абсолютизується в лексемі «die Welt» («світ»); від туги «мусимо вмерти» («sterben müssen»). Модальне
дієслово «müssen» указує на неможливість уникнути смерті, можливо, навіть на смерть як обовʼязок.
Особливістю памʼяті про загиблих під час Шоа у віршах є нерозривний звʼязок із ними. Їхні голоси
чути у світі. Вони виражаються в поетичному світі П. Целана так: мертві «шепочуть» («Gemurmel der
Toten»), «бурчать» («Alle die Hände: / […] lösen den murrenden Tod in den Ranken»), «моляться» («die
Toten – sie betteln noch, Franz») [5, с. 392, 391, 72]. О. Пйоґґелер ставить риторичне фатальне питання: «Як
можна жити з їхніми голосами?» («Wie kann man mit Stimmen der Toten leben?») [8, с. 131]. Та ідея, що
мертві вічно живі, обʼєктивується в оксюмороні «unsterblich von soviel […] gestorbenen Toden» [5, с. 154].
З мертвими ведеться діалог:
Wir Geretteten,
Bitten euch:
Zeigt uns langsam eure Sonne.
Führt uns von Stern zu Stern im Schritt […]
Звʼязок між живими й мертвими концептуалізується в лексемі «Abschied» («прощання») у вірші
«Chor der Geretteten» [670]. Памʼять про прощання є вічним звʼязком між живими та мертвими, що
підсилюється синтаксичною фігурою паралелізму, де простежуємо явище епанафори («der Abschied, /
Der Abschied»):
Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied,
Der Abschied im Staub
Hält uns mit euch zusammen.
Лексема «Staub» («Пил», «пісок», «порох») трапляється в Біблії: «І порох ти їстимеш усі дні життя
свойого, Бог сказав Сатані» [4, с. 161]. Порох, за Аннік де Сузнель,  це не земля, а Адам у його стані
подрібненості на початку [4, с. 161]. Тобто метафору «прощання в землі» можемо розуміти як
завершення (смерть) і початок (народження), а отже, нерозривний звʼязок між двома сутностями.
Серед загиблих у контексті травматичної памʼяті виділяємо образ Матері. Загибель матері під час
Шоа є особистим горем та мотивом віршів поетів Голокосту. У вербалізацію цього мотиву залучено
поетами архетипну символіку, біблійні образи, індивідуально-авторські поетичні засоби.
У вірші Ельзи Ласкер-Шюлер «Meine Mutter» [7, с. 596] в образі матері простежено архетип янгола:
War sie der große Engel,
Der neben mir ging?
Oder liegt meine Mutter begraben
Unter dem Himmel von Rauch –
Nie blüht es blau über ihrem Tode
[…]
Янгол – безтілесна істота, призначення якої на землі – нести волю Бога людям і стихіям, він є
посередником між Богом та людьми. Янгол асоціюється зі світлом: «саме слово «світло» входить у склад
традиційного єврейського імені одного з янголів – Урііл (Уркель)» [1, с. 76]. Янголи – захисники від
усього злого на землі, супроводжують людей протягом життя. Мама в авторському розумінні – захисник,
який іде поряд («neben mir ging»). Утрата матері як єдиної опори, певного абсолюту в житті  причина
цілковитої самотності: «ich werde jetzt immer ganz allein sein», що виражається лексемами «immer», «ganz
allein» [6, с. 596]. При цьому «небо, сповнене диму» («Himmel von Rauch»), яке «ніколи не буде
блакитним більше над її смертю» («nie blüht es blau über ihrem Tode»), символізує не лише вічну тугу за
мамою, а й може сигналізувати про підрив віри в Бога, який допустив загибель матері. «Небо, сповнене
диму» імплікує дим крематоріїв, у яких спалювали євреїв у концтаборах.
У вірші «Espenbaum» наскрізною є синтаксична фігура стилістичного паралелізму, в анафоричній
позиції простежуємо повтор словосполучення «meine Mutter» [5, с. 665]:
Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel,
Meiner Mutter Haar wird nimmer weiß.
Löwenzahn, so grün ist die Ukraine.
Meine blonde Mutter kam nicht heim.
Regenwolke, säumst du an den Brunnen?
Meine leise Mutter weint für alle.
119

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Образ мами, яка померла, імплікує евфемізм «meine leise Mutter», яка «плаче за всіх» («weint für
alle»). Гіперболізований характер плачу може сигналізувати як безкінечність горя ліричного героя, для
якого смерть матері – сукупність усіх інших смертей, так і асоціюватися з плачем матері Рахіль, матері
єврейського народу: «Чути голосіння в Рамі, плач і ридання велике: Рахіль плаче за дітьми своїми і не
може заспокоїтися, бо їх нема» (Пс. Матв, 2:18) [2, с. 12].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, художній концепт ПАМʼЯТЬ у
віршованому просторі німецькомовних поетів єврейського походження має індивідуально-авторські
характеристики, що зумовлено специфічним світовідчуттям поетів, для яких Голокост був особистим
горем. Перспективним вбачаємо цілісне дослідження художнього концепту ПАМʼЯТЬ у творах поетів
Голокосту.
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Лещук Юлия. Художественный концепт ПАМЯТЬ в стихах немецкоязычных поэтов еврейского
происхождения: особенности вербализации. Еврейская судьба после Холокоста  тематическое ядро лирики
многих поэтов еврейского происхождения. В стихах Нелли Закс, Эльзы Ласкер-Шюлер, Пауля Целана и Розы
Ауслендер, которые являются материалом исследования в рамках статьи, неотъемлемой составляющей жизни после
Холокоста является мотив травматической памяти о погибших. Специфика поэтической памяти в стихотворном
пространстве рассматривается в форме художественного концепта, который сочетает в себе индивидуальноавторские, этнокультурные и текстуальные особенности, позволяет проследить имплицитное и эксплицитное
наполнения мотива памяти.
Особенностью мотива памяти о погибших во время Холокоста является то, что это не совокупность
воспоминаний, а всеохватывающее травматическое мироощущение, которое локализуется в одном человеке,
базируется на синдроме «уцелевших», что, соответственно, влияет на дальнейшую жизнь лирических героев.
Художественный концепт ПАМЯТЬ является единицей индивидуально-авторского мироощущения, в котором
прослеживаем такие концептуальные признаки, как одиночество, страх, потеря веры в Бога, эсхатологические
настроения и т. п.
Ключевые слова: художественный концепт, оксюморон, эвфемизм, метафора, параллелизм, концептуальная
метафора.
Leshchuk Yulia. Verbalization of the Artistic Concept MEMORY in the Poetry of German-Speaking Poets of
Jewish Origin: the Peculiarities of Verbalization. Jewish fate after the Holocaust is the thematic core of the poetry of many
poets of Jewish origin. In poems of Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Paul Celan and Rose Ausländer, which is a research
material in the article, an integral part of life after the Holocaust is the motive of the traumatic memory of the victims. The
specificity of poetic memory is analyzed in the form of an artistic concept, which combines author-individual, ethno-cultural
and textual features, the implicit and explicit plans of the memory motive.
The peculiarity of the notion of memory of the victims of the Holocaust is that it is not a number of memories that one
has, it is a traumatic feeling of a world that is localized in one person, based on the syndrome of ―survivors‖ that outlines and
influences the further life of poets. The structure of the artistic concept is presented as a hierarchical unity of the three
elements  ethno-cultural, individual components and textual features, where the following conceptual features can be
outlined as loneliness, fear, loss of faith in God, the eschatological elements.
Key words: artistic concept, oxymoron, euphemism, metaphor, parallelism, conceptual metaphor.
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Ольга Макєдонова

Трансформація фразеологічних одиниць у дискурсі англомовної реклами
У статті проаналізовано трансформації ФО в сучасному англомовному рекламному дискурсі. Виявлено, що всі
фразеологічні трансформації можливо поділити на два види  семантичні й структурно-семантичні. Семантичні
трансформації в дискурсі англомовної реклами утворюються переважно за допомогою механізмів дефразеологізації
та амбівалентної актуалізації семантики. Структурно-семантичні модифікації формуються за допомогою
застосування трьох механізмів: розширення, скорочення компонентного складу ФО й субституції структурних
компонентів узуального фразеологізму. Механізм розширення полягає в розгортанні та вклинюванні додаткових
структурних компонентів у склад ФО, механізм скорочення ґрунтується на звуженні семантики традиційного
фразеологізму за допомогою усічення окремих компонентів. Субституція компонентів полягає в заміні одного або
декількох структурних елементів фразеологізму. У межах прийому субституції виділяються конкретні випадки
заміни: субституція компонента, що відповідає назві товару або послуги, назві бренду, організації або виробника;
субституція компонента ФО на контекстуальний синонім; заміна одного елемента на інший, що позначає
використання товару чи послуги.
Ключові слова: рекламний дискурс, семантичні трансформації, лексико-семантичні трансформації,
дефразеологізація, розширення, усічення, субституція.

Постановка наукової проблеми та її значення. В англомовному рекламному дискурсі
використання фразеологічних трансформацій є ефективним засобом прагматичного впливу на
реципієнта. Переконування адресата реклами досягається тому, що фразеологізм зазвичай має синхронну
актуалізацію прямого й переосмисленого значення в рекламному тексті. Таке функціонування ФО може
бути використане як для створення оцінного ефекту задля впливу на реципієнта, так і для наділення
товару чи послуги позитивними характеристиками. У звʼязку з існуванням великої кількості
трансформацій ФО в англомовних рекламних текстах постає проблема виявлення механізмів їх творення,
що й обумовило актуальність нашого наукового доробку.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Функціонування трансформованих фразеологічних одиниць у
рекламному дискурсі все частіше стає обʼєктом дослідження мовознавців. Проаналізовано семантичні й
структурно-семантичні модифікації ФО в рекламних текстах, стилістичні можливості видозмінених
фразеологізмів та їх прагматичний потенціал [1; 2; 3; 5; 6].
Мета та завдання дослідження. Мета статті  аналіз механізмів утворення трансформації ФО та
особливостей їх функціонування в рекламному дискурсі. Для досягнення поставленої мети потрібно
виконати такі завдання: виокремити механізми творення трансформацій ФО; окреслити особливості їх
функціонування; розкрити прагматичний вплив фразеологічних новоутворень.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Узявши за
основу широке розуміння фразеології, ми відносимо до ФО всі сталі словосполучення, а також паремійні
одиниці. Досліджуючи функціонування ФО на сторінках комерційної реклами, ми розрізняємо узуальне
функціонування ФО (без порушення їхньої структури й семантики) та оказіональне (із трансформацією
складових елементів і загального значення). Оказіональне вживання ФО як новоутворення для певної
мовленнєвої ситуації  приклад фразеологічної трансформації. Під оказіональними (індивідуальноавторськими) трансформаціями розуміємо зміни в семантиці й структурі ФО (або лише в семантиці), які
є результатом уведення фразеологізму в контекст рекламного тексту задля створення експресивностилістичного ефекту [2, с. 45].
Широке використання оказіональних фразеологізмів у текстах англомовної реклами пояснюється, з
одного боку, своєрідним засобом привернення уваги до рекламованої продукції, а з іншого  дієвим
засобом збагачення ресурсів комунікації, тому що вони дають можливість виразити те, що не може бути
виражено фразеологізмом у його узуальному застосуванні [5, с. 248]. Зазначимо, що будь-яка
трансформація ФО повинна відповідати комунікативному завданню, реципієнт має бути в змозі
декодувати причину необхідності тієї чи іншої трансформації й розпізнати вихідну ФО, що залучає його
до комунікативного процесу.
© Макєдонова О., 2016
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На цей час у науковців немає загальноприйнятої класифікації видів трансформацій фразеологізмів,
проте основною ознакою, за якою класифікують усі трансформації ФО, є параметри відхилення від
традиційного складу ФО. Уважається, що всі перетворення поділяються на два види  семантичні та
структурно-семантичні трансформації ФО [5, с. 148].
До семантичних трансформацій ФО відносять значеннєві перетворення, які не зачіпають лексикограматичну структуру ФО. Структурно-семантичні модифікації ФО повʼязані зі зміненням лексичного
складу й граматичної форми фразеологізмів [4, с. 278].
Розглянемо семантичні трансформації ФО, найбільш уживаними механізмами утворення яких у
дискурсі англомовної реклами є дефразеологізація та амбівалентна актуалізація семантики.
1. Дефразеологізація (буквалізація значення ФО). При застосуванні такого прийому пряме значення
ФО не лише актуалізується, а й виступає в противагу семантиці ФО, що можна продемонструвати на
прикладі реклами автомобіля марки Peugeot: At last, car manufacturer offering something other than hot air.
Cold air. I short, more comfort for you. Cold comfort for our competitors (Top Gear, April, 2010). Як можемо
помітити: копірайтери компанії Peugeot, пропонуючи нову систему клімат-контролю, застосували ФО
hot air «порожня розмова, яка не приносить практичних результатів», яка, хоч і усвідомлюється
реципієнтом, проте не асимілюється із загальним контекстом. На противагу фразеологічній семантиці,
фактично виступає буквальне значення лексем, що визначається як порожні обіцянки компанійконкурентів.
2. Амбівалентна актуалізація семантики (подвійний семантичний план) визначається як суміщення фразеологічного значення ідіоми, її образної складової частини та внутрішньої форм [4, с. 278].
Ефективність цього прийому в рекламі пояснюється тим, що відбувається розширення плану змісту
фразеологізму, оскільки паралельно реалізується як загальна семантика ФО, так і буквальне значення її
структурних компонентів, як-от: «Beauty sleep» in a jar. Age perfect intensive re-nourish night balm. Intensely
nourishes with moisture. For skin that looks smоother, plumper and radiant. Lʼoreal (Good Housekeeping, May,
2012). У наведеному фрагменті, який рекламує нічний крем для обличчя компанії Lʼoreal, ФО beauty
sleep «велика кількість годин сну, для того, щоб мати здоровий і привабливий вигляд», реалізує
подвійний смисл. Окрім того, що узуальне значення, притаманне ФО, усвідомлюється реципієнтом, у
контексті також відтворюється буквальна семантика окремих компонентів. На стику такого використання народжується ефект того, що лексема beauty у свідомості адресата асоціюється з нічним
кремом, використання якого зробить шкіру більш пружною та сяючою під час нічного сну.
На відміну від семантичних трансформацій, структурно-семантичні модифікації втручаються в
граматичну й лексичну структуру ФО, її компонентний склад, скорочуючи або доповнюючи його,
створюючи новий контекст і відповідно змінюючи звичайне значення того чи іншого фразеологізму. У
результаті таких трансформацій створюються оказіональні ФО, які конкретизують, розширюють зміст
рекламного тексту, дають додаткову інформацію, підсилюють його виразність тощо.
Лінгвісти, які аналізують особливості реклами, зазначають, що в разі оказіонального вживання ФО
відбувається розширення, скорочення компонентного складу або субституція структурних компонентів
ФО (див. напр.: [5, с. 10]). Розглянемо кожен механізм творення структурно-семантичних трансформацій
окремо.
1. Розширення компонентного складу ФО полягає у введенні одного або декількох додаткових
компонентів у склад фразеологізму [1, с. 3132]. Під розширенням структурного складу розуміємо
додавання компонентів на початку або в кінці ФО, або вклинювання в середину фразеологізму.
Відповідно до розміщення додаткового елементу можна виокремити два способи розширення
компонентного складу оказіональних фразеологізмів  вклинювання та розгортання.
 Вклинювання  структурно-семантичний прийом, при застосуванні якого новий елемент стає
частиною ФО в рекламному тексті, змінюючи структуру та розширюючи її компонентний склад,
наприклад: Be in no oneʼs shadow. Infinity believes that, for a luxury vehicle to stand apart, it has to offer
unrivaled performance and a more daring design. Introducing the new 2012 Infinity FX (Esquire, December,
2012). У рекламі автомобіля марки Infinity фразеологічний зворот be in oneʼs shadow «отримувати менше
уваги ніж інші» трансформований уклинюванням заперечної частки no в його структуру, що змінило
його семантику на протилежну. «Оновлений» фразеологізм відповідає загальній ідеї рекламного
повідомлення, він є пристосованим до контексту й містить заклик до отримання якомога більшої уваги,
придбавши пропонований товар. Зміна семантики фразеологізму на протилежну не перешкоджає
адресату легко декодувати його у своїй свідомості, а така оказіональна форма ФО конкретніше та
вдаліше передає задум автора.
 Розгортання компонентного складу фразеологізмів відбувається за рахунок додавання до
структури ФО слова чи словосполучення, які надають більшої конкретності, пристосовуючи її до
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ситуації, у якій вона використана, наприклад: If money talks VOLVO speaks perfect sense. A car for people
with more sense than money. Volvo (Menʼs Journal, January, 2010). У рекламі автомобіля марки Volvo
основою для розгортання є ФО money talks «гроші можуть впливати на те, що зроблено та в який спосіб»,
яку рекламодавці «розгорнули» до повного умовного речення, що дає змогу асимілюватись у контекст
усього повідомлення. На цьому прикладі ми простежуємо, що пристосована до комунікативної рекламної
ситуації ФО в узуальному застосуванні була б зовсім неефективною.
Як свідчить аналізований матеріал, прийом розгортання зрідка використовується в чистому вигляді.
Для максимального прагматичного ефекту на адресата він комбінується із механізмом субституції або
усіченням структурних компонентів. Задля наближення семантики ФО до рекламної ситуації й
контексту, або для відповідності загальній ідеї рекламного повідомлення, розгортання супроводжується
заміною елементів ФО, наприклад: The best way to have a sound mind, keep a sound body. Lack of exercise
is the main reason for developing ailments. Come into Proline Fitness and discover the world of cutting-edge
fitness equipment. You owe it for yourself (GQ, January, 2012).
У рекламі спортивних комплексів Proline Fitness розгортання із субституцією структурного
компонента зазнало відоме прислівʼя а sound mind in a sound body, яке почало функціонувати у
відповідному контексті за допомогою додавання фрази the best way to have, субституючи прийменник in
на компонент-замінник keep. Таким способом відправник реклами змінює речення на імперативне й
закликає до дій, а саме до користування тренажерними залами.
Застосування прийому розгортання можливе не лише в межах одного речення, а й у рамках більш
широкого контексту (повідомлення). Такий механізм розгортання ефективний, коли потрібно
конкретизувати інформацію, вигідну для адресанта, доповнити загальну концепцію відповідно до всього
повідомлення або коректувати значення самої ідіоми, наприклад: Jack of all Trades. Master of all. The
revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD
Super Alomed screen, it gives you the ultimate freedom to work and play on the go (Stuff, January, 2012)
До фразеологізму Jack of all Trades  «людина, яка може робити багато різних речей одночасно,
проте не дуже якісно»  застосовано прийом розгортання з метою нівелювання негативної риси, яка є
невигідною для відправника реклами. Саме завдяки додаванню номінативного речення master of all, що
виконує функцію розширення, відбувається корекція семантики ФО й нівелюється негативний аспект.
2. Скорочення компонентного складу ФО (фразеологічний еліпсис) полягає в тому, що звужуються
семантика та функціонування традиційного фразеологізму. Це відбувається за допомогою прийому
усічення окремих компонентів узуального фразеологізму, що продиктоване прагненням до мовної
економії й лаконізації мовлення, до усунення надлишкових компонентів із погляду конкретної мовної
ситуації. При застосуванні такого механізму трансформації ФО реципієнт підсвідомо реагує на неї як на
існуюче в його памʼяті кліше з певною семантикою, і тільки контекстуальний чинник указує на те, яка
частина семантики цієї ФО є комунікативно й ситуативно релевантною [3, с. 7].
При скороченні складу ФО переважно вилучається такий компонент, який не відповідає прагматиці
повідомлення, загальній ідеї рекламного тексту або образу рекламної продукції, наприклад: Weight off
your shoulders and load off your mind. Introducing the Lenovo IDEAPAD u300s ultrabook just 14.9 mm thin
from the edge to edge, thanks to itʼs stylish book-like design, the Ideapad u300s is a showstopper. Lenovo. For
those who do (Stuff, January, 2012). У рекламі ультрабуку Lenovo в основу трансформації покладено дві
ФО be a weight off your shoulders, be a load off your mind, зі структури яких вилучено дієслово to be й
артикль а. Це зумовлюється задумом творців реклами утворити слоган на базі імперативного речення,
який можна вважати досить ефективним для переконання та спонукання потенційного адресата.
«Оновлений» фразеологізм, економлячи мовний простір, фактично не втратив загальний смисл, у той же
час став більш ефективним у конкретній мовній ситуації.
Навмисне усічення компонентів творці реклами застосовують, зокрема, і для трансформації
семантики ФО на протилежну, коли це вигідно адресанту для створення відповідного образу товару чи
послуги, що рекламуються: Lightning strikes twice. Prepare yourself to experience the new LSM from Polk
Audio, the next generation of our legendary high performance LS loudspeakers. Polkaudio. The speaker
specialist (Sound and Vision, October, 2011); Money does really grow on trees. BlackBerry Smartphone (Stuff,
January, 2012). Наведені приклади демонструють усічення структурних компонентів, а саме вилучення
заперечних часток.
3. Субституція компонентів ФО  це прийом трансформації, який полягає в цілеспрямованій
заміні компонента чи кількох компонентів фразеологізму словами, словосполученнями, що не є його
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нормативними елементами, але безпосередньо підпорядковані конкретному комунікативному завданню,
яке ставить перед собою адресант [6, с. 46].
При заміні традиційного компонента фразеологізму узуального вжитку трансформується не лише
його структура, а й семантика. Незважаючи на те, що іноді ФО піддаються максимальній субституції
(заміні підлягає більшість компонентів усталеної конструкції), фразеологізм легко декодується.
Удаючись до субституції, автор не ставить собі за мету докорінно змінити узуальний фразеологізм,
оскільки для досягнення прагматичного ефекту закладена у фразеологічному контексті інформація має
легко декодуватися.
У межах прийому субституції виділяємо конкретні випадки, за якими відбувається заміна
компонентів.
 Субституція компонента, що відповідає назві товару або послузі. Thereʼs no place like НomeStay
(Shape Magazine, November, 2011). На прикладі реклами мережі готелів НomeStay паремійний вислів
thereʼs no place like Нome зазнав модифікації способом заміни узуальної лексеми home на назву готелю,
що рекламується.
 Субституція компонента, що відповідає назві бренду, організації чи виробника: Say it with
Michelis. Jewellery (Cosmo, October, 2011). Як видно з наведеного рекламного фрагмента, для створення
оказіонального фразеологізму використано ФО say it with flowers «сказати щось ніжно й романтично».
Компонентом-замінником стала назва бренду ювелірних прикрас Michelis, створивши оказіональну ФО,
яка не втрачає первинної образності та зберігає внутрішню форму, тому легко декодується у свідомості
реципієнта.
 Субституція компонента ФО на контекстуальний синонім. Якщо субститути й замінені
компоненти перебувають у синонімічних відношеннях у наведеному контексті, то субституцію
визначаємо як синонімічну контекстуального типу, наприклад: Think hard, think global. There challenging
times, so it has to be. Makes you think. Manchester Business School (News Week, August, 2010); Think ahead.
Manchester Business School (The Economist, June, 24 2010). Із наведених фрагментів бачимо, що основою
для трансформації стала відома ФО think big, значення якої словники пояснюють як «мати плани, які є
надзвичайно важкими для виконання».
Автори наведених рекламних повідомлень, трансформуючи фразеологізм, зберігають його
нормативне значення та водночас оновлюють шаблонний образ й адаптують під рекламну ситуацію та
кінцеву мету. Незважаючи на те, що оказіональна модифікація зберігає лише ключовий компонент 
дієслово узуальної форми, а інший компонент замінений у різних фрагментах контекстуальними
синонімами, ФО не втрачає первинної образності, більше того  зберігає внутрішню форму, тому легко
декодується у свідомості реципієнта.
 Субституція одного компонента ФО на інший, що позначає користування товаром чи послугою.
Процес використання залежить від предмета рекламування, як-от: Driving is believing. Hyundai (Stuff,
January, 2012); Staying is believing... Fairfild Marriott (GQ, December, 2012). Наведені приклади свідчать,
що можна легко декодувати вихідну ФО seeing is believing, оскільки «лише наочні та конкретні докази є
достовірними». Прагнучи досягти прагмарелевантного ефекту, відправник реклами привертає увагу
адресата до оновленого значення ФО за допомогою компонентів-замінників, які є засобом створення
асоціативних звʼязків із користуванням товару чи послуги, що рекламуються. Таким звʼязком у рекламі
марки Hyundai є кермування автомобілем, а в рекламі мережі готелів Fairfild Marriott  перебування.
Зазначимо, що поряд із заміною одного компонента в структурі ФО копірайтери застосовують так
звану полісубституцію, заміну двох і більше компонентів, максимально змінюючи «обличчя» узуальної
ФО, наприклад: Two dabs a day helps keep the surgeon away. Clinically proven to help visibly repair 4 major
signs for eye aging. New Plantscription Anty-Aging eye treatment. (Shape Magazine, November, 2011). Ми
можемо бачити, що оновленням для субституції в цьому прикладі стало відоме прислівʼя an apple a day
helps keep a doctor away. Три ключові компоненти копірайтери замінили тими, які відповідають задумці
авторів. Незважаючи на те, що оказіональна форма зберігає лише дієслово узуальної форми, ФО не
втрачає первинної образності та зберігає внутрішню форму, тому легко декодується у свідомості
реципієнта.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проаналізувавши фразеологічні трансформації, ми визначили, що всі перетворення поділяються на семантичні та структурно-семантичні види.
Семантичні трансформації творяться за допомогою механізмів дефразеологізації й амбівалентної
актуалізації семантики. Прийомами творення структурно-семантичних трансформацій є розширення
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компонентного складу ФО, що відбувається за допомогою розгортання та вклинювання, скорочення
компонентного складу, за допомогою усічення й субституції компонентів ФО. Перспективним уважаємо
подальше дослідження трансформацій ФО, уточнення класифікації, оскільки склад трансформованих
новоутворень постійно змінюється та поповнюється.
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Македонова Ольга. Трансформация фразеологических единиц в дискурсе англоязычной рекламы. В
статье анализируются трансформации ФЕ в современном англоязычном рекламном дискурсе. Определяется, что все
фразеологические трансформации можна разделить на два вида  семантические и структурно-семантические.
Семантические трансформации образуются с помощью механизмов дефразеологизации и амбивалентной
актуализации. Структурно-семантические преобразования формируются с помощью трех механизмов: расширения,
сокращения компонентного состава ФЕ и субституции структурних компонентов узуального фразеологизма.
Механизм расширения основан на развертывании и вклинивании дополнительных структурних компонентов в
состав фразеологизма, механизм сокращения базируется на сужении семантики и функционировании
традиционного фразеологизма, что происходит с помощью усечения отдельных компонентов ФЕ. Субституция
компонентов  это приѐм, который основан на целенаправленной замене одного или нескольких структурных
элементов фразеологизма. В рамках приема субституции выделяются конкретные случаи замены: субституция
компонента, соответствующего названию товара или услуги, названию бренда, организации или производителя;
субституция компонента ФЕ на контекстуальный синоним; замена компонента на такой, который обозначает
использование товара или услуги.
Ключевые слова: рекламный дискурс, семантические трансформации, лексико-семантические
трансформации, субституция.
Makiedonova Olha. Transformation of Phraseological Units in English Advertising Discourse. This article deals
with transformations in contemporary English advertising discourse. The aim of our work is to analyze the mechanisms of
transformations phraseological units and their functional peculiarities in the advertising discourse. To achieve this goal, we
solve the following specific objectives: define mechanisms of creating transformations; reveal their functional peculiarities;
highlight pragmatic effect of idioms.
It was determined that all phraseological transformations can be divided into two types: semantic and structuralsemantic. Semantic transformations are formed by mechanisms of dephraseologisation and ambivalent actualization.
Structural-semantic transformations are generated by three mechanisms: extension, reducing of component composition and
substitution of the structural components of usual phraseological unit.
The extension mechanism is based on the expansion and wedging of additional components in phraseological unit,
reducing mechanism is based on the restriction of meaning and functioning of traditional phraseologism. It happens with a
help of truncation of certain components. The substitution is a mechanism based on the replacement of one or more structural
elements of phraseologism. It is highlighted specific cases of replacement: substitution component, relevant to the name of a
product or service, brand name, organization or manufacturer; substitution component on contextual synonym; replacing a
component, which indicates the use of a product or service.
Key words: advertising discourse, semantic transformations, structural-semantic transformations, substitution.
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Типи імплікатур у поетичному дискурсі Р. М. Рільке
У статті модифіковано поняття «імплікатура» для поетичного дискурсу. Імплікатура в поетичному дискурсі є
компонентом смислу, який прихований у поетичному тексті та актуалізується у свідомості читача на основі мовних
індикаторів і дискурсивного контексту. У поетичному дискурсі Р. М. Рільке актуалізуються імплікатури двох типів –
метафоричні й перифразові. Метафоричні імплікатури ґрунтуються на простій метафоричній пропозиції, яка
демонструє чотири моделі залежно від експліцитного або імпліцитного способу вираження її елементів.
Перифразові імплікатури актуалізуються на основі стилістичної фігури перифразу та демонструють шість підтипів
залежно від способу парафразування. Виокремлені типи імплікатур є конвенційними, тобто привʼязаними до
мовних засобів вираження змісту поетичного твору – метафори й перифразу. Конверзаційні імплікатури не є
притаманними поетичному дискурсу з огляду на специфіку комунікації між автором і читачем у поетичному
дискурсі, яка відбувається за посередництвом естетичної функції та є віддаленою в часі.
Ключові слова: актуалізація, імплікатура, метафора, перифраз, поетичний дискурс, пропозиція, Р. М. Рільке.

Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасній лінгвістиці в центрі дослідницького
інтересу перебувають дискурси різних типів. До найважливіших наукових завдань належить
дослідження поетичного дискурсу, який привертає увагу лінгвістів своєю привʼязаністю до форми та
особливостями вираження естетичної функції мови. Дискурсивний підхід до поезії дає змогу відкрити
нові грані в освітленні ролі словесного знаку у створенні її естетичного ефекту. Під поетичним
дискурсом розуміємо різновид художнього дискурсу, який становить мовленнєво-мисленнєвий простір,
що створюється автором поетичного тексту та його читачем через посередництво цього тексту.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Поетичний дискурс Р. М. Рільке отримав достатнє висвітлення в
працях літературознавців – установлено основні філософські мотиви його творчості, особливості
імпресіоністської техніки вражень, основні характеристики його етики та естетики як представника поезії
модерну [1; 14; 16 та ін.]. Актуальним завданням лінгвістики є виявлення характерних особливостей
мовної картини світу Р. М. Рільке, які знайшли відображення в його поетичному дискурсі, зокрема
висвітлення способів вербалізації імплікатур – імпліцитних смислів, які передаються автором і
декодуються читачем поетичного твору.
Мета статті – виокремити типи імплікатур у поетичному дискурсі Р. М. Рільке на ґрунті аналізу
150 поетичних текстів. Для досягнення цієї мети виконують такі завдання: визначити специфіку поняття
«імплікатура» в поетичному дискурсі, установити й описати типи та підтипи імплікатур у поетичному
дискурсі Р. М. Рільке.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Імплікатури
нарівні з імплікатами (текстовими концептами, які вербалізуються імпліцитно [6, с. 9; 8, с. 32]) складають
імплікативний простір поетичного дискурсу – сукупність імпліцитних смислів як окремого поетичного
тексту, так і всього поетичного дискурсу, «лінгвокогнітивний конструкт, що виявляється під час
сприйняття та осмислення поетичного тексту» [8, с. 40].
Термін Г. П. Грайса «імплікатура» [15] передбачає передачу імпліцитного смислу автором
висловлення та його декодування адресатом на основі максим кооперації в процесі комунікації. У звʼязку
з цим потрібно підкреслити специфічність комунікації «автор – читач» у художньому тексті, яка
визнається «семі комунікацією» (від латин. semi – ʼнаполовинуʼ) [5, с. 22]. Комунікативна специфіка
поетичного дискурсу полягає в тому, що основною її властивістю є взаємодія автора та читача: «це
взаємодія складових «автор – текст» і «читач – текст», у якому текст є ланкою, що зʼєднує естетичну
діяльність продуцента й реципієнта в гетерогенне ціле поетичного дискурсу» [7, с. 30].
Оскільки процес написання поетичного тексту є недоступним для науковця, у центр дослідницького
інтересу потрапляє процес сприйняття читачем поетичного дискурсу, який уключає декодування його
лінгвістичних та екстралінгвістичних складників. При цьому читач не лише декодує поетичні тексти, а й
вилучає смисли, не передбачені автором, що обумовлено великою кількістю факторів. Тому ми
використовуємо термін «ліричний герой» – «свого роду художній двійник автора-поета», який може або
«крайнє збігатися з його особистістю», або «відчутно різнитися з нею»; це ліричний образ, свідомо
створений автором та «дороблений» читачем [9].
© Остапченко В., 2016
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Незважаючи на умовність навмисної передачі смислів автором поетичного тексту, не можна
заперечувати відсутність у ньому комунікації «автор – читач». Принцип діалогічної природи мови,
обґрунтований В. фон Гумбольдтом [17, c. 138], передбачає, що все, що створюється людиною на
природній мові, є діалогічним, а отже, комунікативно спрямованим. Поетичний текст є комунікативним,
оскільки, за М. М. Бахтіним, будь-який текст є відповідною реакцією на інші тексти, та будь-яке
розуміння тексту є співвіднесенням його з іншими текстами [3, с. 488]. За словами Л. Р. Безуглої, поезія
«створюється у суспільстві – людиною та для людей. Мова виникла через потребу комунікації. Тому
будь-який її прояв, у тому числі поезія, є комунікативно обумовленим» [5, с. 27].
Отже, під імплікатурою в поетичному дискурсі розуміємо компонент смислу, який прихований у
тексті й актуалізується у свідомості читача на основі мовних індикаторів та дискурсивного контексту.
Термін Шарля Баллі «актуалізація» [2, с. 87] розуміється як активація смислу у свідомості читача тексту
на основі значень мовних одиниць, які формують у дискурсі певні смисли.
У поетичному дискурсі Р. М. Рільке актуалізуються імплікатури двох типів – метафоричні та
перифразові.
За теорією Г. П. Грайса, метафорична імплікатура актуалізується у свідомості комунікантів на
основі експлуатації максим якості й релевантності [15, с. 27]. Проте в прагмапоетиці розповсюджений
когнітивний підхід до метафори, що ґрунтується на концепції створення метафоричного смислу [4].
Метафоричний смисл є співвідношенням у свідомості людини двох концептів за певною ознакою у
вигляді елементарної пропозиції (аргумент + предикат) [4, с. 51]. Вихідний концепт, який є одним із
ключових у вірші та вписується в понятійний ряд контексту, називають концептом-метою; концепт, що
залучається за аналогією для створення метафоричного смислу й, на перший погляд, не вписується в
контекст, називається концептом-джерелом; ознака, що обʼєднує обидва концепти, називається
конектором (target, source, connector) [18]. Отже, модель метафоричної пропозиції можна представити у
вигляді формули: T є S (C) – концепти T і S співвідносяться за ознакою C.
Залежно від експліцитного або імпліцитного способу вираження елементів пропозиції, виокремлено
чотири метафоричні моделі в поетичному дискурсі Р. М. Рільке: 1) з імпліцитно вираженим концептомджерелом; 2) з імпліцитно вираженим конектором; 3) з імпліцитно вираженим концептом-джерелом і
конектором; 4) з експліцитно вираженими всіма елементами пропозиції.
Перша модель стосується випадків, коли концепт-ціль та конектор виражено експліцитно, а
концепт-джерело – імпліцитно. Формально експліцитне вираження позначаємо великою літерою, а
імпліцитне – малою: T є s (C). Наприклад, у вірші «Eingang» слово постає як плід, який дозріває:
(1) Wort, das noch im Schweigen reift. (+> WORT ist FRUCHT, es reift wie eine Frucht) («Eingang»).
Друга метафорична модель має імпліцитно виражений конектор, а концепт-ціль і концепт-джерело є
експлікованими – T є S (c):
(2) bis der ganze Sommer ein Zimmer
wird, ein Zimmer in einem Traum. (+> SOMMER ist ZIMMER) («Das Rosen-Innere»).
Третя метафорична модель має імплицитно виражену концепт-ціль, а концепт-джерело і конектор
виражено експліцитно – T є s (c):
(3) Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Spieler hat uns in der Hand? (+> SPIELER ist GOTT) («Liebeslied»).
У четвертій метафоричній моделі всі елементи: і концепт-ціль, і концепт-джерело, і конектор –
виражено експліцитно – T є S (C):
(4) Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen? (+> SEELE ist DING, man kann sie halten, zu anderen Dingen heben)
(«Liebeslied»).
Перифразові імплікатури повʼязані з такою стилістичною фігурою, як перифраз (грец. periphrasis –
ʼописовий виразʼ: peri ʼнавколоʼ, phrazo ʼпояснююʼ), яка полягає в заміні слова або виразу іншим,
описовим виразом, що передає зміст [13, с. 505].
Перифраз повʼязаний з евристичним поняттям трансформації в логічній семантиці (логіці
висловлювань) – парафразою, яка застосовується для вираження імплікаційних звʼязків між
висловлюваннями: «Philip ist älter als Caroline impliziert Caroline ist jünger als Philip» [13, c. 496].
Перифраз як троп та парафраза як логічна операція можуть лежати в основі непрямого вираження смислу
та імплікатури, що виникає в поетичному тексті.
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У поетичному дискурсі Р. М. Рільке зафіксовано шість способів актуалізації імплікатур на основі
стилістичної фігури перифразу залежно від способу парафразування: метафоричний, метонімічний,
метафтонімічний, каузальний, алюзивний і комплексний перифраз.
1. Метафоричний перифраз реалізується на основі метафоричної пропозиції. Наприклад, автор
персоніфікує надію, яка має властивість вірності, та доносить до читача імплікатуру про те, що ліричний
герой і протагоніст постійно продовжують сподіватися:
(5) Glück ist wie ein Traum so flüchtig
Kaum gedacht – schon istʼs vorbei –
Glaube, Vally, Glück ist nichtig.
Nur die Hoffnung bleibt uns treu. (+> HOFFNUNG ist LEBEWESEN, denn sie kann treu sein +> Wir hoffen auf
das Glück immer) (Rilke an Valery von David-Rhonfeld, o. D., Sonntag, RMR /VDR, 20-21).
2. В основі метонімічного перифразу лежить метонімія (грец. metonymia – ʼперейменуванняʼ) –
заміна одного слова або виразу іншим на основі близькості значень (просторової, часової та ін.) [13, c. 434].
У наступному вірші, замість людини – ліричного героя, автор говорить про його серце, освідчуючись у
такий спосіб у коханні:
(6) Ich weiß nicht, was ich habe,
mir ist ums Herz so schwer…
Ums Herze? Ach was sag ich –
ich hab doch keines mehr. (+> Du hast mein Herz genommen +> Ich liebe dich) («MEIN HERZ»).
3. Метафтонімічний перифраз обʼєднує характеристики метафори та метонімії – відбувається їх
концептуальне злиття й утворення нової концептуальної одиниці, так званої «граничної форми метафори
та метонімії» [12, с. 195]. Наприклад, представляючи привітання як квітку, яка розквітає на губах коханої,
автор передає смисл привітання коханою ліричного героя. Актуалізується метафорична пропозиція
ПРИВІТАННЯ є КВІТКА та метонімічне перенесення «губи – людина»:
(7) Ein Grüßen blüht auf deinem Munde, (+> GRÜßEN ist BLUME +> Blume des Grüßens blüht auf deinem
Munde +> Du grüßt mich)
ein Winken weht von deiner Hand,
und durch des Abends rote Stunde
führst du das Glück ins kühle Land... (AN DIE GELIEBTE, Band 3. S. 555).
4. Каузальний перифраз ґрунтується на причинно-наслідковому звʼязку між явищами. За свідченням
Ю. С. Степанова, причини, які є фактами, стають смислами «не повністю номіналізованих вира зів» [11, с. 14], тобто імпліцитних смислів: стан речей, що виражається в імплікатурі, виступає причиною або наслідком стану речей, що виражається в експлікатурі. Наприклад, замість прямої інформації
про настання сутінок, автор удається до експлікації слідства сутінок – на небі зʼявляються перші зірки:
(8) Mädchen wandern heimwärts. Rot im Mieder
Rosen; ferneher verklingt ihr Lachen …
Und die ersten Sterne kommen wieder (+> Die ersten Sterne werden sichtbar, wenn es dunkelt +> Es wird
dunkel)
und die Träume, die so traurig machen. (Werke I, Traumgekrönt, 83).
5. Алюзивний перифраз реалізується за наявності такої стилістичної фігури, як алюзія. Алюзія (від
латин. аllusio – ʼнатякʼ) – троп, який полягає у вказівці на відомий культурний денотат (літературний,
історичний, міфологічний або політичний), закріплений у текстовій культурі або в розмовній мові [10, с. 2].
Автор виходить із того, що читачеві відомий якийсь факт, подія, текст, слова, твір мистецтва та інше. В
іншому випадку алюзивний смисл не буде виведений читачем. Наприклад, у вірші «Прощання» автор
апелює до знання народної прикмети про здатність зозулі передбачати тривалість життя. Це знання
міститься в пресупозиційному фонді читача – носія німецької мовної культури  та активується в момент
сприйняття тексту. У такий спосіб передається імплікатура про те, що прощання скорочує життя
людини:
(9) Ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen,
ein leise Weiterwinkendes –, schon kaum
erklärbar mehr: vielleicht ein Pflaumenbaum,
von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. (+> Der Kuckuck prophezeit, wie lange man lebt +> Wenn der
Kuckuck vom Baum hastig abfliegt, bricht die Prophezeiung +> Das Leben bricht ab. Mit dem Abschied
verringert sich das Leben) («Abschied»).
6. Комплексний перифраз простежуємо у випадку взаємоповʼязаної актуалізації кількох типів
імплікатур. У поетичному дискурсі Р. М. Рільке найбільш частотним різновидом є комплексний
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перифраз на основі взаємодії метафтонімії й каузації. Наприклад, метафтонімія та каузальний звʼязок
лежать в основі актуалізації імплікатури в наступному вірші, де ліричний герой мріє про дівчинублондинку, яку називає «білявим щастям». Метафтонімія виникає на основі метонімічного перенесення
«світле волосся – дівчина зі світлим волоссям» і метафоричної пропозиції ДІВЧИНА-БЛОНДИНКА є ЩАСТЯ.
Каузація обумовлює імплікатуру Я хочу бути щасливим із дівчиною-блондинкою:
(10) MÖCHTE mir ein blondes Glück erkiesen; (+> Ein blondes Mädchen bringt Glück +> Ich möchte mit
einem blonden Mädchen glücklich sein)
doch vom Sehnen bin ich müd und Suchen. (Werke I, Traumgekrönt, 83).
Розглядаючи розмежування Г. П. Грайсом конвенційних і конверзаційних імплікатур [15, с. 24],
потрібно зазначити, що виокремлені типи імплікатур є конвенційними, тобто привʼязаними до мовних
засобів вираження змісту поетичного твору – метафори й перифразу. Конверзаційні імплікатури не є
притаманними поетичному дискурсу, оскільки для їх актуалізації потрібний широкий ситуативний
контекст, який створюється комунікацією безпосереднього спілкування. Семікомунікація поетичного
дискурсу, яка відбувається за посередництвом естетичної функції та є віддаленою в часі, унеможливлює
актуалізацію конверзаційних імплікатур.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, у поетичному дискурсі Р. М. Рільке
актуалізуються конвенційні імплікатури двох типів – метафоричні та перифразові. Метафоричні
імплікатури ґрунтуються на простій метафоричній пропозиції, яка демонструє чотири моделі залежно від
екпліцитного або імпліцитного способу вираження її елементів. Перифразові імплікатури актуалізуються
на основі стилістичної фігури перифразу й демонструють шість підтипів залежно від способу
парафразування.
Перспективи дослідження полягають у моделюванні імплікативного простору поетичного дискурсу
Р. М. Рільке із залученням до аналізу імпліцитних текстових концептів – імплікатів.
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Остапченко Виктория. Типи импликатур в поэтическом дискурсе Р. М. Рильке. В статье модифицируется
понятие «импликатура» для поэтического дискурса. Импликатура в поэтическом дискурсе является компонентом
смысла, который скрыт в поэтическом тексте и актуализируется в сознании читателя на основе языковых
индикаторов и дискурсивного контекста. В поэтическом дискурсе Р. М. Рильке актуализируются импликатуры двух
типов – метафорические и перифразовые. Метафорические импликатуры основываются на простой метафорической пропозиции, которая демонстрирует четыре модели в зависимости от эксплицитного или имплицитного
способа выражения ее элементов. Перифразовые импликатуры актуализируются на основе стилистической фигуры
перифразы и демонстрируют шесть подтипов в зависимости от способа парафразирования. Выделенные типы
импликатур являются конвенциональными, т. е. привязанными к языковым средствам поэтического произведения –
метафоре и перифразе. Конверзационные импликатуры не присущи поэтическому дискурсу в виду специфики
коммуникации между автором и читателем в поэтическом дискурсе, которая происходит при посредничестве
эстетической функции и является отдаленной во времени.
Ключевые слова: актуализация, импликатура, метафора, перифраз, поэтический дискурс, пропозиция,
Р. М. Рильке.
Ostapchenko Viktoria. Implicature Types in R. M. Rilkeʼs Poetic Discourse. The article modifies the term
«implicature» for poetic discourse. The implicature in poetic discourse is a component of the meaning hidden in the poetic
text and actualized in readerʼs consciousness through language indicating devices – metaphor and periphrasis. Metaphorical
implicatures build on a simple metaphorical proposition which presents four patterns depending on explicit or implicit
representation of its components. Periphrasis implicatures are actualized through the stylistic figure of periphrasis and present
six subtypes depending on the way of paraphrasing. The distinguished implicature types are conventional, i.e. tied to the
language means of expressing the meaning of poetic text – metaphor and periphrasis. Conversational implicatures are not
peculiar to poetic discourse due to the specific nature of communication between the author and the reader in poetic discourse
which occurs through intermediary of the aesthetic function and is distant in time.
Key words: actualization, implicature, metaphor, periphrasis, poetic discourse, proposition, R. M. Rilke.
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Strukturno-semantyczne właściwości listów Stefana Żeromskiego
Dokonana w artykule tekstologiczna analiza listów Stefana Żeromskiego ma na celu wyjaśnienie strukturnosemantycznych właściwości ich tekstów. Specyfika epistolograficznych tekstów pisarza jest rozpatrywana na tle jego
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Sformulowanie problemu naukowego i jegoznaczenie. Współczesne zainteresowanie językoznawstwa i
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Остапченко Виктория. Типи импликатур в поэтическом дискурсе Р. М. Рильке. В статье модифицируется
понятие «импликатура» для поэтического дискурса. Импликатура в поэтическом дискурсе является компонентом
смысла, который скрыт в поэтическом тексте и актуализируется в сознании читателя на основе языковых
индикаторов и дискурсивного контекста. В поэтическом дискурсе Р. М. Рильке актуализируются импликатуры двух
типов – метафорические и перифразовые. Метафорические импликатуры основываются на простой метафорической пропозиции, которая демонстрирует четыре модели в зависимости от эксплицитного или имплицитного
способа выражения ее элементов. Перифразовые импликатуры актуализируются на основе стилистической фигуры
перифразы и демонстрируют шесть подтипов в зависимости от способа парафразирования. Выделенные типы
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Ostapchenko Viktoria. Implicature Types in R. M. Rilkeʼs Poetic Discourse. The article modifies the term
«implicature» for poetic discourse. The implicature in poetic discourse is a component of the meaning hidden in the poetic
text and actualized in readerʼs consciousness through language indicating devices – metaphor and periphrasis. Metaphorical
implicatures build on a simple metaphorical proposition which presents four patterns depending on explicit or implicit
representation of its components. Periphrasis implicatures are actualized through the stylistic figure of periphrasis and present
six subtypes depending on the way of paraphrasing. The distinguished implicature types are conventional, i.e. tied to the
language means of expressing the meaning of poetic text – metaphor and periphrasis. Conversational implicatures are not
peculiar to poetic discourse due to the specific nature of communication between the author and the reader in poetic discourse
which occurs through intermediary of the aesthetic function and is distant in time.
Key words: actualization, implicature, metaphor, periphrasis, poetic discourse, proposition, R. M. Rilke.
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zauważalna jest luka zarówno na gruncie prac literaturoznawczych, jak i językoznawczych. Zwłaścia na tle
ogromu żeromianów brakuje pozycji, przedstawiających listy Stefana Żeromskiego z perspektywy
genologicznej. Tym bardziej niezbadane zostają czynniki, które tworzą specyfikę listów pisarza, wyróźniają je
spośród innych wzorców gatunku. Mamy na myśli strukturno-semantyczne właściwości epistolarnych tekstów
Stafana Żeromskiego.
Analiza badań tego problemu. Tę lukę da się częściowo uzupełnić w oparciu o pracy znanych polskich
badaczy, którzy przyczynili się do rozbudowywania teorii gatunku, w tym – teorii listu jako specjalnego gatunku
mowy, pełnego paradoksów [1]. Wsród nich: Zdzisław J. Adamczyk, Stanisław Adamczewski, Alina
Aleksandrowicz, Jerzy Bartmiński, Kazimierz Cysewski, Teresa Dobrzyńska, Anna Duszak, Antoni Furdal,
Stanisław Gajda, Michał Głowiński, Grzegorz Grochowski, Anna Kałkowska, Anna Wierzbicka, Aleksander
Wilkoń, Bożena Witosz, Maria Wojtak, Roman Zimand, Stefania Skwarczyńska i inn.
Cel i zagadnienia artykułu. Mając na celu wyjaśnienie strukturno-semantycznych, właściwości listów
Żeromskiego, w artykule zamierzamy zaakcentować fakt, że badanie korespondencji pisarza jest sprawą
perspektywiczną nawet z dwóch powodów: włączone do dyskursu humanistycznego listy Żeromskiego
uzupełnią wizerunek jego epoki, a także odsłonią sposoby autoprezentacji pisarza.
Przedstawienie podstawowego materiału i uzasadnienie wyników badania. Niedosyt naukowych
opracowań listów pisarza częściowo tłumaczy się tym, że przez długi okres były one niedostępne dla badaczy, a
częściowo tym, że, przyćmione blaskiem jego słynnych Dzienników, pozostały niedocenione jako wartościowe
ego-dokumenty i cenne wzorce intymnego piśmiennictwa.
Lista zbioru zachowanych lub znanych listów Żeromskiego liczy na dzień dzisiejszy ponad tysiąc jednostek.
Przygotowanie pełnej edycji Listów Stefana Żeromskiego zostało rozpoczęte zaraz po śmierci pisarza w
1925 roku i dopiero w roku 2010 został wydany 6. ostatni tom wydawanych przez «Czytelnik» listów a 39. tom
«Pism zebranych» S. Żeromskiego. Mimo braku precyzyjnej ciągłości zbadany materiał epistolograficzny
pozwala na pewne uogólnienia dotyczące struktury i semantyki listów Żeromskiego.
Analiza korespondencji pisarza bez względu na okres jej prowadzenia doprowadza do konkluzji, że owe
listy jako cechę stałą zachowują ścisłe podporządkowanie konwencji gatunkowej: jest w nich stosowana
właściwa rama metatekstowa, tekst główny cechuje spójność i konsekwencja tematyczna, a naczelnym
czynnikiem koherencji jest podmiot. Jednak na tle podstawowej wierności gatunkowi listy Żeromskiego
zawierają cechy, które stanowią o ich specyfice, ujawniającej się zarówno na poziomie struktury, jak i semantyki.
Zanim przejdę do omówienia szczególnych cech tekstu głównego, które pokażą, jak mają się listy pisarza do
wzorców gatunkowych, przedstawię wyniki analizy materiałowej dotyczącej ramy tekstowej.
Dokonana analiza materiału pokazuje, że cechą charakterystyczną listów pisarza jest przestrzeganie zasady
podawania okoliczności pisania listu – miejsca i daty. Przy tym miejsce pisania jest regularnie odnotowywane w
listach do korespondentów z dalszego kręgu komunikacji prywatnej, mniej regularnie – do bliższych przyjaciół.
W listach do żony i syna często wskazówka dotycząca miejsca nie jest obecna, z okoliczności dotyczących
pisania zostaje wyjaśniana tylko data, co wypływa z pragmatycznej presupozycji, że rodzina czekająca na list
dobrze wie, skąd Nadawca list napisze. Jest zauważalne, że wskazówka na datę i miejsce nie ma w badanych
listach stałego miejsca i jest odnotowywana przez Nadawcę zarówno na początku pisma, jak i w zakończeniu, co
też jest akceptowane w ramach reguł gatunkowych: Oleśnica, 11 XII[18]86; 25 XI[18]88, Zakopane; 26 IV
[18J92 Warszawa; Rapperswil, 17 VIII 94; Zakopane, 16 lipca 1904, Ud [5].
Obecność formuły adresatywnej zawierającej najczęściej emocjonalnie zabarwione zwracanie się do
adresata jest zasadniczą cechą wszystkich listów Żeromskiego. Czytamy w listach: Moja ukochana Heluniu!
Moje maleństwo najdroższe! Niewierna żono!!!!!!! Kochana Tusiutku! Szanowny i Drogi Panie! Wielmożny
Panie Dyrektorze! Kochany Rafale! [5].
Także listy cechuje stałe odwołanie się do przebiegu korespondencji z adresatem: Nie odpisałem na list
Szanownego Pana niezwłocznie, ponieważ [...]; W tej chwili otrzymałem list Szanownego Pana [...]; Wiem, jaki
jestem niewdzięczny, na tyle twoich listów odpisując dziś dopiero [...][5].
Co dotyczy formuł finalnych stwierdzających «zwijanie» kontaktu – ich stosowanie także jest stałym
elementem ramy metatekstowej badanych listów: Kończę, bo już się ściemnia; Chce mi się zakończyć
zapewnieniem...; Kończę bezsens niniejszy przeproszeniem; A zresztą – kończę [5].
Zwraca uwagę charakter pozdrowień zamykających list: są stosowane obligatoryjnie, często mają charakter
rozbudowany, zawierając dodatkową informacje, jak w następujących przykładach: Łączę serdeczne
pozdrowienia od nas wszystkich i Futura, który w tych dniach będzie derżal ispytanie, pozostaje z prawdziwym i
głębokim szacunkiem; lub: Zasełając Szanownemu Panu serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich i
przepraszając Go uprzejmie, jeżeli czymkolwiek bez wiedzy i chęci uraziłem Szanownego Pana, pozostaję z
prawdziwym i głębokim uszanowaniem [5].
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W przytoczonych przykładach jest zauważalne, że występuje tendencja łączenia wyrazów szacunku z
pożegnalnymi pozdrowieniami w jednym zdaniu. Jeśli zaś chodzi o oddzielne formy pożegnalne – są one u
Żeromskiego wyraźnie kurtuazyjne i eksponujące znajomość tradycji epistolograficznej:.Ściskam Cię serdecznie
i oczekuję całą duszą; Ściskam Was wszystkich serdecznie;; Ściskam dłoń Twoją i zasełam pozdrowienia całej
Twojej Rodzinie; Przy tej okazji łączę wyrazy najgłębszego szacunku, z jakim niezmiennie pozostaję itp. [5].
Podpis, który jest obligatoryjnym zamykającym elementem listów Żeromskiego (oprócz listów do Oktawii i
syna), najczęściej ma kształt tradycyjny: S. Żeromski; sługa powolny Stefan Żeromski; Twój na zawsze St.; Wasz
S. Żeromski; Stefan. Żartobliwe podpisy występują dość rzadko i tylko w listach do Oktawii.
Jak się okazuje, niewłaściwe dla listów Żeromskiego jest stosowanie postscriptum: jest ono bardzo rzadkie,
a jeśli jest wprowadzane, pojawia się bez konwencjonalnego wyodrębnienia przez sygnały graficzne P. S. lub PS.
Wypowiedzi, umieszczone w funkcji postscriptum, na odmianę od czechowowskich wcale nie posiadają cech
artystycznych, jak w przytoczonym przykładzie: Ile lat ma Twój syn? Gdzie się uczy? Mój ma 12 lat i jest trzeciej
klasie Liceum Montaigneʼa [5]. Dana uwaga jednak nie jest przejawem zaburzenia formy gatunkowej, ponieważ
obecność postscriptum w liście jest fakultatywna.
Analiza ramy metatekstowej listów Żeromskiego ujawnia stosowanie całego zespołu jej elementów, co
świadczy o przywiązaniu pisarza do europejskiej tradycji epistolograficznej tkwiącej w kulturze polskiej.
W odróżnieniu od formalnej strony listów ich treść i sposoby jej wyrażania reprezentują luźniejsze ujęcie
konwencji gatunkowej. Treść listów rozwija się w stronę literackości, przekraczając granicy literatury użytkowej.
Literackość owa występuje na różnych poziomach tekstotwórczych: od słownictwa utworu epistolograficznego,
poprzez jego strukturę składniową, architektonikę tekstu, stosowane w tekście głównym typy tekstu, strategie
autokreacji itd. Ponieważ Żeromski, szczególnie jeszcze «w drodze» do literatury, traktował pisanie listów jako
warsztat pisarski (zresztą, w ten sam sposób traktował dzienniki), wszystkie tendencje tekstotwórcze, później
przejawiające się w jego utworach fabularnych, są rozpoznawalne w jego listach.
Przede wszystkim, w listach, jak i w utworach Żeromskiego, da się wyczuć dążenie pisarza do zachowania
w piśmie naturalnego toku żywej mowy, fascynację bezpośrednim procesem rodzenia się słowa. Ta swoistość
czyni z utworów Żeromskiego, zarówno epistolograficznych, jak i literackich, zjawisko samobytne na tle całej
historii literatury polskiej.
Ponieważ główną zasadą tekstotwórczą listów Żeromskiego, jak wspomniałam wyżej, jest respektowanie
konwencji gatunkowej, specjalnie skupię się tylko na momentach, które ujawniają niezgodność z konwencją, a
wobec tego pozwalają poznać swoistość listów pisarza. Pomysłodawczyni współczesnego projektu badawczego
dotyczącego słownictwa pism Żeromskiego Kwiryna Handke omawia w Tomie wstępnym obfitą literaturę
przedmiotu, zawierającą wybór najważniejszych publikacji o Stefanie Żeromskim, jego twórczości, stylu i
języku. Otwiera listę książka Stanisława Adamczewskiego Serce nienasycone, która przez lata pozostaje jednym
z najbardziej rzetelnych opracowań specyfiki języka pisarza. Tworzona za długo przed powstaniem
lingwistycznej analizy tekstu, książka ta sięga sedna twórczej maniery Żeromskiego, odnosząc ją do osobowości
pisarza – bujnej i sprzecznej, która zarówno stanowiła o świetności jego pisarstwa, jak i jego zboczeniach –
manierze superlatywów. Autor dał rejestr pisarskich «grzechów» Żeromskiego, zaliczając do nich oprócz
superlatywów także natłok ulubionych metafor, pasję do nagromadzeń, wielorakie chwyty leksykalne,
stwierdzając, że grzechy te są nierozdzielne od cnot, bo tworzą kompleks odrębny, jedyny w swoim rodzaju [2].
Przez dłuższy zaś czas utrzymywała się krytyczna opinia o pisarskiej manierze Żeromskiego. W refleksji
literaturoznawczej wspomniane cechy idiostylu pisarza dostały miano «żeromszczyzny» i były oceniane
negatywnie. Jednak w miarę rozwoju koncepcji językowego obrazu świata to określenie pozbyło się
nacechowania pejoratywnego, ponieważ styl Żeromskiego został doceniony jako wybitny przykład oryginalności
językowego podmiotu. Nie wyklucza to jednak krytycznego podejścia do stosowanych w nim nadmiernych
środków językowych.
Obserwując właściwości tekstotwórcze listów pisarza, można przekonać się, że jego epistolografia
rzeczywiście pewni funkcję warsztatu pisarskiego – chociażby ze względu na to, że analiza porównawcza
słownictwa pism Żeromskiego i słownictwa jego listów wskazuje na pełną korelację ich pól leksykalnosemantycznych. Największa frekwencja cechuje w listach słownictwo z pola dom i przestrzeń udomowiona i
myśl i mowa, co jest zrozumiałe ze względu na antropocentryczność omawianego gatunku.
Słownictwo dotyczące domu i przestrzeni udomowionej występuje w listach dla szczegółowego
przedstawienia otaczającej rzeczywistości, a także jako nastrojowy opis zamieszkałych i zwiedzanych przez
pisarza domów, na przykład: w hotelu Porta Rossa; od naszego mieszkania; wśród ogrodów i will; pod sąsiednią
kamienicą serenada [5], albo opis domu, który występuje jako ironiczna charakterystyka jego właściciela: Ant.
Potocki ma zamiar nabyć dla siebie domek, skromny domek w Zakopanem [...] Taki Stecki obstalowuje sobie u
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WitkfiewiczaJ pałac w stylu zakopiańskim, formalny pałac [...] W tym domu «biblioteka» niesłychana, gdzie,
rozumie się, mnóstwo dzieł o uszczęśliwieniu ludzkości [5].
Jak pisze Elżbieta Sękowska o funkcjach wymienionej leksyki w utworach pisarza: [...] Żeromski
wykorzystywał w twórczości opisy przestrzeni udomowionej w celu zobrazowania stanu przeżyć wewnętrznych
bohatera, a także jako element charakterystyki zewnętrznej [3].
Z analizy epistolografii pisarza możemy wyprowadzić konkluzję podobną do sformułowanej na temat jego
twórczości litarackiej: w listach Nadawca stosuje leksykę z zakresu przestrzeni udomowionej w celu autokreacji,
a także jako element zewnętrznej charakterystyki obiektów mówienia.
Następne pole leksykalne o wysokiej frekwencji w utworach Żeromskiego – to leksyka, nazywająca myśl i
mowę. Jak sądzi Henryka Sędziak, pełni ona różne funkcje. Przede wszystkim, służy przekazywaniu myśli,
przeżyć i doznań, daje możliwość poznania sposobu widzenia świata, sposobu myślenia zarówno autora, jak i
bohaterów [4].
Analiza listów pisarza wskazuje na to, że wysoka częstotliwość wyrazów z tej grupy leksykalnosemantycznej także tworzy specyfikę ich tekstów. Spotykamy w listach następujące przykłady: umyślili; dziwnie
smutne uczucia; słów kilka powiedzieć; noszę się i noszę z myślą ufundowania; uważa za wolnomularskie
(eheu!) pismo; nie wierzę w 251 energię naprawiaczy rodu ludzkiego ; bredzić listownie; wobec tego rodzaju
współbiesiadników itp [5].
Specyfikę utworów Żeromskiego tworzą również sposoby przetwarzania leksyki. Mam na myśli zarówno
derywaty słowne, jak i sposoby łączenia wyrazów, wśród których wyróżnia się bardzo rozległa synonimika,
antonimia, zauważalna jest także wielość używanych epitetów i metafor oraz frazeologizmów. Z wyjątkiem
ostatniego czynnika wymienione właściwości języka Żeromskiego znajdują swoją realizację także w listach
pisarza.
Na przykład, w listach Żeromskiego obficie występuje ekspresywne słowotwórstwo, na przykład:
glupieteńki, ale młody; serenada, wprawdzie przecudna; duet najśłiczniejszy; młode pisemko; skromny domek;
syneczkowi najmilszemu i in. Obficie są tworzone epitety {głęboki ból; palące łzy; cena straszna; szalona
odwaga; serce braterskie; święte stopy; głos niemal piorunowy; łzy przebrzydłe, zdziczałe oczy, etc) [5].
Wśród cech charakterystycznych dla leksyki listów Żeromskiego występuje rozbudowana synonimika: Gdy
człowieka obejmuje tęsknota, nuda, spleen, pesymizm, smutek wreszcie [...]. Często spotykane jest wymienianie
kilku z rzędu par antonimów: Cię nikt nie kochał moją miłością, tym wszystkim, co jest w człowieku: dobrem i
złem, namiętnością iplatonizmem, rozumem i wolą [5].
Zauważalne jest, że dążenie autora do upiększenia języka listów i do wzbogacenia sposobów wyrazu nie
znajduje odbicia w stosowaniu frazeołogizmów. Jest powszechnie znane, że frazeologia jest sztuką trafnej, a
nawet dowcipnej aluzji, której używa się jako czynnika tworzenia ironii lub samoironii. Natomiast koncepcja
całej epistolografii Żeromskiego, moim zdaniem, jest antyironiczna i podporządkowana strategii autokreacji
pisarza. Najczęściej podmiot jego listów jest poważny, skupiony na problemach wewnętrznych. Tragiczny w
miłości, jak bohater romantyczny, dzielny w kontaktach z przyjaciółmi, jak działacz społeczny, w listach z
najbliższymi (z Oktawią i z synem) autor też stosuje strategie jednoznaczne, nie stosuje gry językowej, której
służą frazeologizmy.
Natomiast poetyka tekstów epistolarnych Żeromskiego obfituje w liczne porównania: twarde jak kamień
nieszczęście; nerwy [...] jak rozluźnione struny starej gitary, zauważalne jest również użycie metafor i
personifikacji (żyj i świeć, jasna gwiazdo!.. II Zegary [...biją i przeszywają mnie na wskroś) [5]. Ta okoliczność
potwierdza literackość listów Żeromskiego i ujawnia autorską intencję wywołania u Odbiorcy wrażenia
estetycznego.
Ze względu na wyżej wskazane zjawiska w zakresie słownictwa listów Żeromskiego i sposobów jego
przetwarzania można konkludować, że na poziomie leksykalnym zarówno w utworach pisarza, jak i w jego
listach działają te same mechanizmy językowe. W przypadku listów istnieje więcej podstaw, by mówić o
nadmiarze stosowanych w nich środków leksykalnych. Jeśli zaś wziąć pod uwagię wspomniane założenie, że
«wczesny» Żeromski świadomie kreował listy jako teksty literackie – należy uznać, że ten sposób oddziaływania
na emocjonalną sferę odbiorcy przez wyżej wymieniony zasób środków wyrazu należy do konstytutuwnych
właściwości stylu listów pisarza.
Na poziomie składni w listach Żeromskiego zwraca uwagę przytaczanie kilku jednorodnych części zdania w
intencji utrwalenia i akcentowania wypowiedzianej myśli: cierpię z Tobą bardziej jak brat, bardziej jak mąż,
bardziej jak kochanek; znajdą się słowa/ piękne słowa; Nie wiesz, co ci jest, co się dzieje i tak złe się dzieje; Ja
Cię rozumiem, Heluniu, rozumiem dobrze [5].
Tekstotwórczym elementem w listach Żeromskiego jest także założona semantyczna niedokończoność
zdań, semantyka ukrytych treści, co jest charakterystyczne dla listu romantycznego: A chciało mi się choć raz Ci
spojrzeć w oczy, bo może już nigdy nie spojrzę...; Znikła... przepadła...; Tak mało ich było w życiu... [5].
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Mimo ogólnego podporządkowania się przepisom gatunkowym listy Żeromskiego czasami prezentują też
odstępstwa na rzecz innych gatunków. O gatunkowym eklektyzmie listów pozwalają mówić występujące znaki
wtrącenia w tkankę tekstu eseju, opowiadania, sprawozdania, itd. Na przykład, w konwencji gatunkowej
sprawozdania ujęte są listy do Henryka Bukowskiego, pisane przez Żeromskiego z Raperswilu: I. P[an] Fah [...]
dał mi rachunek przybliżony za oprawę w ramy ... Il. Pokój Mickiewicza już urządziłem [...]. III. W gablocie
bibliotecznej... urządziłem autografy literatów polskich [...]. IV Oprawy pięciu ksiąg z Kroż są polskie z r.1578 i
1579 itd. [5].
Jeszcze jeden przykład ujawnia stosowaną dramatyzację przekazu, która też wskazuje na zaburzenie granic
gatunkowych listu. Chodzi tu o scenę kłótni Żeromskiego z P. Rużyckim, kasztelanem Muzeum Narodowego
Polski w Raperswilu:
Zamierzając wykonać to polecenie szanownego pana, udałem się do pana Rużyckiego, który znajdował się
sam w dużej Sali na dole, i najuprzejmiej odezwałem się w te słowa:
– Czy pan pozwoli zabrać z tej Sali cztery sztychy i zawiesić w pokoju Falcka?
P. Ruzycki podniesionym głosem i wywijając rękami odpowiedział:
– Ani mi się pan waż ruszać tych sztychów! Nie weźmiesz ich, pan! Ponieważ coraz bardziej wrzeszczał,
rzekłem z całym pokojem;
– Bądź pan łaskaw nie podnosić głosu i rozważyć rzecz spokojnie. Pan Bukowski polecił mi...
– Nic mię nie obchodzi, co panu polecił pan Bukowski! Itp [5].
Występowanie w tekście głównym listów Żeromskiego fragmentów innych gatunków niewątpliwie dodaje
owym listom walorów artystycznych, natomiast oddala od gatunkowych przepisów ukształtowania tekstu.
Przypomnę, że eklektyzm gatunkowy jest cechą zauważalną raczej we wcześniejszej korespondencji pisarza, gdy
każdy tworzony przez niego tekst realizując konkretną intencję pragmatyczną także pełnił funkcję warsztatu
literackiego.
Wnioski i perspektywy dla dalszych badań. Podjęta w artykule analiza listów Stefana Żeromskiego
prowadzi do wniosku o przywiązaniu Żeromskiego do europejskiej tradycji epistolograficznej, jeśli chodzi o
formalnej stronie listów, natomiast świadczy, że kształtowanie treści listów odbiega od kanonów
epistolograficznych i rozwija się w stronę literackości, przekraczając granicy literatury użytkowej. Literackość
owa ujawnia się w strukturno-semantycznych właściwościach listów: derywaty słowne, sposoby łączenia
wyrazów, wśród których wyróżnia się bardzo rozległa synonimika, antonimia, wielość używanych epitetów i
metafor, założona semantyczna niedokończoność zdań, semantyka ukrytych treści, gatunkowy eklektyzm – te
cechy tworzą idiostyl pisarza i nawiązują do jego utworów literackich. Czyli epistolografia Żeromskiego pewni
funkcję warsztatu pisarskiego. Uważam, że ciekawą perspektywą dalszych badań spuścizny epistolograficznej
znanych pisarzy są relacje, zachodzące pomiędzy sposobem tworzenia tekstów ich listów a tekstów fabularnych.
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Потапенко Лілія. Структурно-семантичні особливості листів Стефана Жеромського. У статті висвітлено
специфіку епістолярних текстів Стефана Жеромського, що полягає в їх структурно-семантичній організації. Аналіз
виконано на тлі європейської епістолярної традиції й канонічних зразків організації текстів листа. Листи
письменника свідчать про дотримання Жеромським канонів жанру, якщо йдеться про формальну організацію листа
(текстову рамку), однак демонструють вільний підхід автора до організації змісту (основного тексту). Серед рис, які
визначають особливість організації основного тексту листів і характеризують ідіостиль письменника, виділено такі
структурно-семантичні чинники, як словникові деривати, широка синонімія й антонімія, численність уживаних
епітетів і метафор, навмисна семантична незакінченість речень, семантика прихованих змістів, застосування
жанрово невластивої листу організації змісту. Саме ці чинники творять надмірну літературність текстів і жанрову
еклектику, що приводить до висновку про визнання епістолярію Жеромського його письменницькою майстернею,
доробок якої письменник використовує у своїх фабулярних творах.
Ключові слова: жанр, епістолярний текст, текстова рамка, основний текст, ідіостиль, жанрова еклектика.
Потапенко Лилия. Структурно-семантические особенности писем Стефана Жеромского. В статье
рассмотрена специфика эпистолярных текстов Стефана Жеромского, заключающаяся в их структурно-
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семантической организации. Анализ выполнен на фоне европейской эпистолярной традиции и канонических
образцов организации текстов письма. Письма писателя свидетельствуют о соблюдении Жеромским канонов жанра,
если речь идет о формальной организации письма (текстовой рамке), однако демонстрируют свободный подход
автора к организации содержания (основного текста). Среди черт, которые определяют особенность организации
основного текста писем и характеризуют идиостиль писателя, выделены такие структурно-семантические факторы:
словарные дериваты, широкая синонимия и антонимия, частотность употребляемых эпитетов и метафор, нарочитая
семантическая незаконченность предложений, семантика скрытых смыслов, применение жанрово несвойственной
письму организации содержания. Именно эти факторы создают чрезмерную литературность текстов и жанровую
эклектику, что позволяет сделать вывод о признании эпистолярия Жеромского его писательской мастерской,
наработки которой писатель использует в своих фабулярных текстах.
Ключевые слова: жанр, эпистолярний текст, текстовая рамка, основной текст, идиостиль, жанровая
еклектика.
Potapenko Liliya. Structural-semantic Features of Stefan Zheromsky᾿s Letters. The article focuses on the
specifics of epistolary texts by Stefan Zheromsky, their structural-semantic organization. The analysis is made within the
framework of European epistolary tradition and consideration of canonic letter tailoring samples. Zheromskyʼs letters
demonstrate that the writer followed the genreʼs canons in the formal organization of letters (text frame), however they
display the writerʼs free approach to the context (main text) organization. Among the characteristic features of the writerʼs
idiostyle and his lettersʼ main text organization there are distinguished the following structural-semantic elements: lexical
derivatives, rich synonymy and antonymy, numerous epithets and metaphors, semantic incompleteness of sentences,
semantics of hidden senses, and usage of letter context organization not specific to the genre. These very features produce
excessive literariness of the texts and genre eclectics. This leads to Zheromskyʼs epistolary recognition, the fruitful results of
which the writer applies in his plots.
Key words: genre, epistolary text, text frame, main text, idiostyle, genre eclectics.
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Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
У статті розглянуто особливості реалізації емотивності в трансжанрових пасторальних поетичних текстах
(наприклад пасторальний гімн, пасторальна балада тощо). Виявлено, що зближення пасторалі з матрицями інших
поетичних жанрів відбувається за принципами жанрового бленду, жанрової добудови або жанрової вбудови-бленду
й зумовлюється моделюванням образу емоції автора в поетичному тексті. Емотивність трансжанрової пасторалі
може організовуватися за маятниковою або піковою моделями, або моделлю вихра, а емотивний поворот (ключове
тональне переломлення) відбувається в нетиповому для пасторалі напрямі: від переживання ліричним субʼєктом
благодаті до тривоги, суму або до його суперечливих внутрішніх відчуттів (наприклад захоплення, огорнутого
сумом, або нерозділеного кохання, овіяного зачаруванням). Зʼясовано, що жанровизначна ознака пасторалі, що
полягає в конвергенції образів, залишається домінантною в трансжанровому пасторальному тексті й знаходить вияв
у емотивних імплікатурах (пасторальний гімн), парадоксі внутрішніх відчуттів ліричного субʼєкта (пасторальне
хайку, пасторальна балада), позначеному відповідними зображувально-виражальними засобами.
Ключові слова: емотивність, емотивний поворот, трансжанровий поетичний текст.

Постановка наукової проблеми та її значення. Поетика жанру віршованої пасторалі викликала й
продовжує викликати інтерес у дослідників поетичного слова, дарма що сьогодення позначене
пануванням позажанрового ліричного вірша. У філологічній парадигмі поетична пастораль отримала
досить різностороннє висвітлення. Зʼясовано еволюцію жанру пасторалі в межах XVI–XVII ст.
(В. Н. Ганин), виявлено впровадження пасторальних мотивів в ідіостилях окремих авторів
(Д. В. Минахин, Т. Винник), окреслено основні ознаки реалізації емотивності пасторалі (у співвідношенні протомодель :: варіант) (І. А. Редька), а також варіювання особливостей емотивного повороту
пасторалі в діахронічному аспекті (І. А. Редька). Утім, наявні розвідки з цієї теми не вичерпують
© Редька І., 2016
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семантической организации. Анализ выполнен на фоне европейской эпистолярной традиции и канонических
образцов организации текстов письма. Письма писателя свидетельствуют о соблюдении Жеромским канонов жанра,
если речь идет о формальной организации письма (текстовой рамке), однако демонстрируют свободный подход
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основного текста писем и характеризуют идиостиль писателя, выделены такие структурно-семантические факторы:
словарные дериваты, широкая синонимия и антонимия, частотность употребляемых эпитетов и метафор, нарочитая
семантическая незаконченность предложений, семантика скрытых смыслов, применение жанрово несвойственной
письму организации содержания. Именно эти факторы создают чрезмерную литературность текстов и жанровую
эклектику, что позволяет сделать вывод о признании эпистолярия Жеромского его писательской мастерской,
наработки которой писатель использует в своих фабулярных текстах.
Ключевые слова: жанр, эпистолярний текст, текстовая рамка, основной текст, идиостиль, жанровая
еклектика.
Potapenko Liliya. Structural-semantic Features of Stefan Zheromsky᾿s Letters. The article focuses on the
specifics of epistolary texts by Stefan Zheromsky, their structural-semantic organization. The analysis is made within the
framework of European epistolary tradition and consideration of canonic letter tailoring samples. Zheromskyʼs letters
demonstrate that the writer followed the genreʼs canons in the formal organization of letters (text frame), however they
display the writerʼs free approach to the context (main text) organization. Among the characteristic features of the writerʼs
idiostyle and his lettersʼ main text organization there are distinguished the following structural-semantic elements: lexical
derivatives, rich synonymy and antonymy, numerous epithets and metaphors, semantic incompleteness of sentences,
semantics of hidden senses, and usage of letter context organization not specific to the genre. These very features produce
excessive literariness of the texts and genre eclectics. This leads to Zheromskyʼs epistolary recognition, the fruitful results of
which the writer applies in his plots.
Key words: genre, epistolary text, text frame, main text, idiostyle, genre eclectics.

Стаття надійшла до редколегії
20.04.2016 р.

УДК 811.111+81ʼ38

Інна Редька

Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
У статті розглянуто особливості реалізації емотивності в трансжанрових пасторальних поетичних текстах
(наприклад пасторальний гімн, пасторальна балада тощо). Виявлено, що зближення пасторалі з матрицями інших
поетичних жанрів відбувається за принципами жанрового бленду, жанрової добудови або жанрової вбудови-бленду
й зумовлюється моделюванням образу емоції автора в поетичному тексті. Емотивність трансжанрової пасторалі
може організовуватися за маятниковою або піковою моделями, або моделлю вихра, а емотивний поворот (ключове
тональне переломлення) відбувається в нетиповому для пасторалі напрямі: від переживання ліричним субʼєктом
благодаті до тривоги, суму або до його суперечливих внутрішніх відчуттів (наприклад захоплення, огорнутого
сумом, або нерозділеного кохання, овіяного зачаруванням). Зʼясовано, що жанровизначна ознака пасторалі, що
полягає в конвергенції образів, залишається домінантною в трансжанровому пасторальному тексті й знаходить вияв
у емотивних імплікатурах (пасторальний гімн), парадоксі внутрішніх відчуттів ліричного субʼєкта (пасторальне
хайку, пасторальна балада), позначеному відповідними зображувально-виражальними засобами.
Ключові слова: емотивність, емотивний поворот, трансжанровий поетичний текст.

Постановка наукової проблеми та її значення. Поетика жанру віршованої пасторалі викликала й
продовжує викликати інтерес у дослідників поетичного слова, дарма що сьогодення позначене
пануванням позажанрового ліричного вірша. У філологічній парадигмі поетична пастораль отримала
досить різностороннє висвітлення. Зʼясовано еволюцію жанру пасторалі в межах XVI–XVII ст.
(В. Н. Ганин), виявлено впровадження пасторальних мотивів в ідіостилях окремих авторів
(Д. В. Минахин, Т. Винник), окреслено основні ознаки реалізації емотивності пасторалі (у співвідношенні протомодель :: варіант) (І. А. Редька), а також варіювання особливостей емотивного повороту
пасторалі в діахронічному аспекті (І. А. Редька). Утім, наявні розвідки з цієї теми не вичерпують
© Редька І., 2016
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проблематику вивчення емотивності зазначеного поетичного жанру. Так, одним із досі не висвітлених
аспектів поетичної пасторалі постає особливість емотивного повороту або тонального переломлення в
трансжанровому вимірі. Відразу зазначимо, що до трансжанрових пасторальних поетичних текстів
належать пасторальна ода, пасторальна елегія, пасторальна балада, пасторальний гімн, пасторальне
хайку та інші поетичні твори, у яких простежено зрощення жанрових матриць.
Мета й завдання дослідження. Мета статті  виявлення особливостей реалізації категорії
емотивності в текстах трансжанрової поетичної пасторалі. Обʼєкт дослідження  категорія емотивності
в трансжанровому пасторальному тексті, а предмет – варіювання протомоделі емотивності пасторалі під
впливом зближення з матрицею іншого поетичного жанру. Матеріалом дослідження слугують
трансжанрові пасторальні тексти XVIII–XXI ст. Таке дослідження насамперед уможливлюється
1) постулатом про емотивність як текстову репрезентацію емоцій автора [11, c. 8, 24]; 2) тезою
Т. С. Еліота, підтриманою й розроблюваною У. Еко, про знаходження «обʼєктивного корелята» або
формули створення емоції в тексті [12, с. 67]; 3) теоретичними даними про взаємоперехід емоцій
[6, c. 37]; 4) розробленою методикою дослідження моделей жанрових зрощень [1, c. 6470].
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Жанр
поетичної пасторалі, цебто віршовані тексти, що в дусі стилізованої простоти змальовують чесноти
життя людей (здебільшого пастухів) на лоні природи як в умовах золотого віку, так і в контексті
буденності [5, с. 539; 8, c. 197; 2, c. 330; 10, с. 122], зазнав значної кількості модифікацій в англомовній
поетичній традиції. Так, однією з форм модифікації поетичної пасторалі постає її трансжанровий
різновид. Трансжанровим є поетичний текст, у якому поєднуються ознаки двох і більше жанрів
(канонічних або неканонічних), що, зокрема, може спричинятися необхідним моделюванням образу
емоції автора в його межах.
Відомо, що за кожним поетичним жанром закріплена відповідна домінантна емоція [7, c. 118].
Наприклад, для балади типове переживання ліричними персонажами трагедійності, для елегії – суму,
повʼязаного з утратою цінного обʼєкта, для оди – високі почуття-захоплення певними рисами індивіда
тощо. Для пасторалі типові прагнення ліричного героя до душевної гармонії.
Під емотивністю розуміємо текстову категорію, що формується під впливом емотивної функції
мови, яка передбачає здатність мовних одиниць передавати почуття автора художнього твору
реципієнтові [11, c. 6; 9, с. 9]. Емотивність поетичного тексту має динамічні риси, а одним зі специфічних
її аспектів є емотивний поворот, який ми визначаємо як текстову стратегію зміни автором домінуючого
емотивного компонента (іноді навіть на протилежний) у комплексній емотивно-когнітивній структурі
поетичного тексту, маркованій лінгвопоетичними засобами, за допомогою застосування відповідних
композиційних прийомів. Це відбиває (свідому чи досвідому) емоційну переорієнтацію автора вірша.
Подане вище визначення спирається на поняття «афективно-когнітивної структури», яке Керрол Ізард
трактує як ментальне утворення, що містить інформацію про виникнення емоції як відгуку психіки
індивіда на певний ментальний образ (символ, поняття, думку тощо) [3, с. 28].
Специфіка емотивного повороту пасторалі полягає в його кумулятивних характеристиках (термін
«кумулятивний образ» належить В. А. Кухаренко [4, c. 18]), які фіксують перехід ліричного субʼєкта від
одного емоційного стану до іншого через низку текстових мотивів, які вибудовують комплексне поняття
гармонії (або «формулу відчуття» гармонії [12, с. 67]) у межах тексту пасторалі.
Протомодель емотивності англомовної пасторалі містить низку мотивів, із яких центральними
постають мотиви блокування тривоги та утвердження благодаті, які під впливом жанроспецифічної
функції пасторалі – конвергенції образів – формують комплексне поняття абсолютної гармонії з
довкіллям, яке переживає ліричний субʼєкт.
У результаті зближення пасторалі з іншими поетичними жанрами деякі з її жанрових ознак можуть
домінувати або поступатися домінантним рисам іншого жанру. У звʼязку з цим емотивний поворот
трансжанрової пасторалі може зберігати риси протомоделі емотивності (тобто рух від душевної тривоги
до гармонійної благодаті), утім, деякі з його ознак неминуче підлягають модифікації. Так, у трансжанрових пасторалях один образ емоції може 1) супроводжуватись іншим образом емоції; 2) плавно
змінюватись іншим образом емоції або 3) парадоксально поєднуватись із протилежним образом емоції.
Розглянемо такі випадки реалізації емотивності в англомовних трансжанрових пасторалях.
Заявлене автором жанровизначення твору може впливати на читацькі установки його прочитання
[1, с. 67]. Так, жанрове визначення поетичного тексту «Pastoral Hymn» [13], як-от у вірші, написаному
Анною-Летицією Барбо (1743–1825), вочевидь, може формувати читацьку антиципацію оспівування рис
головного героя у вірші.
На рівні жанрової взаємодії матриця аналізованої пасторалі є експліцитно представленою в тексті,
що можна відзначити такими пунктами: 1) за своєю формою аналізований вірш є еклогою (різновидом
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пасторалі), тобто являє собою діалог ліричного героя-мандрівника, котрий наполегливо намагається
знайти шлях до Ієрусалиму (The road to Zionʼs gate I seek), із невидимим міфічним персонажем у тексті;
2) ліричний герой здійснює свою подорож тернистим пасторальним ландшафтом, опис якого складають
негативно конотовані слова ([the way] though crags obstruct and brambles tear; the way […] crossed by
waters wide and deep; [the way] through flood and fire), що позначають гористий тернистий вузький шлях;
3) герой здійснює подорож заради досягнення душевної гармонії. Натомість матриця гімну окреслюється
в тексті низкою імплікатур, що представляють гімн у якості так званого «haunted» genre [15, с. 14] (з англ.
дослівно  «жанрового привиду»).
Пасторальні ознаки вірша, зокрема сюжетне долання ліричним героєм гористого шляху, причому не
легких, мальовничих та приємних для сходження етапів (як у класичній пасторалі), а підступних, майже
непрохідних місць, і формує особистість мандрівника, якого зміцнює шлях, де на кінцевому етапі він
прагне досягти Божого благословення. Розгортання подібного аретологічного сюжету неминуче притягує
ознаки гімну, а саме схвалення та оспівування мужніх рис ліричного героя. Ознаки гімну, обʼєктивовані
жанровою назвою, відтіняють, підкреслюють, посилюють пасторальну образність тексту. Невидимий
міфічний персонаж пророкує прихильність божества до мандрівника (God speed thee, pilgrim, on thy
way!), що є одним із завдань аретології [2, c. 295].
Монументальність образності, притаманної жанру гімну [2, с. 296], нівелюється пасторальними
ознаками в тексті. Натомість матриця гімну привносить у текст ознаки символічності. Це прочитується в
процесі сходження ліричного героя на вершину гори, що символізує його перехід на новий щабель
духовного розвитку. У межах вірша, окрім подорожі, символічними постають простір і сам образ мандрівника, якого звеличує стійкість духу, що виробляється під час сходження ним на вершину гори. Це все
вписує стратегію захоплення реципієнтом особистістю такого героя в поетичний текст.
З іншого боку, трансжанрові образи пасторального гімну демонструють тенденцію відкритості
простих образів (наприклад craggy road) через техніки символізації (набування образами абстрактних
ознак підвищеної значимості) переростати в монументальні: (the road to spiritual strength). Символізм дій
мандрівника виводить пасторальну образність на вищий рівень, що насичує вірш більш високими
смислами, які обертаються навколо ідеї духовного зростання особистості.
Із погляду мовленнєвих актів, текстову тканину вірша організовують імперативи та квестиви й лише
наприкінці вірша зʼявляється декларатив, що є типовим для поетики гімну: God speed thee, pilgrim, on thy
way! Відсутність супротиву настановам із боку ліричного героя та постановка ним подальших запитань
свідчать про його рішучість долати тяжкий шлях, що й викликає оспівування його дій.
Опис автором шляху до досягнення мандрівником указаної мети активізовує такі мотиви зміни
емотивності тексту: 1) мотив формування тривоги; 2) мотив блокування тривоги; 3) мотиви надання
настанов; 4) мотив формування тривоги за невчасне виконання завдання; 5) мотив благословення
(утвердження благодаті). Тож емотивність аналізованого поетичного тексту розвивається за маятниковою моделлю (тобто балансує між двома аксіологічними полюсами), що створює напругу в тексті.
Образ емоції ймовірного душевного підйому ліричного героя при досягненні гармонії відтіняється її
оспівуванням.
Наступний випадок зближення поетичної пасторалі з іншим поетичним жанром може спричинятися
переходом однієї емоції автора в іншу. Розглянемо для прикладу пасторальну елегію «Pastoral Elegy
Mode» [17], написану сучасним американським поетом Пітером Джеєм Шиппі.
Вірш відбиває дух часу, у якому проживає сучасна людина. Як і в попередньо проаналізованому
вірші, його жанрове визначення, імовірно, скеровує реципієнта на застосовування стратегії прочитання
пасторалі, елементи якої є периферійними відносно жанру класичної пасторалі. У межах тексту
пасторальні мотиви подаються автором у гіперсконденсованому вигляді, що при першому прочитанні не
сприймаються як власне пасторальні. Це можна простежити на основі не одноразових випадків
використання ним називних речень: 1) Snow. Ice. Toboggan. Rum; 2) Owl. Mouse. Raccoon. Bear; 3) Rum.
Owl. Ice. Bear. Snow. Mouse.
Застосовані у вірші техніки психодилічного письма, якому притаманні галюцинаторні, розпорошені
образи: Our winter crows / wear tumescent cowls / Their stares bleep our smoke detectors, подають опис
зимової прогулянки ліричного героя. Подієвість вірша представлена називними реченнями. У цих
фрагментах вірша швидкість руху тексту (термін У. Еко, [12, c. 12]) є надзвичайно високою й усі
віддалено пасторальні образи (ілюстровані вище) сконденсовуються, передаючи швидкоплинні
малозначимі для ліричного героя події. Натомість в інтроспективних фрагментах вірша (де фіксується
націленість думок ліричного героя на власне «я») швидкість руху тексту сповільнюється, що свідчить
про заглибленість ліричного героя у свій внутрішній світ. Утім, замість акумулювання позитивних
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образів, що є типовим для поетики пасторалі, у цьому випадку простежено мішанину емоцій, які, як
сніжна лавина, поглинають ліричного героя. Отже, вірш фіксує різновекторні емоції, які не можна
підвести до спільного знаменника, але натомість можна стверджувати про застосування автором мотиву
блокування тривоги, що позначається лексичною одиницею rum, та подальшого використання прийому
нейтралізування мотиву досягнення благодаті по досягненні ліричним героєм гармонії.
Образність аналізованого вірша розгортається за моделлю вихра, який усе під себе підминає,
привносячи хаос у життя ліричного героя. Уся сукупність пережитих ним емоцій розбивається об
танатистичний образ, що генерує елегійний настрій у творі й уможливлює добудову елегії (тематичний
розвиток пасторалі зазвичай закінчується в позитивній тональності). Гармонія, яка є жанровизначною
ознакою пасторалі, відтворюється плинними образами, що притягують до себе елегійні мотиви втрати
набутих спогадів. Емоційна мішанина через нейтралізування мотиву досягнення благодаті (типового для
пасторалі) трансформується в сум. Емотивний поворот представлений інвективною лексичною одиницею (When the piebald / earth opens, an ass / will bloom), після чого емоційний хаос трансформується в
сум: Our codes / disarm alarms from / tolling. Текст не відповідає протомоделі емотивності пасторалі.
Тривоги заганяють особу в лабіринти свого «я».
Зближення поетичної пасторалі з матрицею іншого жанру може зумовлювати формування
парадоксальної емотивності. Спробуємо простежити особливості такого роду емотивності на основі
вірша «Haiku Pastoral» [14], написаного сучасним поетом Леонардом Даранджо: Sylvan surrounding / Dove
eyed calmness / A woodpeckerʼs plaintive song.
У межах пасторального хайку поєднуються канонічна форма хайку й образність пасторалі. Домінування форми хайку в трансжанровому творі позначається на організації пасторальної образності.
Аналізований вірш у сконденсованій формі подає пасторальну образність, що маркується трьома епітетами. Перший епітет подає панорамний образ пасторального середовища: Sylvan surroundings, далі
вжитий по тексту метонімічний епітет висвітлює художню деталь поданого пейзажу: Dove-eyed calmness.
Два, на перший погляд, благодатні образи порушуються мотивом тривоги, який представляє третій
експресивний епітет: A woodpeckerʼs plaintive song, який і обʼєктивує мотив суму. Представимо
особливості жанрової взаємодії в комплексному вигляді за допомогою таблиці (див. табл. 1).
Емотивний поворот у межах аналізованого поетичного тексту відбувається в нетиповому для
пасторалі напрямі  від мотиву блокування благодаті до мотиву формування тривоги. Емотивний
поворот уможливлюється технікою суположення, яка є жанровизначною для хайку. Відчуття величі
певної стихії природно викликає в ліричного субʼєкта-споглядача сум, оскільки людині властиво
відчувати себе на її фоні незначимою. Мініатюрна форма хайку імплікує тривожні образи: ліс є
неспокійним середовищем, голуб є полохливим птахом, тож голубиний спокій є короткотривалим
станом, який парадоксально приховує в собі тривогу. У вірші цей образ емоції посилюється третім
епітетом, що обʼєктивує сум. У цьому випадку маємо пікову модель розвитку емотивності, що створює
емотивне крещендо у вірші.
Таблиця 1
Формування моделі трансжанрового поетичного тексту
пасторального хайку Леонардо Даранджо
ХАЙКУ
(традиційна стилістична
перспектива)
1
Змістові ознаки жанру: поетичний текст мінімалістичної
форми (3 рядки); обʼєктивізм
форми презентації.

Адресант:
споглядач
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ліричний

герой-

ХАЙКУ-ПАСТОРАЛЬ
(the poem by leonard daranjo)
2
Поетичний текст мінімалістичної
форми, у якому всупереч пасторальній тональності, текст має
вихід на мотив актуалізації тривоги

Адресант: ліричний геройспоглядач

ПАСТОРАЛЬ
(традиційна стилістична
перспектива)
3
Змістові ознаки жанру: поетичний текст, що концентрується
на поетапному досягненні гармонії через балансування мотивів
блокування тривоги й досягнення благодаті; синтезуючий
стержень, що обʼєднує образність
Адресант:
ліричний
герой,
ліричний субʼєкт
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1
Адресат: безособовий
Образність: концентровані
образи, що поєднуються технікою суположення; відсутність тропіки в японському
каноні та її наявність в
англомовному каноні; наявність натяків

Функції мовленнєвих засобів:
референтна, емотивна

Закінчення таблиці 1
2
3
Адресат: безособовий або мно- Адресат: безособовий
жинний
Образність: пасторальні образи Образність: «пасторальна», ландвиражені простими й складними шафтна, що включає анімалісепітетами (експресивними та тичні та флористичні образи, які
метонімічними), образ представ- оприявлюють єднання людини з
лений технікою суположення природою
подає емотивний поворот у
нетиповому для пасторалі напрямі (від благодаті до тривоги).
Полімодальна образність олфакторні, візуальні й аудіальні
образи передають велич, яку
огортає аура суму
Функції мовленнєвих засобів: Функції мовленнєвих засобів:
реферативна, емотивно-експре- реферативна, емотивна, експресивна
сивна

Емотивну парадоксальність також можна простежити на основі пасторальної балади «Hope
(A Pastoral Ballad)» [16], написаної Вільямом Шенстоном (1714–1763). У межах пасторальної балади
благодатний пасторальний ландшафт, що слугує фоном (жанровизначна ознака пасторалі), контрастує з
нещасливою подією в динаміці – нерозділеним коханням (жанровизначна ознака балади), яка
поміщається автором на передній план. Емотивний поворот маємо при представленні такої події.
Позитивно конотований опис пасторального ландшафту слугує антитезою для душевних переживань
ліричного героя. Пасторальна частина вірша формує образ краси природи, підводить його до кульмінації,
де пастораль трансформується в баладу, однак при цьому не всі пасторальні ознаки втрачаються. На
основі пасторальних образів вибудовується баладний сюжет: закоханий чоловік на знак своїх почуттів
приносить дівчині пташеня з гнізда, а та несхвально сприймає цей жест: twas a barbarous deed. / for he
neʼer could be true, she averʼd, / who could rob a poor bird of its young. Вірш має дві кульмінації – одну
вершину блаженства, а іншу – вершину нещастя, яку ліричний герой парадоксально сприймає як
благодать. Нещасливе кохання з відтінком блаженства уможливлюється лише в межах пасторального
контексту, де наявне гармонійне сходження образів, а не їх протиставлення, як у класичній баладі. Із
погляду жанрової взаємодії тут маємо жанрову вбудову-бленд.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що
емотивність трансжанрових пасторальних текстів розгортається за декількома принципами: 1) образ
домінантної емоції може відтінятися й посилюватися супровідною емоцією, 2) образ домінантної емоції
може плавко перетікати в образ іншої емоції, 3) образ домінантної емоції може сполучатися з образом
протилежної емоції, породжуючи парадоксальну двояку емотивність у поетичному тексті. Такі зміни
емотивності залежать від застосованої автором моделі створення трансжанрового поетичного тексту:
жанрового бленду, жанрової добудови або жанрової вбудови-бленду.
У перспективі потрібно зʼясувати особливості реалізації емотивних поворотів у межах інтермедіальних пасторальних текстів.
Джерела та література
1. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика / Т. В. Бовсунівська. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 180 с.
2. Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
3. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; [пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева]. – СПб. : Питер,
2006. – 464 с.

139

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
4. Кухаренко В. А. Кумулятивный образ в системе художественного текста / В. А. Кухаренко // Слово й текст
у просторі культури : тези доп. Міжнар. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження
проф. О. Н. Мороховського / КНЛУ, Київ, 2627 листоп. 2010 р. – К. : Ленвіт, 2010. – С. 18–19.
5. Літературознавчий словник-довідник / [упор. : Р. Т. Громʼяк, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – К. : Академія,
1997. – 752 с.
6. Лук А. Н. Эмоции и личность / А. Н. Лук. – М. : Знание, 1982. – 176 с.
7. Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения : учеб. пособие [для студ. филол.
фак. высш. учеб. заведений] / Дина Махмудовна Магомедова. – М. : Академия, 2004. – 192 с.
8. Поэтический словарь / [А. П. Квятковский]. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 367 с.
9. Стилистика английского языка : [учебник] / [А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст,
З. В. Тимошенко]. – Киев : Выща шк., 1991. – 272 с.
10. Сучасний словник іншомовних слів / [упор. : О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. : «Довіра», 2006. –
789 с.
11. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе язика / В. И. Шаховский. – [2-е изд.
испр. и доп.].– М. : Изд. ЛКИ, 2008. – 208 с.
12. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко ; [пер. с англ. и итал. С. Д. Серебряного]. – СПб. :
Симпозиум, 2003. – 502 с.
13. Barbauld A. L. Pastoral Hymn / A. L. Barbauld [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.poemhunter.com/poem/pastoral-hymn/.
14. Daranjo L. Pastoral (haiku) / L. Daranjo [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.poemhunter.com/poem/haiku-39-pastorale/.
15. Nelson I. Gayk Shannon. Genre as Form-of-Life / I. Nelson, G. Shannon // Exemplaria. Spring-Summer.  2015. –
Vol. 27.  № 12. – P. 317.
16. Shenstone W. Hope (a pastoral ballad) / W. Shenstone [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.poemhunter.com/poem/a-pastoral-ballad-ii-hope/.
17. Shippy P. J. Pastoral Elegy Mode / P. J. Shippy [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.poemhunter.com/poem/pastoral-elegy-mode/.
Редька Инна. Эмотивность английской трансжанровой пасторали. В статье рассматриваются модели
реализации эмотивности в английских трансжанровых пасторалях (поэтических текстах типа пасторальный гимн,
пасторальная баллада и т. д.). Выявлено, что сближение пасторали с матрицами других поэтических жанров
происходит в соответствии с принципами жанрового бленда, жанрового добавления или жанровой встройки-бленда
и обуславливается моделированием образа эмоции автора в поэтическом тексте. Эмотивность трансжанровой
пасторали может организовываться по принципу маятниковой или пиковой модели, или по модели вихря, а
эмотивный поворот (ключевое тональное преломление) происходит в нетипичном для пасторали направлении: от
переживания лирическим субъектом благодати к тревоге, печали или же к двойственным чувствам (например
печальной очарованости). Определено, что жанроопределяющий признак пасторали, который состоит в
синтезировании образов, остается доминантным в трансжанровом пасторальном тексте и проявляется в эмотивных
импликатурах (пасторальный гимн), парадоксе внутренних чувств (пасторальное хайку, пасторальная баллада),
маркированном соответствующими выразительными средствами.
Ключевые слова: эмотивность, эмотивный поворот, трансжанровый поэтический текст.
Redka Inna. Emotiveness of English Poetic Pastoral Hybrids. The article considers the peculiarities of emotiveness
implementation in poetic pastoral hybrids (or cross-genre poetic texts such as pastoral hymn, pastoral ballad, pastoral haiku,
etc.). It has been revealed that the interaction of pastorals with other poetic genres complies with the principles of cross-genre
blend, cross-genre extension or the combination of the two which is being conditioned by the authorʼs modeling of his/her
emotions in a poetic text. Emotiveness of pastoral hybrids may follow pendulous, eruptive or gyre models with the emotive
turn happening in the unusual for the pastoral direction: from the feeling of delight to anxiety, sadness or paradoxical
combination of inner feelings (as, for example, unshared love veiled with delight) experienced by the lyric persona. It has
been found out that the convergence of images being the pastoral-bound feature dominates in pastoral hybrids and finds its
manifestation either in emotive implications (as in pastoral hymn), or in paradoxical combinations of inner feelings
experienced by the lyric persona (as in pastoral haiku and pastoral ballad).
Key words: emotiveness, emotive turn, cross-genre poetic text.
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Наталія Романишин

Лінгвоестетична інтерпретація художнього концепту ДУША
в поезії С. Т. Кольріджа
У статті досліджено шляхи художньої концептуалізації основних буттєвих категорій і цінностей у поезії
англійського поета-романтика Семюела Тейлора Кольріджа, таких як душа, гріх, зло, за допомогою аналізу
образних засобів та символіки знакових для поетичної спадщини автора творів «Сказання про старого мореплавця»
(The Rime Of The Ancient Mariner) і «Крістабель» (Christabel). У фокусі наукового аналізу  способи вербалізації
концепту ДУША, аналіз символічних, міфологічних основ концептуалізації, розкриття філософських та лінгвокультурних особливостей поетичного мислення поета. У результаті дослідження виявлено, що в поезії Кольріджа
використання й реінтерпретація відомих світових літературних і міфологічних сюжетів сприяє художньому
проникненню в специфіку моральної та соціальної поведінки людини, створення обʼємної картини світу людських
почуттів, основних аксіологічних домінант – добра й зла, концептуалізації базових етичних категорій.
Ключові слова: С. Т. Кольрідж, англійський романтизм, концепт, художній концепт, символ, художній
дискурс.

Постановка наукової проблеми та її значення. Постать і творчість англійського поета-романтика
Семюела Тейлора Кольріджа привертає увагу численних дослідників, адже вважається такою, що
заклала основи романтичного поетичного дискурсу, стала квінтесенцією та джерелом неповторних
національних художніх форм і привнесла в європейський літературний процес дивовижні новації в
інтерпретації та відтворенні художньої реальності. Маючи чітко виражену релігійно-містичну
спрямованість, поезія Колріджа стирає межу між дійсністю й реальністю, вносить до скарбниці
національних художньо-концептуальних надбань особливе бачення та способи поетичного розвʼязання
складного вузла етичних й естетичних проблем, що ніколи не втрачає своєї актуальності.
Аналіз досліджень цієї проблеми. У сучасній критичній рецепції поетичних надбань й есеїстики
Колріджа зроблено спробу провести паралелі між поетичними творами письменника, його вченням про
поетичне мистецтво, уяву та сучасними жанрами постмодерної англомовної літератури [19; 5]. Особливо
популярні сучасні дослідження концептуальної структури творів Кольріджа, його небуденної, примхливої, безмежно багатої уяви з погляду фройдівської теорії психоаналізу [16], модерних і постмодерних
філософських досліджень проблематики людської екзистенції, культури, релігії, розкриття сутності
понять свободи й залежності [18]. Дослідники творчості поета неодноразово звертали увагу на продукування ним широкого спектра буттєвих проблем [3; 4; 7], які можуть бути розвʼязані за допомогою
поетичної рефлексії над сутністю людини.
У системі концептуальних категорій людини чільне місце посідає душа, що трактується поетом у
багатогранному спектрі проявів: емоційних, етичних, макрокосмічних, трансцендентних. Особливо
глибоко й багатогранно ставить питання Кольрідж про сутність людської душі, її розвиток, особливості
емоційно-психічного та морального потенціалу, створює ємку й динамічно напружену модель
індивідуальної та колективної психодинаміки в знакових для своєї творчості поемах The Rime Of The
Ancient Mariner та Christabel.
Досить продуктивна в зарубіжному мовознавстві ідея про інтерпретацію смислу поеми The Rime
Of The Ancient Mariner як переосмислення архетипних міфологічних констант «вічного мандрівника»,
«блудного сина», «вічного жида», своєрідного прикладу реінтерпретації культурно трансльованого
матеріалу, характерного для доби романтизму [11; 12; 13; 15] «як стійких образів та мотивів, засобами
яких виражаються й усвідомлюються сутнісні аспекти індивідуального та колективного буття» [8 с. 23].
Образ старого мореплавця споріднений з образами Фауста, Каїна, Агасфера й експліцитно ілюструє
наслідки гріха проти визначених моральних цінностей [10; 14]. А також сам концепт гріха та гріха як
передумови покаяння є синонімічний концепту блукання в одному з його принципових сенсів. Таким
чином, відомі світовій історії й культурі традиційні образні структури «грішника-вбивці» та «вічного
мандрівника», ретрансльовані в постаті Старого Мореплавця послідовністю поведінкових й аксіологічних орієнтацій, містять у собі в узагальненому вигляді художньо закодовані соціально-історичні,
ідеологічні та морально-психологічні закономірності загальнолюдського буття, сприяють розкриттю
«екзистенційних станів особистості в соціумі за допомогою художнього моделювання й усвідомлення
опозиції «добро – зло», індивідуалістичне «Я»  загальнолюдське «МИ», «життя – смерть» та ін.» [8 с. 11].
© Романишин Н., 2016
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Мета й завдання дослідження. Мета статті  розкрити способи художньої концептуалізації
основних буттєвих категорій і цінностей у поезії Кольріджа: душа, гріх, зло, аналіз образних засобів та
символіки знакових для поетичної спадщини автора творів «Сказання про старого мореплавця» (The
Rime Of The Ancient Mariner) і «Крістабель» (Christabel) [17].
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На нашу
думку, найпереконливішою є ідея про те, що «Сказання про старого мореплавця»  утілений замисел
Кольріджа створити поему в дусі Мільтона про походження зла та засвідчує світоглядні пошуки поета в
царині трактування ключових християнських положень про конфлікт віри й розуму, Бога та природи,
механістичного й трансцендентного розуміння світу, про таїну життя та муки совісті [2 с. 13]. Ідея про
несподіване, невмотивоване проникнення зла в єство людини, його ірраціональну природу лежить в
основі й поеми Крістабель. Людина, яка свідомо вчинила гріх проти природи та Бога, (як це зробив
старий мореплавець, убивши птаха, або несвідомо, через необачність і довірливість впустила зло у свій
дім і свою душу, як Крістабель, привівши у родину чаклунку Джеральдіну), залишається зі злом один на
один, опиняється в соціальній та духовній ізоляції, зазнає фізичних і психологічних трансформацій,
утрачає звʼязок із реальністю, стає неспроможною адекватно мислити та діяти, позбавляється можливості
комунікації як із реальним, так і з тарнсцендентним світом, опиняється в стані життя-у-смерті.
Симптоми й наслідки цього стану висвітлені Кольріджем у сюжетно-композиційній структурі обох
поетичних творів із буквально науковою точністю професійного психоаналітика. Концепт життя-усмерті, що є одним із ключових у поемі «The Rime Of The Ancient Mariner», актуалізовано за допомогою
образів стагнацій, відсутності чи неможливості руху: Down dropt the breeze, the sails dropt down, ʼTwas sad
as sad could be; And we did speak only to break The silence of the sea!; корабель опиняється в пастці: As idle
as a painted ship Upon a painted ocean; фізичного болю: face with a ghastly pang; висихання, задухи,
спустошення: And every tongue, through utter drought, Was withered at the root; We could not speak, no more
than if. We had been choked with soot; абсолютного відчуження: Alone, alone, all, all alone, Alone on a wide
wide sea! And never a saint took pity on. My soul in agony.
Гріх і провина, що стали причиною такого стану, метафоризовано в образі тягаря, пут, що
обвивають горло головного героя:
Instead of the cross, the Albatross About my neck was hung. I closed my lids, and kept them close, And the
balls like pulses beat; For the sky and the sea, and the sea and the sky Lay like a load on my weary eye, And the
dead were at my feet.
Життя-у-смерті призводить до зміни аксіологічних полюсів світосприйняття. Позитивне й негативне
міняються місцями – сонце, що є джерелом життя, починає сприйматися як загроза життю. Змінюються
характеристики простору та його сприйняття.
Метаморфози стаються з Крістабель, героїнею однойменної поеми, душа якої перебуває під владою
зла, що має містичну природу: її погляд змінюється, стає схожим на зміїний, вона частково втрачає
здатність розмовляти, упадає в стан трансу, крик страху перетворюється на зміїне сичання:
She had no power to tell Aught else: so mighty was the spell; And the ladyʼs eyes they shrunk in her head,
Each shrunk up to a serpentʼs eye; But Christabel in dizzy trance Stumbling on the unsteady ground Shuddered
aloud, with a hissing sound.
Щодо поеми «Крістабель» серед істориків англійської літератури та критиків існує думка про її
незавершеність. Хоча сам поет заявляв про неї як про фрагмент більшого майбутнього твору, якого він,
однак, так і не написав, проте поема існує у світовій літературі як зразок збалансованого ліро-епічного
твору, предметом зображення в якому «є не дія, а психічний стан людини», цільна «розповідь про
гріхопадіння окремої душі» [9 с. 132]. У духовному житті героїні поеми співіснують дві системи –
християнська та язичницька. Язичницький ритуал молитви в нічному лісі під священним дубом за долю
коханого (she in the midnight wood will pray) і постійне молитовне звертання до християнських святих (But
this she knows, in joys and woes, That saints will aid if men will call: For the blue sky bends over all), вечірня
молитва до Діви Марії (ʼPraise we the Virgin all divineʼ), знаки присутності злих чар (The mastiff old did not
awake, Yet she an angry moan did make; The brands were flat, the brands were dying, Amid their own white
ashes lying; But when the lady passed, there came A tongue of light, a fit of flame;), видіння істот, що
приходять зі світу потойбіччя (she hath a vision sweet. What if her guardian spiritʼt were, What if she knew her
mother near?), та віщі сни, природно переплетені в сюжеті поеми, засвідчують дуалізм світоглядної
системи не лише героїв твору, але є також характеристиками людського єства взагалі, що робить, таким
чином, людську душу слабкою й беззахисною (And Christabel saw the ladyʼs eye, And nothing else saw she
thereby). Зло образно відображено метафорою «обійми зла», «тюрма» (O Geraldine! since arms of thine
Have been the lovely ladyʼs prison…), «змія, що душить жертву-голубку» (a bright green snake Coiled
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around its wings and neck. Green as the herbs on which it couched, Close by the doveʼs its head it crouched; And
with the dove it heaves and stirs, Swelling its neck as she swelled hers!). Зло підстерігає людську душу в
моменти, коли вона найбільш вразлива, коли людина перебуває в скруті, розпачі, у самотності,
піддається страхам та сумнівам, зневірюється у власних силах. Кольрідж називає Крістабель «a youthful
hermitess», оскільки вона позбавлена материнської любові й захисту, самотня у своїх переживаннях та
страхах. Її батько, сер Леонайл, – самотній удівець, котрий багато років живе в атмосфері трауру: Each
matin bell, the Baron saith, Knells us back to a world of death. These words Sir Leoline first said, When he rose
and found his lady dead. These words Sir Leoline will say Many a morn to his dying day! За його наказом
поминальний дзвін лунає над його володіннями щоранку багато років підряд із часу смерті дружини
(a warning knell Which not a soul can choose but hear From Bratha Head to Wyndermere) як вічне
нагадування живим про неминучий кінець. Поетична картина, якою Кольрідж розпочинає другу частину
поеми, засвідчує концептуальний перегук з образом життя-у-смерті у «Старому мореплавці»:
In Langdale Pike and Witchʼs Lair,
And Dungeon-ghyll so foully rent,
With ropes of rock and bells of air
Three sinful sextonsʼ ghosts are pent,
Who all give back, one after tʼ other,
The death-note to their living brother.
Цей траур і самоізоляція різко дисонують зі справжнім, повноцінним життям, що вирує поза стінами
баронових володінь (a merry peal from Borrowdale; That merry peal comes ringing loud), є безглуздими,
непотрібними та стають обʼєктом гострої авторської іронії. Сам диявол глузує з такої традиції, а
справжнє зло вже чатує на порозі: And oft too, by the knell offended, Just as their one! two! three! is ended,
The devil mocks the doleful tale… У другій частині поеми читач дізнається, що життя барона також отруює
давня образа на друга юності, хоча для розриву дружби насправді не існувало жодних причин, окрім
заздрощів та злих язиків.
Особливістю авторського потрактування зла є ідея поглинання злом не лише злочинця, його
жертвою стає й оточення особистості. Товариші старого моряка спочатку його засуджують. Однак
згодом так само, як і моряк, учиняє невмотивоване вбивство, матроси без будь-яких достатніх аргументів
починають його виправдовувати. У результаті всі свідки зла поглинаються ним і стають співучасниками
злочину.
Під чари Джеральдіни потрапляє не лише Крістабель, але і її батько – Сер Леонайл, його погляд і дії
стають дикими, неприродними: He spake: his eye in lightning rolls!; the Knight turned wildly round. І навіть
нетривке прозріння Крістабель, незрозуміле відчуття страху й неприязні до Джеральдіни вже не рятують
героїв від влади зла:
…a vision fell
Upon the soul of Christabel,
The vision of fear, the touch and pain!
She shrunk and shuddered, and saw again…Again she saw that bosom old,
Again she felt that bosom cold,
And drew in her breath with a hissing sound…
З особливою поетичною влучністю й глибиною філософського прозріння Кольрідж висловлює в
обох поемах ідею про те, що втрата духовного зору під владою зла неминуче призводить до «підміни
понять». Моряки в поемі про старого мореплавця, заражені співучастю в злочині, не можуть визначити,
чим був для них, у їхній долі птах Альбатрос: добро стає злом, а зло  добром.
І Крістабель, і Сер Леонайл під дією чарів Джеральдіни втрачають здатність адекватно сприймати
дійсність в усій її повноті та звʼязності. Крістабель у холодних рисах Джеральдіни бачить красу й
молодість: the same whom she Raised up beneath the old oak tree! Nay, fairer yet! and yet more fair! Сер
Леонайл не здатен адекватно інтерпретувати очевидний смисл віщого сну свого придворного барда.
Зачарований красою Джеральдіни, він прагне якомога надовше залишити її у своєму замку, відтак
прикриваючи справжні мотиви своєї поведінки благородним поривом захистити честь дочки давнього
друга та відновити з ним колишні стосунки. Відповідно, зло-хижак стає жертвою, а справжня жертва –
його рідна дочка Крістабель – звинувачена в підступності, ревнощах і негостинності, коли просить
батька вигнати непрохану гостю та врятувати її від злих чарів.
У результаті, вибір головного героя – не на користь Крістабель. Замість того, щоб рятувати свою
дочку й родину, барон обирає зло в образі прекрасної жінки Джеральдіни: And turning from his own sweet
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maid, The aged knight, Sir Leoline, Led forth the lady Geraldine! Автор поеми не втаємничує читача в
наслідки такого вибору, хоча вони видаються цілком передбачуваними.
Н. І. Волошинов, розглядаючи питання романтичної естетики, висловлює думку про те, що автор
романтичного твору часто «укладає союз із героєм проти слухача», автор та герой протистоять читачеві,
задаючи тим самим відповідну модель художнього твору [1, с. 81]. Кольрідж ніби свідомо в завершальній частині поеми задає хибний вектор читацької інтерпретації, визначаючи смисл описаних подій
як звичне життєве непорозуміння між батьком і дитиною, лише тимчасовий конфлікт (words of unmeant
bitterness; Such giddiness of heart and brain / Comes seldom save from rage and pain,/So talks as itʼs most used
to do), розвʼязати який допоможе любов і співчуття: Perhaps ʼtis tender too and pretty At each wild word to
feel within A sweet recoil of love and pity. Смисл поеми, проте, набагато глибший і заснований на
розгортанні міфічної дієсхеми зваблення героя «красивим злом», пригніченні людської волі, осліпленні,
зачаровуванні душі, результатом якого завжди є суспільна та духовна ізоляція.
Отже, реінтерпретація традиційного сюжету зі смислового фонду національного й світового
легендаріуму про проникнення зла в людське єство стає в поезії Кольріджа засобом художнього
відображення проблематики духовної пасивності, наслідків морального відступництва, неспроможності
вольового та розумового керування життям і вчинками індивіда.
Образ блукаючої душі, нещасного вигнанця, актуалізована в описаних поемах, знаходить своє
продовження та глибоку філософську інтерпретацію в ліричних поезіях і сонетах Кольріджа й, з огляду
на високу частотність, займає особливе місце в концептуальній картині світу поета.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Уведення в смислову та концептуальну
канву поетичного дискурсу традиційних міфологічних і релігійних сюжетів мало в епоху романтизму
особливий характер [6, с. 360]. В англійській літературі, особливо у творчості С. Т. Кольріджа, прийоми
міфопоетичного письма застосовані, передусім, до створення обʼємної картини світу людських почуттів,
внутрішнього світу, сконцентровані в площині аксіологічних домінант – добра й зла, невинності душі та
гріховності; відповідають етичним й естетичним засадам поета. У художніх формах концептуалізації
базових етичних понять відображено результат рефлексії над проблемою людини та її взаєминами із
середовищем, драматичний, динамічний внутрішній відгук на мінливість і нестабільність зовнішнього
світу та інтенцію на пошук шляхів відновлення порушених природних звʼязків між індивідами за
допомогою апеляції до моральності й чистоти людської душі.
Звернення до проблеми актуалізації етичних та аксіологічних концептів у поезії С. Т. Кольріджа
створює можливість проникнення у світогляд поета й перспективу виходу на глибоке осмислення
сутності романтичної естетики в її конкретних національно мовних проявах.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Прозові твори французького письменника XX ст.,
справжнього натхненника й творця феномену Нового роману в європейській літературній традиції Алена
Роб-Грійє, викликали та продовжують викликати велику спокусу [9, с. 4] в застосуванні найновітніших
наукових розвідок, що повʼязані з особливою наративною манерою автора. Це дає підставу інтегрувати
традиційні й синтезовані підходи [9, с. 4] в осягненні його мовотворчої спадщини. Попри чималу
кількість соціально-історичних [18], літературознавчих [19] і мовознавчих праць [13; 20], стосовно
окремих питань поетики та творчості А. Р.-Грійє, основні шляхи й механізми семіотичного творення
можливих мікрокосмів у романі митця «Dans le labyrinthe» лишаються практично не висвітленими.
Актуальність статті пояснюємо інтересом у вітчизняних і зарубіжних лінгвопоетологічних студіях
до зʼясування наративних, когнітивних, дискурсивних та семіотичних характеристик художнього
текстотворення з позицій взаємодії словесного й візуального мистецтв у термінах креативної поетики
екфрасису, що ґрунтується на неабиякому світопороджувальному потенціалі останньої.
Мета пропонованої праці – розкриття ролі фігуративного екфрасису як семіотичного каналу
продукування мислимих станів персонажного буття та представлення останніх як симулякрів, які
підтримують лише опосередкований звʼязок із референтами, що названі й означені в наративному
просторі художнього тексту.
Предмет нашого дослідження складають наративно-семіотичні механізми творення можливих
світів з урахуванням світопороджувального потенціалу фігуративного екфрасису в прозовому творі
XX ст. Обʼєкт вивчення – художній наратив французького письменника-новороманіста А. Р.-Грійє
«Dans le labyrinthe».
Аналіз досліджень цієї проблеми. Побудова й текстуалізація уявного або можливого універсуму є
переосмисленим, художньо осягненим діалогом письменника зі світом. Досить виразно це стосується
митця, який позиціонував себе креативно активною та відповідальною за свій творчий доробок
особистістю. Прикметними рисами художнього мислення XX ст. є, з одного боку, надання переваги не
причинно-наслідковим звʼязкам, а розгляду явищ як елементів деяких систем у їх одночасності й
взаємопереплетінні [7, с. 219], а з іншого – синтез і змагання кіно та літератури [9, с. 6].
Із погляду семіотичної теорії, текст доби модернізму й епохи Нового роману потрактовують як
«живу мистецьку реальність» [1, с. 4], що відзначається тенденцією до взаємодії різних видів творчості з
пильною увагою в художньому творі до персонажа, котрого вивчають із позицій психології, психіатрії,
релігії або політики [9, с. 9]. Філософське підґрунтя теорії «шозизму» постулює зближення вербальної та
візуальної культур, що в прозовому тексті цього періоду виявляється через нагромадження опису речей,
антропоморфізацію неживих обʼєктів й обʼєктивізацію антропоморфа як результату роздробленості
людського тіла [9, с. 22].
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Одним із
найважливіших компонентів візуалізованого коду письма в наративному просторі творів А. Р.-Грійє
постає прийом екфрасису та використання таких собі «живих картин» [4, с. 97]. У романі письменника
«Dans le labyrinthe» саме чорно-білі гравюра «La défaite de Reichenfels» та фотографія солдата виконують
функції семіотичних каналів породження мислимих станів буття. При цьому останні, конструюючись
за допомогою мовного матеріалу, не оповідуються чи розповідаються, а демонструються й тому породжують «всесвіт лінгвістичних звʼязків і відношень між ними» [15, с. 336–337]. У згаданому вище
прозовому тексті А. Р.-Грійє вся оповідь – це своєрідний макрокосм, який розгортається й еволюціонує
як зоровий лабіринт (термін Л. А. Гапон [5]).
Франкомовні поетологи, дослідники наративної манери Алена Роб-Грійє [16] пристають до думки,
що темпоральне блукання (lʼerrance temporelle) [16, с. 4] виявляється у властивостях повторюваності та
колоподібності часу, що корелює з простором, який має форму лабіринту. Саме завдяки цьому лабіринт
перетворений на такий семіотичний простір, у якому існують знаки, що називають обʼєкти, предмети,
явища природи, однак останні не співвідносяться з актуальною дійсністю, зважаючи на те, що в ньому
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значно розширені межі теперішнього й розтягнений просторово-часовий проміжок «тут» і «зараз».
Таким чином лабіринту надано обрисів «викривленого / деформованого простору» буття речей і
персонажів.
Так, наведений нижче фрагмент оповідної реальності свідчить про її симулякризацію, а
семіотичним каналом, який активує цей можливий світ-симулякр солдата, є чорно-біла гравюра «La
défaite de Reichenfels»:
Le tableau, dans son cadre de bois verni, représente une scène de cabaret. Cʼest une gravure en noir et
blanc datant de lʼautre siècle, ou une bonne reproduction. Un grand nombre de pesonnages emplit toute la
scène: une foule de consommateurs, assis ou debout, et, tout à fait sur la gauche, le patron, légèrement surélevé
derrière son comptoir.
Le patron est un gros homme chauve, en tablier. Il est penché en avant, sʼappuyant des deux mains au bord
du comptoir, surplombant les quelques verres à demi pleins qui garnissent celui-ci, ses épaules massives
courbées vers un petit groupe de bourgeois, en vestes longues ou redignotes, qui semblent au milieu dʼune
discussion animée; debout dans des attitudes diverses, ils sont pour la plupart en train dʼeffectuer avec les bras
des gestes de grande envergure, affectant même parfois le corps entier, et sans doute très expressifs. <>
Á lʼécart, comme séparés de la foule qui les entoure par une zone inoccupée – étroite certes, mais suffisante
néanmoins pour que leur isolement soit sensible, suffisante en tout cas pour les signaler au regard bien quʼils se
situent à lʼarrière-plan – trois soldats, assis à une table plus petite, lʼavant-dernière vers le fond sur le côté droit,
tranchent leur immobilité et leur raideur avec les civils qui emplissent la salle. Les soldats ont la tête droite, les
mains posées sur une sorte de toile cirée à carreaux: ils nʼont pas de verres devant eux. Eux seuls enfin ont la
tête couverte, par un bonnet de police à courtes pointes. Tout à fait au fond, les dernières tablées se mélangent
plus ou moins à des gens debout, en un fouillis assez tumultueux dont le dessin est dʼailleurs plus flou. Audessous de lʼestampe, dans la marge blanche, une légende est calligraphiée en écriture anglaise : «La défaite de
Reichenfels» (Robbe–Grillet, DL, 6–7).
Те, що гравюра постає своєрідним містком-посередником між можливим світом Я-оповідача, який
формують речі-симулякри, та можливим світом-симулякром солдата, пояснюємо тим, що власне
семіотичний канал – гравюра «La défaite de Reichenfels» є муляжем, позбавленим названої дійсності. Поперше, у жодних історичних джерелах не існує найменшої згадки про битву та поразку під Рейхфельсом.
По-друге, гравюра-симулякр як іконічний знак, що виконує функцію називання, оскільки належить до
візуального (зображального) мистецтва, не співвідноситься з іменем la défaite («поразка»), з огляду на те,
що вона представляє не розгром війська у бою або певну невдачу в чомусь, а сцену з кабаре. Таким
чином письменник маскує відсутність реальності, пропонуючи іншу оманливу дійсність, яка цілком
суголосна ідеї про «суспільство споживання» як умовного подразника симулякрів, про що свідчать
тематика й основні персонажі малюнка: une scène de cabaret; une foule de consommateurs; un petit groupe
de bourgeois; plusieurs groupes de buveurs; une masse dʼhommes, vêtus presque tous en ouvriers.
Опис гравюри, що представляє найдрібніші деталі сцени в кабаре, ґрунтується на креативній поетиці
екфрасису як «вербальній репрезентації візуальної репрезентації» [17, с. 191]. У сучасних вітчизняних
[2; 3; 8] і зарубіжних [6; 17] поетологічних розвідках проблематика взаємодії мистецтв, зокрема й
питання екфрасису, набули неабиякого поширення та значущості. Власне пильна увага до феномену
екфрасису зумовлена надмірним значенням візуальності в культурі сьогодення [6, с. 13].
У термінах мистецтвознавства, екфрасис осягають як один із видів опису, обʼєктом якого постає
художня реальність, перетворена свідомістю, інтуїцією або творчою уявою митця [6, с. 13], а тому він
уособлює такий собі здвоєний опис (розбивка наша. – Р. С.) [6, с. 13], тобто зображення того, що вже
отримало вираження за допомогою іншого виду творчості. Екфрастичне прочитання прозового тексту,
що виступає, із погляду Р. Якобсона, особливим кодом у режимі «трансмутації» (цит. за Т. В. Бовсунівською [2]), програмує деякий інтерсеміотичний переклад [2], який позиціонують як єдино активну
зростаючу методику вивчення твору в аспекті інших видів мистецтва [2].
Ми звертаємося до фігуративного / образного екфрасису, зважаючи на те, що саме він як репрезентація в художньому тексті творів інших видів зображальності [6, с. 15] в досліджуваному романі
розширює наративний простір завдяки своєрідному подвоєнню художніх світів (розбивка наша. – Р. С.),
форматуючи таким чином візуальний наратив [6, с. 14].
Розвиваючи твердження Т. В. Бовсунівської про те, що екфрасис як одна з новітніх модифікацій
художнього твору, заснований не на простому обігруванні певної суми формальних ознак [3, с. 67]
іншого виду творчості, ніж література, а на утворенні складної смислової структури тексту [3, с. 67],
зауважимо, що саме екфрастичний опис гравюри в романі А. Р.-Грійє має неабиякий світопороджувальний потенціал.
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Поданий вище приклад – зразок утворення зображального екфрасису на основі гравюри-симулякру
« La défaite de Reichenfels », оскільки як одна з найбільш давніх форм художньої дискурсії, що заснована
на взаємодії двох модусів мислення – образного й візуального [12, с. 103–104], його основною функцією
є саме візуалізація. Уважаємо, що систематичність і певна черговість опису всіх елементів малюнка
зумовлена особливостями її просторової композиції в можливому світі Я-оповідача.
Так, гравюра розміщена в кімнаті, а обʼєктив камери, за яким слідує відсторонений погляд
десемантизованого гомодієгетичного оповідача, фіксує спочатку її загальний план: un grand nombre de
pesonnages emplit toute la scène: une foule de consommateurs, assis ou debout, et, tout à fait sur la gauche, le
patron, légèrement surélevé derrière son comptoir, що вербалізовано через номінацію побаченого. При
цьому оповідь вибудована в Présent de lʼIndicatif – теперішньому часі дійсного способу, однак для опису
використано дієслова в пасивному стані (il est penché; plusieurs groupes de buveurs sont assis; leurs
mouvements comme leurs mimiques sont figés; sont à moitié dressés) або прономінальній формі (des mains se
lèvent, des bouches sʼouvrent, des bustes et des cous se tordent, des poings se serrent), чим імплікована й
реалізована ідея деякої застиглості й короткочасної фіксації, що іконічно нагадує фотокартку й створює
ефект одиничного та миттєвого знімка персонажів у такому собі «статичному русі».
Показовими в цьому разі є напіврухи (il est penché en avant, sʼappuyant des deux mains au bord du
comptoir, surplombant les quelques verres à demi pleins), напівпози (une foule de consommateurs, assis ou
debout; certains des personnages sont à moitié dressés sur leurs chaises) та напівжести (ils sont pour la plupart
en train dʼeffectuer avec les bras des gestes de grande envergure, affectant même parfois le corps entier, et sans
doute très expressifs; des mains se lèvent, des bouches sʼouvrent, des bustes et des cous se tordent, des poings se
serrent) господаря кабаре та його відвідувачів-споживачів, котрі отримують текстові репрезентації через
уживання в оповіді дієприкметників теперішнього (sʼappuyant; surplombant; affectant) або минулого часу
(assis), що підсилюють ефект розтягнення темпорального відтинку «тут» і «зараз», оскільки виражають
дію, що є одночасною з дією дієслів у теперішньому часі: des mains se lèvent, des bouches sʼouvrent, des
bustes et des cous se tordent, des poings se serrent. Далі фокус бачення дещо центрується, ковзаючи до
правого кута гравюри, що постає водночас її центральною зоною: sur la droite, cʼest-à-dire au centre du
tableau та завершується зупинкою на віддаленому відрізку полотна, що містить трьох персонажів –
солдатів, один із яких є наративним обʼєктом можливого світу Я-оповідача: à lʼécart, comme séparés de la
foule qui les entoure par une zone inoccupée; trois soldats, assis à une table plus petite, lʼavant-dernière vers le
fond sur le côté droit, tranchent leur immobilité et leur raideur avec les civils qui emplissent la salle.
Цитований екфрастичний опис сцени з кабаре (une scène de cabaret) умовно можемо поділити на дві
нерівнозначні за своїми розмірами частини. Перша, що займає практично все полотно, відтворює
відвідувачів і власника закладу, які представлені в застиглих і фіксованих положеннях, однак не є
заздалегідь поставленими або продуманими, тому нагадують «живі картинки». Зважаючи на те, що
персонажі не позували наперед художнику чи граверу, стверджуємо, що саме погляд письменника
виступає фокалізатором уявної реальності, зображеної на малюнку, а тому довільно вибудовує те, що
вважає за потрібне, акцентуючи увагу лише на деяких деталях речей або їхніх віддзеркаленнях.
Отже, гравюра «La défaite de Reichenfels» репрезентує симулятивну реальність і є симулякром, який
маскує відсутність реальності буття солдата, оскільки активує його можливий світ-симулякр як деякий
субститут оповідної реальності (термін А. Г. Сидорової) [10, с. 199]. Власне розглядуваний наратив не
є оповіддю про дійсність у широкому смислі цього термінопоняття, а скоріше – розповіддю про
семіотику досвіду [11, с. 179].
Друга частина гравюри, а саме її правий кут, містить зображення трьох солдатів: á lʼécart, comme
séparés de la foule qui les entoure par une zone inoccupée – étroite certes, mais suffisante néanmoins pour que
leur isolement soit sensible, suffisante en tout cas pour les signaler au regard bien quʼils se situent à lʼarrièreplan – trois soldats, assis à une table plus petite, lʼavant-dernière vers le fond sur le côté droit, tranchent leur
immobilité et leur raideur avec les civils qui emplissent la salle. Les soldats ont la tête droite, les mains posées
sur une sorte de toile cirée à carreaux : ils nʼont pas de verres devant eux, яких протиставлено всім іншим
персонажам-споживачам (trois soldats <> tranchent leur immobilité et leur raideur avec les civils qui
emplissent la salle), з огляду на віддаленість їх розміщення на полотні (á lʼécart) та відсутність
найменшого поруху з їхнього боку. У тексті ідея такої нерухомості імплікована семами непорушності й
відчуженості, які вербалізовані спільним значеннями іменників immobilité n.f. і raideur n.f.: « état de ce
qui est immobile  impassibilité » [14] та інваріантним значенням іменника isolement n.m.: « état, situation
dʼune personne isolée solitude » [ibid.].
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Про симулякризацію представленого на гравюрі виразно свідчить і той факт, що, за задумом автора,
зображене на картині «оживає»:
À mieux observer, lʼisolement des trois soldats apparaît comme produit moins par lʼespace minime qui se
trouve entre eux et la foule que par la direction des regards alentour. Les silhouettes du fond ont toutes lʼair de
passer – dʼessayer plutôt, car le passage est malaisé – pour se rendre sur la gauche du tableau, où se situe peutêtre une porte (mais cette issue hypothétique ne peut se voir sur le dessin, à cause dʼune série de portemanteaux
surchargés de chapeaux et de vêtements); les têtes regardent devant elles (cʼest-à-dire vers les portemanteaux),
sauf une ça et là qui se retourne pour parler à quelqʼun demeuré en arrière. <> Entre les différents groupes
circulent de nombreux individus non encore fixés, mais cʼest dans lʼintention évidente dʼadopter bientôt lʼune
des attitudes entre lesquelles ils ont le choix : aller regarder les affiches, sʼasseoir à lʼune des tables, ou bien se
rendre derrière les portemanteaux <> (Robbe–Grillet, DL, 7).
Цитований уривок вирізняється наявністю дієслів, семантичні значення яких обʼєднані навколо сем
руху / переміщення: passer v.tr., se rendre v.pron., se retourner v.pron., circuler v.intr., aller v.intr., чим власне
й імплікована можливість персонажів гравюри не лише перебувати в деяких змінних положеннях і позах,
але й пересуватись у напрямі до дверей: «se déplacer marcher  avancer» [14]. Мовним утіленням
місця, що веде назовні, є тематична група отвір, яка вербалізована такими текстовими одиницями, як
porte n.f. і issue n.f. у спільному значенні: «ouverture spécialement aménagée dans un mur, une clôture, etc.,
pour permettre le passage» [ibid.], чим реалізована ідея деякого виходу або переходу в інший (можливий)
світ.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Саме в такий спосіб письменник вибудовує в
наративному просторі свого роману можливий світ-симулякр солдата, симуляційно вводячи його в
інший, аніж картина, мислимий стан буття. Людина у військовій формі ніби сходить із гравюри «La
défaite de Reichenfels» й опиняється в деякому можливому мікрокосмі предметів та обʼєктів, який має
деформовані / викривлені обриси. При цьому оповідь не містить жодних семантичних або параграфемних засобів, які б указували на переакцентуацію в напрямах, швидкості або часі подій та/чи дій у
художньому наративі.
У контексті семіотичного студіювання наративного простору прозового тексту екфрасис породжує
нові можливості для осягнення тих способів генерування текстових смислів, які ґрунтуються на принципі
письменницької гри з мовними знаками, наративними прийомами й тактиками художнього текстотворення та читачами.
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через описание черно-белой гравюры «La défaite de Reichenfels», выступающей семиотический каналом создания
возможного мира, наполненного предметами-симулякрами и возможного мира-симулякра.
Ключевые слова: фигуративный экфрасис, нарративное пространство, возможный мир, симулякр, симулякризация, повествовательная реальность.
Savchuk Ruslana. Figurative Ekphrasis in a Semiotic Reconstruction of Possible Worlds (on the Material of the
Novel by A. Rob-Grillet «Dans le labyrinthe»). The article has outlined and has analyzed the basic narrative and semiotic
mechanisms of possible worldsʼ creation in a French literary text of modernism of the period of Nouveau Roman from text
ekphrasis studies. For the purpose of determining principal tendencies of the possible worlds forming and formatting by
French author A. R.-Grillet in his novel «Dans le labyrinthe» have been found out the regularities of the creation and the
development of text possible worlds as some simulacrums through the process of simulation of the narrative reality in a
narrative. From the point of view of semiotics and ekphrasis poetics, text forming of Nouveau Roman is considered to be a
constructing process of such narrative reality, witch is characterized by a deformation and a distortion of its own frontiers by
means of an extension and a broadening of space and time period of a present moment. It has been pointed out that in the
analysed novel the technique of figurative ekphrasis reveals the visualisation of a narrative and it is verbalised by means of a
description of monochromatic engraving-simulacrum «La défaite de Reichenfels», having a function of such semiotic canal
that generate a possible world of different things-simulacrums and a possible world-simulacrum.
Key words: figurative ekphrasis, narrative space, possible world, simulacrum, simulation, narrative reality.
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Belkcacem Hadj-Laroussi1

La dimension collective ou le «je» «pluralisé» chez Mouloud Feraoun dans le roman
«le fils du pauvre»
Lʼétude et / ou la critique du produit scriptural possède constamment un caractère acariâtre et difficile. En général, et
dans toute production, écrite soit-elle ou orale, les pronoms personnels sont omniprésents ; Ce sont dʼailleurs la catégorie que
nous rencontrons le plus dans tous les discours. Les pronoms personnels ne sont distingués des autres pronoms, que
seulement par leur dénomination. Lʼobjet de cette intervention porte sur les deux pronoms personnels de la première
personne à savoir «je» et «nous» dans le récit autobiographique (dans la mesure où le roman de Mouloud Feraoun «le fils du
pauvre» est purement une autobiographie de lʼauteur lui-même Le récit autobiographique est une narration à la première
personne avec excellence, cʼest lʼhistoire de soi-même, cʼest-à-dire narrer avec un «je», mais ce «je» se métamorphose
souvent en «nous», première personne du pluriel. Lʼauteur change ainsi de statut, ce choix des pronoms nʼest pas
innocent. Lʼauteur cherche donc, à se raconter par le truchement dʼun personnage «fictif». Il suffit de chercher «hors du
texte» les détails autobiographiques pour sʼassurer quʼil sʼagit du personnage auteur. Ce va-et-vient entre ces pronoms,
donc, relève dʼune stratégie adoptée par lʼécrivain afin dʼaccéder à un but déterminé: montrer son appartenance et sa relation
avec son groupe social (son village),les deux pronoms seraient donc des marqueurs relationnels, une relation de solidarité
surtout, et aussi celui dʼagir sur autrui et lʼimpliquer tout en dénonçant une situation de vie des plus misérable, car lʼécriture
est une entreprise singulière et collective à la fois, cʼest à dire quʼon nʼécrit pas pour soi-même seulement, mais aussi pour les
autres.
Mots clés: dimension collective, énoncé, groupe social, littérature maghrébine, narration, pronom personnel, stratégie
discursive.

Problématique. Nous montrons comment sous-tend la dimension énonciative du discours de lʼauteur et ses
intentions, de montrer aussi les degrés dʼimplication de lʼauteur dans son énoncé et sa relation avec sa société (le
contexte de cette production artistique) dʼoù cette «relation de solidarité», où surgit une relation
dʼinterdépendance entre une identité personnelle et une identité collective, en cherchant à associer son
destinataire et par la suite lʼinfluencer! Est-ce que cʼest sa voix quʼil veut nous faire entendre? ou cʼest la voix
collective de toute une population opprimée? Sʼagit-il dʼune biographie individuelle ou une biographie
collective?
.
Objectifs principaux. Dans le présent article scientifique nous tâchons de mettre en exergue que lʼécriture
de Mouloud Feraoun dans «le fils du pauvre» renferme des stratégies discursives mises au point par lʼauteur afin
de construire et de défendre une thématique particulière : il ne sʼagit pas seulement dʼune autobiographie mais
plutôt dʼune biographie collective. Il sʼagit donc, de sʼintéresser à lʼusage alterné des pronoms personnels de la
première personne «je» et «nous», tout en prenant compte de la situation dʼénonciation , identifier à qui renvoie
lʼun et lʼautre (dans un «jeu langagier») et la diversité du sujet dans le roman «le fils du pauvre».
Analyse. Mouloud Feraoun, nous invite à aborder ses textes à partir de la notion du «clivage du moi» dans
la terminologie Freudienne et /ou du «sujet en procès» selon J. Kristeva. Cʼest ainsi alors quʼon peut distinguer
«le sujet écrivant» du «sujet de lʼinconscient» [7, p. 22].
Dans cette perspective, «(…) on part de la définition strictement linguistique du «je» comme signifiant : où
il nʼest rien que le schifter ou indicatif qui dans le sujet de lʼénoncé désigne le sujet en tant quʼil parle
actuellement .cʼest à dire quʼil désigne le sujet de lʼénonciation mais quʼil ne le signifie pas» [8, p. 80].
Le positionnement théorique du sujet en écriture ,se nourrit de lʼesprit même de la réflexion de Mallarmé :
«il doit y avoir quelque chose dʼocculte au fond de tous, je crois décidément à quelque chose dʼabscons,
signifiant fermé et caché, qui habite le commun :car, sitôt cette masse jetée vers quelque trace que cʼest une
réalité, existant, par exemple sur une feuille de papier, dans tel écrit-pas en soi-cela qui est obscur :elle sʼagite,
ouragan, jaloux dʼattribuer les ténèbres à quoi que ce soit, profusément, flagramment»[9, P. 383].
La psychanalyse a beaucoup donné à la littérature, depuis le XIX siècle, et surtout avec Freud, la
problématique de lʼinconscient décale de façon irréversible le «sujet» par rapport à soi. Lʼactivité scripturale
inscrit donc, lʼerrance du sujet !
La littérature maghrébine en général et algérienne en particulier, dʼexpression française constituait la
représentation dʼun espace «socioculturel».
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Les textes littéraires maghrébins paraissent travaillés par des mémoires et des imaginaires exprimant la
mouvance entre la contestation, la revanche, lʼaffirmation de soi et lʼappropriation de la langue française et de la
forme romanesque occidentale.
Un nouveau phénomène surgit alors et sʼorganise autour de lʼémergence du «je» durant les années 1950. Le
contexte religieux musulman est un contexte sociétal du «nous collectif» ; un contexte qui ne préparait pas des
écrivains à dire «je» et à exprimer lʼintime. Mais le contact avec lʼoccident a entrainé lʼaffirmation de soi, de
lʼindividu. La naissance du «je»individualiste, intime, dévoile le privé, le caché et même le refoulé.
La sociologue marocaine, F. Mernissi constate que notre identité traditionnelle reconnaissait à peine
lʼindividu, car perturbateur de lʼharmonie collective (…) la société traditionnelle fabriquait des musulmans
soumis au groupe» [10, p. 83].
Dès lʼincipit du roman de Mouloud Feraoun «le fils du pauvre», avec cette citation de Tchekhov : «nous
travaillons pour les autres jusquʼà notre vieillesse quand notre heure viendra, nous mourons sans murmure et
nous dirons dans lʼautre monde que nous avons souffert, que nous avons pleuré, que nous avons vécu de
longues années dʼamertume, et dieu aura pitié de nous….».
Il apparait que lʼimplication du groupe ou la voix plurielle est clairement manifestée, dʼailleurs le titre de la
première partie est «la famille», bien que le roman sʼannonce comme un roman à la première personne. A part la
deuxième partie intitulée «le fils ainé», qui est à la troisième personne, après une brève description (beaucoup
plus géographique) minutieuse du village, «mon oncle et mon père se nomment…», «Je le revois toujours avec
une gandoura blanche et un turban soigneusement enroulé. je lʼimagine rarement une pioche à la main(…) ma
grand-mère aimait à répéter quʼil lʼavait aidée à élever le petit Ramdane» [5, p. 20–21].
Le «je» est au centre de cette merveilleuse œuvre et autour de lui gravitent tous les autres personnages. Le
pronom «je» désigne la personne (qui énonce la présente instance de discours contenant «je»). Donc «je» nʼa
dʼexistence que par et dans le discours qui lʼemploie. Il est dans un changement continuel car il acquiert chaque
fois une instance discursive particulière «il sentait confusément que jʼavais plus dʼimagination que lui. Quant à
moi, jʼétais forcé dʼadmettre quʼau-dehors il se faisait respecter bien mieux que moi. Nous nous complétions à
souhait. Nous fîmes ensemble notre entrée dans le monde» [Ibid., P. 31], et il ne peut être identifié que par :
«Lʼinstance de discours qui le contient et par là seulement. Il ne vaut que dans lʼinstance où il est produit
(…); la forme «je» nʼa dʼexistence linguistique que dans lʼacte de parole qui la profère.» [2, p. 248].
Lʼusage de la première personne dans la narration romanesque participe dʼun artifice dont le mérite est à la
fois de créer plus facilement un univers dans un cadre spatio-temporel qui semble assez proche, de même quʼil
prend le lecteur en témoin.
Dans le roman de Feraoun «le fils du pauvre», la narration change de ton lorsque le «je» de départ se
métamorphose en «nous», en signalant donc une présence effective de lʼénonciateur, comme lʼexplique E.
Benveniste et parle ainsi de la matérialisation de la présence effective dʼun énonciateur à travers ce quʼil appelle
«lʼaccentuation de la relation discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginaire, individuel ou
collectif». La forme «Je» peut prendre comme pluriel la forme «Nous» [1, p. 85].
De cette manière le narrateur tisse des liens avec son lecteur, et Ainsi fait-il lorsque le narrateur prend en
charge le destin de son village ou de sa communauté :
«Nous kabyles, nous comprenons quʼon loue notre pays. Nous aimons même quʼon nous cache sa vulgarité
sous des qualificatifs flatteurs. Cependant nous imaginons très bien lʼimpression insignifiante que laisse sur le
visiteur le plus complaisant de la vue de nos pauvres villages» [5, p. 12]. Le narrateur semble en savoir tout et
beaucoup plus sur lʼhistoire quʼil raconte «nos ancêtres, ils, se groupèrent par nécessité.ils ont trop souffert de
lʼisolement pour apprécier comme il convient lʼavantage de vivre unis. (...) Nous craignons lʼisolement comme la
mort (…) notre paradis nʼest quʼun paradis terrestre, mais ce nʼest pas un enfer» [Ibid., p 15]. Nous remarquons
bien lʼabsence de la première personne du singulier, mais qui ne tardera pas à surgir.
Lʼalternance entre le «je» et le «nous» témoigne de la volonté du narrateur de prendre en charge un discours
individuel et collectif. Lʼusage alterné des deux pronoms de la première personne signale aussi le lien étroit entre
les deux discours (individuel et collectif), entre lʼexpérience individuelle et lʼexpérience collective, cʼest un usage
qui suppose une large part dʼinvestissement des deux pronoms, en particulier celui de «je», »mes parents avaient
leur habitation à lʼextrême nord du village, dans le quartier dʼen bas. Nous sommes de la karoubades Ait
mezouz, de la famille des Ai moussa, Menrad est notre surnom» [Ibid., p. 20].
«Le fils du pauvre» est un texte polyphonique : en plus de la voix du narrateur principal (que nous mettons à
égalité avec celle de lʼauteur puisque le roman est attesté en tant que autobiographique), le lecteur rencontre une
multitude dʼautres voix.
Nous définissons ainsi les voix suivantes en tant que voix principales dans le fils du pauvre :
– La voix du narrateur/auteur, (fouroulou /M.feraoun)
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– La voix des membres de la famille de Fouroulou (les parents, les sœurs, les tantes,…etc.).
– La voix des habitants de la grande Kabylie (hommes, femmes, et enfants dans le premier chapitre
surtout (pauvreté, misère, souffrance …etc.).
– La voix du Co-énonciateur, cette voix est léguée par lʼénonciateur principal (lʼauteur). le Coénonciateur» un ami dʼenfance de Fouroulou», et qui semblait connaitre tout.
Mais toutes ces voix dépendent chacune de la voix du narrateur / auteur qui les dirige, les coordonne, les met
en relation, les complète, les corrige etc.
On peut conclure donc, lʼimportance primordiale de la voix du narrateur / auteur par rapport aux autres voix
dans «le fils du pauvre».
La voix du «je»autobiographique est la voix principale dans «le fils du pauvre». Elle est «visible», cʼest-àdire «présente dans le récit» Elle apparaît donc comme productrice du discours autobiographique, mais aussi du
discours historiographique (elle narre lʼHistoire de la grande Kabylie durant le colonialisme français et par la
suite celle de lʼAlgérie coloniale), cʼest elle (la voix) qui sélectionne, ordonne, commente, complète, corrige et
ainsi rend transparent le processus de production du récit historique.
Lʼœuvre de Mouloud Feraoun, sʼest attachée à dévoiler les contradictions et les transformations de la société
Kabyle, lʼinfluence de lʼécole républicaine française et le besoin vital dʼexister. En osant dire «je», ce nʼest que
pour marquer une altérité face au colon. Cependant le «je» nʼest, dans un premier temps que, le porte-parole de
toute la collectivité et la société afin de dénoncer les méfaits de la colonisation.
Cʼest ainsi que Jean Dejeux, qualifie : «lʼémergence du je» dans la littérature maghrébine de langue
française de «noussoiement» qui nʼest ni un «je» égoïste, ni un «il» aussi abstrait quʼimpersonnel, mais un
«nous» terriblement et foncièrement ambivalent» [3, p. 71].
Mouloud Feraoun, et en utilisant le «je» du (narrateur/auteur) ne décrit pas sa vie tant aux algériens quʼaux
français, mais plutôt celle de toute une société, et cela pouvait que servir la cause algérienne devant lʼopinion
publique internationale. Lʼécrivain Mouloud Feraoun, sʼétant approprié ce moyen (la langue française)
dʼexpression affirme sa présence, et se pose par la suite en interlocuteur et porte-parole de sa communauté. Le
«je» nʼest quʼun «nous» divisé en plusieurs personnes, comme il a été cité précédemment.
Lʼauteur narrateur du roman «le fils du pauvre» ne pouvait ainsi jouir du bonheur individuel, alors quʼà côté,
le reste du monde se démène dans des drames et des souffrances de plusieurs sortes, sous prétexte de chercher
une œuvre littéraire.il (lʼauteur) aurait éprouvé de la honte sʼil avait cherché dʼêtre heureux tout seul.
Le moi individuel travaille donc en harmonie avec le moi collectif, celui-ci trouvant dans celui-là son porteparole; «pour tous les gens du village, ce qui nous arrivait ne sortait pas de lʼordinaire. la mort fauche
couramment des gens dans la fleur de lʼâge, on pleure, on se lamente à sʼenrouer la voix pour une semaine, puis
on se tâte pour se dire que lʼon reste après le disparu et que malgré tout, le mal est sans remède» [5, p. 90].
Cʼest la mise en forme du projet scriptural dans le respect de cette complicité sous-jacente entre lʼindividu et
la collectivité, le citoyen et la société, lʼêtre humain et le monde.
Conclusions et perspectives de la recherche. La littérature algérienne de langue française a produit un
certain nombre de textes à résonance autobiographique. Le genre autobiographique peut être donc, considéré
comme fondateur de cette littérature. Certains écrivains ont essayé de cacher leur identité, mais le projet initial est
maintenu : lʼautobiographie.
Le «je» dans lʼœuvre de Mouloud Feraoun, balance entre la première personne du singulier et la première
personne du pluriel »nous» .un passage sans rupture se manifeste au fil de la narration, de la première personne
du singulier «je» à la première personne du pluriel «nous».cʼest lʼune des stratégies et caractéristiques de
lʼécriture de Mouloud Feraoun et un grand nombre dʼécrivains algériens.
Cette stratégie scripturale chez Mouloud Feraoun dans son roman «le fils du pauvre» nʼest pas un jeu de
dédoublement seulement, mais cʼest aussi la confrontation de soi à soi, une confrontation dans un double sens ou
un double mouvement : NOUS/MOI ; (...Jusquʼau jour où je franchirai moi-même, sur mes deux pieds, le seuil
de notre maison...), et puis : MOI/MOI («je me revois ainsi, portant une petite gandoura blanche à capuchon»,
«je ne me laissais pas faire aisément»).
Un intérêt majeur et qui est toujours dʼactualité dans le débat de la littérature maghrébine dʼexpression
française, est lʼambiguïté du «je» et du «nous» cette position mobilise lʼapport de la psychanalyse et de la
linguistique surtout, en lui permettant dʼinterroger certaines dimensions de lʼexpérience scripturale, jusquʼici
ignorées par les théories dominantes du Maghreb.
En fait les textes littéraires sont cadrés dans une réalité socio-historique, mais ce qui est fascinant chez les
écrivains algériens dʼexpression française est cette manière ou faculté de manipuler lʼautobiographie, de se
dévoiler, de parler de soi, de sa souffrance ,en lʼélargissant au groupe ,et montrer ainsi la perduration dʼun
sentiment dʼappartenance à une communauté dʼâmes qui implique le lecteur, ce qui parfois fait défaut à un type
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de littérature occidentale noyée dans lʼégotisme. Cʼest donc là, où résident sans doute la fascination et lʼintérêt
pour ce jeu entre «je» et «nous».
Le récit de Mouloud Feraoun »le fils du pauvre» représente une parole collective de toute une population,
une écriture de la mémoire personnelle qui aboutit à lʼautobiographie collective.
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Белкасем Хадж Ларуссі. Когнітивний аспект або «Я» і «Ми» в романі Мулуда Ферауна «Син бідного».
Вивчення й критика біблійного обʼєкта постійно має складний характер. Як правило, у різних роботах, будь-то
письмові або усні, часто вживаються особові займенники. Вони є найбільш широковикористовуваними й
заплутаними категоріями в дискурсі. Особові займенники можна було б відрізнити від інших лише за їхніми
властивостями. Основна мета нашої статті фокусується переважно на двох особових займенниках «я» і «ми», що
використовується в автобіографічному оповіданні (оскільки роман Мулуда Ферауна «Син бідного» є чисто
автобіографічним). Автобіографічна розповідь завжди подається від першої особи, тому що це історія про себе й
розповідь з особовим займенником «я» часто метаморфізована з першою особою множини «ми». Примітно, що
зміни в питанні про статус оповідання та вибір особових займенників не випадкові. Автор намагається оповідати
через фіктивного персонажа, щоб у перспективі поза контекстом усіх автобіографічних деталей переконати нас у
тому, що йдеться про персонажа-автора. Прагматичний вибір особового займенника залежить від стратегії, обраної
автором, щоб досягти певної мети: показати своє членство й відносини з його соціальною групою (його селом). Два
особові займенники розглядаються так, як лінгвістичні й реляційні маркери автора, який хоче впливати на інших
людей і залучити їх, засудивши жалюгідне становище, щоб жити, бо лист є особливою та колективною роботою. У
романі «Син бідного» Мулуда Ферауна ми помічаємо літературний почерк не лише самого автора, а й інших.
Ключові слова: колективний аспект, терміни, соціальна група, література, розповідні, особові займенники,
дискурсивна стратегія.
Белкасем Хадж-Ларусси. Коллективный аспект или «Я» и «Мы» в романе Мулуда Ферауна «Сын
бедного». Изучение и критика библейского объекта постоянно имеет сложный характер. Как правило, в различных
работах, письменных или устных, часто употребляются личные местоимения. Они являются наиболее широко
используемыми и запутанными категориями в дискурсе. Личные местоимения можно было бы отличить от других
местоимений только по их достоинствам. Основная цель нашей статьи фокусируется главным образом на двух
личных местоимениях – «я» и «мы», которые используются в автобиографическом повествовании (поскольку роман
Мулуда Ферауна «Сын бедного» является чисто автобиографическим). Автобиографическое повествование всегда
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членство и отношение с его социальной группой (его деревней). Два личных местоимения рассматриваются так, как
лингвистические и реляционные маркеры автора, который хочет влиять на других людей и вовлечь их, осудив
жалкое положение, жить, потому что письмо в то же время является особой и коллективной работой. В романе
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Belkacem Hadj-Laroussi. The Collective Dimension or «I» and «We» in the Novel of Mouloud Feraoun
«The Son of the Poor». The following article deals with the study and the critic of the scriptural object owns constantly a
cantankerous and difficult character. Generally, in different works, either written or oral, the personal pronouns are often
presents. They are the most used and involved category in the discourse. The personal pronouns could be distinguished from
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other pronouns only with their denomination. The main objective of our article focalizes mainly on the two personal
pronouns of the first pronoun «I» and «We» used in the autobiographical narration (insofar as the novel of Mouloud Feraoun
«the son of the poor» is purely an autobiography. The autobiographical narration is always in the first person because it is the
story of himself and the narration with the personal pronoun «I» is frequently metamorphosed with the first person of plural
«We». It is remarkable that the author changes therefore the status of narration and the choice of personal pronouns is not at
random. He tries so to narrate through a fictive personage and it is sufficient to prospect outside of context all the
autobiographical details in order to make sure that it concerns the personage author. The pragmatic choice of personal
pronouns recovers from a strategy chosen by the author in order to have access to a determined purpose: to show his
membership and relation with his social group (his village). The two personal pronouns are considered so as linguistic and
relational markers of the author that wants influence on the others and implicate them by denouncing a miserable situation of
live because the writing is a singular and collective work in the same time. In the novel «the son of the poor» of Mouloud
Feraoun, we notice that the literary writing is not for destined to the author himself, but for the others too.
Key words: collective dimension, terms, social group, literature, narration, personal pronoun, discursive strategy.
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Жанрова та стилістична гетерогенність як передумова поліфонізації тексту
(на матеріалі роману Дж. Дос Пассоса «Манхеттен»)
У статті здійснено спробу визначити співвідношення понять гетерогенності тексту та поліфонії, які виступають
характерними рисами модерністського тексту. Поняття поліфонії, уведене в науку про текст М. М. Бахтіним,
зазнало деяких змін і на цьому етапі включає не лише ідею «двоголосого слова», в основі якого лежить ідея
діалогізму висловлювань, а й ідею стереоскопічного зображення подій, іншими словами – множинної точки зору.
Крім того, ідея поліфонічного роману лягла в основу теорії інтертекстуальності, згідно з якою в діалогічні відносини
вступають тексти. У статті розглянуто кілька видів гетерогенності тексту, серед яких виокремлюються жанрова й
стилістична гетерогенність як передумови полісубʼєктної гетерогенності, яка, зі свого боку, являє собою
багатоголосу оповідь. Проаналізовано роман американського письменника Джона Дос Пассоса «Манхеттен»,
відомий як роман-монтаж, у якому вищевказані види гетерогенності є способом створення поліфонічної оповіді. У
результаті аналізу фрагментів тексту з гетерогенними включеннями пропонується в подальшому приділити
особливу увагу вивченню монтажу як смислоформувальному принципу побудови поліфонічної оповіді та ролі
паралінгвальних засобів у гетерогенному поліфонічному тексті.
Ключові слова: гетерогенність, поліфонія, текст, жанр, стиль, полісубʼєктність.

Постановка наукової проблеми та її значення. Поліфонія тексту трактується як багатоголосся
формального монологічного тексту. Із часом динамічний розвиток самого поняття поліфонії та ідеї
діалогізації, яка лежить в основі поліфонічної оповіді, призводить до того, що поліфонія стоїть в одному
ряді з такими поняттями, як інтертекстуальність, інтердискурсивність, інтермедіальність і гетерогенність
тексту, основними ознаками яких виступає вже не взаємодія висловлювань, а взаємодія різних текстів чи
поєднання вербального та невербального текстів. Цілком закономірно постає питання: якщо
поліфонічний текст завжди є неоднорідним у плані оповідної техніки, то чи завжди гетерогенний текст є
поліфонічним та чи допустимо вважати гетерогенність тексту передумовою його поліфонізації?
Аналіз досліджень цієї проблеми. Поняття поліфонії введено М. М. Бахтіним для позначення
явища двоголосного слова, зумовленого поєднанням декількох голосів у формально монологічній
оповіді. У такому ракурсі поліфонію тексту розглянуто Б. Успенським, В. Шмід, С. В. Амвросовою та
іншими. Ю. Кристева трактує поліфонію тексту як взаємодію різних текстів, що визначається нею як
інтертекстуальність. Принцип поліфонії як структурної організації художнього тексту лежить в основі
наукових досліджень поліфонізму тексту (П. А. Колобаєв 2010). Гетерогенність тесту як феномен
семіотики є поєднанням вербального та невербального текстів (О. Є. Анісімова 1992, В. Е. Чернявська
2009). Гетерогенність вербального тексту та її види – предмет дослідження Ю. В. Шарапової.
© Хоміченко В., 2016

155

РОЗДІЛ ІІ. Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство. 6, 2016

other pronouns only with their denomination. The main objective of our article focalizes mainly on the two personal
pronouns of the first pronoun «I» and «We» used in the autobiographical narration (insofar as the novel of Mouloud Feraoun
«the son of the poor» is purely an autobiography. The autobiographical narration is always in the first person because it is the
story of himself and the narration with the personal pronoun «I» is frequently metamorphosed with the first person of plural
«We». It is remarkable that the author changes therefore the status of narration and the choice of personal pronouns is not at
random. He tries so to narrate through a fictive personage and it is sufficient to prospect outside of context all the
autobiographical details in order to make sure that it concerns the personage author. The pragmatic choice of personal
pronouns recovers from a strategy chosen by the author in order to have access to a determined purpose: to show his
membership and relation with his social group (his village). The two personal pronouns are considered so as linguistic and
relational markers of the author that wants influence on the others and implicate them by denouncing a miserable situation of
live because the writing is a singular and collective work in the same time. In the novel «the son of the poor» of Mouloud
Feraoun, we notice that the literary writing is not for destined to the author himself, but for the others too.
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Мета й завдання роботи. Мета статті – установити кореляцію між такими поняттями, як гетерогенність та поліфонія тексту, які належать до низки рис, властивих художньму тексту епохи модернізму,
та, вочевидь, є спорідненими поняттями. Перед нами постало завдання – визначити поняття
гетерогенності вербального тексту, види гетерогенності й за яких умов гетерогенність тексту зумовлює
поліфонічну оповідь.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У процесі
розвитку науки про текст простежено певний динамізм розвитку понять поліфонії та гетерогенності.
Поліфонію М. М. Бахтін визначив як такий тип оповіді. У якому численні голоси висловлюються
одночасно, створюючи діалогізм [3, с. 14]. Б. Успенський деталізує лінгвістичний аспект поліфонічної
оповіді та стверджує, що поліфонія існує тоді, коли в оповіді відбувається певна взаємодія різних
поглядів, які виражаються насамперед у плані фразеології [11]. Ідею діалогізму та поліфонії в
подальшому запозичено Ю. Кристевою та покладено в основу теорії інтертекстуальності, згідно з якою в
діалогічні стосунки вступають уже не висловлювання персонажів й оповідача, а різні тексти. «…Будь-яке
письмо – це спосіб прочитання сукупності попередніх літературних текстів, будь-який текст вбирає в
себе інший текст та є реплікою в його сторону…» [5].
Ще один вектор розвитку ідеї поліфонічної оповіді, спрямований на структурну та композиційну
організацію твору, також має у своїй основі теорію «точки зору», на цей раз синтез часових і
просторових поглядів (Б. Успенский). У цьому випадку текст набуває поліфонічного звучання при
стереоскопічному зображенні подій, що означає одночасну презентацію різних думок стосовно однієї
події, зображення події різними персонажами під різним кутом зору. До фразеологічних засобів
вираження певного погляду додаються граматичні часові форми, які несуть основне навантаження в
плані вираження часової точки зору. У модерністському романі засоби вираження урізноманітнюються
залученням широкого спектра удавано реального матеріалу (газети, оголошення, документи тощо). Такі
твори характеризуються максимальною фрагментарністю та використанням прийому монтажу, який
набуває в модерністському тексті особливого смислоформувального значення.
Що стосується поняття гетерогенності тексту (гетерогенність від грец. Έτερος – інший) –
різнорідність, складеність із різних за своєю природою чи походженням частин [12], – то на цьому етапі
розвитку науки про текст гетерогенність тексту розглядають як у семіотиці, так і в лінгвістиці.
Пріоритетним є визначення гетерогенного тексту як такого, при наявності вербальних та
невербальних елементів в структурі тексту, іншими словами – семіотично-гетерогенного тексту. Це є
феномен, у якому вербальні й образотворчі елементи складають одне візуальне, структурне, смислове та
функціональне ціле, яке забезпечує його комплексну дію на адресата [2, c. 74]. Синонімічними
поняттями гетерогенного тексту в цьому випадку є полікодовий текст, гібридний текст, супертекст,
полімедіальний, креолізований текст, комунікат та інші, що свідчить про те, що інтерес для лінгвістів
становлять елементи інших знакових систем і текстовий дизайн [1, 7].
З іншого боку, лінгвістика також оперує поняттям гетерогенності вербального тексту. У вузьколінгвістичному розумінні цього явища і розглядає декілька варіантів її реалізації, серед яких виокремлено
тематичну, адресатну, різносубʼєктну, стилістичну та жанрову гетерогенність тексту [10].
Тематичну гетерогенність простежуємо тоді, коли в «текстовому сегменті, спрямованому на
розкриття однієї тематичної лінії, є включення, що відсилають читача до інших подій чи думок, що
безпосередньо співвідносяться з головним змістом, і логічно від нього відходять» [10, с. 84]. Зміна теми,
зазвичай, обумовлюється реакцією персонажа на факти навколишньої дійсності, на ситуацію, слова та
вчинки інших учасників подій.
Адресатною гетерогенністю є «зафіксована зміна вектора зверненості мовлення, що може мати як
автокомунікативну спрямованість або риторичний характер, так і адресуватися конкретним потенційним
співрозмовникам» [10, с. 94]. У випадку варіації адресата повідомлення найчастіше йдеться про риторичне запитання або взагалі про відсутність адресата.
У ракурсі поліфонічного тексту особливий інтерес викликають, передусім різносубʼєктна
гетерогенність, яка є діалогізацією авторської оповіді, тобто «ускладненням текстової фактури включенням у зовнішньомонологічне висловлювання автора повноцінних реплік інших персонажів, що
сприяє створенню видимості інтерактивного спілкування» [10, с. 98], а також стилістична та жанрова
гетерогенність як передумова різносубʼєктної гетерогенності тексту.
Взаємопроникнення різних функціональних стилів, характерне для художнього тексту періоду
модернізму стало першопричиною текстової гетерогенності й відкритості тексту в плані стилю. Окрім
ознак, властивих для художнього стилю, текст має тенденцію до набуття ознак, характерних для інших
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стилів, таких як документальність публіцистичного стилю, стриманість і відсутність емоційності
офіційно-ділового стилю чи простота розмовно-побутового.
Гетерогенність тексту, яка виникає в результаті синтезу художнього стилю з іншими функційними
стилями в межах одного оповідного фрагмента за допомогою включення в текст різних украплень,
уважається стилістичною. За словами Ю. В. Шарапової, стилістична гетерогенність являє собою
розпорошення базисної оповідної основи та зміну стилістично маркованого фрагмента моносубʼєктної
оповіді [9, c. 90].
Поняття стилю й жанру настільки тісно взаємоповʼязані, що подібний механізм порушення
лінійності оповіді характерний і для жанрової гетерогенності твору, яка загалом є результатом порушення норм жанрової специфіки тексту. Говорячи про жанрову гетерогенність, Ю. В. Шарапова
відзначає якісну зміну жанрового параметра текстового простору, при якій порушується основна лінія
оповіді завдяки проникненню уривків інших жанрів [9, c. 158]. На рівні жанрових характеристик
вербальний текст стає гетерогенним засобом монтування уривків тексту різних жанрів одного або різних
стилів, контамінації двох різних жанрів або порушенням жанрового типу тексту [6, c. 180].
Зміна жанрової чи стилістичної специфіки фрагмента має на увазі зміну субʼєкта мовлення, притому
що оповідь залишається моносубʼєктною, тому вкраплення іншого стилю чи жанру, суміжно розміщені в
межах фрагмента художнього тексту, виступають передумовою створення багатоголосся та поліфонізації оповіді. Зазвичай украплення публіцистичного стилю, такі як газетна стаття чи репортаж,
виділяються в тексті шрифтом, капіталізацією заголовків та відокремлені в абзац. Маркерами наукового
та розмовного стилів насамперед виступають лексичні одиниці, граматичні конструкції й структура
речень.
Багатоголосся оповіді при жанровій гетерогенності є експліцитним з огляду на оформлення
оповідного фрагмента. Візуально неоднорідність оповіді є очевидною, тому сприйняття такого тексту як
багатоголосого видається простим завданням. Утім, цей процес надзвичайно складний, тому що
експліцитно виражена неоднорідність оповідного матеріалу є лише поверхнею складного механізму
змістотворення, оскільки смислове навантаження мають не самі іншостильові вкраплення, а спосіб
монтування елементів різних стилів у межах фрагмента.
Не вдаючись у деталізацію суті монтажного принципу в літературному тексті, зазначимо лише, що
В. В. Іванов визначає монтаж як принцип побудови будь-яких текстів, який полягає в суміщенні в
надзвичайно близькому просторі-часі (хронотопі – за М. М. Бахтіним) двох або більше відмінних за
денотатом і структурою зображень, самих предметів, їхніх назв, описів або будь-яких інших вербальних
чи інших знакових відповідностей [4, c. 119–120]. Іншими словами, монтаж, який за походженням є
кінематографічним принципом, ставить в один ряд предмети, якісно відмінні та відповідно несумісні. У
той же час для успішної реалізації монтажного принципу потрібна наявність асоціативного звʼязку між
елементами, без якого монтаж уподібнюється до колажу. Можна сказати, що монтаж одночасно
розкладає текст на численні монтажні фрагменти та єднає їх, утворюючи новий образ і породжуючи
новий смисл. Розуміння монтажного принципу «склеювання» вкраплень, який є основоположною
особливістю й невідʼємною частиною структурної організації гетерогенного тексту, а також способом
актуалізації текстової гетерогенності, є складовою частиною процесу читання поліфонічного тексту та
потребує активної роботи читача, а також певних навичок у сприйнятті тексту.
Матеріалом дослідження обрано роман Дж. Дос Пассоса «Манхеттен» із певних причин.
Він правомірно вважається експериментаторським за своєю формою та змістом, оскільки автор,
переслідуючи мету щодо досягнення абсолютної автентичності та максимальної достовірності
зображення різноманітності реальності, намагається знайти новітні оповідні форми й техніки.
Особливість новаторської оповідної техніки роману полягає, насамперед, у багатолінійності оповіді й
фрагментарності. Скачкоподібний фрагментарний хід подій видається позбавленим будь-якої
хронологічної послідовності та причинно-наслідкового звʼязку, що є, звичайно, лише уявним, оскільки
кожен виділений, відокремлений фрагмент є необхідним складником у розкритті основної ідеї твору.
Автентичність оповіді досягається залученням різних функційних стилів і різних жанрів. Такі «реалії»
життя, як уривки статей, рекламні вивіски, пісні, бухгалтерські звіти тощо, створюють реальну картину
дійсності. Численна кількість фрагментів, які входять до різних сюжетних ліній та є жанрово й
стилістично неоднорідними, монтуються засобом монтажного принципу. Така оповідна техніка
зумовлює неоднорідність структури тексту, що дає можливість назвати цей текст гетерогенним і
поліфонічним.
У тексті представлено більшість літературних стилів, серед яких – публіцистичний, розмовний і
науковий є превалюючими. Перебивання оповіді газетними вставками чи заголовками газетних статей
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трапляється в тексті приблизно 15 разів, декілька разів автор користується технікою репортажу, у тексті
присутні енциклопедична стаття, формальний і неформальний листи, економічний звіт та бухгалтерська
документація. Існує думка, що таким чином автор переслідує мету розділити світ поетичний і світ
реальний та показати несумісність пошуків і прагнень головних персонажів із їхніми реальними
можливостями [8]. Ми схиляємося до думки, що елементи публіцистичного чи наукового стилів
зʼявляються в оповіді саме тоді, коли автор прагне максимально наблизитися до реального життя,
впустити реальний світ у світ оповіді. Дійсно, найефективніший спосіб звучати достовірно полягає в
поданні першоджерела інформації, якими є газетні статті або заголовки. Щоб зрозуміти такий
структурно неоднорідний текст й усвідомити мету застосування фактичного, реального матеріалу,
потрібно знайти асоціативний звʼязок між ним та оповідним, художнім матеріалом, розшифрувати
значення монтажу та змонтованих фрагментів. Тому застосування елементів інших жанрів візуально
розділяє художню єдність, порушує лінійність, але на глибинному рівні відбувається їх поєднання. За
кожним стилістично маркованим фрагментом стоїть інша особа, не оповідач, інший голос. Ці голоси
перебивають один одного, дискутують, іншими словами – створюють обʼємність оповіді, а отже, роблять
оповідь поліфонічною.
Проаналізуймо декілька стилістично та жанрово гетерогенних фрагментів тексту, у якому
використовуються газетні вставки.
Один із головних персонажів твору, із яким читач знайомиться на перших сторінках роману, – Бад –
утікає з рідного міста та направляється до Манхеттена в пошуках щастя. Скориставшись порадою, він
прямує до перукарні, щоб привести себе в порядок, інакше, як йому пояснили, він не знайде роботи. У
кріслі перукаря він поринає в напівсон, у якому зʼявляються якісь незрозумілі образи: мотика, старий
чоловік лежить на полі, його борода – у крові, далі – чиїсь закривавлені від пухирів ноги. Бад прокидається, розраховується з перукарем. Далі слідують заголовки статей, уривки статей, речень. Він ніби
шукає очима саме ту статтю, яка його зацікавила, знаходить, читає її і це викликає внутрішню рефлексію,
яка й завершує цей фрагмент.
Семантичний аналіз компонентів, змонтованих у фрагменті, указує на наявність асоціативного
звʼязку між ними завдяки повтору слів одного семантичного поля: blood, killing, blueblack, dead manʼs
hands, guilt, police, death, dead, grand jury. Внутрішня рефлексія, повторена дистантно двічі: No moreʼn a
needle in a haystack [13, c.17], – викриває справжню мету приїзду до Манхеттена: вчинивши страшний
злочин, утекти й заховатися. Монтаж структурно гетерогенних частин, стаття, внутрішня рефлексія та
мовлення оповідача, зʼєднані лише смисловим асоціативним звʼязком, виконують функцію обʼєктивізації
оповіді та мають інформативний характер.
Аналогічне функціональне навантаження й інших украплень публіцистичного стилю у вигляді
газетних статей.
«Baldwin cleared his throat and unfolded the paper….Ought to liven up the Russian bonds a bit. Veterans
visit President….ANOTHER ACCIDENT ON ELEVENTH AVENUE TRACKS. Milkman seriously injured.
Hello, thatʼd make a neat little damage suit.
Augustus McNiel, 253 W.4th Street, who drives a milkwagon for the Excelsior Dairy Co. was seriously
injured early this morning when a freight train backing down the New York Central tracks…
He ought to sue the railroad. By gum I ought to get hold of that man and make him sue the railroad…Not
yet recovered consciousness…Maybe heʼs dead. Then his wife can sue them all the more…Iʼll go to the hospital
this very afternoon…Get in ahead of any of these shysters. He took a determined bite of bread and chewed it
vigorously. Of course not; Iʼll go to the house and see if there isnʼt a wife or mother or something: Forgive me
Mrs. McNiel if I intrude upon your deep affliction, but I am engaged in an investigation at this moment… Yes,
retained by prominent interests…He drank up the last of the coffee and paid the bill» [13, c. 50].
Стилістична гетерогенність цього уривка підкреслюється до того ж неоднорідністю мовленнєвокомпозиційних форм, представлених, відповідно, невласне-прямим мовленням (He ought to sue the
railroad), внутрішнім автодіалогом (Get in ahead of any of these shysters.; Of course not, Iʼll go and see if
thereʼs a wife or mother or something; Yes, retained by prominent interests), проспективним внутрішнім
мовленням (Forgive me Mrs.McNiel if I intrude upon your deep affliction…), украпленнями розмовного (By
gum) та офіційно-ділового (deep affliction; I am engaged in an investigation; retained by prominent interests)
стилів у внутрішньому мовленні. Монтаж різножанрових украплень при акцентуації форм внутрішнього
мовлення підкреслюють особисту реакцію персонажа на факти реальності, діапазон емоцій, викликаних
ними.
Важливе значення в акцентуації гетерогенності тексту має застосування паралінгвальних засобів,
серед яких особливо частотними є капіталізація вкраплень іншого стилю й жанру, графічний ефект
розміщення тексту та зміна шрифту.
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Абзацне виділення застосовують при введенні в текст таких елементів інших жанрів як пісня,
газетна стаття, лист, документація. Зазвичай виділення таких фрагментів інтенсифікується зміною
шрифту та інколи капіталізацією.
За умови відсутності абзацного виділення іншожанрових украплень капіталізація являє собою
важливий засіб зміни стилістичного ракурсу: «There were fewer houses; on the sides of the barns peeling
letters spelled out LYDIA PINK HAMʼS VEGETABLE COMPOUND, BUDWIESER, RED HEN, BARKING
DOG…And muddy had had a stroke and now she was buried. He couldnʼt think how she used to look; she was
dead that was all» [13, c. 113].
Злиття слів, характерний графемний спосіб зображення внутрішніх процесів мовомислення,
уживається автором для інтродукції молитви, промовленої маленьким хлопчиком Джиммі, й ним самим
вже в старшому віці. «He tore off his clothes and knelt beside the bed in his pyjamas.
NowilaymedowntosleepIpraythelordmysoultokeep Ifishoulddiebeforeiwake Ipraythelordmysoulttake» [13, c. 86].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Гетерогенний текст роману «Манхеттен» із
монтажем іншожанрових украплень характеризується смисловим та емоційним навантаженням при
повній відсутності авторського судження. Кожен іншожанровий фрагмент є ще одним моментом, який
долучається до вираження основної ідеї в загальному «калейдоскопі голосів» поліфонічного роману.
У перспективі акцент дослідження потрібно змістити на функціональне значення монтажного
принципу в гетерогенному поліфонічному тексті. Окрім того, застосування паралінгвальних засобів
вираження вимагає детального аналізу, що може стати предметом дослідження в наступних роботах.
Джерела та література
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных
текстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Анисимова Елена Евгеньевна. – М. : Издат. центр
«Академия», 2003. – 128 с.
2. Анисимова Е. Е. Прагмалингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) /
Е. Е. Анисимова // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1. – С. 71–79.
3. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского / М. М. Бахтин. – 5-е изд., доп. – Киев : «NEXT», 1994 –
508 с.
4. Иванов В. В. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. / В. В. Иванов // Монтаж:
литература. Театр. Искусство. Кино. – М., 1988. – С. 119–120.
5. Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М. : б. и., 2004. – 704 с.
6. Полуйкова С. Ю. Жанровая гетерогенность в прагмалингвистическом аспекте / С. Ю. Полуйкова // Омский
научный вестник. Филологические науки. – № 4 (111). – 2012. – С. 179–182.
7. Сорокин Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов //
Оптимизация речевого воздействия. – М. : Наука, 1990. — 240 с.
8. Степанова А. А. Поэтика монтажа в романе Дж. Дос Пассоса «Манхэттен» / А. А. Степанова // Литература
XX века: итоги и перспективы изучения : материалы Пятых Андреевских чтений под ред. Н. Н. Андреевой,
Н. А. Литвиненко и Н. Т. Пахсарьян. – М., 2007. – С. 174–183.
9. Шарапова Ю. В. Гетерогенность включающего текста и включенной несобственно-прямой речи как способ
создания полифонии. Жанровая и адресатная гетерогенность / Ю. В. Шарапова // Проблемы филологии и
методики преподавания иностранных языков на рубеже веков : межвуз. сб. науч.-метод. ст. – Вып. 2. –
Псков : Изд-во Псковск. ун-та. 2002. – С.154–161.
10. Шарапова Ю. В. Несобственно-прямая речь в функционально-коммуникативном и структурносемантическом аспектах : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ю. В. Шарапова – СПб., 2001. – 197 с.
11. Успенский Б. А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский // Поэтика композиции. – СПб. : Азбука, 2000. –
348 с.
12. Юдин Б. Г. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Б. Г. Юдин ; под ред. В.С. Стѐпина. – М. : Мысль,
2001. – Т. 1. – 744 с.
13. John Dos Passos Manhattan Transfer – Boston : New York : Houhgton Mifflin Company, 2000. – 404 p.
Хомиченко Вера. Жанровая и стилистическая гетерогенность как предпосылки полифонизации текста
(на материале романа Дж. Дос Пассоса «Манхэттен»). Статья представляет собой попытку установить
соотношение понятий гетерогенности текста и полифонии, которые выступают характерными чертами
модернистского текста. Понятие полифонии, введенное в науку о тексте М. М. Бахтиным, претерпело некоторые
изменения и на данном этапе включает в себя не только идею «двухголосого слова», в основе которого лежит идея
диалогизма высказываний, но и идею стереоскопического изображения событий, иными словами – множественной
точки зрения. Кроме того, идея полифонического романа легла в основу теории интертекстуальности, согласно
которой в диалогические отношения вступают тексты. В статье рассматриваются несколько видов гетерогенности
текста, среди которых выделяются жанровая и стилистическая гетерогенность как предпосылки полисубъектной
гетерогенности, которая, несомненно, являет собой многоголосое повествование. Проанализирован роман
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виды гетерогенности являются способом создания полифонического повествования. В результате анализа
фрагментов текста с гетерогенными включениями особое внимание уделяется монтажу как смыслообразующему
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famous for its fragmentation and montage principle, presents relevant examples to prove the statements argued in the article.
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Стилістичні особливості
англомовних наукових препублікаційних рецензій
Науково-оцінні жанри (пост- і препублікаційні рецензії, оглядові статті) посідають важливе місце в науковій
комунікації, оскільки забезпечують контроль над якістю наукових досліджень і відповідних публікацій.
Препублікаційні рецензії супроводжують статті, які подають у наукові журнали, із метою охорони наукових
територій від праць невідповідного рівня. Анонімний характер такої рецензії й специфіка ролі її адресанта
допускають можливість відхилень від стандартів науково-академічної комунікації. Помітними мовностильовими
рисами текстів англомовних анонімних рецензій уважається використання особового займенника I на позначення
особи автора, пейоративної лексики, експресивних семантико-стилістичних засобів і різноманітних синтаксичних
конструкцій, які експліцитно реалізовують спрямованість цього жанру на критичне оцінювання та дидактизм.
Сумарний ефект, що синергетично продукує оцінність і дидактизм анонімних рецензій, зумовлює особливу
риторико-смислову акцентуацію цього жанру, яку можна назвати критично-менторською.
Ключові слова: наукова комунікація, науково-оцінні жанри, анонімна препублікаційна рецензія, жанр,
адресат, стилістичні особливості.

Постановка наукової проблеми та її значення. Науково-оцінні жанри посідають надзвичайно
важливе місце в науковій комунікації, оскільки вони забезпечують контроль над якістю наукових
досліджень і відповідних публікацій. До жанрів цієї комунікативної спрямованості традиційно відносять
рецензію, відгук, експертний висновок, полемічний виступ [1]. В англомовній науковій культурі
найпомітнішими представниками формально-оцінних жанрів уважають друковані постпублікаційні
рецензії на монографії й збірники праць, оглядові статті, а також анонімні препублікаційні рецензії (англ. 
peer review, anonymous peer review), які обовʼязково супроводжують подання статей у наукові журнали.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Науково-оцінні жанри вже неодноразово привертали увагу
філологів, хоча в більшості праць українських і російських учених превалюють недиференційовані
підходи до їх дослідження. Зазвичай, окрему увагу дослідників привертають рецензії в галузі мистецтва й
літератури [3; 12], у той час як аналітико-критичні твори в інших галузях науки просто позначаються
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словосполученням «наукова рецензія» [4; 6; 811; 13]. Наукові рецензії розглядають і як різновиди
деякого узагальненого текстового типу «рецензія», як суперструктура, що охоплює тексти критичного
характеру різної жанрової приналежності (есе, передмови, авторецензії) [14]. Дослідники рецензії у сфері
науки описують та аналізують її як деякий інтегральний формат наукової комунікації без розрізнення
особливостей рецензій формальних (оприлюднюваних) і неформальних (анонімних).
Однак набір критеріальних чинників анонімної рецензії ‒ її неформальний характер, прихованість,
спрямованість на охорону наукових територій від праць неналежного рівня  істотно відрізняє цей жанр
від друкованої рецензії, комунікативно націленої на оцінювання рецензованого твору та інформування
про нього наукової громадськості. Окрім того, суттєвий і фактор адресата: якщо друкована рецензія
апелює до широкого наукового загалу, то анонімна рецензія розрахована на надзвичайно вузьке коло
читачів  переважно редактора журналу та автора (авторів) статті. Очевидно, що в публічній рецензії
важливе дотримання лінгвокомунікативних та етичних норм спілкування, а в анонімній можливі
відхилення від стандартів науково-академічної комунікації, спричинені її «неофіційністю» та
прихованістю адресанта.
Комунікативно-прагматичні й структурно-композиційні особливості анонімних наукових рецензій
уже привертали деяку увагу дослідників [15], хоча їхній найцікавіший аспект  мовностилістичний, що
вирізняється своєрідною експресією,  ще не ставав предметом детального дослідження.
Отже, мета статті  виявлення та аналіз мовних особливостей англомовних препублікаційних
рецензій у контексті прагматики цього жанру. Дослідження здійснено на основі корпусу з 82 текстів у
галузях прикладної лінгвістики, прикладної математики, методики викладання мов і письма й
літературної стилістики, зібраних протягом останніх десяти років завдяки любʼязності українських і
зарубіжних колег та власній причетності автора як запрошеного експерта деяких міжнародних журналів.
З огляду на анонімність жанру, у наведених далі прикладах із текстів рецензій вилучено всі
ідентифікаційні моменти.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Як
засвідчив аналіз, помітна риса текстів анонімних рецензій  використання займенника першої особи I на
позначення автора рецензії. Тексти рецензій із займенникам I (та його похідними) становлять 86 %
корпусу, що вказує на високий рівень персоналізованості викладу, яку зумовлюють інтеракція трьох
чинників: 1) особливий соціально-статусний аспект жанрової ролі рецензента як спеціально запрошеного експерта, що свідчить про його авторитетність у певній науковій спільноті; 2) анонімність, що
провокує маніфестацію авторського «я» крізь спектр риторичних стратегій, що варіює від традиційноетикетних до жорстких і навіть агресивних; 2) «охоронна» функціональна спрямованість жанру, його
комунікативне завдання – не допустити праці неналежного рівня на наукову територію певної спільноти.
Як наслідок дії цих чинників, автори анонімних препублікаційних журнальних рецензій виступають як
мовні особистості, котрі здійснюють свідомо авторитарний (у певному діапазоні) вплив на адресата [5],
інколи порушуючи риторичні норми науково-академічного спілкування.
Формуванню специфічного образу автора в жанрі анонімної рецензії сприяє уживання займенника
першої особи однини в сполученні з певними семантичними типами дієслів. Так, використання I з
дієсловами, що виражають індивідуальні думки та судження, надають дискурсу анонімних рецензій
експліцитно-субʼєктивний характер: I think there are enlightening publications which refer to the functions of
the several parts of RAs titles, including nominal groups, and which have not been cited in this paper; I believe
that numerical methods coupled with crack edge autonomy is the most effective approach.
Привертає увагу частотне вживання дієслова feel, яке видається загалом непритаманним науковому
стилю з його орієнтацією на обʼєктивність ідей і викладу: I feel any mention of «science» relating to the
scope of the paper should be qualified as biological sciences. У текстах анонімних рецензій його поява,
очевидно, повʼязана з особливим статусом рецензента, який, завдяки своїй домінантній ролі, користується правом висловлення будь-яких суджень, у тому числі інтуїтивних або емоційних.
Особливу тональність авторизації в текстах рецензій задають і сполучення займенника I із
дієсловами-репрезентантами одноразових ментальних дій, що призводить до насичення текстів рецензій
ментальними перформативами, які надають дискурсу анонімних рецензій асертивно-директивного
характеру: I suggest that «the vector of stresses» be replaced by the vector of tractions; I propose a number of
changes of different character.
У деяких анонімних рецензіях уживається й займенник you, який актуалізує віртуальну присутність
автора рецензованої статті в текстово-комунікативному просторі рецензії: I donʼt understand what you
mean here; You can advance your results in general. Ефект експліцитної діалогічності, продукований цими
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мовними одиницями, значно підсилюється іншими засобами створення інтерактивності, зокрема
прямими питаннями до автора, помітними за своїм обсягом у текстовій тканині текстів жанру (Did Cheng
etc. all say that being the teacher was a limitation? Is there an alternative position?), рекомендаціями та
побажаннями (To make the article ready for publication, I would expect to see a further problematisation of the
claim for genre comparability) та вимогами у вигляді директив (Remove extra plus and minus signs from the
expression).
Помітна риса текстів анонімних рецензій  семантико-стилістична експресивність, створювана
низкою мовних засобів. Зауважимо, зокрема, певне порушення норм офіційного стилю, притаманне
письмовому науковому спілкуванню. Так, у текстах аналізованого корпусу трапляються редуковані
дієслівні форми (I donʼt think there is a need to repeat all the numbers in the table), слова та вирази й
стилістичні інтонації, типові для неформальної комунікації (Maybe, it could be sth. of the sort…; So, a bit
more background here, please). Такі стильові девіації повʼязані також із належністю жанру анонімної
рецензії до неформальної комунікації та, напевно, зі специфікою позиціонування рецензента в
адресантно-адресатній конфігурації: з одного боку, його авторитарним домінуванням, що веде до
своєрідного мовного «розкріпачення», а з другого  етикетизацією його дискурсу, зумовленою
прагненням виступити не лише в ролі критика-експерта, а й порадника, який невимушено спілкується в
колегіальному тоні.
Експресивності мовленнєвому оформленню жанру анонімної рецензії надають і виявлені комбінації
слів з експресивно-емоційним забарвленням (nagging issues, too grandiose a сlaim), запитання
риторичного характеру (Is it totally true that «the head sets the scene by drawing attention to the research
topic»?), окличні речення з емоційною акцентуацією, що наголошують на думці рецензента (Already
discussed, but the volunteers «were chosen»!), іронічні зауваження стосовно змісту аналізованої статті,
застосування прийому «іронічних лапок» (Attention should also be paid to sampling procedures: how were
the abstracts «randomly» selected?), самоіронія (I have hand-numbered the pages starting with the abstract as
page 1. And why am I being sent unpaginated mss? Grumble, grumble...), графічна акцентуація (Revision of
this concept is MANDATORY).
Однак семантико-стилістична виразність текстів, що реалізують цей жанр, передусім, створюється
експліцитними та імпліцитними оцінними засобами, що реалізують критичну оцінку  когнітивносмислове ядро жанру анонімної рецензії.
Характер оцінювання в текстах жанру анонімної рецензії зумовлюється певними контекстуальноситуативними детермінантами, а саме: 1) жанровою інтенцією адресата критично оцінити науковий твір і
перешкодити його потраплянню на наукову «арену» у випадку неналежної якості; 2) етикетними
нормами англомовної науково-академічної комунікації, які передбачають модулювання категоричності
та некатегоричності номінацій із тяжінням до некатегоричності [7]; 3) особливим статусом адресата в
науковій спільноті як запрошеного експерта; 4) його анонімності, яка потенційно може призводити до
порушення традиційних комунікативних норм.
Критична оцінка обʼєктивується в текстах рецензій лексемами різних частин мов із пейоративним
значенням у семантичній структурі: прикметниками (perplexing issue, superficial observations),
іменниками (the methodological limitations of his/her study, obscurities about the «volunteers»),
прислівниками способу дії (insufficiently critical adoption; stated inadequately), дієсловами (the present
description of the corpus lacks a lot of information; the author runs the risk of providing...), а також
займенниками  заперечними (none of the definitions … are correct) і кількісними (there seem to be too few
examples). У багатьох випадках спостерігається підсилення оцінних значень, створюване використанням
інтенсифікаторів (a very limited set of possibly non-comparable texts; contains so many grammatical
inconsistencies), уживанням, хоча й поодиноким, образно-стилістичних засобів (this draconian step; The
text then would make a very good Masterʼs level dissertation, but would not significantly add to our
understanding in the field) і риторичних запитань, часто дихотомічних за структурою (Is this a useful
approximation or merely an uncertain way to bypass the difficulty?). Слід зазначити, що деякі пейоративні
словосполучення й вирази в текстах мають різко критичний, конфронтативний характер, створюють
когнітивний та аксіологічний дисонанс [2, с. 281], що можна навіть трактувати як порушення науковоакадемічної етики спілкування, наприклад: The authors have wasted their time...; The opening sentence… is a
very poor beginning as it adds nothing new worth saying.
Експресивно-негативну тональність задають (або підтримують) оцінні висловлення з пейоративною
лексикою, що експліцитно передають інтелектуальні й емоційні реакції автора рецензії на певні аспекти
аналізованої статті, наприклад: I am personally unhappy with the coverage of genre; I was unclear as to the
extent to which the author was flagging up functional similarity or difference.
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Широке використання в текстах анонімних рецензій аксіологічних засобів зумовлює її оцінний
дисбаланс, чітко помітну аксіологічну асиметрію, різко зсунуту в бік негативного оцінного полюса.
Цей дисбаланс, однак, невідʼємно повʼязаний ще з одним жанрово-релевантним функціональносмисловим аспектом анонімних рецензій  їх експліцитним дидактизмом, спрямованістю на повчання
адресата, навʼязування йому ідей і думок, спонукання до певних дій щодо покращення (на думку
рецензента) аналізованої статті. Дидактичний пафос анонімних рецензій обʼєктивується комплексом
лексико-синтаксичних засобів, серед яких найпомітніші конструкції з модальними дієсловами зі
значенням облігаторності (The authors should clarify this point; Reasons for this must be provided), наказові
речення, часто неповні або короткі (Amend throughout; Check for such extra signs at equations in the
appendices) та структури з умовним способом (I suggest that this is made explicit in the main body of the text;
I feel the authorʼs case would be more convincing if s/he replaced this assertion). Насиченість текстів рецензій
такими конструкціями, що іноді мають різкий, категорично-імперативний характер, свідчить про певне
порушення максим комунікативної поведінки, притаманної науковим середовищам.
Сумарний ефект, що синергетично продукують оцінність і дидактизм анонімних рецензій, а також
специфіка реалізації жанрової ролі адресата крізь дискурсивну стратегію авторитарного тиску, зумовлює
особливу риторико-смислову акцентуацію цього жанру, яку можна умовно назвати критичноменторською.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Для англомовних наукових препублікаційних
рецензій характерне активне вживання особового займенника I на позначення особи автора,
пейоративної лексики, експресивних семантико-стилістичних засобів і різноманітних синтаксичних
конструкцій, які експліцитно реалізують спрямованість цього жанру на критичне оцінювання та
дидактизм. Такі мовні особливості жанру анонімної рецензії забезпечують її ефективне функціонування,
принаймні на сучасному часовому зрізі. Подальші перспективи в дослідженні англомовних
препублікаційних рецензій можуть бути повʼязані із зіставним аналізом їхніх мовностилістичних
особливостей та відповідних характеристик інших науково-оцінних жанрів.
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Яхонтова Татьяна. Стилистические особенности англоязычных научных препубликационных рецензий. Научно-оценочные жанры (пост- и препубликационные рецензии, обзорные статьи) занимают важное место в
научной коммуникации, поскольку они обеспечивают контроль за качеством научных исследований и соответствующих публикаций. В препубликационных рецензиях оцениваются статьи, которые подаются в научные
журналы с целью охраны научных территорий от трудов несоответствующего уровня. Анонимный характер такой
рецензии и специфика роли ее адресанта допускают возможность отклонений от стандартов научно-академической
коммуникации. Заметными лингвостилистическими особенностями текстов англоязычных анонимных рецензий
является использование личного местоимения I для обозначения персоны автора, пейоративной лексики,
экспрессивных семантико-стилистических средств и различных синтаксических конструкций, которые эксплицитно
реализуют направленность этого жанра на критическую оценку и дидактизм. Суммарный эффект, который
синергетически создают оценочность и дидактизм анонимных рецензий, обусловливает особую риторикосмысловую акцентуацию этого жанра, которую можно назвать критически-менторской.
Ключевые слова: научная коммуникация, научно-оценочные жанры, анонимная препубликационная
рецензия, жанр, адресат, стилистические особенности.
Yakhontova Tetiana. Stylistic Features of English Peer Reviews. Academic evaluation and review genres (book
reviews, peer reviews, review articles) play an important role in research communication as they provide control over the
quality of research and research publications. A peer review evaluates the articles that are submitted to scientific journals to
protect research territories from the investigations of inappropriate level. The anonymous nature of such a review and the
specific role of its addresser allow some deviations from the standards of academic communication. The conspicuous stylistic
features of the texts of English peer reviews include the use of the pronoun I to indicate the persona of the author, pejorative
words, semantic and stylistic expressive means and various syntactic constructions that explicitly manifest the
communicative focus of the genre on critical evaluation and didacticism. The total effect, which is synergistically produced
by the evaluative and didactic orientations of anonymous reviews, is responsible for special rhetorical accentuation of this
genre, which can be called critical and mentoring.
Key words: research communication, academic evaluation and review genres, anonymous peer review, genre,
addresser, stylistic features.
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Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів
У статті розглянуто ключові питання ідеоніміки, причому особливу увагу приділено обсягу об‟єкта цього
напряму ономастики, який поступово з периферії онімічного поля англійської мови зміщується до центру. Зроблено
історичний екскурс у виникнення та становлення терміна «ідеонім» та запропоновано уточнення його дефініції.
Аналіз денотатно-номінативних класифікацій ідеонімів уможливив створення на їх основі власної класифікації, що
складається з чотирьох класів: артіонімів, тобто власних назв на позначення витворів мистецтва; бібліонімів, або
власних назв на позначення текстів і їх збірників; гемеронімів, тобто власних назв на позначення засобів масової
інформації; та комп‟ютеронімів, або власних назв комп‟ютерних програм, зокрема й ігор. Кожну з рубрикацій
проілюстровано англомовними прикладами, які, за даними ЗМІ, переважно очолюють рейтинги популярності серед
однорідних денотатів. Окремо термінуються лише перший і другий рівні специфікації онімів. Для подальшого
розподілу доцільним уважаємо використовувати дескриптивні термінопозначення.
Ключові слова: ономастика, ідеоніміка, власна назва, ідеонім, артіонім, бібліонім, гемеронім, комп‟ютеронім.

Постановка наукової проблеми та її значення. В останні десятиріччя бурхливо розвиваються
ономастичні студії завдяки розширенню обсягу об‟єкта дослідження, інтродукції нових методів до традиційної ономастики, навіть виникненню нових напрямів (мається на увазі когнітивна ономастика).
Основну увагу ономатологів зосереджено на антропонімічних та топонімічних розвідках, а інші розряди
власних назв досліджено лише епізодично. Така ситуація поступово змінюється, зокрема внаслідок
зацікавленості дослідників природою й особливостями функціонування ідеонімів, що доводить
актуальність цієї статті.
Мета й завдання дослідження. Мета статті  розглянути денотатно-номінативну класифікацію
ідеонімів. Для цього потрібно вивчити вже наявні варіанти та розробити власну класифікацію. Об’єкт
дослідження  мовна природа ідеонімів, а предмет  англомовні ідеоніми в аспекті їх денотатнономінативного членування. Матеріалом дослідження обрано тисячу англомовних ідеонімів за ступенем
частотності використання в друкованих й електронних ЗМІ.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Ономастика  розділ мовознавста, а саме лекикології, що вивчає
«імена» [15], «власні назви» [2, с. 843], «який присвячено вивченню власних назв» [9, с. 177], «особисті
імена (імена, по батькові, прізвища, прізвиська людей і тварин» [1, с. 288], «будь-які власні назви» [8, с. 96],
«досліджує сутність, специфіку, будову, групування, походження, закономірності функціонування та
розвиток власних назв» [6, с. 236]. Міжнародна рада з ономастичних наук (ICOS) у своєму
ономастичному словнику підкреслює, що ономастика – це «наукове вивчення власних назв» [16]. Як
бачимо, розуміння об‟єкта ономастики, тобто його обсягу, має певні коливання, але фундаментальне
розуміння сутності цієї галузі мовознавста незмінне: ономастика досліджує власні назви в усіх їх проявах
та аспектах.
Завдяки різним аспектам і методикам дослідження власних назв прийнято розрізняти різні напрями
ономастики – теоретичну, описову, історичну, прикладну, поетичну, а за об‟єктами дослідження –
антропоніміку, топоніміку, космоніміку, теоніміку, зооніміку, ергоніміку, хрононіміку та хрематоніміку
© Васильєва О., 2016
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[13, с. 457]. Ця наукова розвідка належить до описового напряму ономастики, а щодо її об‟єкта, то
зрозуміло, що ідеоніміка лише починає свій розвиток в ономастиці.
Зазвичай розрізняють десять розрядів власних назв за природою денотата, хоча в різних
дослідженнях їх кількість може коливатися: 1) антропоніми – власні назви, що позначають людей;
2) топоніми – власні назви, що позначають географічні об‟єкти; 3) ергоніми – власні назви, що
позначають групи людей; 4) теоніми – власні назви, що позначають богів, божеств та демонів; 5) зооніми –
власні назви, що позначають тварин; 6) космоніми – власні назви, що позначають природні космічні
об‟єкти; 7) хрононіми – власні назви, що позначають часові відрізки чи події; 8) хрематоніми – власні
назви, що позначають матеріальні об‟єкти; 9) фітоніми – власні назви, що позначають рослини;
10) ідеоніми – власні назви, що позначають духовні витвори людини. Оскільки в цій статті розглядатимемо ідеоніми, уважаємо за доцільне детальніше зупинитися на визначенні цього терміна.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Розглядаючи історію виникнення проблеми, потрібно звернутися до класифікації власних назв А. Баха, який
виокремив у спеціальний клас заголовки літературних творів і військових планів [14, с. 4].
О. В. Суперанська, наслідуючи цю ідею, виділяє заголовки творів мистецтва, у тому числі літературних
[10, с. 203], тобто актуальний об‟єкт розширено. Власне термін ідеонім уперше з‟являється в словнику
Н. В. Подольської з таким визначенням: власні назви, які мають денотати в розумовій, ідеологічній і
художній сферах людської діяльності [8, с. 61]. У термінологічному словнику Міжнародної ради з
ономастичних наук цей термін узагалі відсутній, а в єдиному на той час українському ономастичному
словнику Д. Г. Бучка ідеонім визначено так: «вид хрематоніма; власна назва окремого об‟єкта культури,
науки, мистецтва, взагалі духовності» [3, с. 94]. Ця дефініція викликає певні заперечення, оскільки
хрематоніми є окремим розрядом власних назв на позначення матеріальних предметів, а ідеоніми –
духовних витворів людства. Хрематоніми можуть мати природне походження, як діамант the Star of
Africa, а можуть бути вироблені штучно, як, наприклад, меч короля Артура Excalibur. Відмінність
полягає в тому, що хрематоніми не є предметами мистецтва, на відміну від ідеонімів. Складність також
викликає розуміння дихотомії матеральний – духовний, бо ідеоніми зазвичай мають також і матеріальну
репрезентацію. Існує два типи дійсності – матеріальна (чи об‟єктивна) та духовна (ідеальна, суб‟єктивна),
перша з яких існує ззовні, незалежно від свідомості людини, а друга знаходить своє місце у свідомості
людини, проявляючись у думках, уявленнях, бажаннях тощо [4, c. 5355]. Матеріальні об‟єкти можуть
мати свої власні назви, як уже зазначено (детальну денотатно-номінативну класифікацію хрематонімів
див. у: [11]), прояви людського генія, натхнення, інтелекту є об‟єктами духовними, що мають свої
матеріальні носії. Так, потенційно, але необов‟язково музичні твори записано на нотних станах,
скульптури висічено з каміння, літературні твори видруковано на папері. Можемо розуміти ідеоніми як
власні назви результатів людської творчої діяльності, які мають духовну, інтелектуальну та мистецьку
цінність.
Детальну класифікацію ідеонімів розроблено М. М. Торчинським, котрий розділив їх на артіоніми –
власні назви творів мистецтва, бібліоніми – власні назви текстів, гемероніми – власні назви засобів
масової інформації, поетоніми – власні назви художнього мовлення, артіфрагментоніми – власні назви,
засвідчені у творах мистецтва, та хрононіми – власні назви проміжків часу [12, с. 124]. Усі ці підрозряди
мають у зазначеній класифікації подальший розподіл.
Зупинимося на терміні «хрононім» та його обсязі. Він позначає оніми на називання, подій,
проміжків часу. Це окремий розряд власних назв, денотати яких зазвичай не стосуються духовних
витворів людства [7], тому уважаємо за доцільне видалити їх із кола ідеонімів. По-друге, поетоніми, або
літературні власні назви, можуть позначати будь-яких літературних денотатів (місця, персонажів, час та
ін.), тобто за своєю суттю є або антропонімами, або топонімами, або представниками інших розрядів
онімів. По-третє, стосовно артіфрагментонімів маємо те саме зауваження, що й до поетонімів. Отже,
уважаємо за доцільне дещо змінити наведену класифікацію.
Артіоніми, безумовно, належать до ідеонімів, причому М. М. Торчинський поділяє їх на такі
підрозділи:
1) імажоніми (власні назви образотворчого мистецтва, наприклад статуя, портрет), які мають
подальші специфікації, що включають власні назви картин, графічних об‟єктів, гравюр, ікон (що
актуально для православної та католицької церков, але не для протестантської), фотографій, букетів і
скульптур. Сюди також потрібно додати оніми на позначення експозиції на кшталт Shibboleth, яку
експонують у Лондонському музеї Tate Modern. Цей незвичайний експонат створено колумбійським
скульптором Доріс Сальседо, яка за допомогою великої щілини в підлозі (довжиною 167 м, шириною
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25 см, а глибиною близько метра) хотіла продемонструвати расову ворожнечу. До речі, від цієї експозиції
постраждало 15 відвідувачів музею. Прикладами імажонімів можуть бути такі власні назви: картина
Сальвадора Далі – The True Picture of the Isle of the Dead by Arnold Bocklin at the Hour of the Angelus,
фотографія Анселя Адамса – Moon and Clouds, скульптура Генрі Мура Half-Figure, квіткова композиція
Тосіро Кавасе – Moon over the Fields;
2) сценоніми (власні назви сценічних творів), до яких належать оніми на позначення всіляких
вистав, таких як опера, спектакль, балет, концерт, циркова вистава, наприклад опера Ендрю Флойда
Уеббера The Phantom of the Opera, циркова вистава Дю Солей Alegria;
3) музиконіми (власні назви музичних творів), до яких належать оніми на позначення пісень,
інструментальних музичних творів та їх збірників на кшталт The Four Seasons Антоніо Вівальді чи
музична композиція Битлз Let It Be;
4) фільмоніми (власні назви фільмів), що включають ігрові й неігрові кіно-, теле- та мультфільми
[12, c. 125127], до яких ми пропонуємо додати серіали, телевізійні програми, наприклад Star Wars, Tom
and Jerry, Monster Garage.
Бібліоніми зосереджують у собі власні назви всіх письмових й усних текстів, а також їх серій і
збірок. Тексти можуть належати до будь-яких публіцистичних стилів, літературних типів чи жанрів. Так,
сюди належать серія фентезійних романів Джоанни Роулінг – Harry Potter, The Declaration of Independence
Сполучених Штатів Америки й промова Мартіна Лютера Кінга – I Have a Dream.
Гемероніми, тобто власні назви засобів масової інформації, М. М. Торчинський поділяє на
пресоніми (друковані ЗМІ) та електрононіми (електронні ЗМІ) за способом передавання інформації
[12, с. 131132], причому до них учений відносить також радіо- й телепередачі, що стосуються не
розважальних чи освітніх, а винятково інформаційних новин, наприклад, газета The Times, журнал The
Time, Інтернет-портал новин censor.net, радіоновини BBC World Service Radio News.
Існує певна невизначеність у тому, що стосується комп‟ютерних програм, зокрема й ігор, які
М. М. Торчинський уключив до гемеронімів. Вони за своєю природою не є інтегральною частиною ЗМІ,
хоча й функціонують в електронному (чи віртуальному) світі. Завдяки своїй унікальній природі власні
назви комп‟ютерних програм не можуть відноситися до жодного з поіменованих підрозрядів ідеонімів,
тому доцільно виокремити їх в окремий підрозділ комп‟ютеронімів, що, за нашою версією, уключають
усі власні назви на позначення різних типів комп‟ютерних програм: системних (як Windows 10) та
прикладок (як Microsoft Word), до котрих також відносяться ігри на кшталт Doom.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, можемо висновувати, що ідеоніми за
своєю співвіднесеністю з денотатом підрозділяються на чотири класи: артіоніми, бібліоніми, гемероніми
та комп‟ютероніми, які мають подальшу специфікацію. Погоджуючись із думкою О. Ю. Карпенко,
окремо термінуємо класи ідеонімів першого й другого рівнів специфікації [5, с. 31], а для подальшого
розподілу використовуємо дескриптивні термінопозначення. Кожен з аналізованих підрозділів має свою
специфіку функціонування – як структурну, так і семантичну, що й робить актуальними подальші
розвідки в цьому напрямі.
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Васильева Ольга. Денотатно-номинативная классификация идеонимов. В статье рассматриваются
ключевые вопросы идеонимики, при этом исключительное внимание уделяется объему объекта этого направления
ономастики, которое постепенно с периферии онимичного поля английского языка перемещается в центр. Делается
исторический экскурс в происхождение и становление термина «идеоним» и предлагается уточнение его
дефиниции. Анализ существующих денотатно-номинативных классификаций идеонимов сделал возможным их
создание на основе собственной классификации, которая состоит из четырех классов: артионимов, то есть названий
собственных, касающихся предметов искусства; библионимов, или названий текстов и сборников; гемеронимов, то
есть названий компьютерных программ и игр. Каждая из рубрик дополнена англоязычными примерами, которые,
по данным СМИ, преимущественно возглавляют рейтинги популярности среди однородных денотатов. Отдельно
именуются только первый и второй уровни спецификации омонимов. Для дальнейшего разделения целесообразным
считается использование дескриптивных обозначений терминов.
Ключевые слова: ономастика, идеонимика, имя собственное, идеоним, артионим, библионим, гемероним,
компьютероним.
Vasylieva Olha. Denotative-Nominative Classification of Ideonyms. The essential problems of ideonymics are fully
covered in this article. The exceptional attention is devoted to the volume of this sphere in onomastics, which is slowly
moving from the periphery of the English onomastic field to its centre. An excursus into the historical domain of the origin of
the term «ideonym» has been made and specification of its definition is suggested. Due to the analysis of the exciting
denotative-nominative classifications of ideonyms it became possible to create on their basis our own classification which
comprises 4 groups: artionyms (the names of artworks), biblionyms (the titles of texts and their collections), gemeronyms
(mass-media names), computeronyms (the names of computer programmes and games). Each of this group is illustrated with
English examples, which are in the list of top-rated homogenous referents according to their popularity in mass media.
Special terms are given to the first and the second levels of onymic specification. For further subdevisions preference is given
to the use descriptive definitions of terms.
Key words: onomastics, ideonymics, proper name, ideonym, artionym, biblionym, gemeronym, computeronym.

Стаття надійшла до редколегії
25. 03. 2016 р.

УДК 811.161.2'271.1-11

Христина Дяків

Комунікативна девіатологія в Україні: огляд проблематики
У статті простежено розвиток ідей комунікативної девіатології в українській лінгвістиці. Підхід до
дослідження комунікативних девіацій в Україні відображено в системно-теоретичному, когнітивному, дискурснотекстовому, комунікативному, дидактичному, культурологічному й контрактивному напрямах. Така тенденція
зумовлена етапами розвитку філософії та вивчення мови й становить спробу комплексного підходу до явища
девіацій, а саме комунікативно-функціонального. Проте більшість спроб комплексного підходу обмежується вже
відомими дослідженнями Ф. Бацевича. Перспективи має аналіз комунікативних девіацій у плані контрастивних
досліджень і міжкультурної комунікації, ураховуючи особливості української та німецької мов, і розгляд мовних
універсалій, діалектних розбіжностей та психолінгвістичних особливостей виникнення й усунення девіацій і
зіставлення їх специфіки в різних типах дискурсів. Також уважаємо перспективним міждисциплінарний підхід у
дослідженні девіацій у філософії, психології, педагогіці, міжкультурній комунікації та журналістиці.
Ключові слова: комунікативна девіатологія, комунікативна девіація (невдача), українська лінгвістика,
тенденції дослідження, перспективи розвитку.
© Дяків Х., 2016

168

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
12. Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. … д-ра
філол. наук : 10.02.01 / М. М. Торчинський. – К., 2010. – 502 с.
13. Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енцикл., 2007. – 853 с.
14. Bach A. Deutsche Namenkunde. / A. Bach. – Heidelberg : Universitätsverlag C. Winter, 1952. – Band 1. – 331 S.
15. Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names [Electronic resource].  Mode of access :
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/Glossary_of_terms_revised.pdf
16. List of Key Onomastic Terms [Electronic resource].  Mode of access : http://icosweb.net/drupal/sites/default/
files/ICOS-Terms-en.pdf
Васильева Ольга. Денотатно-номинативная классификация идеонимов. В статье рассматриваются
ключевые вопросы идеонимики, при этом исключительное внимание уделяется объему объекта этого направления
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(mass-media names), computeronyms (the names of computer programmes and games). Each of this group is illustrated with
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РОЗДІЛ ІІІ. Теоретичні засади лінгвістичних досліджень. 6, 2016

Постановка наукової проблеми та її значення. Від початку ХХІ ст. сучасна наука про мову має
антропоцентричний характер, у зв‟язку з прикладними й суміжними дисциплінами вона завдячує
глобалізації сучасного суспільства. Тому можемо стверджувати про тривалу тенденцію дослідження
мови та її феноменів у плані спрямованості на причини й створення мовних явищ у комунікації (чому,
звідки і як) та їх функціональності й важливості (для чого, із якою метою). Відповідно, простежуємо
інтенсивний розвиток когнітивної, прагма-, нейро- та психолінгвістики, етнолінгвістики, контрастивної,
комунікативної й лінгвістики тексту та дискурсу, лінгвістичної генології тощо.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Філологічні дослідження в Україні певною мірою залежать від
моди на те чи інше дослідження (наприклад, теорія мовленнєвих актів, концептологія, мовні явища в
різних видах дискурсу, лінгвістична генологія тощо). З одного боку, це – данина моді, бажання досліджувати актуальні проблеми, а з іншого – це логічний послідовний розвиток наукової думки, зумовлений
потребами й інтересами сучасного суспільства. Тому вже майже два десятиріччя в Україні користуються
популярністю й дослідження у сфері комунікативної девіатології. Такі розвідки відомі в західноєвропейській лінгвістиці дещо в інших аспектах. Наприклад, у німецькомовній лінгвістиці знаходимо праці, у
яких девіації розглядаються з позицій когнітивістики (R. Bartsch, W. Falkner, E. Lavric, U. Wirth), комунікативної лінгвістики (D. Cherubim, S. Goes, J. Engl, F. Thurmaier), прагматики (F. Gustav), лінгвістики
тексту (K. Peter).
На етапі зародження й формування української девіатології простежуємо тенденцію дослідників
опиратися на праці переважно російських мовознавців у сфері девіатології (О. Єрмакова, О. Земська,
О. Теплякова, А. Лосєва, М. Смірнова, С. Полякова, Д. Гудков, В. Богданов, Б. Городецький, Є. Клюєв,
О. Кубрякова, Т. Ушакова, Н. Формановська). Безперечно, дослідження девіацій в українській лінгвістиці
скромніше. Однак сьогодні вважаємо можливим говорити вже про створені наукові школи й традиції в
галузі девіатології і в Україні.
Мета статті  визначити теоретичні засади та тенденції вивчення комунікативних девіацій у
сучасній українській лінгвістиці. Важливий момент убачаємо, зокрема, у розрізненні предмета
дослідження й різноманітності аспектів висвітлення девіацій.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Сучасні
лінгвістичні розвідки спрямовані здебільшого на дослідження живого мовлення, когнітивнодискурсивних феноменів, комунікативної організації мовленнєвих жанрів, серед яких  вивчення комунікативних невдач (далі – КН), що належить до актуальних і малодосліджених проблем комунікативної
лінгвістики.
Основоположником у дослідженнях комунікативних девіацій (далі – КД) в Україні є Ф. Бацевич.
Розвідки в цій галузі лінгвістики автор відобразив у працях [29, 35]. Уже в хронології публікацій
простежуємо тривале зацікавлення автора цією проблематикою та дослідження КН у різних лінгвістичних аспектах. У праці «Основи комунікативної девіатології» науковець розглядає КД у художніх
текстах в аспекті породження мовлення й уважає головними причинами виникнення різних типів КД
порушення вербалізації та процесів комунікації [8]. Ф. Бацевич пропонує два підходи: апріорний
(узуальний) й апостеріорний (актуальний) [8, с. 16]. Особливо важливою вважаємо класифікацію
девіацій, пов‟язану з мовною та комунікативною компетенціями мовців [9, с. 32], яку автор згодом
доповнює в «Словнику термінів міжкультурної комунікації» [35]. КД, пов‟язані з мовною компетенцією,
ураховують такі механізми внутрішнього мовлення, як операції розчленування початкового задуму,
категоризації виділених аспектів і їх синтезування з потенційними синтагма- й парадигматичними
структурами. Під порушеннями комунікативної компетенції мовців автор розуміє порушення орієнтацій
мовця на особу адресата та конситуацію спілкування.
У «Нарисах з комунікативної лінгвістики» Ф. Бацевич розрізняє КД, пов‟язані з формуванням і
сприйняттям як мовленнєвих жанрів, так і мовленнєвих актів. Серед таких КД автор розрізняє девіації,
пов‟язані з лінгвокогнітивною діяльністю адресанта й адресата, його орієнтаціями на особу адресата та
процес спілкування. У цій же роботі автор пропонує типологію девіативних випадків у межах лексичних
параметрів у спонтанному мовленні (коментарі футбольних матчів), а саме порушення словесної
реалізації цих параметрів на поверховому рівні побудови семантико-синтаксичної структури
повідомлень [7].
У ще одній праці «Основи комунікативної лінгвістики» Ф. Бацевич подає розширену типологію КД,
ураховуючи також причини й «механізми» їх виникнення в динамічних процесах породження складових
дискурсу (КД, створені адресантом та адресатом, спричинені процесом комунікації (контактом) і КД,
пов‟язані з мовним кодом) [9].
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У монографії «Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи» [6] та навчальному посібнику
«Вступ до лінгвістичної генології» [3] дослідник аналізує проблеми породження й сприйняття
мовленнєвих жанрів і їх можливі КН та пропонує практичний аналіз КН мовленнєвих жанрів різних
дискурсів. Особливу увагу Ф. Бацевич зосереджує на КН побудови мовленнєвого жанру «утішання» та
на мовленнєвих девіаціях у прямому спортивному телерепортажі, ураховуючи в останньому КД на всіх
етапах породження мовлення: пов‟язані з розчленуванням початкового задуму, на етапі категоризації, на
етапах пропозиціювання й побудови поверхової структури висловлення.
У підручнику «Вступ до лінгвістичної прагматики» науковець досліджує загальні умови успішності
як мовленнєвих актів, так і дискурсів. Під умовами успішності спілкування Ф. Бацевич розуміє
сукупність когнітивно-психологічних, поведінкових, лінгвістичних чинників, які є основою дієвого,
кооперативного, недеавіативного спілкування [4].
Відомими є також роботи О. Селіванової, яка досліджує комунікативний шум як перешкоду комунікації [33, с. 157239]. Нижче пропонуємо огляд дисертаційних робіт, виконаних у різних лінгвістичних
школах України. Так, Л. Славова пропонує системний підхід до аналізу причин порушення акту
комунікації та створення типології КН на матеріалі сучасного англійського мовлення. Авторка поділяє
КН на КН мовного, мовленнєвого й лінгвокогнітивного характеру та вважає їх типовими для
конфліктного спілкування, а причини КН мають як мовний, так і когнітивний характер. Також
дослідниця встановлює, що не лише лінгвістичні, але й паралінгвістичні фактори можуть бути причиною
порушення акту комунікації [34]. Саме цьому аспекту дослідження КД В. Тарасова й А. Бек присвятили
статтю «Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі» [38].
О. Руда в дисертації «Комунікативні невдачі в умовах українсько-російського білінгвізму» під
керівництвом Л. Ставицької досліджує природу та причини виникнення девіацій в аспекті українськоросійської двомовності. Авторка розрізняє КД за класифікацією Ф. Бацевича, пов‟язані з мовною компетенцією, і комунікативні девіації, пов‟язані з комунікативною компетенцією. Також О. Руда, як і Л. Славова, пропонує виокремити КД лінгвокогнітивного характеру (пов‟язані з культурною компетенцією), а
серед них національно й культурно зумовлені мисленнєві структури, ураховуючи їхню роль у процесах
породження та сприймання мовлення; КД, пов‟язані зі специфічним референтним віднесенням лексем
комунікантами; КД, викликані різною інтерпретацією національно-культурних феноменів (енциклопедичні, етикетні, стереотипні й ідеологічні КД) [32]. Окремо авторка розглядає КД в аспекті
міжкультурної комунікації в жанрі анекдоту, виявляє «зони напруги» та визначає способи подолання
труднощів і корекції помилок.
О. Мільченко під керівництвом В. Чумака створила у своїй дисертації класифікацію семантичних
девіацій у нормативно-правових текстах та рекомендації щодо семантико-синтаксичного оформлення
текстів нормативно-правових актів відповідно до рівнів текстової організації з метою пропедевтики
семантично аномальних слововживань. Авторка вбачає в різноманітних аномальних зрушеннях
семантичної структури правничих текстів небажані явища, які можуть мати серйозні юридичні наслідки
при тлумаченні та застосуванні правових норм. Дослідниця класифікує девіативи на лінгвотекстові
(лексико-семантичні, граматико-семантичні й функціонально-семантичні девіації) і логіко-семантичні
девіації (логіко-лінгвістичні й онтологічні девіації) [25].
О. Почепинська [29] диференціює КН як складник непідготовленого живого мовлення, спричинені
насамперед спонтанністю останнього, та КН обробленого автором запланованого художнього діалогу, де
їм надано особливих функцій. Дослідниця розглядає комунікативні невдачі в єдності з їх корегуванням і
виявляє типи останнього (анте- або посткорегування), пропонує типологію КН, яка враховує
рекурентність / оказіональність КН, спричинених недостатньою мовною / комунікативною компетенцією
партнерів по спілкуванню. КН тлумачиться як порушення змісту та іллокутивної сили мовлення,
результатом чого є комунікативне порушення. Останнє або корегується, після чого інтеракція продовжується, або призводить до повного переривання комунікативного акту. КН за їх диференційними ознаками
можна поділити на мовні (системні, а саме слова широкої семантики, дейктики, оніми) та мовленнєві
(комунікативні, а саме кодові, ситуативні, характерологічні).
Н. Печко досліджує лінгвокогнітивні й дискурсивні аспекти непорозуміння як типу інтерпретації на
матеріалі англійського діалогічного мовлення. У роботі авторка випрацювала модель ментальної
репрезентації дискурсу для вивчення непорозуміння як типу інтерпретації на матеріалі англійських
діалогічних єдностей, визначила основні різновиди непорозуміння й з‟ясувала лінгвокогнітивні чинники,
які зумовлюють їх породження (індивідуально-когнітивні та мовленнєво-інтерактивні чинники), також
виокремила дискурсні моделі й маркери непорозуміння в англомовних художніх творах, визначила
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функціональну спрямованість коригуючих реплік, простежила реалізацію непорозуміння на різних
змістових рівнях англійського діалогічного мовлення та з‟ясувала основні стратегічні помилки
інтерпретатора, що призводять до непорозуміння в англомовній комунікації [26].
О. Дубцова [15] під керівництвом А. Мартинюк [23] висвітлила лінгвокогнітивну природу комунікативних невдач на матеріалі американського кінодискурсу, спираючись на когнітивну теорію динамічного конструювання значення й дослідження концептів і фреймів. Дослідниця встановлює причини
виникнення комунікативних невдач з урахуванням контекстуальних особливостей, розробляє класифікацію лінгвокогнітивних причин комунікативних невдач, аналізує вплив лінгвальних, лінгвокогнітивних та екстралінгвальних чинників на виникнення КН.
Д. Кононова досліджує засоби запобігання КН у вираженні каузації в комунікативних ситуаціях
офіційного та неофіційного спілкування на матеріалі сучасної англійської мови [21], а Г. Бардукова –
норму й девіацію в сучасній фраземіці [2], як і С. Єрмоленко – літературну норму та мовну практику [19].
Г. Васильєва визначила причини комунікативних девіацій, пов‟язаних із мовленнєвим жанром
застереження [11]. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі стали
об‟єктом дослідження Н. Голікової [12], а комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації –
Г. Джунусалієвої й Н. Ковальської [13]. Помилки та втрати в закадровому перекладі художнього фільму
досліджує К. Дубовий [14], а умови (не)успішності відеоінтерв‟ю й комунікативні девіації в інтерв‟ю на
матеріалі німецької та української преси – Х. Дяків [17, 18]. І. Карпа вивчає причини виникнення
комунікативних девіацій в інтерактивній віртуальній комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового
сервісу Yahoo! Answers) [20].
Власне лінгвістичне дослідження девіацій виконано в праці С. Борщевського «Семантична девіація
історичних номінацій в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів В. Скотта)» [10].
Також С. Швачко у монографії «Сяйво забутих слів» [42] вивчає актуальні питання семантичної девіації
слів (архаїзмів і неологізмів), а саме денумеральних конструювань. Н. Акімова розглядає варіативність
розуміння як мовну норму й зараховує до лінгвістичних механізмів виникнення варіативності розуміння
тексту такі девіантні мовленнєві одиниці, як омоніми, полісемантичні слова, скорочення, маловідомі
запозичення (особливо представлені латиницею), екзотизми, прецедентні тексти тощо [1]. Л. Чернюх у
своїй дисертації аналізує свідомі та несвідомі мовні девіації в словацьких рекламних текстах на різних
рівнях, виокремлюючи таким чином орфоепічні, орфографічні, лексико-семантичні, морфологічні,
синтаксичні й стилістичні девіації. Водночас автор досліджує явище мовної гри та її прийомів [41]. А
Н. Чернюк вивчає мовні засоби позначення абстрактних сутностей і їх девіації [40].
М. Попович у навчальному посібнику «Основи міжкультурної комунікації» зосереджує увагу на
проблемі невдач власне в міжкультурній комунікації [28]. У подібному напрямі М. Котов досліджує
комунікативні невдачі в ситуації міжкультурного спілкування [22]. Т. Степикіна встановила способи
попередження невдач у процесі формування міжкультурної компетенції й класифікує словесні
комунікативні невдачі з урахуванням невербальних сигналів для уникнення збоїв у спілкуванні [37].
М. Стахів, яка займається українським комунікативним етикетом, запропонувала способи усунення
комунікативних девіацій у педагогічному спілкуванні [36], C. Дьячук досліджує орфоепічні помилки в
мовленні студентів технічних спеціальностей [16], а В. Черниш – порушення правильності та типові
помилки в англомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів [39]. Л. Михайлець
виявила та проаналізувала граматичні помилки в усному діловому мовленні державних службовців [24],
а О. Проценко концетрує увагу на прагматичній самокорекції комунікантів в українському спонтанному
мовленні [30]. Відомими є праці О. Пономаріва «Культура слова. Мовностилістичні поради» [27], щодо
ортологічних досліджень і нормативної української мови, та Я. Радевича-Винницького «Етикет і кільтура
спілкування» [31].
Висновки й перспективи дослідження. Отже, у девіатологічних дослідженнях в Україні можна
виокремити спеціалізований підхід, завдяки якому виокремлюємо такі напрями дослідження девіацій, як
системно-теоретичний (поняття девіації й суміжних понять, моделі подолання девіацій і типологія
останніх), когнітивний (нерозуміння як тип інтерпретації, КН за теорією динамічного конструювання та
дослідження концептів і фреймів), дискурсно-текстовий (у різних типах тексту й дискурсу), комунікативний (стратегії, сприйняття помилок, етикет спілкування, екстралінгвістичні чинники, міжкультурне
спілкування), дидактичний (в аспекті породження мовлення в рідній та іноземній мовах), культурологічний (непорозуміння, неточності, національно-культурні феномени) і контрастивний (українська,
російська, англійська мови).
Безперечно, така тенденція зумовлена етапами розвитку філософії та вивчення мови й становить
спробу комплексного підходу до явища девіацій, а саме комунікативно-функціонального. Однак у власне
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лінгвістичних девіатологічних дослідженнях (типологія й аналіз) простежується певною мірою одноманітність підходу, адже більшість науковців покликаються на вже відомі розвідки Ф. Бацевича.
Перспективним убачаємо аналіз комунікативних девіацій у плані контрастивних досліджень і
міжкультурної комунікації, ураховуючи особливості української та німецької мов, і дослідження мовних
та комунікативних універсалій. Зацікавлення науковців може бути сфокусовано також на діалектних
розбіжностях і психолінгвістичних особливостях виникнення й усунення девіацій, а також на специфіці
КН у різних типах дискурсів. Результати дослідження девіацій відіграють вагому роль у перекладознавстві, методиці викладання іноземної мови та культурі мовлення, що підтверджує їх практичне
значення. Також вважаємо перспективним міждисциплінарний підхід у дослідженнях девіацій у
філософії, психології, педагогіці, міжкультурній комунікації та журналістиці.
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подхода к явлению девиаций, а именно коммуникативно-функционального. Однако большинство попыток
комплексного подхода ограничивается уже существующими исследованиями Ф. Бацевич. Перспективно анализ
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в философии, психологии, педагогике, межкультурной коммуникации и журналистике.
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of ideas on communicative deviatology in Ukraine. An approach which enables to separate such groups within the areas of
research of deviations: systematical and theoretical, cognitive, discursive-textual, communicative, didactic, cultural and
contrastive. This tendency is provoked by the stages of development of language philosophy and language learning and
comprises the attempt of a comprehensive approach to the phenomena of deviations, i.e. communicative and functional.
However, studies of deviatology (typology and analysis) demonstrate certain monotony, since most scholars rely on the
existing elaborations of F. Batsevych in this sphere. Prospects of the research are seen in a communicative analysis of
deviations in terms of contrastive studies and intercultural communication, given the peculiarities of Ukrainian and German
languages, and study of language universals, dialectal differences and psycholinguistic features of appearance and
elimination of deviations and comparing their specificity in different types of discourse. Also we see prospects of the
interdisciplinary approach to the study of deviations in philosophy, psychology, pedagogy, intercultural communication and
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Ментальність, міжкультурна комунікація, переклад
Національна культура виступає водночас наслідком і причиною ментальності народу, продукованої
століттями. Вона неповторна, але не може існувати ізольовано. Культури взаємозбагачуються, завдяки міжкультурній комунікації, яка відбувається, міжмовній трансляції. Дискурс перекладу залежить від рівня абстрактності
тексту, починаючи від вузькогалузевого науково-технічного й до художнього.
Ключові слова: ментальність, культура, комунікація, переклад, дискурс, текст, інформація.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасні науки охоче послуговуються здобутками
суміжних наук, усвідомлюючи істину, що нові та перспективні досягнення перебувають на стикові
дисциплін. Нині в українському мовознавстві все чіткіше простежують розуміння того, що нове й
перспективне в науці перемістилось у своєрідні дифузні периферії, де реалізується симбіоз проблем,
концепцій, досліджень, напрямів низки дисциплін. Тому потрібно погодитися з думкою про те, що
«загальна тенденція, яку можемо простежувати в сучасній лінгвістиці, полягає в розробці комплексних
міжгалузевих проблем, у розвитку “суміжних” галузей, де мовознавство працює пліч-о-пліч з іншими
науками, такими як соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика, і це загальна тенденція в
проникнення “за” мову, у розкритті суттєвих характеристик діяльності людини в цілому, у тому числі й
мовленнєвої діяльності; одним словом  у вивченні не стільки мови, стільки людини, що говорить» [4, с. 37]. У цьому полягає суть антропоцентризму в сучасній лінгвістиці. Проте, залучаючи
всяку нову інформацію, потрібно це робити не сліпо, а доречно, користуючись принципом доцільності.
Інакше матимемо справу із зайвими ускладненнями чи навіть засміченням наукового простору. Усе це
стосується й мовознавства, насамперед його теоретичних засад. На думку спадає, наприклад,
© Кияк Т., 2016
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інтерпретація категорій семантики, які тлумачаться по-різному, навіть діаметрально протилежно. Так,
науковець має право на власне бачення, але воно, з одного боку, повинно вписуватися в загальну систему
аналізованої концепції, а з іншого  не суперечити базовому загальноприйнятому розумінню (див.
детальніше: [2]).
Принцип антропоцентричності дає змогу глибше дослідити відносини між мовою та мисленням, які,
зі свого боку, продукують таку вагому нині категорію, як «ментальність», яка слугує також об‟єктом і
етнолінгвістики, що вивчає глибинні зв‟язки на рівні підсвідомого (ментального) та свідомого
лексичного словотвору.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Найбільш
поширене в мовознавстві розуміння ментальності як специфічні понятійні уявлення народу, що
відображені в словнику (передусім як чуттєві й образні уявлення) та особливо у формі символів, метафор
і народнопоетичної фразеології [7, с. 173174]. Отже, поняття менталітету співвідносне з інтегральними
для етносу світоглядними поняттями, ознаками, символами, комунікативними формами, виявленими
передусім у мові. Продуктом ментальності виступає етнографічна культура, яка сягає корінням ще
міфологізації природи, таємного оточення, явищ.
Культури розвиваються, збагачують одна одну, нерідко поборюючи одна одну. Ці явища в нинішній
лінгвістиці номінуються як адстрат, субстрат, суперстрат. Окремі культури внаслідок різних історичних
чинників щезають разом із мовами. Нині розрізняють близько 6500 мов, із них носії 100 найбільших мов
складають 95 % усього населення планети.
Деякі мови репрезентовані лише кількома носіями, а отже, вони приречені. Науковці твердять, що
щомісяця вмирають у середньому дві мови. Уніфікуючись, світ збіднюється, оскільки багатство
загальнолюдської культури полягає в її різноманітті. Недаремно відома книга С. Гантінгтона називається
«The struggle of cultures». Термін «культура» походить від латинського «cultio» та означало спершу
«обробіток землі». Сьогодні це поняття дефінується як «сукупність раціональних знань та уявлень про
вартості, норми, мораль, ментальність власної культури й культур інших народів» [5, с 28]. Звідси
походить поняття «міжкультурна компетентність», в основі якої функціонує діалог між різними
культурами з метою порозуміння, взаємозбагачення та визнання, що сьогодні термінується як
«міжкультурна комунікація». Цей термін запропонував у 1959 р. Е. Голл, щоб задовольнити інтереси
американських політиків і підприємців після Другої світової війни, що спричинило «перекладацький
вибух», який водночас проявив особливості національного дискурсу.
Текст незнайомою мовою залишається текстом, але без дискурсу. Навпаки, невербальне мислення
(шахи, математика, музика) володіє дискурсом, хоча не може вважатися повноцінним текстом. Тексти з
великою долею образності мають ширший дискурс (наприклад поезія). Тексти вузькотехнічні мають
вужчий дискурс, що залежить від їхньої вузькофаховості, структури речень, насиченістю однозначними
термінологічними одиницями. Саме відсутність об‟ємного дискурсу не дає можливості (а можливо, і
ніколи не дасть) застосувати автоматизований переклад художніх текстів. Якісний переклад останніх
залежить від уміння талановитого перекладача сприймати, знаходити й декодувати образну інформацію.
Особливо об‟ємно виступає дискурс поезії. Не просто перекласти, наприклад, уривок із вірша
Бориса Олійника:
Ти весь у слові, як у сповиткові,
З колиски до калини при горбі;
І вже якщо ти помилився у слові,
Вважай, що помилився у собі.
Уявімо собі ситуацію: такий вірш треба перекласти китайською мовою. Що для китайця означатиме
символ «калина»? Запитання риторичне й не допоможе тут окремий коментар до лексичної одиниці.
Транслітерація робить текст також незрозумілим. Залишається єдине: цей україномовний дискурс
екстраполювати на відповідний китайський, де смуток та смерть символізує абрикос. Аналогічно можна
українську лексему «черешня» ерекласти японською «сакура» й навпаки. Але чи матимемо ми право на
такі довільності у фахових текстах із ботаніки, які можна віднести до текстів із високим рівнем
абстрактності. Тут вимагається одноеквівалентна відповідність. Отже, дискурс стає вужчим, переклад 
буквальнішим, але, зрозуміло, не легшим, оскільки потребує додаткових термінологічних зусиль та
професійної компетенції.
Стає слушною й зрозумілою позиція Е. Бенвеніста стосовно його розуміння дискурсу, яке доречно
доповнює інші відомі дефініції цієї категорії, переконуючи нас у тому, що дискурс «у найширшому
розумінні, як і будь-яке висловлювання, що передбачає мовця та слухача та намір першого певним чином
впливати на другого» [1, с. 279].
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Серед факторів комунікації Є. Сидоров виокремлює такі: 1) володіння мовою; 2) когнітивну базу;
3) життєвий і комунікативний досвід; 4) соціальний статус учасників комунікації; 5) ціннісні орієнтири та
ідеали; 6) стереотипи й забобони; 7) зразки дій; 8) поставлені цілі; 9) обставини та умови спілкування; 10)
норми, ритуали й правила мовленнєвої та немовленнєвої поведінки; 11) імпліцитні теорії особистості,
характерні для носіїв цієї культури [6, с. 6066].
Мовленнєва комунікація ґрунтується на бінарному принципі, згідно з яким тут повинен бути
присутнім як продукт, так і реципієнт, хоча необхідна наявність ще низки невід‟ємних умов, насамперед
повідомлення, спільний код (спільна мовна конвенція), відповідні зовнішні умови для сприйняття,
внутрішній настрій тощо. Ці передумови стосуються комунікації не лише на індивідуальному, але й на
колективному рівні.
Відсутність однієї чи кількох наведених вище умов зумовлюють відмінності стосовно менталітету
націй, а отже – труднощі міжкультурної комунікації. Гайнц Ґоринг наводить низку національних
відмінностей, у т. ч. й невербальних [8]. У США, наприклад, побутує переконання в особливій силі
сімейного виховання, у той час як аргентинські батьки вважають своїх дітей від природи бунтівними та
лінивими. Якщо в США домінує прагнення панувати над природою, то в латиноамериканців ще від
індіанців успадкований культ єднання людини й природи.
У розвинутих промислових країнах працю розглядають як сенс і мету життя, звідси  прагнення
прибутку. Для латиноамериканців вагомішим є вільний від роботи час, коли вони можуть насолоджуватися життям. Якщо для перших такою вагомою є пунктуальність, то для латиноамериканців час не
має строгих обмежень.
У кожній мові мовчать по-різному. Якщо американці люблять довгі примови, то японці шанують
мовчазність, яку американець може сприйняти як неприязнь, напруженість, сором‟язливість. Для
американців притаманні індивідуалізм та конфліктність, а для японців  прив‟язаність до колективу
(сім‟я, школа, праця, нація) і бажання уникати конфліктів. Якщо для нас чорна кішка – передвісник лиха,
то для японців  навпаки, символ щастя.
Клаус П. Гансен наводить приклад про біженців із Лаосу в США. Виявляється, жінки-біженки
швидше й легше засвоюють англійську мову та раніше отримують роботу. Причина  те, що їхні чоловіки в США не домінують, як удома, жінки стали розкутішими, відбулася «ремаскулінізація» [9, с. 279].
У цій праці серед причин таких ментальних розбіжностей наведено досить детальну дефініцію Едварда
Тейлора, запропоновану ще в 1871 р.: «Культура в найширшому етнографічному сенсі є усвідомлення
знання, віри й звичок, які людина засвоїла як член суспільства» [9, с. 29]. З іншого боку, розмаїття
культур збагачує загальносвітову культуру. Тому й не може повною мірою збутися побажання великого
Тараса Шевченка:
Всім нам вкупі на землі
єдиномисліє подай
і братолюбіє пошли.
За певних соціальних негативних умов можна говорити навіть про «двоємисліє» (термін
«doublethink» запропонував Джордж Орвел) як здатність вірити у взаємовиключні речі (або вдавати, що
віриш).
У Східній Європі «двосмисліє» сягає ще часів Чингізидів, коли населення Московії хвалило хана
лише за те, що він дозволив дзвонити в церковні дзвони. Якщо Петро І підпорядкував церкву владі, то,
мабуть, так треба, бо царю видніше. Якщо Ленін проголосив атеїзм, то й із цим погоджувалися. Такі
загальнонаціональні риси тонко підмітив А. Пушкін відомими словами:
Как вечный раб, уставший от свободы
И новых жаждущий цепей
або
Меня обманывать не сложно,
Я сам обманутым быть рад.
В. Косаренко- Косаревич наводить цитату А. Толстого з його роману «Князь Серебряний»: «Одна
Русь має своє коріння в універсальній, принаймі в європейській культурі. У цій Русі ідея добра, чести і
свободи розуміється так, як на Заході. Але є ще й друга Русь, Русь темних лісів, Русь тайги, тваринна
Русь, фанатична Русь, монголо-тотарська Русь. Ця друга Русь зробила деспотизм і фанатизм своїм
ідеалом» (цит. за: [3]). Недаремно киянин, відомий російськомовний письменник Андрій Курков у
своєму телеінтерв‟ю заявив: «Росіянин український і росіянин російський – дві різні речі».
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У суспільстві повинен домінувати не цар, а справжня еліта. Досі клановість відштовхує справжню
елітність, яка структурована за сферами професійної діяльності (політика, наука, мистецтво, економіка й
т. ін.) і для якої матеріальні вигоди не визначальні, на противагу загальнонаціональним цінностям. Тому
справжня еліта готує собі заміну та готова уступити місце гідним, оціненим народом. На жаль, народ ще
не дозрів, немає єдиної державотворчої стратегії. Домінує егоїстична відстороненість, помножена на
багато інших негативних рис. Претензії виставляються до верхів, своєї частки провини в недолі не
бачать, не розуміючи, що блага не отримуються, а заробляються. Якщо ж не дають змоги заробити, то
блага здобуваються через усвідомлені спільні зусилля. Тому стає зрозумілою гірка думка спересердя
Ліни Костенко:
Кричали ледарі: Нам лідера!
Хоч поганенького! Аби.
На цю біду немає лікаря….
Не дай Бог бути лідером юрби
На жаль, це теж частка нашої ментальності й зрозуміло, чому поетеса не підтримує переклад своєї
поезії, бо вона неперекладна, як вірш Бориса Олійника на подібну тему:
А ми все плачем попід тинню
І долю клянемо навзрид,
Що оминувши Україну,
Вона у іншого гостить.
І всі нам винні, ми ж нікому,
І в янголиній чистоті
Слугуєм, плачучи, чужому
У власній хаті в срамоті.
Усяка комунікація передбачає розуміння та освоєння змісту в процесі обміну інформацією між
учасниками процесів, якщо під інформацією розуміти нові знання, оскільки відоме апріорі не можна
вважати інформативним. Тому й не може бути повноцінною комунікація, якщо її зміст заздалегідь
цілком відомий її учасникам. Недарма латинське «communicatio» означає «повідомлення». Міжкультурна
комунікація позначає контакти та порозуміння між репрезентантами чи колективами, які належать до
різних культур. На особистісному рівні такий вид комунікації розглядає емотивні та оціннісні специфіки
(наприклад міміка, жести, фізичне дистанціювання, інтонація мовлення, побутова культура поведінки),
на рівні ж колективної (міжкультурної) комунікації виступають питання специфіки культури етносу чи
його частини, географічного розміщення, клімату, побуту, світобачення. В останньому випадку сьогодні
на перший план виступають проблеми міграції та адаптації біженців, які народилися й жили в умовах
різних культур, віддалених від європейських.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Нерідко ставлять знак рівності між перекладом і
міжкультурною комунікацією. Зауважу, це справді близькі сфери, але вони лише пересікаються як два
кола, і не накладаються, оскільки не слід забувати про існування підвидів комунікації, які не передбачають словесне спілкування. Це насамперед явище невербальної та візуальної комунікацій. Перша
охоплює жестикулювання, тілесні сигнали (наприклад червоніння, сором‟язливість, вікова специфіка,
мовчазність тощо), стиль життя. Сюди ж відносять і парамовні сигнали, які супроводжують усне мовлення (зміни сили тону), на письмі це можуть бути нестандартні позначки чи виділення слів іншим
шрифтом. Більше того, такий вид комунікації вбирає в себе специфіку «спілкування» між людиною й
твариною. Візуальна комунікація передбачає семіотичні особливості «мови тіла», жести, міміку, «мову
очей», візуальні елементи (іконічні зображення, діаграми, фото, фільми, тощо), що нині активно
стимулюється новими медійними ресурсами. Отже, стає очевидно, що ці два підвиди міжкультурної
комунікації виходять за межі об‟єкта перекладу. Але незаперечно одне: ці два об‟єкти наукового
дослідження невід‟ємні, якщо ми хочемо отримати бажані й повноцінні результати.
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Кияк Тарас. Ментальность, межкультурная коммуникация, перевод. Национальная культура является и
следствием, и причиной ментальности народа, формирующейся веками. Она неповторима, но не может
существовать изолированно. Культуры взаимообогащаются, благодаря межкультурной коммуникации, которая
происходит путем межъязыковой трансляции. Дискурс перевода зависит от уровня абстрактности текста, начиная
от узкопроффесионального научно-технического и до художественного.
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Kyiak Taras. Mentality, Intercultural Communication, Translation. National culture is at the some time both the
consequence and the reason of people mentality produced by centuries. It is unique and cannot exist in isolation. Cultures
enrich each other due to intercultural communication, which is realized by means of interlingual translation. Translation
discourse depends on the abstract level of the text starting from the specialized scientific and technical to the literary ones.
Key words: mentality, culture, communication, translation, discourse, text, information.
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Олена Котис

Психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів
(на матеріалі англомовних текстів)
У статті досліджено психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів, виголошених у День
Подяки. У роботі розглянуто дискурс як складну єдність мовленнєвої практики й екстралінгвістичних факторів,
потрібних для розуміння тексту. Визначено ознаки сучасного релігійного дискурсу. Описано характерні риси
англомовної проповіді (діалогічність, ілюстративність, навіювання, звернення із риторичними запитаннями,
умовиводи, поєднання публічності звучання з інтимністю змісту). На основі аналізу двадцяти текстів американських
протестантських проповідей, виголошених у День Подяки, установлено пріоритетні цінності християн-протестантів
(у проповідях домінують нематеріальні причини подяки: вдячність Богу за Нього самого, за його присутність, Божу
милість, любов, віру, усепрощення). Визначено частотність згадування лексем, що позначають предмет вдячності
Богові. Проаналізовано семантичні ознаки опозиції «Бог – людина». Виявлено позитив у ставленні до Бога й Божої
милості та негатив щодо людського гріха. Дослідивши ключові пропозиції, робимо висновок, що протестантські
проповідники у своїх текстах наголошують на тому, що Бог любить людей і задовольняє людські потреби; люди є
грішниками, які часто забувають про вдячність Богу. Проповідники орієнтують аудиторію на негатив щодо
людського гріха та позитив стосовно Бога й Божої милості.
Ключові слова: дискурс, дискурс-аналіз, релігійна комунікація, англомовна протестантська проповідь,
проповідь до Дня Подяки, інтент-аналіз, вдячність Богові.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна лінгвістика, як ніколи раніше, набуває все
більшої кількості прикладних застосувань. Поміж інших галузей знань, із якими вона взаємодіє, є й
релігія, а саме йдеться про дослідження релігійного дискурсу. Голландський лінгвіст Тьон ван Дейк
розглядає дискурс як складну комбінацію мовної форми, значення й дії, а релігійному дискурсу
притаманні всі ці ознаки. Більше того, цей тип дискурсу реалізується під час богослужінь, що підсилює
його вплив і важливість. Хоча різноманітність християнських церков досить значна, усі вони
об‟єднуються за допомогою таких комунікативних елементів, як молитва, проповідь та невербальна
комунікація.
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Кияк Тарас. Ментальность, межкультурная коммуникация, перевод. Национальная культура является и
следствием, и причиной ментальности народа, формирующейся веками. Она неповторима, но не может
существовать изолированно. Культуры взаимообогащаются, благодаря межкультурной коммуникации, которая
происходит путем межъязыковой трансляции. Дискурс перевода зависит от уровня абстрактности текста, начиная
от узкопроффесионального научно-технического и до художественного.
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Kyiak Taras. Mentality, Intercultural Communication, Translation. National culture is at the some time both the
consequence and the reason of people mentality produced by centuries. It is unique and cannot exist in isolation. Cultures
enrich each other due to intercultural communication, which is realized by means of interlingual translation. Translation
discourse depends on the abstract level of the text starting from the specialized scientific and technical to the literary ones.
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Психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів
(на матеріалі англомовних текстів)
У статті досліджено психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів, виголошених у День
Подяки. У роботі розглянуто дискурс як складну єдність мовленнєвої практики й екстралінгвістичних факторів,
потрібних для розуміння тексту. Визначено ознаки сучасного релігійного дискурсу. Описано характерні риси
англомовної проповіді (діалогічність, ілюстративність, навіювання, звернення із риторичними запитаннями,
умовиводи, поєднання публічності звучання з інтимністю змісту). На основі аналізу двадцяти текстів американських
протестантських проповідей, виголошених у День Подяки, установлено пріоритетні цінності християн-протестантів
(у проповідях домінують нематеріальні причини подяки: вдячність Богу за Нього самого, за його присутність, Божу
милість, любов, віру, усепрощення). Визначено частотність згадування лексем, що позначають предмет вдячності
Богові. Проаналізовано семантичні ознаки опозиції «Бог – людина». Виявлено позитив у ставленні до Бога й Божої
милості та негатив щодо людського гріха. Дослідивши ключові пропозиції, робимо висновок, що протестантські
проповідники у своїх текстах наголошують на тому, що Бог любить людей і задовольняє людські потреби; люди є
грішниками, які часто забувають про вдячність Богу. Проповідники орієнтують аудиторію на негатив щодо
людського гріха та позитив стосовно Бога й Божої милості.
Ключові слова: дискурс, дискурс-аналіз, релігійна комунікація, англомовна протестантська проповідь,
проповідь до Дня Подяки, інтент-аналіз, вдячність Богові.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна лінгвістика, як ніколи раніше, набуває все
більшої кількості прикладних застосувань. Поміж інших галузей знань, із якими вона взаємодіє, є й
релігія, а саме йдеться про дослідження релігійного дискурсу. Голландський лінгвіст Тьон ван Дейк
розглядає дискурс як складну комбінацію мовної форми, значення й дії, а релігійному дискурсу
притаманні всі ці ознаки. Більше того, цей тип дискурсу реалізується під час богослужінь, що підсилює
його вплив і важливість. Хоча різноманітність християнських церков досить значна, усі вони
об‟єднуються за допомогою таких комунікативних елементів, як молитва, проповідь та невербальна
комунікація.
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Проповідь – невід‟ємна частина християнського богослужіння, а в більшості протестантських
конфесій – її центральний елемент чи кульмінація. У сучасній протестантській проповіді переплітаються
модерністські й традиціоналістські елементи. Проповідь пропагує віровчення, апологізує християнські
цінності, пророчить неминучий і швидкий фінал людської історії, обіцяє вічне життя праведникам; ядром
проповіді залишаються біблійні тексти. Проте, з іншого боку, проповідь рясно насичується світською
проблематикою, навіть підкреслено асоціальною, присвяченою, наприклад, старозавітному герою.
Сьогодні релігійна комунікація в протестантизмі поставлена на досить високий рівень і, як наслідок,
відбувається активне навернення до різних протестантських конфесій.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Інтерес до вивчення проповіді як мовленнєвого жанру
пожвавився в 90-ті роки минулого століття. Значний доробок становлять лінгвістичні дослідження
православної проповіді. У цей час її стали розглядали в межах загальної риторики, історії, теології,
філософії. Значний доробок становлять власне лінгвістичні дослідження православної проповіді,
зосереджені здебільшого на висвітленні фонетичного й орфоепічного аспектів проповіді як онтологічного усного жанру [14, с. 8], лексико-синтаксичних особливостей проповіді з позиції семантики та
функціональної стилістики [10; 15], особливостей композиції й тематичного розгортання тексту проповіді [8; 12], прагматичного аспекту дискурсу сучасної літургійної проповіді [13], власне мовної специфіки
проповіді разом із паралінгвістичним оформленням її як дискурсу [9]. На фоні значної кількості
багатоаспектних лінгвістичних досліджень православної проповіді англомовна протестантська проповідь
залишається малодослідженою.
Із-поміж нечисленних праць, виконаних на матеріалі англомовної проповіді, потрібно згадати
дослідження Н. Ю. Івойлової, у якому авторка розглядає сучасну англомовну християнську проповідь із
позиції теорії діктемної будови тексту (діктема – це «елементарна тематична одиниця зв‟язного
мовлення», сформована реченнями), зосереджує увагу на таких аспектах тексту, як композиція,
діалогічність та імпресивність [7]. Дослідження І. В. Рудік із фоностилістичного аналізу усної
англомовної проповіді [16]. Найновіші дослідження англомовної проповіді, зазвичай, стосуються
розгляду прагматичної функції просодії [17; 11].
Мета статті – проаналізувати психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів.
Мета дослідження зумовлює виконання таких завдань:
1) розглянути сучасні підходи до поняття релігійного дискурсу та проповіді;
2) визначити частотність згадування лексем, що позначають предмет подяки Богові;
3) розглянути та проаналізувати семантичні ознаки опозиції «Бог – людина» (див. God – people);
4) використовуючи методику інтент-аналізу, виявити психолінгвістичні особливості протестантських проповідей.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Дослідниці
О. Г. Котис та В. І. Леплянська проаналізували добірку з 20 протестантських проповідей, виголошених у
День Подяки, кожна з яких містить причини людської вдячності Богу. Ми використали проповіді американських проповідників, опубліковані в 1998–2013 рр. Обсяг текстів – 8000–20 000 знаків кожен.
Як окремий жанр комунікації проповідь почала активно розвиватись у XVI–XVII ст. під час
бурхливого становлення протестантизму. Проповідництво стало наслідком своєрідного пропагандистського руху, започаткованого протестантською церквою. Сучасна англомовна християнська проповідь –
це специфічний вид мовної комунікації, що володіє низкою диференційних та інтегральних ознак [6].
У риториці традиційно виділяють три види публічного мовлення (осудне, порадне й урочисте) [1], і
всі вони знаходять своє відбиття в класифікації проповідей. Наведеним видам красномовства
відповідають три види проповідей:
• роз‟яснювальні (егзегетичні);
• повчальні або виховні (парентетичні)
• тематичні (панегіричні) проповіді.
У роз‟яснювальних проповідях трактуються тексти Священного Писання із застосуванням історикокультурного, контекстуального, лексико-синтаксичного, теологічного й літературного аналізу.
Виховна проповідь є наставлянням віруючим і починається з викладу особистих думок
проповідника щодо різних соціально-політичних, богословських або психологічних питань, які потім
підтверджуються текстами зі Святого Письма.
У тематичних проповідях тлумачать значення свята, об‟єкта чи ікони. Вони являють собою
урочистий, хвалебний виступ проповідника на визначену тему [2]. Більшість проповідей, досліджених
нами, є панегіричними, оскільки присвячені Дню Подяки, проте всі вони містять і егзегетичні, і
парентетичні елементи.
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Незважаючи на різні види проповідей, усі вони характеризуються канонічністю структури тексту, в
основі якої лежить так звана «гомілетична схема», що включає вступ, основну частину, моральний
додаток і висновок. У закордонній гомілетиці, яка ґрунтується на античній риториці, виділяють такі
частини в структурі проповіді:
• вступ (зацікавити, сконцентрувати увагу, умотивувати, привернути до себе);
• проблематизація (наочно представити проблему або ситуацію);
• виклад (розглянути різні думки про проблему, показати помилкові способи розв‟язання проблеми
з позиції релігійного вчення);
• аргументація (навести докази правильності рішення, підкріпити їх за допомогою апеляції до
авторитета, зразка);
• висновок (підбити підсумок виступу, загострити увагу на проблемі, закликати до дії) [3]. Усі
тексти, досліджені нами, побудовані за такою структурою.
Для нашого дослідження використано масив протестантських проповідей, які доступні в мережі
Інтернет. Пастори зазвичай розміщують письмові тексти, транскрипти, аудіо- та відеотрансляції своїх
проповідей на церковних веб-сайтах, а також на особистих блогах. Усі тексти SermonCentral.com. Ми
побудували нашу вибірку, уключивши доступні проповіді, які відповідали основним вимогам
(приналежність автора проповіді до протестантської церкви, тематика вдячності та виголошення /
публікація таких проповідей у День Подяки) й обрали зразки проповідей пасторів, що належать до різних
протестантських церков. Використовуючи методику інтент-аналізу ми виділили пропозиції та виявили
психолінгвістичні особливості протестантських проповідей.
Інтент-аналіз зазвичай уключає два етапи: а) виявлення інтенцій; б) експертне оцінювання інтенцій,
що лежать в основі висловлювання. Якщо очевидної інтенції не простежено, текст до початку другого
етапу піддають переформулюванню за такою процедурою:
 якомога стисліше виведення одиниць смислу з максимальним збереженням логіки тексту й
уникненням небажаних асоціацій у складовій частині лексичного значення одиниць;
 опущення другорядних уточнювальних одиниць і вичленення віх їхнього змісту [4].
Зазвичай, на другому етапі смислові одиниці зводяться до суб‟єктно-предикатних структур –
пропозицій, тобто інтент-аналіз доповнюється пропозиційним. Пропозиція – мінімальна, добре
структурована одиниця смислу. Одне речення може містити більше однієї пропозиції.
Аналіз інтенцій мовця, їх ієрархія в тексті слугують вказівником у процесі встановлення
інформаційно-психологічних конструктів, на основі яких можна виявити актуальні наміри, мотиви,
інтереси, оцінки суб‟єкта, ставлення до себе, інших та подій у суспільстві.
На відміну від контент-аналізу, під час інтент-аналізу тексту враховується його якісне наповнення,
тобто не лише те, про що каже автор, а й те, що він хоче сказати [5].
Як показує досвід, проповідники прагнуть до впорядкованості та побудови закономірностей не лише
всередині самого тексту, а й намагаються створити метатекст, у якому відображають просторово-часові
уявлення сучасної їм епохи та індивідуальну авторську манеру [18, с. 9].
І. В. Рудік стверджує, що деякі складники мовленнєвого комунікативного акту проповіді мають
певні ознаки, які відрізняють проповідь від світських комунікативних актів:
 адресант й адресат проповіді – це певне коло людей, об‟єднаних або покликаних бути об‟єднаними в межах релігійної віри (у нашому випадку – протестантська громада);
 крім реальних комунікантів, у модель комунікативного акту проповіді «вбудований» прихований
адресат, або вищий «нададресат» – Бог (у наших текстах Бог також є домінантою);
 у прагматичних намірах адресанта домінує бажання не стільки передати особистий світогляд,
скільки навчання, дане згори; отже, можна говорити про те, що проповідник виступає в ролі посередника
між Богом і людьми [16, с. 8].
Наше дослідження показало, що адресант (тобто проповідник) прагне заохотити людей дякувати
Богові за безліч благ, які, на його думку, посилає нам Бог. Власне такі блага або ж причини вдячності
Богу можуть бути матеріальні та нематеріальні. Так, до першої групи увійшли такі: nation we live in, my
family, you have more than enough, the luxury of natural resources, you have enough to eat, you have a home,
prosperity. Бачимо, що протестанти дякують Богові за країну, у якій живуть, природні ресурси, наявність
сім‟ї, дому і їжі тощо. Ці речі є базовими для людського існування. До нематеріальних благ, за які
дякують протестанти в проповідях, можна віднести God himself, God’s healing, God’s redemption, love and
mercy, the burdens of life, my faith, God’s faithfulness, God’s forgiveness, Jesus Christ (вочевидь, ідеться про
жертву Ісуса Христа), God is approachable, mighty God, his love endures forever, God is near, God gave us
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his son, Goodness of God, Graciousness of God. Зауважимо, що подяка, про яку йдеться в цих прикладах,
стосується не лише чогось із позитивною конотацією на кшталт Божої любові, як бачимо в прикладах, а
й життєвих труднощів (burdens), які в християнстві трактуються як невід‟ємна складова частина
людського життя. У деяких випадках складно віднести те, за що дякують Богові, до якоїсь однієї
категорії з вищенаведених: наприклад, God’s benefits, the blessings of life або simple things можна
трактувати по-різному, оскільки Божі благословення можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними; важко однозначно стверджувати, що, наприклад, «прості речі» (simple things) – це вдячність
ближніх чи наявність хліба на столі або щось інше.
Застосувавши процедуру інтент-аналізу, ми виділили ключові пропозиції в проповідях. Розгляньмо
декілька прикладів. Проповідь американського проповідника Метью Краца «Five Reasons to Give
Thanks» дає нам змогу виділити кілька пропозицій, у яких автор проповіді вербалізує те, за що, на його
думку, істинні протестанти повинні дякувати Богові:
When the Lord ‘blesses’ us, he reviews our needs and responds to them; when we ‘bless’ the Lord, we
review his excellencies and respond to them.
Отож, бачимо, що Богу (The Lord) притаманні такі ознаки: „blesses’ people; reviews people’s needs;
responds to people’s needs. Люди (we) натомість
‘bless’ the Lord; review Lord’s excellencies; respond to Lord’s excellencies. Отож, Бог благословляє
людей і відповідає на наші потреби, задовольняючи їх.
Проповідь Ріка Крендела «Great Reasons for Christian Gratitude» містить пропозиції, що стосуються
не лише людей та Бога, а також прощення, яке дарує сам Бог: None of us is perfect, so we need God's
forgiveness, and it comes from God's grace. Отож, люди (people) are not perfect; need God’s forgiveness.
Прощення (forgiveness) comes from God's grace, а Бог (God) forgives people; is gracious.
Текст проповіді Донні Мартіна «Tremendous Things to Be Thankful» містить набір пропозицій, що
вказують на те, що люди можуть бути врятовані від гріхів, оскільки Бог прощає людям: We have not just
been saved from our sin and its wages, but have been saved in Him and unto Him. Люди (we) can be saved from
sins; Бог (God) forgives people; is our salvation.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Установлено, що переважаючими в англомовних протестантів є нематеріальні причини подяки.
Проаналізувавши частотність, бачимо, що найчастіше протестанти дякують Богу за God’s forgiveness
and healing (Боже прощення й зцілення) – сім згадувань у двадцяти досліджених текстах. З однаковою
частотністю (по п‟ять згадувань) проповідники дякують за такі блага: God’s redemption, love and mercy
(Боже прощення та спокута [гріхів], любов і милосердя); God is God (за Бога самого); God is near (Бог
поряд). Дещо нижча частотність у таких одиниць: Burdens of life (труднощі у житті); God’s son (Божий
Син) – по чотири згадування. Індекс «3» мають Rulership of God (правління Бога); God is faithful (Бог
вірний) і The power of God (могутність Бога). Двічі трапляються одиниці Graciousness of God (Боже
милосердя) та People’s faith (людська віра).
Дослідивши ключові пропозиції, робимо висновок, що протестантські проповідники у своїх текстах
наголошують на тому, що Бог любить людей і задовольняє людські потреби; люди є грішниками, які
часто забувають про вдячність Богу. Проповідники орієнтують аудиторію на негатив щодо людського
гріха, та позитив у ставленні до Бога та Божої милості.
Узагальнивши інтенційний зміст текстів, можемо підсумувати: «Бог милостивий і всепрощаючий.
Шлях до спасіння від гріха лежить через віру в Бога та покаяння». Це і є провідною ідеєю, яку розділяють проповідники у своїх промовах. На основі проведеного дослідження виявлено психолінгвістичні
особливості англомовних релігійних проповідей та встановлено пріоритетні цінності християнпротестантів.
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Котыс Елена. Психолингвистические особенности религиозных проповедей протестантов (на материале
англоязычных текстов). В статье описаны особенности религиозных проповедей протестантов, посвященных Дню
Благодарения. В работе рассматривается дискурс как сложное единство речевой практики и экстралингвистических
факторов, которые необходимы для понимания текста, определяются характеристики современного дискурса.
Описаны характерные черты англоязычной проповеди (диалогичность, иллюстративность, использование
риторических вопросов, заключения, сочетание публичности звучания с интимностью содержания). На основе
анализа двадцати текстов американских протестантских проповедей, посвященных Дню Благодарения, установлены
приоритетные ценности христиан-протестантов (в проповедях доминируют нематериальные причины
благодарности: благодарность Богу за Него самого и за Его пребывание, за Божественную милость, веру, любовь,
прощение: God's forgiveness and healing, God's redemption, love and mercy, God is God). В статье определена частота
использования лексем, которые обозначают предмет благодарности Богу, проанализированы семантические
характеристики оппозиции «Бог – человек». Было выявлено позитивное отношение к Богу, Божьей милости и
негатив по отношению к людским грехам. Исследовав ключевые пропозиции, которые были выделены с помощью
интент-анализа, можем сделать заключение, что протестантские проповедники в своих текстах делают акцент на
том, что Бог любит людей и удовлетворяет их нужды; люди грешны и часто забывают о благодарности Богу.
Проповедники ориентируют аудиторию на негатив человеческого греха и позитив по отношению к Богу и Божьей
милости.
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, религиозная коммуникация, англоязычная протестантская
проповедь, проповедь ко Дню Благодарения, интент-анализ, пропозиция, благодарность Богу.
Kotys Olena. Psycholinguistic Peculiarities of American Religious Protestant Homilies (based on texts in
English). The article is devoted to the research of psycholinguistic peculiarities of religious protestant homilies preached on
the Thanksgiving Day. The paper examines the discourse as a complex unity of speech practice and extralinguistic factors
that are required for understanding of a text. The features of English homilies are described. On the basis of the analysis of
twenty texts of American protestant homilies, preached on Thanksgiving we have managed to set the priority values of
Christian Protestants (the non-material reasons for Thanksgiving dominate). The frequency of the reasons for giving thanks
was calculated. Thus, the most frequent are: God's forgiveness and healing, God's redemption, love and mercy, God is God
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(people are thankful for god Himself). The analysis of the semantic features of the opposition «God – people» showed the
positive attitude towards God and God's mercy and the negative attitude to human sin: God is faithful and merciful; people
are sinners who forget to thank God. The research of key messages that can be derived from the homilies using the intentanalysis shows that the protestant priests pay a lot of attention to God‟s love and the fulfillment of people‟s needs; people, on
the other hand, are sinners and often tend not to thank God for His deeds.
Key words: discourse, discourse analysis, religious communication, the English protestant sermon, sermon preached
on Thanksgiving Day, intent analysis, thanksgiving to God.
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Ентропія одно- та двограм символів в україномовних текстах
У статті досліджено один з аспектів лінгвостатистики для україномовних текстів на семіотичному рівні.
Оскільки мова як системний феномен виявляє свої об‟єктивні властивості і в кількісних, і в якісних ознаках, то
пояснити функціонування низки мовних категорій без застосування статистичних методів неможливо. У
дослідженнях ідіолекту письменника статистичними методами важливою є проблема визначення авторського
інваріанта, під яким розуміємо таку кількісну характеристику літературного тексту, яка однозначно характеризує
одного автора або невелику групу «близьких» авторів та приймає суттєво відмінні значення для творів різних
авторів. Для дослідження інваріантом вибрано ентропію одно- й двограм символів розширеної української абетки.
Експерименти проведено на творах Василя Стефаника, Марка Черемшини, Софії Яблонської, текстах журналу
«Літературно-науковий вісник» та газети «Сільський господар». Виявилося, що така ентропія інваріантом бути не
може, тому потрібно продовжувати вивчати цей аспект.
Ключові слова: квантитативна лінгвістика, ентропія, статистичні методи, ідіолект, однограми, двограми,
статистичний інваріант, атрибуція текстів.

Постановка наукової проблеми та її значення. Центральна ідея сучасного мовознавства –
системність мовних фактів як на фонетичному та граматичному, так і на лексичному рівнях [13, с. 6].
Оскільки мова виявляє свої об‟єктивні властивості і в кількісних, і в якісних ознаках, то пояснити
функціонування низки мовних категорій без застосування статистичних методів неможливо [13, с. 94].
Ще І. О. Бодуен де Куртене зазначав: «Потрібно частіше використовувати в мовознавстві кількісне,
математичне мислення, і таким чином наближаючи його все більше до точних наук» [2]. Якщо
експериментальна психолінгвістика, фонетика, соціолінгвістика вже тривалий час застосовують методи
точних наук, то семантика, синтаксис і морфологія почали використовувати статистичні методи лише в
останні десятиліття ХХ ст. Стрімкий розвиток застосування статистичних методів у лінгвістиці зумовили
такі чинники: опрацювання емпіричних даних вимагало більшого використання статистичних
інструментів; з‟явилися нові погляди на дослідження мовних явищ, які залучають теорію ймовірностей,
теорію інформації, статистичне моделювання; розвиток комп‟ютерної й корпусної лінгвістики. Як
результат – кількісні методи в лінгвістиці стали стійкою методологічною основою [25].
Застосування останніх у лінгвістиці значно розширює та модифікує наші знання як про саму мовну
систему, так і про можливості її функціонування [9]. Є три основні напрями їх використання [12]:
отримання різноманітних кількісних відомостей; побудова лінгвістичних моделей із використанням
методів теорії ймовірностей, зазвичай із залученням даних попереднього напряму; статистична перевірка
гіпотез про ті чи інші явища.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Першими спробами застосування статистики в лінгвістичних
дослідженнях були частотні словники, які подають списки слів із частотою їх уживання в певному тексті.
Першим таким словником уважають словник Ф. Кединга – «Частотний словник німецької мови»,
(1898 р.) [13, с. 97].
© Кульчицький І., Ліхнякевич І., 2016
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(people are thankful for god Himself). The analysis of the semantic features of the opposition «God – people» showed the
positive attitude towards God and God's mercy and the negative attitude to human sin: God is faithful and merciful; people
are sinners who forget to thank God. The research of key messages that can be derived from the homilies using the intentanalysis shows that the protestant priests pay a lot of attention to God‟s love and the fulfillment of people‟s needs; people, on
the other hand, are sinners and often tend not to thank God for His deeds.
Key words: discourse, discourse analysis, religious communication, the English protestant sermon, sermon preached
on Thanksgiving Day, intent analysis, thanksgiving to God.
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Ігор Кульчицький,
Ігор Ліхнякевич

Ентропія одно- та двограм символів в україномовних текстах
У статті досліджено один з аспектів лінгвостатистики для україномовних текстів на семіотичному рівні.
Оскільки мова як системний феномен виявляє свої об‟єктивні властивості і в кількісних, і в якісних ознаках, то
пояснити функціонування низки мовних категорій без застосування статистичних методів неможливо. У
дослідженнях ідіолекту письменника статистичними методами важливою є проблема визначення авторського
інваріанта, під яким розуміємо таку кількісну характеристику літературного тексту, яка однозначно характеризує
одного автора або невелику групу «близьких» авторів та приймає суттєво відмінні значення для творів різних
авторів. Для дослідження інваріантом вибрано ентропію одно- й двограм символів розширеної української абетки.
Експерименти проведено на творах Василя Стефаника, Марка Черемшини, Софії Яблонської, текстах журналу
«Літературно-науковий вісник» та газети «Сільський господар». Виявилося, що така ентропія інваріантом бути не
може, тому потрібно продовжувати вивчати цей аспект.
Ключові слова: квантитативна лінгвістика, ентропія, статистичні методи, ідіолект, однограми, двограми,
статистичний інваріант, атрибуція текстів.

Постановка наукової проблеми та її значення. Центральна ідея сучасного мовознавства –
системність мовних фактів як на фонетичному та граматичному, так і на лексичному рівнях [13, с. 6].
Оскільки мова виявляє свої об‟єктивні властивості і в кількісних, і в якісних ознаках, то пояснити
функціонування низки мовних категорій без застосування статистичних методів неможливо [13, с. 94].
Ще І. О. Бодуен де Куртене зазначав: «Потрібно частіше використовувати в мовознавстві кількісне,
математичне мислення, і таким чином наближаючи його все більше до точних наук» [2]. Якщо
експериментальна психолінгвістика, фонетика, соціолінгвістика вже тривалий час застосовують методи
точних наук, то семантика, синтаксис і морфологія почали використовувати статистичні методи лише в
останні десятиліття ХХ ст. Стрімкий розвиток застосування статистичних методів у лінгвістиці зумовили
такі чинники: опрацювання емпіричних даних вимагало більшого використання статистичних
інструментів; з‟явилися нові погляди на дослідження мовних явищ, які залучають теорію ймовірностей,
теорію інформації, статистичне моделювання; розвиток комп‟ютерної й корпусної лінгвістики. Як
результат – кількісні методи в лінгвістиці стали стійкою методологічною основою [25].
Застосування останніх у лінгвістиці значно розширює та модифікує наші знання як про саму мовну
систему, так і про можливості її функціонування [9]. Є три основні напрями їх використання [12]:
отримання різноманітних кількісних відомостей; побудова лінгвістичних моделей із використанням
методів теорії ймовірностей, зазвичай із залученням даних попереднього напряму; статистична перевірка
гіпотез про ті чи інші явища.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Першими спробами застосування статистики в лінгвістичних
дослідженнях були частотні словники, які подають списки слів із частотою їх уживання в певному тексті.
Першим таким словником уважають словник Ф. Кединга – «Частотний словник німецької мови»,
(1898 р.) [13, с. 97].
© Кульчицький І., Ліхнякевич І., 2016
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Прикладом застосування лінгвостатистичних методів є дослідження лексики певного автора, твору
чи жанру, адже кількісні характеристики тексту дають змогу встановити не лише склад лексики, а й
співвідношення використання її різних пластів, співвідношення слів, які трапляються рідко та часто й
т. ін. Статистичні методи дослідження уможливлюють дослідження всього складу, так би мовити,
нейтральної лексики, яка є показником різноманітності чи одноманітності словника письменника [13, с. 96].
Сюди відносять і проблеми атрибуції текстів, методи якої дають змогу дослідити текст на п‟яти рівнях [1]:
 символьний (семіотичний)  досліджує частотність символів тексту, особливості застосування
пунктуаційних знаків тощо;
 орфографічний  виявляє характерні помилки в написанні слів;
 синтаксичний  установлює особливості побудови речень, перевагу тих чи інших мовних
конструкцій тощо;
 лексико-фразеологічний  визначає словниковий запас автора, особливості вживання слів та
виразів, схильність до застосування рідковживаних та іншомовних слів, діалектизмів, архаїзмів,
неологізмів, професіоналізмів, арготизмів, звичок використання фразеологізмів, паремій тощо;
 стилістичний  виявляє жанр, загальну структуру тексту, для літературних творів  сюжет,
характерні зображальні засоби (метафора, іронія, алегорія, гіпербола, порівняння), стилістичні фігури
(градація, антитеза тощо), інші характерні мовні прийоми.
Хоча використання математичних методів у лінгвістиці передбачили ще Ф. де Соссюр та І. О. Бодуен де Куртене, фактично застосовувати їх почали із середини минулого століття [9, с. 95]. Дослідження
в цьому напрямі проводили [3; 4] такі зарубіжні вчені, як Ґабріель Альтман (Gabriel Altmann), Рейнгард
Кйолер (Reinhard Köhler) (Німеччина); Петер Ґжибек (Peter Grzybek), Еммеріх Келіх (Emmerich Kelih)
(Австрія); Гейза Віммер (Geiza Wimmer) (Словаччина); Адам Павловскі (Adam Pawłowski), Ядвіґа
Самбор (Jadwiga Sambor) (Польща); Юхан Тулдава (Естонія); Раймунд Пйотровський, Анатолій
Шайкевич (Росія) та ін. В Україні квантитативними дослідженнями мовних явищ займаються Володимир
Широков [20], Максим Кригін [10], Валентина Перебийніс [17], Соломія Бук [3; 4] й ін.
Мета та завдання статті. Під час дослідження ідіолекту письменників статистичними методами
важливою є проблема визначення авторських інваріантів. Дотримуючись принципів, поданих у [18], під
авторським інваріантом розумітимемо таку кількісну характеристику (параметр) літературного тексту,
який:
 однозначно характеризує своєю поведінкою одного автора або невелику групу «близьких»
авторів;
 приймає суттєво різні значення для творів різних авторів.
Такий інваріант, за словами науковців [18], повинен мати такі характеристики:
 він повинен бути таким, щоби автор не міг його сильно контролювати;
 він обов‟язково зберігає практично постійне значення для творів одного автора;
 для різних груп авторів він має бути суттєво різним.
Ураховуючи думки, висловлені у [14; 15], таким інваріантом може слугувати ентропія символів та
двограм у творах письменників. Під ентропією символа чи двограми розуміємо кількість інформації, яку
містить відповідно, символ чи двограма [15]. Мета дослідження  з‟ясувати, чи справді ентропія однота двограм символів україномовних текстів може бути інваріантом авторського стилю.
Організація та матеріали дослідження. Матеріалом дослідження обрано художні твори Василя
Стефаника [5; 6; 7; 8], Марка Черемшини [19], Софії Яблонської [21; 22; 23; 24], журнал «Літературнонауковий вісник» [11] та газету «Сільський господар» [16]. Це зумовлено наявністю вичитаних електронних форм вищевказаних текстів. Перед дослідженням усі тексти за допомогою програм мовою Python
перевірено на коректність кодів символів і здійснено необхідне коректування.
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для дослідження обрані тексти розділено за автором чи належністю до періодичного видання на п‟ять масивів
текстів: твори В. Стефаника, М. Черемшини, С. Яблонської, журнал «Літературно-науковий вісник» і
газета «Сільський господар». За принципами, поданими у [20], у текстах залишено лише букви
української абетки, пробіл, апостроф і дефіс (розширений алфавіт української мови). Для зручності
обрахунків текст розділено на абзаци розміром у 500 символів із точністю до слова. Загальну
характеристику масивів текстів відображено в табл. 1.
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Таблиця 1
Загальна характеристика масивів творів
Об’єкт аналізу
Твори С. Яблонської
Твори Марка Черемшини
Твори ЛНВ
Твори Василя Стефаника
Газета «Сільський господар»

Кількість абзаців
1672
928
1488
607
1824

Кількість символів
841 071
466 642
748 349
305 228
918 013

Ентропію обраховували за формулою, поданою в [14; 8]:
36

H   pi log 2 pi .
i 1

Дослідження складалося з таких кроків.
Крок 1. Для кожного масиву тексту обраховано кількість символів розширеної абетки, їх частоту та
ентропію.
Крок 2. У кожному масиві обрано послідовно десять сегментів з інтервалом в 0,02 довжини тексту.
Для кожного з них обраховано кількість символів розширеної абетки, їх частоту та ентропію.
Крок 3. У кожному масиві обрано десять випадкових сегментів, які співмірні за розміром із
послідовними сегментами. Для кожного сегмента обраховано кількість символів розширеної абетки, їх
частоту та ентропію.
Узагальнені результати подано в табл. 26.
Таблиця 2
Дослідження розподілу символів у творах Василя Стефаника
Кількість

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

607
48

305 228
24 123

4,407033000
4,406714000

Випадковий сегмент (середнє)

60

30 162

4,405421000
Таблиця 3

Дослідження розподілу символів у творах Марка Черемшини
Кількість

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

928
74

466 642
37 217

4,476512000
4,478810000

Випадковий сегмент (середнє)

92

46 259

4,475264000
Таблиця 4

Дослідження розподілу символів у творах Софії Яблонської
Кількість

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1672
134

841 071
67 397

4,489471171
4,490578646

Випадковий сегмент (середнє)

167

84 013

4,488519944
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Дослідження розподілу символів у літературно-науковому віснику
Кількість

Таблиця 5

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1488
119

748 349
59 857

4,507923068
4,504355627

Випадковий сегмент (середнє)

148

74 389

4,506743073

Дослідження розподілу символів у газеті «Сільський господар»
Кількість

Таблиця 6

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1824
146

918 013
73 480

4,502749000
4,500282000

Випадковий сегмент (середнє)

182

91 575

4,502952000

Крок 4. Кроки 2 і 3 повторено для двограм символів усіх масивів творів.
Узагальнені результати відображено в табл. 711.
Дослідження розподілу двограм у творах Василя Стефаника
Кількість

Ентропія середня

абзаців

Символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

607
48

305 227
23 791

7,908782556
7,842817124

Випадковий сегмент (середнє)

60

29 824

7,857341808

Дослідження розподілу двограм у творах Марка Черемшини
Кількість
Символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

928
74

466 641
36 859

8,061698
8,022614

Випадковий сегмент (середнє)

92

45 910

8,025142

Дослідження розподілу двограм у творах Софії Яблонської
Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1672
134

841 070
67 047

8,050741
8,027955

Випадковий сегмент (середнє)

167

83 622

8,027907
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Таблиця 8

Ентропія середня

абзаців

Кількість

Таблиця 7

Таблиця 9
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Таблиця 10
Дослідження розподілу двограм у літературно-науковому віснику
Кількість

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1488
119

748 348
59 465

8,146356
8,104411

Випадковий сегмент (середнє)

148

74 024

8,120853
Таблиця 11

Дослідження розподілу двограм у газеті «Сільський господар»
Кількість

Ентропія середня

абзаців

символів

Весь текст
Послідовний сегмент (середнє)

1824
146

918 012
73 128

8,082847
8,053996

Випадковий сегмент (середнє)

182

91 242

8,062806

Зведені результати обрахунку ентропії одно- та двограм символів у сегментах масивів тексту
відображено на рис. 12. Сегменти 110  це послідовні сегменти, а 1120  випадково вибрані.

Рис. 1. Значення ентропії символів у масивах текстів
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Рис. 2. Значення ентропії двограм символів у масивах текстів
Аналізуючи отримані результати, бачимо, що ентропія символів у всіх масивах текстів, за винятком
творів Василя Стефаника, має приблизно однакове значення. Для випадково обраних сегментів значення
ентропії достатньо стабільне.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У межах вибраних масивів творів ні ентропія
символів, ні ентропія двограм символів не може бути авторським інваріантом.
Надійна відмінність значень ентропії у творах Василя Стефаника зайвий раз підтверджує його
унікальність як письменника.
Під час квантитативних досліджень краще робити вибірки випадковим, а не послідовним чином.
Дослідження проведено лише на множині символів розширеного українського алфавіту та на
множині його двограм. Їх потрібно продовжити для триграм і т. ін.
Отримані результати стосуються лише творів Василя Стефаника, Леся Мартовича, Марка
Черемшини, Софії Яблонської, журналу «Літературно-науковий вісник» та газети «Сільський господар».
Для узагальнених висновків стосовно всієї української мови потрібні подальші дослідження на матеріалі
творів інших письменників.
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Кульчицкий Игорь, Лихнякевич Игорь. Энтропия одно- и двограмм символов в украиноязычных
текстах. В статье исследуется один из аспектов лингвостатистики для украиноязычных текстов на семиотическом
уровне. Поскольку язык как системный феномен выявляет свои объективные свойства, как в количественных, так и
в качественных признаках, то объяснить функционирование ряда языковых категорий без использования
статистических методов невозможно. При исследовании идиолекта писателей статистическими методами
важнейшей является проблема определения авторских инвариантов, под которыми подразумеваем такую
количественную характеристику литературного текста, которая однозначно характеризирует своим поведением
одного автора или небольшую группу «близких» авторов и принимает различные значения для произведений
других авторов. Для исследования инварианта избрана энтропия одно- и двограмм символов расширенного
украинского алфавита. Эксперименты проведены на произведениях Василия Стефаника, Марко Черемшины, Софии
Яблонской, текстах журнала «Литературно-науковый висник» и газеты «Сильськый господар». Оказалось, что такая
энтропия инвариантом быть не может, поэтому необходимо продолжить изучение этого аспекта.
Ключевые слова: квантитативная лингвистика, энтропия, статистические методы, идиолект, однограммы,
двограммы, статистический инвариант, атрибуция текстов.
Kulchytskyy Ihor, Likhniakevych Ihor. Entropy of Unigram and Bigram Symbols in Ukrainian-language Texts.
The article is devoted to one of the aspects of lingual statistics for Ukrainian-language texts on the semiotic level. Language
is a systemic phenomenon, which reveals its objective features of both quantitative and qualitative characteristics. It is
impossible to explain the functioning of several speech categories without the use of statistical methods. The major problem
of the writers‟ idiolect study applying the statistical methods is to determine the writers' invariants that are defined as such
quantitative characterization of literary text which uniquely characterizes the behavior of one author or a small group of
authors and takes significantly different values for the works of other authors. For this study the invariant of the entropy of
unigram and bigram symbols of the extended Ukrainian alphabet has been chosen. The linguistic researches have been
conducted on the works of Vasyl Stefanyk, Marko Cheremshyna, Sofia Yablonska, Literary and Scientific Journal articles
and the newspaper Silskiy Gospodar. It turned out that this entropy could not serve as an invariant. Thus, further study of this
aspect is required.
Key words: quantitative linguistics, entropy, statistical methods, idiolect, unigram, bigram, statistical invariant, text
attribution.
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Опис-моделювання в ментально-мовних структурах:
когнітивний простір, концептуарія, концептосфера
У статті досліджено методологічні підходи до опису-моделювання когнітивного простору сучасного
англомовного бізнес-дискурсу. Розглянуто базові поняття когнітивної лінгвістики – «когнітивний простір»,
«концептуарія», «концептосфера», тж. «лінгвоконцептосфера» й суміжні з ними поняття «когнітивна база»,
«семіосфера», «семантичний простір», «семіотичний простір», «концептуальний простір», «концептуальна
система», «концептуальна галузь», «концептополе» та «концептуарія». Розглянуто походження терміна
концептосфера, його дефініції, структурну організацію позначуваного ним референта. Установлено, що
концептосферу складає сукупність системно організованих концептів, які утворюють певну ієрархію із супер-,
макро-, базових та міні-концептів, що профілюються в три можливі проекції: мовну свідомість, мовну
репрезентацію, текст або дискурс. На рівні горизонтальних відношень концепти пов‟язані між собою семантичними,
логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними та формально-структурними зв‟язками.
Ключові слова: когнітивний простір, концептосфера, концептуарія, концепт, бізнес-дискурс, описмоделювання.

Постановка наукової проблеми та її значення. Визначення поняття «[лінгво]концептосфера»,
його змісту й структурних одиниць позначуваного ним референта  одна з ключових проблем сучасних
когнітивних студій. Ці проблеми розкрито в низці наукових праць, серед яких, насамперед, потрібно
згадати роботи С. А. Борисової, С. А. Жаботинської, В. І. Іващенко, Т. А. Космеди, Д. С. Лихачова,
В. Нерознак, Р. Павільоніса, М. Полюжина, З. Д. Попової й І. А. Стерніна, А. Приходька, Ю. Є. Прохорова, О. О. Селіванової, Н. В. Слухай, Ю. Степанова, В. І. Убийко [2; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 2129] та ін. У
цих працях науковці намагаються дати власне розуміння й визначення ментально-мовного феномену
[лінгво]концептосфери та суміжних із ним понять, інтерпретуючи його в притаманний їм спосіб. Мета
нашого дослідження  аналіз відомих підходів і тлумачень означеного поняття з подальшим напрацюванням методологічних підходів до вивчення когнітивного простору сучасного англомовного бізнесдискурсу, що й визначає його актуальність. Завдання дослідження складають розроблення власної
дефініції поняття «лінгвоконцептосферa», визначення структурної організації позначуваного ним
референта та напрацювання теоретичних положень для подальшого їх застосування в процесі
дослідження когнітивного простору сучасного англомовного бізнес-дискурсу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Поняття концептосфери
національної мови, що набуло популярності в сучасних лінгвокогнітивних студіях, уведене в науковий
обіг російським філологом Д. С. Лихачовим (за аналогією з біосферою та ноосферою 1 В. І. Вернадського) на позначення словникового запасу мови чотирьох рівнів: сам словниковий запас (уключаючи
фразеологізми), значення словникового типу, концепти як певні підстановки значень, приховані в тексті
заступники, потенції значень і концепти окремих значень слів, а також назви літературних та фольклорних творів, які породжують концепти [14, c. 6]. Останні складники дають підстави автору ототожнювати
концептосферу мови з концептосферою національної культури. У більш пізніх працях концептосферу
мови визначають як сукупність концептів, поєднаних на підставі тієї чи іншої ознаки, що має
національно-культурну специфіку; сукупність потенцій словникового запасу мови або окремого її носія [32, c. 89]. Визначення концептосфери як сукупності або системи концептів віднаходимо також у
Ю. Н. Петеліної, яка розглядає концептосферу як «духовно, фізично, історично, національно-культурно
обумовлену реалізацію сприйняття об‟єктивного світу у формі цілісного образу, що розкладається на свої
складові – концепти» [19, c. 467]. Л. Н. Шевирдяєва, аналізуючи концептосферу конституційного права
США, запроваджує поняття ідіоконцептосфери як сукупності індивідуально важливих концептів у носія
професійно-правової свідомості, тобто окремого індивідуума [31]. У колективній праці Когнитивная
лингвистика З. Д. Попова й І. А. Стернін наголошують на системній стороні цього феномену,
визначаючи його як упорядковану сукупність ментальних одиниць, які «вступають у системні
Ноосфера – це такий стан світу людини, коли науковий розум і практична діяльність стають планетарною
силою, сумірною із силами природи. Релігійний варіант ноосфери розробив Тейяр де Шарден, сам термін
запровадив у науковий обіг французький філософ і математик Е. Леруа у 1927 р. [30, c. 433].
© Науменко Л., 2016
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відношення подібності, відмінності та ієрархії з іншими концептами» [32, c. 36]. Ця теза, що наголошує
на упорядкованому характері визначеного об‟єкта, підтверджується аргументом про існування
загального принципу системності, що повинен поширюватися й на національну концептосферу, оскільки
«саме мислення передбачає категоризацію предметів, а категоризація передбачає упорядкування її
об‟єктів» [32, c. 36]. Д. С. Лихачов стверджує, що концепти не існують ізольовано. Уся сукупність
вербалізованих концептів утворює концептосферу мови [14, c. 5]. Концептосфера мови – це «складна
система, утворена перетинами й переплетіннями численних і різноманітних структурних об‟єднань та
груп, які «упаковані» в ланцюжки, цикли, розгалужені дерева, поля з центром та периферією тощо»
[32, c. 62]. Із погляду С. Кошарної, концептосфера утворює різноманітні типи об‟єднань концептів (від
бінарних опозицій до концептуальних рядів і множин), які формують поля, а об‟єднання полів складають
концептосферу [11, c. 54]. У розумінні В. І. Іващенко, концептосфера – це складний конгломерат, який
містить ядерні / польові / цільові структури з чітко визначеним ядром, центром та периферією, маргінальною зоною, що виявляє себе в дихотомії «основне – неосновне знання»; ієрархічні / таксономічні
(рівноправні) структури як сукупності концептів, пов‟язаних між собою родо-видовими (гіперогіпонімічними) відношеннями; циклічні / кільцеві структури, у яких концепти пов‟язані так, що
утворюють замкнене коло (ефект «квазіконцепту»); ризоморфні структури з місцями розриву відношень
між концептами (фрагменти «незнання» в знаннєвому континуумі) і фрагментів накладання одних
концептуальних структур на інші; фреймові структури, у яких концепти об‟єднуються не на основі
концептуальної ознаки, а на основі тієї чи іншої тематичної ситуації; локусні структури, де концепти – це
такі фрагменти ментального простору, що мисляться як сукупність окремих об‟єктів, які мають,
наприклад, власні імена; кластерні структури як підмножини / підмножинності подібних ментальних
структур, об‟єднаних однією спільною ознакою; структури на зразок сітки, у яких концепти групуються
на основі кількох ознак, що формують різні рівні відношень та ін. [8, c. 108109]. Дослідниця робить
закономірний висновок: таке бачення структурно-архітектурної організації концептосфери якнайкраще
увиразнює той факт, що концепт vs. концептосфера – це не що інше, як фрагментарна цілісність, де
фрагменти можуть об‟єднуватися на основі якоїсь актуальної для суб’єкта пізнання ознаки (а можуть і
перериватися) [8, c. 109].
У своїй праці «Свой среди чужих»: миф или реальность? В. В. Красних послуговується еквівалентними поняттями «когнітивний простір» та «когнітивна база», поділяючи перше на «колективний
когнітивний простір» та «індивідуальний когнітивний простір» людини [12, c. 61]. Якщо «когнітивний
простір» – це певним чином структурована сукупність знань та уявлень, то, відповідно, «колективний
когнітивний простір» – це певним чином структурована сукупність знань й уявлень, що обов‟язково
мають усі особистості того чи іншого соціуму, а «індивідуальний когнітивний простір» – це певним
чином структурована сукупність знань та уявлень, що належить будь-якій мовній особистості [12, c. 61].
Попередні автори роблять логічний висновок, що когнітивна база народу, або базове стереотипне ядро
знань (згідно з Ю. Є. Прохоровим), існує, але виокремлюється з індивідуальних концептосфер як певна їх
частина, яка одночасно належить усім членам лінгвокультурної спільноти й далі, якщо існують
національна та індивідуальна концептосфери, то логічно припустити існування групових концептосфер,
таких як професійна, вікова, гендерна та ін. [32, c. 37].
Далі З. Д. Попова й І. А. Стернін розвивають думку про існування різнопланових концептосфер у
ментальному просторі носіїв мови, адже концептосфера – це об‟ємне та багатовимірне поняття, у якому
розмежовуються національна концептосфера – упорядкована сукупність концептів у свідомості носіїв
мови (онтологічний аспект), мовна концептосфера – відображення концептів у семантичній структурі
мови (семантичний аспект), художня концептосфера окремого автора, твору, напряму (естетичний
аспект), концептосфера групи – політичної, вікової, професійної (соціальний аспект), концептосфера
особистості (лінгвосоціопсихологічний аспект) [32, c. 62].
Ю. Є. Прохоров уводить розмежування семантично близьких понять «семантичний простір»,
«семіотичний простір» та «концептуальний простір». Під семантичним простором він (як і С. А. Борисова [Борисова 2004, 2004*]) розуміє сукупність мовних одиниць, що утворюють з іншими одиницями
мови асоціативні зв‟язки, мають різні асоціативно-мовні мережі. Семіотичний простір у його тлумаченні –
це сукупність правил розуміння, оцінки й організації хаосу людського буття [25, c. 84]. Сукупність
семантичних сфер і семіосфер створює умови для виникнення сфер вищого порядку – концептосфер,
сукупність яких складає концептуальний простір буття [24, c. 119]. Емпіричне дослідження
концептуального простору здійснює О. В. Анопіна в дисертаційній праці «Концептуальна структура
англомовної реклами косметики» [1], застосовуючи модель міжфреймової сітки, що впорядковує й
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забезпечує зв‟язність рекламного тексту. Рольовими слотами цієї сітки є ІНСТРУМЕНТ, ДЖЕРЕЛО,
ПАЦІЄНС, АГЕНС і ЕКСПЕРТ, які співвідносяться з такими предметними сутностями, як косметичний
засіб, фірма-виробник, об‟єкт застосування, споживач та авторитетна «третя особа». Відношення (R), що
виникають між слотами, поняттєво пов‟язані з ролями і є константами рекламного тексту [1, c. 8].
У науковій літературі побутують також паралельні терміни: концептуальна галузь (В. Нерознак,
Ю. Степанов), концептополе (А. Приходько) та концептуальна система (Р. Павільоніс, М. Полюжин,
О. Селіванова). Якщо в першому випадку концептуальна галузь / концептосфера – це власне
ідеографічні синоніми на позначення того самого поняття, то в другому – наголошено на структурній
організації концептів за польовим принципом (центр – периферія), що не заперечує можливості такого
структурування концептів у межах лінгвоконцептосфери. Селіванова визначає концептуальну систему як
«сукупність концептів у свідомості людини, що відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих
знань уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного досвіду людини» [26, c. 49],
що в цілому збігається з визначенням лінгвоконцептосфери в науковій літературі. Натомість поняття
«концептуальна система» деякі дослідники вважають більшою структурною одиницею відносно поняття
лінгвоконцептосфери (Т. А. Космеда та Н. В. Плотнікова, Н. В. Слухай, О. С. Снитко й Т. П. Вільчинська) [10; 27]. Так, на думку Н. В. Слухай та ін., концептосистему доцільно визнати як родове поняття
стосовно певних концептосфер, із якими вона перебуває в гіперо-гіпонімічних відношеннях [27, c. 184].
Із цим можна погодитись у тому розумінні, що різним концептосферам (наукова, побутова, професійна
тощо) бракує родового поняття, під яке їх можна було б підвести.
Подальший поділ фрагмента знання, що його позначає термін концептосфера, пропонує
С. А. Жаботинська: КС (увесь аналізований поняттєвий простір), домен (інформаційний вузол), парцела
(вузол у межах домена), концепт (конституент парцели, позначений окремим словом або іншою мовною
одиницею) [6, c. 5]. Домен – це певна ділянка когнітивного простору, на який профілюється концепт. Це
своєрідний контекст, фон концепту, адже «концепт можна адекватно осмислити лише в контексті
структур фонових знань, частиною яких він є» [6, c. 2]. Р. Ленекер описує відношення між концептом і
доменом у термінах «профіль – база» [33], Л. Талмі – у термінах «фігура – фон» [34]. Дещо по-іншому
осмислює це поняття В. Л. Іващенко: «домен – це макрофрагмент когніції (сукупність концептів),
співвідносний з певною функціональною / предметною сферою або сферою знання» [9]. Поняття
«домен», на нашу думку, є цілком закономірним у тому сенсі, що концептосфера – надто об‟ємне
поняття, у межах якого можна структурно виділити менші за обсягом тематичні ділянки, як, наприклад,
це робить Ю. В. Данюшина, виокремлюючи в когнітивному просторі мережевого бізнес-дискурсу
домени «людина», «бізнес» і «працевлаштування» [5].
Проте більшість дослідників схильні вважати, що базовою структурною одиницею концептосфери є
саме концепт [4; 7; 1315; 20; 22; 25; 29; 31] та ін. У зв‟язку з цим виникає принаймні два запитання:
щодо кількісної наповненості концептами різних концептосфер і щодо категоріального статусу цих
концептів. Як зауважує Ю. С. Степанов, кількість базових концептів культури незначна, чотири-п‟ять
десятків, а сама духовна культура полягає в операціях із цими концептами [28, c. 5]. Звідси О. Н. Кушнір
робить цілком обґрунтований висновок: концепти є найзначущішими для певної [лінгво]культури
[а також сфери спілкування, особистості] смислами, заради вербалізації яких й існує мова [13]. Із цією
метою дослідники наголошують на необхідності створення концептуарії – переліку основних концептів,
вербалізованих засобами природної мови, що співвідноситься з глибинним рівнем лексикону,
В. В. Виноградов називає основним словниковим фондом [3, c. 47].
Щодо другого запитання О. Н. Кушнір стверджує, що концептосфера – це сукупність концептів
різного ступеня узагальнення [13]. Зі свого боку, В. І. Убийко зауважує: «в межах концептосфери
потрібно розмежовувати суперконцепти, макроконцепти, базові концепти та мініконцепти. Лексема, що
вербалізує суперконцепт, має найбільші семантичні зв‟язки. Так, для концептосфери мови інтегративним
суперконцептом є концепт «людина». Через імпліцитні й експліцитні зв‟язки він пов‟язаний абсолютно з
усіма сферами, у тому числі зі сферою «Всесвіт» [29, c. 39]. На думку Т. Г. Нікітіної, «концепт «людина»
є ключовим у загальномовній картині світу. Якщо ідеографічну схему словника побудувати з опорою на
цей суперконцепт, то вона зафіксує виключно антропоцентричне концептуальне структурування дійсності, виокремлення пріоритетів із погляду життєвого досвіду» [17, c. 71].
Важливе для нас положенням  також те, що від кожного концепту можна провести проекцію в три
сфери: 1) мовної свідомості; 2) мовної репрезентації; 3) тексту [29, c. 38], а отже й дискурсу.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Для здійснення аналізу концептуальної організації сучасного англомовного бізнес-дискурсу виходимо з таких положень:
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1. Концептосфера – це сукупність системно організованих концептів, які профілюються в дискурс,
у нашому випадку – сучасний англомовний бізнес-дискурс.
2. Тут і в подальшому на позначення цього поняття послуговуватимемося терміном
лінгвоконцептосфера, адже кожен концепт, крім ментального компонента, зазвичай має своє мовне
вираження.
3. Концепти в межах лінгвоконцептосфери структуровані ієрархічно (вертикально) й пов‟язані між
собою семантичними, логіко-поняттєвими, смисловими, асоціативними та формально-структурними
зв‟язками (горизонтальні відношення).
4. Ієрархію концептів у межах лінгвоконцептосфери утворюють макроконцепт, який посідає
суперординаційний рівень; базові концепти, що посідають ординаційний рівень, пресубординаційні
концепти, які утворюють пресубординаційний рівень, та субконцепти, що формують субординаційний
рівень.
5. Горизонтальні відношення між концептами одного рівня вирізняються в семантичних значеннях
слів-вербалізаторів, логіко-поняттєвих зв‟язках між еквіполентними поняттями, які існують у структурі
концептів, смислових зв‟язках між номінаторами концептів у дискурсі, асоціативних зв‟язках, що
виникають у колективній професійній свідомості носіїв англійської мови у формі прототипів,
стереотипів та антропосимволів, формально-структурних зв‟язках, які структурують концепти в певні
схеми й сценарії.
Виходячи з напрацьованих положень, у перспективі плануємо розроблення концептуальної моделі
фрагмента лінгвоконцептосфери сучасного англомовного бізнес-дискурсу.
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Науменко Людмила. Описание-моделирование в ментально-языковых структурах: когнитивное
пространство, концептуария, концептосфера. В статье исследуются методологические подходы к описаниюмоделированию когнитивного пространства современного англоязычного бизнес-дискурса. Рассматриваются
базовые понятия когнитивной лингвистики: «когнитивное пространство», «концептуария», «концептосфера»,
«лингвоконцептосфера» и смежные с ними понятия «когнитивная база», «семиосфера», «семантическое
пространство», «семиотическое пространство», «концептуальное пространство», «концептуальная система»,
«концептуальная отрасль», «концептополе» и «концептуария». Изучены происхождение термина концептосфера,
его дефиниции, структурная организация означаемого им референта. Установлено, что концептосферу составляет
совокупность системно организованных концептов, которые образуют определенную иерархию из супер-, макро-,
базовых и миниконцептов, которые профилируются в три возможные проекции: языковое сознание, языковую
репрезентацию, текст или дискурс. На уровне горизонтальных связей концепты связаны между собой
семантическими, логико-понятийными, смысловыми, ассоциативными и формально-структурными связями.
Ключевые слова: когнитивное пространство, концептосфера, концептуария, концепт, бизнес-дискурс,
описание-моделирование.
Naumenko Liudmyla. Description-Modeling in Mental Language Structures: Cognitive Space, Conceptuary,
Conceptual Sphere. The paper is devoted to the study of methodological approaches to description-modeling of cognitive
space of the contemporary business English discourse. The basic notions of cognitive linguistics, i.e. «cognitive space»,
«conceptuary», «conceptual sphere», also «linguaconceptual sphere» and borderline notions «cognitive base»,
«semiosphere», «semantic space», «semiotic space», «conceptual space», «conceptual system», «conceptual branch»,
«conceptual field» and «conceptuary» have been considered. The origin of the term conceptual sphere, its definitions,
structural organization of the referent denoted by it have been studied. It has been determined that the conceptual sphere
consists of the unity of systematically organized concepts that form a certain hierarchy from super-, macro-, basic and miniconcepts which profile into the three possible projections: language conscience, language representation, text or discourse.
Concepts are connected by semantic, logical notional, sense, associative and formal structural relations on horizontal level.
Key words: cognitive space, conceptual sphere, conceptuary, concept, business discourse, description-modeling.
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Світлана Терехова

Витоки поліпарадигмального вивчення орієнтаційної референції
в сучасній лінгвістиці
У статті розглянуто джерела й формування поліпарадигмального підходу, застосованого автором у
дослідженні системи репрезентацій орієнтаційної референції в українській, російській та англійській мовах.
Поліпарадигмальний підхід передбачає комплексне багаторівневе дослідження мовних парадигм репрезентацій орієнтаційної референції, яке охоплює концептуальний (логіко-семантичний), функціонально-семантичний,
лексико-граматичний і психолінгвістичний аспекти аналізу із долученням мовних даних, здобутих із застосуванням
міждисциплінарного підходу.
Сформований на основі різних наукових парадигм поліпарадигмальний підхід дає змогу всебічно проаналізувати абстрактні мовні категорії, такі як орієнтація на референцію, додатково залучати поняттєвий та асоціативний матеріал у процесі дослідження, що сприяє повнішому відбиттю особливостей усвідомлення носіями різних
мов репрезентацій орієнтаційної референції в їхніх аломорфних й ізоморфних виявах. Прототип сучасного
поліпарадигмального підходу можна простежити в науковій методології другої половини ХІХ – першої половини
ХХ ст., у якій широко залучено міждисциплінарний підхід.
Ключові слова: референція, номінація, поліпарадигмальний підхід, антропоцентризм, функціональносемантичне поле.

Постановка наукової проблеми та її значення. Незважаючи на те, що сучасні зіставні лінгвістичні
студії тяжіють до широкого, комплексного охоплення мовного матеріалу, різнобічні, багатоаспектні
контрастивні дослідження мовної реалізації системи репрезентацій орієнтаційної референції (РОР) лише
розгортаються. Такі дослідження є новими й актуальними для всебічного вивчення абстрактних мовних
категорій, представлених на різних рівнях мовної ієрархії. Рефереренцію в статті розуміємо, згідно з
досить поширеним трактуванням, як указування-відсилання, віднесеність актуалізованих у мовленні
номінацій до об‟єктів навколишньої дійсності [2, с. 411; 5, с. 515]). Відповідно, РОР являють собою
систему референційних репрезентацій, функцією яких є віднесеність до понять простору й часу, а також
особи. Для вивчення особливостей мовного вираження референції та її репрезентацій у дослідженні
застосовано комплексний, поліпарадигмальний аналіз.
Парадигму в дослідженні розглянуто як будь-який клас мовних одиниць (МО), протиставлених одна
одній і водночас об‟єднаних за наявністю в них спільної ознаки, або таких, що викликають однакові
асоціації [2, с. 366]. Для розмежування понять парадигми в онтології та гносеології, тобто в мові й
мовознавстві, на рівні похідних прикметників ми слідом за О. С. Кубряковою користуємося в першому
випадку прикметником парадигматичний, у другому – парадигмальний і, відповідно, поліпарадигмальний.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Починаючи від Арістотеля, дослідники намагаються з‟ясувати
сутність, обсяг і концептуально-семантичні особливості РОР, які є базовими в спілкуванні та побудові
міжособистісних й інших упорядкованих суспільних відносин. Те, що РОР розглядають у багатьох
наукових галузях (географії, філософії, логіці, фізиці, психології, лінгвістиці та ін.), може визначати
референцію як категорію нового етапу сучасних багатоаспектних наукових студій.
Значний обсяг наукових досліджень у плані загальної характеристики РОР у мові вже здійснено на
різних рівнях аналізу систем англійської, німецької, французької, іспанської, італійської й інших мов
окремо, менше – у їх зіставленні. Це праці Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, О. Є. Кібрика,
С. О. Крилова, Й. А. Стерніна, А. А. Уфімцевої, K. Bühler, Ch. Fillmore, К. Heger, J. Kurylowicz, J. Lyons,
F. Pasierbsky, K. Sennholz, A. Von Stechow, U. Weinreich, D. Wunderlich; Б. А. Успенськаго, В. Скалічки,
В. Г. Гака, С. Рахімова та ін. Проте накопичені дані потребують подальшого осмислення РОР у системі
інтеграції сучасних наукових теорій і концепцій вивчення мови (та мовлення), їх парадигмальності.
Охарактеризувати витоки поліпарадигмального підходу, його формування в сучасній лінгвістиці 
мета пропонованої статті. Для її досягнення в дослідженні поставлено й виконано такі завдання:
1) дослідити генезу вивчення референції як мовної категорії; 2) визначити основні напрями сучасної
лінгвістики щодо аналізу РОР і на цій основі обґрунтувати методику комплексного аналізу РОР у межах
поліпарадигмального підходу; 3) охарактеризувати особливості української, російської та англійської
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мов, на матеріалі яких проведено дослідження, в аспекті відображення й вираження в їхніх структурах
РОР.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У мовознавстві поліпарадигмальний підхід формувався поступово, від часів античності (див. праці Арістотеля,
Діонісія Фракійця та ін.) до сьогодні, проте головні надбання науковців у розробку поліпарадигмального
підходу є внеском останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Перші спроби поєднати мовні й позамовні
наукові дані здійснено на основі не достатньо систематичного та несистематизованого залучення
окремих позамовних знань (філософії, психології, логіки) переважно щодо методик проведення аналізу.
Поява нових філософських течій і науково-технічний розвиток стали у ХХ ст. причиною зближення
досліджень із математики, фізики, філософії, логіки, психології, мовознавства, а згодом і кібернетики,
синергетики, герменевтики та ін. Передумовами для цього стали наукові теорії О. О. Потебні,
Л. С. Виготського, Х.-Г. Гадамера й деякі інші дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст. (див. праці
С. В. Смирнова, А. Damasio та ін.).
Прототип сучасного поліпарадигмального підходу можна простежити й у науковій методології другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., у якій широко залучено міждисциплінарний підхід. Дослідники цього періоду наполягають на невід‟ємному аналізі мови, обрядів, традицій і побуту народу, історичного, психологічного й соціального розвитку країн (див. праці Є. Д. Поліванова, О. О. Потебні та ін.).
У середині ХХ ст. основні напрями лінгвістичних досліджень (у тому числі просторових, часових та
особових відношень) визначили розробки представників структуралізму, генеративної граматики, що
суттєво розширило параметри мовних розробок (праці Ю. С. Степанова, Н. Хомського, У. Чейфа та ін.).
Значну увагу приділено історіографії досліджень просторової й часової семантики ідентифікації та
вказівних функцій МО (праці Й. А. Стерніна, А. А. Уфімцевої, Г. А. Шамової та ін.), основам дейксису як
категорії ідентифікації (дослідження М. Black, К. Sennholz), переусвідомленню просторових, часових й
особових МО у світлі античних наукових парадигм (роботи Т. Milewski). З‟явилися розробки з
лінгвістичного аналізу семантики напрямку руху (праці О. І. Смирницького та ін.).
Репрезентації простору, часу й особи окремо досліджено в численних працях науковців, як лексикограматичні класи слів (М. А. Стерніна, І. В. Цвєткова, K. Heger, F. Pasierbsky). Отже, поступово
сформувалася частиномовна мережа РОР, хоча сама номінація як така до аналізу не залучалася.
Іншим аспектом дослідження РОР стало їх структурне впорядкування в межах мовної системи, що
певним чином зумовлене інтеграційними процесами в суспільстві та науці (див. праці П. Н. Донець).
Загальні теоретичні розробки з лексикології та семантики покладено в основу досліджень лексичної
семантики простору й часу, меншою мірою – особи. Підтверджено, що семантична структура локативів
ґрунтується на частиномовній семантиці, як справедливо вказують у своїх працях Г. Г. Почепцов та його
послідовники. Спостереження лексико-семантичних і функціонально-граматичних особливостей
просторових, часових й особових ідентифікаторів мови дало підставу структурувати їх у вигляді
лексико-семантичних полів і ФСП (за О. В. Бондарком [1], М. А. Хмелевською [7, с. 5054] та ін.).
Установлено, що семантичне поле вказування має стандартну сегментно-ярусну структуру «ядро –
периферія» [7], а межі далекої периферії полів розгалужені за рахунок семантичної перехідності й
полісемантичності складників семантичного поля [6]. Просторові та часові РОР спроможні змінювати
свою семантику контекстуально [1]. Репрезентування просторових, часових й особових ідентифікаторів у
вигляді поля уможливило дослідження способів їх експлікації щодо простору, часу та просторовочасових відношень (Л. Б. Карпенко, О. Лазарович, І. В. Цвєткова, С. А. Чалабян, В. Е. Шерер й ін.);
займенникові опозиції (на матеріалі англійської мови), опрацьовано Д. А. Штеллінгом; словотвірний
потенціал, розроблено О. М. Шевчук; просторовий компонент у структурі значення прийменників (праці
С. Р. Бабушко, О. В. Василенко, В. В. Гуревич та ін.), категорійний простір локативних і темпоральних
прислівників (див. розробки М. В. Бадхен, Є. Г. Веденової, Дж. Грінберга та ін.), прикметників
(О. М. Шевчук й ін.).
Аналіз способів репрезентування просторової, часової та особової семантики (див. праці
Ю. С. Степанова, І. С. Шевченко, В. М. Телії, Т. Д. Урнакової й ін.) дав змогу поглибити методику
лінгвістичних досліджень, на що вказують Н. Д. Арутюнова, О. В. Падучева, М. А. Бородіна,
О. М. Пєшковський, та визначити типи відповідних номінацій (праці С. Сятковського, Ю. С. Степанова,
С. Г. Шафікова й ін.). Критерії та принципи диференціації аналізованої семантики, визначені
С. Сятковським, С. І. Тереховою, Г. А. Шамовою та ін., сприяли встановленню типових і специфічних
рис РОР у кожній із розвинених мов (праці З. Д. Попової, С. Рахімова, Т. Д. Урнакової, М. Д. Фридман,
М. А. Хмелевської та ін.) і підтвердити їх універсальний статус, визначений У. Вейнрейхом та
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С. Ульманом, універсальні форми й категорії в антропологічній перспективі (праці Ч. Ф. Хоккета,
Н. Ю. Шведової та ін.). Це дало змогу відтворити просторові, часові й особові фрагменти (дослідження
А. Вежбицької, О. Г. Почепцова, Ж. П. Соколовської, Н. І. Сукаленко, О. Д. Шмельова та ін.), розглянути
національно-специфічне в способах мислення й мовних картинах світу (дослідження М. П. Кочергана,
О. О. Тараненка, В. М. Манакіна, Є. В. Терехової та ін.), визначити типологічні характеристики
мисленнєвих і мовних категорій (праці В. Г. Гака, С. Д. Кацнельсона, В. К. Щербіна, Г. М. Яворської,
W. Goodenargh, W. Nemzer, E. H. Raidt), принципи й типи міжмовних відношень (дослідження
В. М. Манакіна, С. В. Семчинського та ін.).
Важливий крок у розвитку поліпарадигмального підходу обґрунтування емоційного дейксису на
основі поєднання семантичного й психолінгвістичного підходів (праці В. В. Жури) і соціального
дейксису (розробки Е. Бенвеніста та Т. Bhattacharya), інших типів референції. Зокрема, С. Левінзон
розрізняє абсолютну, відносну й «справжню» (intrinsic) референцію [8], у розвитку яких убачається
збільшення егоцентризму (G. Felhosi), а в деяких мовах – наявність референції мовця до себе (D. Weiss).
Отже, спираючись на попередні наукові студії, термін референція у вузькому розумінні номінує
співвідношення, указування, яке відсилає до референта та виражається не лише іменами, а й
адвербіалізованими словосполученнями та займенниковими словами [2, с. 466]. При цьому референцію
потрібно відрізняти від референтності, тобто якості невказівних номінацій (переважно іменникових,
прикметникових та ін.), які відсилають безпосередньо до референта. У широкому розумінні термін
референція вживається для позначення будь-яких указівних відношень (указувань-відсиланнь,
віднесеності актуалізованих у мовленні номінацій до об‟єктів навколишньої дійсності) у мові (дейктичних, анафоричних, власне референційних та ін.) [2, с. 411412]). В. Г. Пасинок ототожнює інформативну
й референційну функції, уважаючи мову поліфункціональною знаковою системою [4, с. 912]. Проте
інформативність не тотожна референційності, оскільки не є тотожними номінативна та вказівна функції
мови.
Розвиток когнітивної науки, формування когнітивно-комунікативного напряму, визначення вимог
до когнітивного підходу в мовознавстві, диференційних ознак когнітивістики (інтердисциплінарності,
експланаторності, функціоналізму, антропологізму, етнокультурної спрямованості (див. праці
О. С. Кубрякової, G. Lakoff, I. Lakatos, R. S. Jackendoff й ін.) є свідченням її поліпарадигмальності як
інтегрованої наукової галузі, що спирається на багатоаспектний міждисциплінарний досвід (тобто
поліпарадигмальність у гносеології). Поступово формується концептуально-семантичний напрям
мовознавства (праці Ф. М. Березіна, С. А. Жаботинської), у якому поняття та концепти (точні дефініції
понять) розглядаються як типові вияви людської ментальності (роботи R. Jackendoff, G. Lakoff), як
конкретні факти національної культури (розробки В. Аврамової, В. Н. Агеєва, А. С. Білої й ін.). Концепти
(у тому числі соціальні) диференціюються як системи кодів сучасного соціуму, серед яких виділяються
універсальні та національно-специфічні (за В. Аврамовою й А. С. Білою), домінантні (основні) та
недомінантні (С. М. Прохорова). Спосіб структурування концептів і на сьогодні залишається
дискусійним питанням когнітивістики та концептуально-семантичного підходу в мовознавстві, особливо
щодо його визначення, аспектів дослідження й структури. У концептуальних РОР універсальний зміст
може бути представлений повністю або нівелюватися на національно-культурній, професійній, віковій чи
іншій основі. Такий підхід пропонується й у нашій роботі.
Когнітивний напрям відразу ж набув актуальності для дослідження просторових і часових
репрезентацій (K. Ehrlich, H. P. Grice, P. Grundey, K. Heger, E. M. Segal), у тому числі й на матеріалі
художніх текстів (Ю. Ф. Воропаєв, Л. П. Иванова, А. Ф. Папіна), діалектів та гендеролектів (О. Т. Йокояма, В. Зайцева), репрезентацій суб‟єктивності, присвійності, детермінативності (розробки
С. Я. Гельберга, С. О. Крилова, Г. Я. Назаревич, О. С. Яковлевої й ін.). Аналізуючи референційну та інші
функції детермінантів за допомогою фреймового аналізу, установлено, що їхні функції (когнітивнодискурсивна, системно-мовна, комунікативна, референційна, дейктична) підпорядковані когнітивній
функції (О. В. Мосієнко). Пропозиції, які асоціюються з дейксисом, підпорядковуються певним
когнітивним правилам, які формулюються емпірично (О. Т. Йокояма). Існують також спроби
моделювання людини-мовця (І. С. Лісоỳская), проте недостатньо розробленим залишається вивчення
особових РОР у межах цього підходу.
Сформульовані постулати когнітивної семантики (С. О. Крилов, О. С. Кубрякова, R. Jackendoff,
G. Lakoff) фактично стали своєрідними «законами транснаціональної логіки» та аксіомами міжнаціональної культури, важливими для поліпарадигмального зіставного аналізу, оскільки вони зосереджені
на типових міжнаціональних і міжкультурних виявах (С. Я. Гельберг); на нерелевантності протистав197

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

лення лінгвістичних й інших наукових знань, численності відтворення когнітивних структур у мові та їх
семантичному описі (Є. В. Бондаренко й ін.). Зазначені аспекти стали основою для розроблення
контрастивних аспектів когнітивної ономасіології, визначення типів когнітивно-ономасіологічних
відповідників (ономасіологічних лакун та ономасіологічних невідповідностей), типологізації «культурноспецифічних значень», «парціальних констант» (стабільних угруповань із різними ознаками) і для
створення типології міжкультурної комунікації. Їх ураховано у встановленні змісту й меж прагматики,
типів мовленнєвих актів (див. праці R. D. Jr. Van Valin, R. S. Tomlin та ін.) і мовленнєвої діяльності в
цілому, параметри яких обмежуються просторовою й часовою ситуацією та особовою віднесеністю.
Фактор адресата визнається таким, що не може бути усуненим у більшості типів комунікативних актів
(І. О. Лисичкіна). Визначено також категорію суб‟єкта, яка стає центральною в прагматичних
дослідженнях (праці Н. Д. Арутюнової, Т. В. Горошко, Б. О. Серебреннікова, А. А. Уфімцевої, С. В. Шерстобітова) та її типи (роботи О. Н. Грішиної, О. В. Ємельянової, О. Я. Толочко); вивчається категорія
адресанта як фактора риторичної стратегії тексту (Ю. А. Васік), типологія адресантів (М. С. Козирєва).
У 8090-х рр. ХХ ст. просторові, часові й особові РОР досліджувалися в комунікативнопрагматичному, логіко-референційному, психолінгвістичному, структурно-семантичному, семантикостилістичному та зіставному аспектах (О. Г. Почепцов, Г. А. Шамова). Більшість досліджень спрямовано
на аналіз дейктичних ознак простору й часу. Важливим фактором для подальших прагматичних
досліджень є визначення прагматичних правил як умов, що залежать від соціального статусу
комунікантів, типу ситуації говоріння, типу тексту та комунікативної констеляції (праці В. В. Вракіної),
адже нехтування комунікативною адекватністю, яку вони регламентують, спричиняє порушення
параметрів комунікації (вони задаються помилково), що породжує комунікативні невдачі й бар‟єри.
На сьогодні система РОР залишалася поза цілеспрямованою увагою мовознавців, хоча сам метод
координат застосовувався з часів Р. Декарта. Попередні розробки здебільшого зосереджені окремо на
аналізі локативних (див. праці М. В. Бадхен, Є. В. Плехатої та ін.), часових (С. Р. Бабушко, С. А. Чалабян
й ін.), особових (Н. Г. Кірвалідзе) і часово-просторових (С. Р. Бабушко, А. В. Єрахтін) відношень у мові,
моделюванні просторових та часових координат, протяжності, систем їхніх лексичних або
функціональних репрезентацій, специфіці як складників семантичних полів (В. Л. Ібрагімова,
Т. Нгуен Нгог, С. Рахімов й ін.), як репрезентацій категорій дейксису, анафори та референції окремо й у
їх співвідношенні (праці Н. Г. Кірвалідзе, І. Г. Кошевої, О. Д. Кошелева, Д. О. Меленчука та ін.), також
їхніх прагмасемантичних особливостей. У деяких дослідженнях розкрито окремі параметри системи
орієнтирів у мові (А. В. Науменко, С. О. Крилов, О. В. Падучева й ін.), фреймове моделювання місцеположення та часоположення в дусі прототипної семантики (Арістотель, Н. Д. Арутюнова, С. А. Жаботинська), але вони не надають повної характеристики РОР (когнітивні основи поля РОР залишалися,
зазвичай, поза науковими інтересами). Проведені дослідження здебільшого спираються на матеріали
однієї мови. Отже, чимало наукових праць щодо загальної характеристики референції ґрунтуються на
матеріалі розвинених мов (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, К. Bühler, J. Lyons та ін.), але одержані дані
потребують подальшого її осмислення.
Міждисциплінарний підхід, поширений у наукових дослідженнях другої половини ХХ cт., дав змогу
залучити найновіші методи, методики й методологію суміжних наукових знань для проведення
лінгвістичного аналізу. Фактично це виразилось у використанні позамовних наукових знань як фонових,
допоміжних. Провідними стають антропологічний, когнітивний і прагматичний напрями лінгвістики. З
іншого боку, це уможливило поновлення розробок із математичної лінгвістики, перегляд лінгвофілософських парадигм, поширення гендерного аналізу мовного матеріалу як своєрідного вияву особових
відносин і комунікативної поведінки носіїв мов, пов‟язаного із психолінгвістичними характеристиками
мовної особистості (Н. Д. Борисенко, Т. В. Горошко, Д. В. Гудков, А. К. Смольська), визначення факторів
впливу на формування індивідуальних понять, особливо персонального когнітивного впливу,
референційної прозорості / непрозорості висловлення (Л. А. Дьоміна), дослідження етнолінгвістичних
особливостей часу, темпорального компонента інтонації діалектної мови (О. Я. Присяжнюк),
культурологічних основ формування просторових, часових, особових та інших понять / концептів (праці
В. І. Карасік, О. В. Мітіної й ін.), визначення серед них національно-маркованих РОР, розгляд суміжних з
указуванням категорії та семантичних полів, зокрема ФСП початковості, референцію висловлень
гіпотетичної модальності, механізмів усунення референційного конфлікту (С. Д. Кацнельсон),
співвідношення референції та номінації (Н. В. Бєлова, М. Г. Селезньов, Ю. С. Степанов), категорію
суб‟єктивної модальності (В. М. Ткачук), минулого часу, майбутнього, особливості топонімів й інших
власних назв локативної семантики (С. Б. Веселовський, О. Л. Доброхотов, С. О. Крилов та ін.),
дослідження вияву абстрактного імені в індивідуальній свідомості, засобів вираження напряму дії вгору
(Л. С. Кошкарьова), дієслів динамічної просторової локалізованості (М. В. Бадхен, В. Л. Ібрагімова,

198

РОЗДІЛ ІІІ. Теоретичні засади лінгвістичних досліджень. 6, 2016

В. В. Іваницький), установлення типів неозначеного суб‟єкта-діяча та початок комплексних досліджень
категоризації простору й часу (В. Г. Гак, В. К. Карнаух, Н. С. Карасюк, Н. В. Курікова та ін.);
поліпарадигмального підходу в онтології, тобто до аналізу лінгвістичного матеріалу, адже це
комплексний підхід, який передбачає інтегроване використання системи прагматичних, семантичних,
інтерпретативних, трансформаційних й інших процедур у взаємозв‟язку «при вивченні багатопланового
феномену дискурсивного семіозису» (Дж. Уитроу).
У подальших наукових пошуках стало можливим розвинути основні положення теорії
Ф. де Соссюра про системність мови, можливість її синхронічного та діахронічного опису, його
трихотомію «мова – мовлення – мовленнєва діяльність» у напрямі опису й диференціації концептуальних, мовних та асоціативних РОР крізь призму мовних й інших наукових знань.
Структуризація фактичного матеріалу у вигляді семантичних полів як фрагментів національних
мовних картин світу, обрання лексичних і граматичних РОР предметом зіставного аналізу є основними,
«базисними» чинниками сучасного поліпарадигмального дослідження мовного матеріалу. Його
«надбудовою» є ідеї когнітивістики, лінгвофілософії, особливо синергетики, герменевтики та
психолінгвістики. Сутність пропонованої методики поліпарадигмального дослідження полягає у
взаємовизначенні й дослідженні взаємозв‟язків концептуального / логіко-поняттєвого, мовного (функціонально-семантичного та лексико-граматичного) й асоціативного аналізу, у якому рівень понять визначає
структуру репрезентації аналізованого матеріалу за умови його універсальності (Є. Н. Образцова,
A. Lemarechal, пор.: Л. М. Мінкін, навпаки, зазначає, що концептуальна система є багатшою й
різноманітнішою за семантичну; концепт вербалізується лише за умови, що він має значення для
суспільства [3, с. 181]). На необхідності перевіряти результати системно-структурних досліджень за
допомогою психолінгвістичних експериментів наголошує також Г. А. Мартинович та ін. Аналіз
асоціацій стає фоном для аналізу РОР і дає змогу підтвердити певні тенденції його усвідомлення. Отже,
аналіз мовного матеріалу відбувається в декількох аспектах та на різних мовних рівнях.
Поліпарадигмальний підхід передбачає комплексне багаторівневе дослідження мовних парадигм
РОР, яке охоплює концептуальний (логіко-семантичний), функціонально-семантичний, лексикограматичний і психолінгвістичний аспекти аналізу з долученням мовних даних, здобутих за посередництва застосування міждисциплінарного підходу. У процесі дослідження застосовано таку
процедуру аналізу: спочатку визначено референцію в широкому та вузькому розумінні, окреслено коло
РОР, спроектовано схему концептуального наповнення й членування системи РОР. На етапі концептуального членування простору РОР залучено дані міждисциплінарного підходу, далі – установлено та
вивчено в зіставному аспекті функціонально-семантичне й лексико-граматичне наповнення ФСП РОР у
порівнюваних мовах, типологізовано їх. Останнім етапом роботи був психолінгвістичний аналіз (тобто
вільний асоціативний експеримент, аналіз його результатів, їх зіставлення з даними асоціативних
словників, залучених до роботи), який дав змогу чіткіше бачити контрасти в сприйнятті й розумінні РОР
носіями зіставлюваних мов [6].
Як методика лінгвістичного дослідження, поліпарадигмальний підхід спроможний різнобічно та
повноцінно визначити референцію і її репрезентації як мовні підсистеми, що реалізують цілісну
інтегральну концепцію мови у співвідношенні національно-етнічних, соціальних, прагматичних,
концептуально-семантичних й асоціативних особливостей і типових ознак мовних підсистем з
урахуванням уже набутих і сучасних знань.
За типологічними критеріями порівнювані системи репрезентацій орієнтаційної референції в
українській, російській та англійській мовах класифіковані на: 1) системи з добре розвиненими
відношеннями частиномовної омонімії, полісемії, поліфункціональності як наслідок порівняно
незначного ступеня розвитку флективності й суфіксального словотворення (англійська мова); 2) системи
з помірно розвиненими відношеннями частиномовної омонімії, полісемії, поліфункціональності
(українська та російська мови) [6].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. РОР можуть досліджуватися поліпарадигмально в різних мовних парадигмах і категоріях: форми, змісту, корелятивності, рівнів, категорії
впливу, означування, категорії мовлення й мислення. Такий підхід уможливлює повноцінний, об‟єктивний аналіз концептуальних, мовних та асоціативних РОР, особливо при зіставленні одноструктурних і
різноструктурних мов.
Вивчення типологічних основ системи РОР ґрунтуються на синтезі мовних та позамовних парадигм.
Пропонований у роботі поліпарадигмальний підхід як основа методики дослідження всебічно визначає
місце РОР у структурі цілісної концепції природної мови, у співвідношенні етнічного, психологічного,
комунікативного соціального й прагматичного. Поліпарадигмальне дослідження проводимо, залучаючи
міждисциплінарний підхід для вияву додаткових, позамовних РОР на концептуальному, мовному й
асоціативному рівнях лінгвістичного аналізу. Концептуальний аналіз при цьому узагальнює та
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структурує досліджуваний матеріал; психолінгвістичний аналіз є фоном для віддзеркалення національної
специфіки РОР.
Прототип сучасного поліпарадигмального підходу можна простежити й у науковій методології
другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., у якій широко залучали міждисциплінарний підхід.
Подальші розробки аналізованого матеріалу в галузі лінгвістичної типології та загальної лінгвістики
спрямовані на залучання інших типів указування, подібного мовного матеріалу до аналізу задля
концептуалізації, семантизації, типологізації мовного й мовленнєвого матеріалу, що сприятиме
удосконаленню когнітивних і семантичних теорій, теорії функціональної семантики, розвитку й
складанню концептуальної та мовної картин світу тощо.
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Терехова Светлана. Истоки полипарадигмального исследования ориентационной референции в
современной лингвистике. В статье проанализированы репрезентации ориентационной референции в украинском,
русском и английском языках. Исследование проведено на уровне концептов (понятий), собственно языковых
единиц и ассоциаций в рамках полипарадигмального подхода. Рассмотрены истоки формирования полипарадигмального похода в лингвистике.
Полипарадигмальный подход предполагает комплексное многоуровневое исследование языковых парадигм
репрезентаций ориентационной референции, которое охватывает концептуальный (логико-семантический),
функционально-семантический, лексико-грамматический и психолингвистический аспекты анализа с привлечением
языковых данных, полученных посредством дополнительного применения междисциплинарного подхода.
Методика полипарадигмального подхода, предложенная автором для исследования экстралингвистических и
лингвистических характеристик системы репрезентаций ориентационной референции, позволила проецировать
исследование на дополнительные понятийный и ассоциативный уровни анализа, что, в свою очередь, отобразило
особенности осознания репрезентаций референции в их алломорфных и изоморфных характеристиках носителями
сопоставляемых языков.
Ключевые слова: референция, номинация, полипарадигмальний подход, антропоцентризм, функциональносемантическое поле.
Terekhova Svitlana. Sourses of Multy-Paradigmal Investigation of Orientational Reference in Modern
Linguistics. The article is devoted to the development of contrastive study of the system of representations of оrientational
reference in Ukrainian, Russian and English in frames of multy-paradigmal approach.
Multy-paradigmal approach introduced in this research provides complex investigation of lingual paradigms of
orientational reference representations in the contrasted languages. It includes conceptual (logic and semantic) analyses,
functional and semantic analyses, lexical and grammatical analyses, as well as psycholinguistic aspects of analyses (free
associative experiment). It also implements additional data as a result of usage of inter-disciplinary approach in the research.
The above mentioned multy-paradigmal approach allowed to additionally employing inclusion notional and associative
analysis, which highlighted the way native speakers of the contrasted languages conceptualize representations of оrientational
reference in their typical and specific features.
Кey words: reference, nomination, multy-paradigmal approach, antropocentrism, functional-semantic field.
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РОЗДІЛ ІV
Теорія та практика перекладу

УДК 81ʼ255.2=134.2

Галина Верба

Особливості відтворення в українському перекладі іспанських дієслів говоріння
(на матеріалі роману Е. Сабато «Тунель»
та його перекладу українською мовою)
У статті розглянуто функціонування дієслів говоріння в структурі іспанського оригінального художнього
твору та їх відтворення в українському перекладі. Дієслова говоріння можуть уживатися разом з уточнювальними
обставинами та описом паралінгвістичних засобів мовленнєвої поведінки персонажів, що є суттєвою складовою
художнього твору та засобом характеризації персонажів і створення художнього образу. Асиметрія лексичних
засобів вербалізації введення акту говоріння, котрі класифікуються за низкою критеріїв, зокрема гучності, оцінного
складника та характеру репліки прямої мови, обумовлює застосування різного роду перекладацьких трансформацій.
Водночас мовленнєва поведінка детермінується певною мірою національною приналежністю й особистісними
характеристиками персонажів. Мета перекладача  адекватне відтворення авторської інтенції з урахуванням
контексту та національних маркерів, мета, котра все ж подекуди не досягається частково внаслідок перекладацької
неуважності або ж надмірного одомашнення перекладу.
Ключові слова: пряма мова, verba dicendi, паралінгвістичні засоби, переклад, трансформації, адекватність.

Постановка наукової проблеми та її значення. Одна із засадничих складових частин перекладацької компетенції перекладача художньої літератури  досконале володіння своєю рідною мовою та
тонке відчуття іноземної мови, із якої саме й проводиться переклад. Саме тому до профілюючих
дисциплін підготовки перекладачів входить низка предметів із порівняльного мовознавства: порівняльна
граматика, порівняльна лексикологія та порівняльна стилістика. Саме ці дисципліни покликані
сформувати мовну компетенцію перекладача, яка не дасть йому змогу як послуговуватися міжмовними
паронімами, або ж, як це прийнято називати в перекладознавстві, «хибними друзями перекладача», так і
використовувати відповідники, що змінюють стилістичне забарвлення оригінальних висловів.
Безумовно, художній переклад, як і переклад у цілому, не зводиться власне до суто мовного перекодування оригінального тексту, суттєву роль відіграють і позамовні чинники, такі як час та обставини
написання твору, особистісні характеристики автора, його світобачення тощо.
Мета й завдання статті. У пропонованій розвідці ми поставили за мету розглянути особливості
відтворення дієслів, що вводять пряму мову персонажів, тобто verba dicendi, що актуалізують мовленнєву поведінку персонажів, їхній емоційний стан, ставлення до співбесідника та до теми розмови. Окрім
власне слів говоріння, пряму мову персонажів також можуть супроводжувати міміка, жести, власне
емоційний стан (розгубленість, гнів, любов тощо), тобто так звані паралінгвістичні засоби мовної
поведінки персонажів. Питання вивчення дієслів говоріння привертає увагу мовознавців, десь
починаючи з 60-х років минулого століття, як із погляду таксономії таких дієслів, так і їхнього
функціонального чи стилістичного значення. Зокрема, такі дієслова вивчались і в структурі художнього
тексту [Бахтина В. П., 1964; Бабенко Л. Г., 1980; Степанова Г. В., 1970; Митяй З. О., Гут Н., 2007,
Беспалова Ю. В., 2002]. Водночас питання їх адекватного відтворення, зокрема в іспансько-українському
перекладі, не знайшли свого належного висвітлення. Пропонована розвідка – це лише перший крок у
вивченні доволі широкої теми відтворення в перекладі іншокультурної мовленнєвої поведінки та засобів
уведення прямої мови в структуру худоднього тексту.
© Верба Г., 2106
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Перекладач стоїть перед завданням якомога адекватніше відтворити в перекладі такі засоби, аби не
спотворити авторський задум і не змінити акценти, розставлені письменником. Адже саме через
мовленнєву поведінку значною мірою розкривається характер персонажа та його образ у цілому. До
таких засобів належать як власне verba dicendi, так і обставини, які уточнюють дію, виражену такими
дієсловами, а також опис паралінгвальних засобів, що супроводжують мовленнєву діяльність. Вплив
позамовних чинників на мовленнєву поведінку доволі значний, адже кожна національно-культурна
спільнота виробила певні стандарти як офіційного, так і неофіційного спілкування, де рівень есоційності,
оцінності, тембр і висота голосу мають певну національну залежність. Так, нам помітна схильність до
жестикуляції південних народів, зокрема італійців, стриманість і певна «монотонність» північних
народів. Тією чи іншою мірою така поведінка віддзеркалюється і в художньому творі через авторську
мову та його коментарі.
Як свідчить власне мовленнєвий матеріал, окрім власне прямих еквівалентів таких лексичних
засобів у двох мовах, доволі часто в мові перекладу наявні часткові відповідники – узуальні чи
оказіональні. Тобто перекладач удається до різноманітних лексичних, а іноді й граматичких чи лексикограматичних трансформацій.
Вихідним матеріалом для перекладу в нашому випадку перекладу дієслів говоріння є наявні в мовах
лексико-семантичні поля, що дають змогу відшукати найближчий за значенням і контекстом
відповідник. Порівняльний аналіз лексико-семантичного поля дієслів говоріння в іспанській та
українській мовах засвідчує наявність значної кількості синонімічних засобів. Базовими дієсловами
говоріння в іспанській мові є hablar, decir, preguntar, contestar / responder, а в українській  говорити /
сказати; (за)питати / спитати; відповісти. Аналіз словників синонімів в обох мовах підтверджує
доволі широке поле синонімічних засобів. Так, словник Федеріко Карлоса Саїнс де Роблеса містить
53 синоніми до дієслова decir, 12 синонімів до дієслова preguntar і 22 синоніми до дієслова responder. В
українській мові ми проаналізували два словники синонімів Караванського та Полюги, результати нашої
розвідки такі: дієслово говорити в Полюги має понад 30 синонімів, а в Караванського  27; дієслово
питати в Караванського  12 дієслів, у Полюги відсутня стаття; відповідати в Полюги  10 дієслів, у
Караванського  18. Безперечно, кількісні показники доволі відносні, адже значно цікавіші й корисніші
аналіз тих дієслів, які у двох досліджуваних мовах розглянуто як синоніми. Так, в іспанській мові
синонімами до дієслова decir виступають насамперед ідеографічні синоніми, тобто дієслова, що мають
відмінності денонативного характеру, наприклад decir, indicar, concretar, especificar, informar, citar, etc.
Такі синоніми трапляються і в українській мові (передавати словами думки, розмовляти, вести річ,
висловлюватися, твердити), проте загалом основний масив синонімів в українській мові – це
стилістичні, де кожне з дієслів не лише виражає дію говоріння, але й містить конотативні смисли. Таким
чином, синонімічні вирази до дії говоріння містять оцінні значення або ж характеризують процес
говоріння з погляду його фонетичних особливостей: рубати, хрипіти, (високим неприємним голосом)
скрипіти, (зі злобою й присвистом), сичати, шипіти (крізь сльози), хлипати, зневажл. гавкати, гарчати,
(перев. про чужу, не зрозумілу слухачеві мову), розм.: ґелґотати, лопотати, цвенькати, шваркотіти
тощо. Така асиметрія засобів вираження дії говоріння свідчить про відмінності концептуального
характеру: українець не просто говорить, він або ж цвенькає, або ж подейкує, або глаголить. Те ж саме
можемо простежити й з іншими дієсловами, про які йшлося: українець не просто відповідає, а відрізує
або відгукується, або ж навіть огризається. Таке твердження, безумовно, не є категоричним, бо і в
українськівй мові наявні ідеографічні синоніми до дієслів говоріння, і в іспанській мові наявні окремі
стилістично марковані дієслова говоріння, проте все ж стверджуємо, що в цілому в українській мові
переважають стилістичні, найбільше розмовні або ж знижені синоніми до дієслів говоріння, в а
іспанській більша кількість саме ідеографічних синонімів.
Така асиметрія засобів вираження говоріння в іспанській та українській мовах не могла не
віддзеркалитись і на перекладі таких дієслів у художньому тексті. Предметом нашої розвідки став роман
аргентинського письменника Е. Сабато «Тунель» і його український переклад, здійснений Олександром
Буценком. Методом суцільної вибірки зібрано ілюстративний матеріал щодо перекладу дієслів
говоріння, їхніх синонімів та непрямих засобів уведення прямої мови. Результати аналізу зібраного
матеріалу засвідчили таке:
• Лише в деяких, доволі незначних випадках перекладач удається до прямих відповідників дієслів
говоріння:
1) – No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro – dijo temblorosamente (56).  Я не
зрозуміла, що ви запитуєте мене про сцену на картині,  сказала вона з тремтінням у голосі (64).
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2) Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo. Luego dijo con lentitud: — La recuerdo
constantemente.  Вона трохи помовчала, дивлячись у землю. Тоді неквапом проказала:  Пам’ятаю в
подробицях (20).
3) Oí que ella decía: — ¿Un mensaje de desesperanza, quizá?  Я почув, як вона проказала: 
Можливо, це послання розпачу? (30).
В абсолютній же більшості випадків і навіть у наведених вище Е. Сабато уточнює дію говоріння
особливостями такого акту (con lentitud, temblorosamente, etc.).
• Найчастотнішими є відтворення дієслів говоріння контекстуальними відповідниками, що узгоджуються зі змістом самої репліки, проте прямо не відповідають власне самим дієсловам, ужитими
автором. У таких випадках маємо лише узуальні відповідники, які в деяких випадках відповідають
стилістичній домінанті автора, а в інших дещо змінюють стилістичні параметри оригінального тексту.
Розглянемо це на деяких прикладах.
(1)Tengo que irme.  Caramba, cómo lo lamento  comentó Allende . Espero que volvamos a vernos. 
Sí, sí, naturalmente  dije (28).  Мені час іти.  Отакої, як шкода,  засмутився Альєнде.  Сподіваюсь,
ми ще побачимось.  Так, так, звчайно,  пообіцяв я (38).
Як видно з наведеного прикладу, перекладач уживає непряме дієслово говоріння засмутився,
замість прямого comentó, виходячи зі змісту самої репліки персонажа, так само, як і в репліці-віповіді
дієсслово decir замінено контекстуальним відповідником пообіцяти. Такі заміни суттєво не впливають
на відтворення стилю автора оригіналу, оскільки вони цілком відповідають змісту наведених реплік.
Заслуговують на увагу також випадки вживання стилістично маркованих дієслів говоріння в
українському перекладі на заміну дескриптивним засобам вираження особливостей говоріння в
іспанському тексті:
 ¡ Y quién te autoriza a decir que yo me escondo!  respondió con violencia (33).  А хто тобі сказав,
що я ховаюся! – скипіла вона (55).  Sos increíblemente cruel  pudo decir, al fin (36).  Ти неймовірно
жорстокий,  спромоглася, зрештою, видихнути вона(58).
(3) El otro sonrió con infinita estupidez, pero con el propósito de querer mostrar viveza. La mujer me
miró y me dijo:  Es completamente imposible.   Le puedo mostrar documentos  repliqué, sacando unos
papeles (53).  Її напарник вишкірився, як заплішений дурень, що прагне, однак, виказати свою
дотепність. Жінка глипнула на мене і відрубала:  Це цілковито неможливо.  Я можу пред’явити
документи,  зауважив я, витягаючи свої папери (90).
(4) Le grité brutalmente:¡Le digo que la necesito! ¿Me entiende? (53).  Кажу, що ви мені потрібні! –
гарикнув я. – Розумієте?(90).
(5) Ella estaba asustada:  ¿La ventanita?  balbuceó . ¿Qué ventanita? (8).  Вона отетеріла: 
Віконця?  пробурмотіла вона.  Якого віконця? (19).
(6)  Esta conversación es absurda  replicó  . Todo esto es una tontería. Me asombra que te preocupes de
cosas así (30).  Це порожня розмова, – відрубала вона.  цілковита дурниця. Мені дивно, чому тебе
хвилюють такі речі (50).
Як свідчать наведені приклади, перекладач скористався всім багатством української мови, аби
виразити емоційну складову оригіналу, як на наш погляд, стилістично дещо знизивши тональність
мовлення, порівняно з оригіналом. Так, якщо можна погодитися з контекстульним відповідником pudo
decir, al fin  спромоглася, зрештою, видихнути, адже йдеться про стан жінки, яку головний герой
звинувачує, її реакція доволі болісна на такі слова, то в останньому прикладі має доволі згрубілий
переклад як власне першої фрази (той другий посміхнувся мені з виразом безкінечної тупості, проте
намагаючись виявити жвавість думки), то друга фраза значною мірою перекладена недоречно знижено,
адже в оригіналу сказано всього (вона на мене подивилась і сказала).
Характерною особливістю вжитку слів говоріння в романі Е. Сабато «Тунель» є наявність
уточнювальних особливостей говоріння, що певною мірою компенсує деякий брак стилістично
маркованих дієслів говоріння в іспанській мові. О. Буценко доволі точно в більшості випадків передає
такі особливості мовлення, при цьому характерні прийоми рекатегоризації під час перекладу:
(1)  Me haces mal, Juan Pablo  dijo suavemente (28). Ти робиш мені боляче, Хуане Пабло,  тихо
мовила вона (47).
(2)  Has estado sonriendo  dije con rabia.   ¿Sonriendo?  preguntó asombrada (29).  Ти
всміхалась,  гнівно зауважив я.  Всміхалась?  здивовано перепитала вона (48).
(3)  ¿Qué pasa?  pregunté asombrado.   Me voy  repuso secamente. Me levanté como un resorte (29).
 В чому справа? – здивувався я.  Я йду,  сухо кинула вона. Я сп’явся на рівні, як на пружині (48).
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(4)  Imaginas que he sonreído  comentó con sequedad (29)  Тобі здалося, що я посміхнулась, 
зауважила вона холодно (48).
Аналіз також засвідчує, що в перекладі найчастотнішими є рекатегоризація прийменник з іменником
→ прислівник, причому зазнають семантичної зміни власне іменники оригіналу, наприклад: comentó con
sequedad → зауважила вона холодно, хоча точніше було б сухо, що також узуально для позначення
неемоційного нейтрального мовлення; dije con rabia → гнівно зауважив, у цьому випадку переклад
точніший за попередній, проте все ж іспанське rabia за інтенсивністю значення дещо поступається
українському «гнів», точніше було б усе ж ужити іменник чи похідний від іменника «лють»; dijo
suavemente →тихо мовила вона – тут спостерігаємо лише субституцію лексичного значення, адже в
оригіналі автор зазначає, що говорила вона м’яко, тобто лагідно, сема неголосного мовлення присутня,
проте вона не є визначальною.
Як і в попередніх прикладах, заміна однієї обставини способу дії на іншу часто зумовлюється саме
контекстом:
 Necesito verla, María  repetí con violencia  . No he hecho otra cosa que pensar en usted desde el
mediodía (19) – Мені треба побачити вас, Маріє! – повторив я з притиском, – я від полудня нічого іншого
не робив, як тільки думав про вас (32).
Як бачимо, у цитованому прикладі, на перший погляд, маємо неточність con violencia  з притиском, точніше було б сказати грубо, жорстко, проте, виходячи з контексту, пропонований
перекладачем варіант є прийнятним.
¿Por qué no contesta?  le dije con nerviosidad creciente (20) – Чому ви не відповідаєте?  спитав я,
нервуючи (33).
У наведеному уривку іменниковий зворот відтворено українським дієприкметником, перекладач
вилучив creciente, хоча його цілком можна було б відтворити за допомогою звороту все більше
(нервуючи).
Переклад дієслів говоріння також іноді підпадає під лексико-граматичні трансформації. Адже
дієслівна парадигма іспанської та української мов має значні розбіжності, зокрема це стосується
відтворення окремих часових форм і дієслівних перифраз. Для української мови характерне вживання
низки однокорінних дієслів із відмінними префіксами чи суфіксами, які, окрім функції розрізнення
доконаного та недоконаного видів, можуть слугувати для вираження різних аспектів дії, пор. питати,
запитати, спитати, допитати, випитати, перепитати тощо; або ж до дієслова казати: сказати,
виказати, переказати, підказати, приказувати, указувати, наказувати, відказати тощо. Вочевидь, деякі
похідні від дієслова казати набули вже іншого значення (наказувати, указувати), інші ж частково
змінили значення основної семи. Найчастотнішою граматичною трансформацією є заміна перифраз V1 +
Prep. + V2 на просте похідне дієслово в українській мові, наприклад:
-  ¿Y de qué podía sonreír?  volvió a decir con dureza (29) – І з чого, цікаво, я могла сміятися? –
перепитала вона жорстко (48).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на основі проведеного аналізу можна
дійти деяких попередніх висновків, що послугують основою для подальших досліджень особливостей
художнього перекладу в частині авторського тексту на уведення прямої мови персонажів. Перекладач
найчастіше послуговується контекстом, а саме змістом самої реаліки й не дотримується буквального
вираження дієслів говоріння у вихідному тексті. Така стратегія видається в цілому адекватною, оскільки
дає змогу за умови асиметрії лексичних засобів вираження процесу говоріння у двох мовах досягти
адекватності перекладу тексту в цілому. Водночас перекладач іноді використовує українські відповідники, не враховуючи їхній конотативний аспект, що може призвести до деформації авторської оцінки
та доместикації перекладу. Зроблені нами висновки є лише попередніми, оскільки ґрунтуються на
перекладі лише одного твору й одним автором, то ж уважаємо за доцільне розширити таке коло
досліджень, що може допомогти узагальненню визначення засобів уведення прямої мови в оригіналі та
стратегій їх відтворення в перекладі.
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Верба Галина. Особенности воспроизведения в украинском переводе испанских глаголов говорения (на
материалы романа Э. Сабато «Туннель» и его перевода на украинский язык). Исследование затрагивает
вопросы функционирования глаголов говорения в структуре художественного произведения и их воспроизведения в
переводе. Глаголы говорения могут выступать вместе с уточняющими обстоятельствами и описанием
паралингвистичних средств речевого поведения персонажей и являются существенной составляющей художественного произведения, средством характеризации персонажей и создания художественного образа. Асимметрия
лексических средств вербализации введения акта говорения, которые классифицируются по ряду критериев, в
частности, громкости, оценочной составляющей и характера реплики прямой речи, понуждает к применению
различного рода переводческих трансформаций. В то же время, речевое поведение детерминируется в определенной
степени национальной принадлежностью и личностными характеристиками персонажей. Целью переводчика
является адекватное воспроизведение авторской интенции с учетом контекста и национальных маркеров, цель,
которая все же иногда не достигается в результате частично переводческой невнимательности или чрезмерной
украинизации / доместикации перевода.
Ключевые слова: прямая речь, verba dicendi, паралингвистическеие средства, перевод, трансформации,
адекватность перевода.
Verba Halyna. Pecularities of the Reproduction in the Ukrainian Translation of the Spanish Verbs of Speaking
(Based on the Translation of the Novel of E. Sabato «El Túnel» and its Ukrainian Version). The study reveals the usage
of verbs that express different patterns of speaking qualities in the structure of the Spanish literary text and their reproduction
in the Ukrainian translation. These verbs can be accompanied with clarifying circumstances and description of paralinguistic
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Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
погляду проаналізовано перекладацький доробок перекладачів-професіоналів англомовної прози (О. Тереха,
Мара Пінчевського, В. Митрофанова, Ю. Лісняка, Р. Доценка, В. Шовкуна й ін.) у журналі «Всесвіт» за 19581991 рр.
та установлено їхні основні принципи при визначенні об‟єкта перекладу. Окреслено особливості роботи
перекладачів за різних соціально-політичних обставин. Простежено зміни в перекладацькому складі, пов‟язані зі
зміною політики журналу. Проаналізовано роботу перекладачів-дебютантів, перекладачів-аматорів. Виявлено вплив
особистісних мотивів на добір творів для перекладу, так само, як і взаємозалежність особистісних настанов і мотивів
перекладачів-професіоналів та соціальних, політичних й ідеологічних умов, доведено, що переорієнтація журналу
на «пересічного читача» призвела до збільшення кількості перекладачів-непрофесіоналів
Ключові слова: перекладач, переклад, полісистема, культурно-соціальні обставини, настанови та мотиви
перекладацької діяльності, об‟єкт перекладу.

Постановка наукової проблеми та її значення. Згідно з положеннями культурного повороту
перекладач потрапляв в орбіту досліджень і навіть ставав її центром, але все ще знеособлено, адже
йшлося про узагальнене розуміння процесів його діяльності у взаємозв‟язку з нормами перекладу та
національної культури. Співвідношення особистості перекладача, зокрема мовної, із соціальними,
політичними й ідеологічними умовами, у яких він працює, їх вплив на психологію (мотиви та настанови)
і методологію його творчості (стратегії) – незаперечний, що засвідчує аналіз чинників, які впливали на
добір творів для перекладу в Україні за тоталітарного режиму. Проте поділяємо думку М. Іваницької, що
«соціальні та психологічні емоції перекладача, котрі регулюють його суспільну діяльність та оцінку
власної діяльності, особистості як носія певної мови й культури, а також ставлення до мови як смислу в
процесі самореалізації, естетико-мовний профіль особистості перекладача як цілісний вияв його буття у
світі, утвердження його особистого естетичного світу проявляється у виборі твору та автора для
перекладу, у тактиках і стратегіях перекладу, а також у його ідіостилі. На психологічному рівні це
проявляється в задоволенні від своєї мовленнєвої / комунікативної / перекладацької діяльності, відчутті
потрібності суспільству, можливості впливати на інших, просувати певні твори, культуру, поширювати
ідеї тощо» [4, c. 42]. У цьому контексті доцільно проаналізувати вплив особистості перекладача на вибір
творів для перекладу.
Найбільше зовнішні обставини впливають на прагматичний рівень мовної особистості –
психологічні емоції, настанови та мотиви перекладацької діяльності [4, c. 27]. Одним із найвищих
мовних мотивів є прагнення як до реалізації власних мотивів, так і до задоволення національнокультурних амбіцій свого народу через функціонування мови й літератури у світовому просторі, у тому
числі й завдяки перекладам [4, c. 36]. Прагматичний / мотиваційний рівень особистості залежить від
ієрархії цінностей, від певного соціального, релігійного, національного виховання та оточення
перекладача й вписується в літературний та міжлітературний, соціально-історичний аспекти його
творчості. Для перекладача це впливає як на вибір матеріалу для перекладу, так і на його взаємодію з
іншими культурними посередниками, як-от: видавництва, фонди, мас-медіа тощо [4, c. 39]. Прагматичні
мотиви перекладачів, які подавали переклади в періодичні видання, повинні відповідати вимогам
соціокультурної та економічної ситуації в державі. Переклад деяких творів був соціально-ідеологічним
замовленням, коли надавали перевагу перекладам творів, які дублювали тематику й стиль методу
«соціалістичного реалізму»; комерційним замовленням видавництва, коли швидкий переклад і друк
бестселерів приносив фінансові вигоди; культурно-просвітницьким замовленням, яке ставило духовні
цінності вище за матеріальні. Проте не кожен перекладач брався за переклад на замовлення, за такий,
який не відповідав його власним вимогам. Дослідження доводять, що вплив обставин на формування
особистості перекладача-професіонала є майже прямо пропорційним впливу особистості перекладача на
вибір твору для перекладу. Деякі фахівці припиняли перекладацьку діяльність у періодиці й удавалися до
інших видів творчості, таких як редагування, написання статей тощо, якщо нав‟язані умови не
відповідали їхньому світогляду.
Мета статті – представити перекладацький доробок перекладачів англомовної прози в журналі
«Всесвіт» за 19581991 рр., на формування якого впливали різні соціально-культурні обставини в країні.
Дослідження актуальне, оскільки досі не існувало комплексних наукових праць про діяльність
перекладачів у часописі «Всесвіт».
Мета статті передбачає виконання таких завдань:
 окреслити зовнішні та особистісні чинники, які впливали на формування особистості перекладача періодичного видання;
 розглянути доробок перекладачів-професіоналів та їхні принципи під час добору творів для
перекладу;
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 простежити зміни в перекладацькому складі журналу, спричинені зміною політики як у країні,
так і в журналі.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Перекладачі англомовної прози в журналі «Всесвіт» працювали за складних ідеологічно-політичних та
економічних умов. Проте національно свідомі перекладачі з чіткими естетично-моральними настановами
й цінностями цілеспрямовано поповнювали скарбницю української літературної полісистеми найкращими зразками красного письменства. Із початку роботи відновленого журналу навколо нього формується невелика група постійних перекладачів прози, тоді ще майже початківців, а згодом  професіоналів, які водночас працюють і в редколегії журналу, і в інших видавництвах країни (О. Терех,
М. Пінчевський, В. Митрофанов, Ю. Лісняк, пізніше – Р. Доценко, В. Шовкун та ін.). Уважаємо їхній
доробок у виданні унікальним щодо кількості прозових перекладів, виняткового добору творів та якості
перекладеного матеріалу. Вони чітко усвідомлювали роль періодичних журналів у відродженні й
формуванні літературного канону, так само як у зміні та піднесенні національної свідомості пересічного
читача як представника нації.
Одним із перших серйозних постійних перекладачів прози був О. Терех. Олександр Іванович Терех
(19282013) – випускник Київського університету, працював редактором у видавництві «Веселка» і
викладачем англійської мови, згодом  завідувачем відділу західної літератури в журналі «Всесвіт».
Викладав теорію перекладу в Києво-Могилянській академії. Досить пізно став лауреатом премії імені
Максима Рильського (2005 р.). М. Габлевич влучно зауважує: «О. Тереху пощастило “і рости і діяти” у
шістдесяті. Швидкий професійний ріст забезпечувався відсутністю кон‟юнктури – адже вимоглива праця
над перекладом творів, вибраних “для душі”, і є “працею душі”, яка швидко з початківця виточує
майстра. Та найголовніше, мабуть, ота весняна атмосфера, оте бурхливе відродження після затяжної
зими, отой злет ідей, і надій, і дерзань. І діянь, і досягнень: з‟являються книги класиків світової
літератури у блискучих перекладах цілої плеяди майстрів: М. Рильського, Л. Первомайського,
М. Бажана, Г. Кочура, М. Лукаша, В. Мисика, С. Ковганюка, Б. Тена, М. Терещенка, І. Стешенко,
Є. Дроб‟язка, С. Сакидона»; стрімко розвивається українське перекладознавство, систематизується
історія перекладу на Україні [3, c. 43]. На цей період припадають, за словами М. Габлевич, перші вдалі
спроби перекладача, опубліковані у «Всесвіті». О. Терех працюв у журналі із самого початку й уже тоді
глибоко розумів потребу заповнення прогалин у рецепції світової літератури в Україні. Він вирізняється
естетично непохитними принципами при доборі творів для перекладу, незважаючи на ідеологічні
обмеження. Перекладач уводить в українську літературну полісистему вершинні твори класиків
британської й американської літератури Р. Бредбері (рік видання перекладу – 1962), Дж. Стейнбека
(1964), Дж. Джойса (1966) (переклад опубліковано за офіційною редакцією Г. Кочура), В. Голдінга
(1967), Дж. Тербера (1967), Дж. Орвелла (1988) та ін. Це – твори кардинально різних жанрів (класична
фантастика, реалізм, модернізм, антиутопія, гумор), проте неможливо знайти твір, який би не був
вагомим у світовому літературному контексті. Щоправда, багато з них удалося представити лише
уривками, що зрозуміло, якщо згадати про рецепцію деяких із них на їхній батьківщині, а відповідно й
закордоном, так само, як і рік видання перекладів в Україні. Проте навіть уривки формували враження
українського читача про їхнього творця та його неповторний творчий метод. Набагато пізніше ці твори
видавали повністю в перекладі О. Тереха або інших перекладачів.
Вагомими є короткі довідки до перекладів О. Тереха в змісті журналу, автором яких, очевидно, є він
сам. Адже «про картину світу перекладача можна робити висновки на основі аналізу контекстів його
діяльності: від біографічних до соціальних, а також паратекстів (тексти, які супроводжують переклад) та
метатекстів (літературно-критичні, наукові та публіцистичні статті, листування як перекладача, так і
інших авторів та ін. про перекладацькі проблеми)» [4, c. 43]. Довідки О. Тереха фокусуються коротко на
творчому методові письменника. Як, наприклад, у довідці до перекладу розділів з «Улісса» читаємо:
«Молоде покоління радянських читачів знає лише ім‟я Джойса, чуло, зокрема, про його техніку «потоку
свідомості», але навіть не уявляє, у чому вона полягає. Читач матиме змогу познайомитись з цих уривків
з технікою “внутрішніх монологів”, а також суб‟єктивістським, часом малозрозумілим, вкрай складним,
зашифрованим стилем Джойса “особливо прикметним в останньому уривку”. Робимо ми це з метою
інформування нашого читача про джерела сучасного модернізму в буржуазному мистецтві Заходу» [2, c. 3].
Аналіз паратекстів і метатекстів дав підставу зробити висновки про мотиваційний рівень перекладачів,
адже інформація, якою перекладач оточує тексти своїх перекладів, має чіткі прагматичні функції: вона
призначена для безпосереднього впливу на читача, уведення його у світ першотвору, у його
соціокультуру [4, с. 44].
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О. Терех співпрацює ще з одним різножанровим перекладачем Маром Михайловичем Пінчевським
(псевдоніми – Володимир Галчин, Перекладач, М. Михалич) (19301984). М. Пінчевський працює
літературним редактором «Всесвіту» (19581970), згодом очолює відділ критики (19701984). Розлогою
є його літературно-критична й публіцистична діяльність у журналі. Надзвичайно вагома і його
перекладацька творчість. Мар Пінчевський перекладав твори з чотирьох англомовних літератур: США,
Великої Британії, Австралії та Канади. Найчисельнішими є переклади творів американської літератури –
Е. Хемінгуея, В. Фолкнера, Е. Л. Доктороу, А. Хейлі, Р. Чандлера. Е. Сігела й ін.; британської літератури –
С. Моема, Ф. Кліффорда, А. Уескер та ін. Вражає тематичне й жанрове розмаїття творів, серед яких 
оповідання, повісті, романи, п‟єси із серйозної літератури, детективного жанру, фантастики, масової
літератури. Серед авторів – лауреати Нобелівської премії (Е. Хемінгуей, В. Фолкнер), лауреати
Пуліцерівської премії (Ю. Уелті, В.Фолкнер) та ін. «Український читач познайомився в інтерпретації
М. Пінчевського з багатьма англо-американськими авторами. Переважно – із сучасними, і досить часто –
непересічними. Але в активі перекладача знаходимо твори й іншого типу. Ті, що часто стикаються з
масовою літературою. Не всі твори перекладача входять до літературного канону». Він – «трудівник
«низової філології», подекуди літератури за межами високого Мистецтва», «персонажі перекладених ним
книжок співвідносяться з «масовою» культурою» [6, с. 40]. Перекладач, очевидно, розумів, що
періодичні видання мають на меті не лише виховувати, навчати, а й розважати, що видання періодики
часто-густо залежало від передплатників, брав до уваги стрімкий науково-технічний прогрес, який
породжував літературні напрями й жанри, від чого й змінювалися смаки читацької аудиторії. До того ж,
Мар Пінчевський усвідомлював і мав рацію, що рідну мову та літературу слід збагачувати різними
творами, надзвичайно важливим є сам факт відтворення українською мовою на той час. Високий мовностилістичний рівень перекладів майстра засвідчує важливість перекладу кожного, навіть маловідомого
твору.
Подібними принципами керується ще один постійний трудівник «Всесвіту» – Володимир Іванович
Митрофанов (19291998), перекладач з англійської, лауреат премії імені М. Рильського, працював у
видавництвах «Дніпро» й «Молодь», у редакції журналу «Всесвіт» (із 1978 р.), у відділі літератури
капіталістичних країн. Йому належать переклади як прозових, так і драматичних жанрів британських,
американських і південноафриканських авторів. Серед американської прози – новели Е. Хемінгуея;
роман А. Бессі, фантастика Р. Бредбері, публіцистичний роман про партизан у СРСР Е. Колдуела, романжахів режисера Д. Селтцера, детектив Р. Чандлера, п‟єса А. Вуді; з англійської літератури – два романи
Г. Гріна, роман Р. Уейда, роман письменника з ПАР П. Абрагамса.
Цінний внесок у переклад англомовної прози зробили перекладачі-поліглоти з когорти шістдесятників – Ю. Лісняк та Р. Доценко. Юрій Якович Лісняк (19282009) перекладає для «Всесвіту» не лише
з англійської, але й із чеської, французької й німецької мов, які він вивчив самотужки. За численні
переклади нагороджений премією імені М. Рильського. Він чудово відтворив українською мовою в
журналі «Всесвіт» 1993 р. роман Джона Ле Карре «Таємний мандрівець» і став того ж року лауреатом ще
однієї надзвичайно знакової премії журналу «Всесвіт» – премії імені Миколи Лукаша. «Прекрасно
володіючи технікою перекладу, він відкрив для українського читача багато творів світової класики. Для
нього надзвичайно важливим було апробувати українське слово на кращих зразках світової літератури,
утверджуючи його в європейському контексті. Причому Юрій Якович неухильно дотримувався думки,
що вершини світової літератури повинні підкорятись українському слову не в зниженому чи
переповідному варіанті, а в повнокровному відтворенні всього драматизму, напруженості й виразності,
що властиві світовим шедеврам» [5].
Ростислав Іванович Доценко (19312012) – літературознавець, критик, автор афоризмів і сентенцій.
Здійснив понад 30 важливих перекладів з англійської, польської й французької мов. Плідно працює
перекладач і з журналом «Всесвіт» із 1970х рр. Його цікавлять короткі прозові жанри з народної
творчості – давньоіндійські афоризми, фольклор з ірландського гумору, ірландські прислів‟я та приказки;
із літератури Великобританії – лауреат Нобелівської премії Д. Лессінг, поезії Д. Лоуренса, ірландські
новели. Із літератури США – афоризми поета й філософа ХVIII ст. Р. У. Емерсона, оповідання Е. По,
велика добірка творів В. Фолкнера, роман І. Хантер, лауреат Нобелівської премії з Тринідад і Тобаго
В. С. Найпол.
На початку роботи журналу активно працює Ірина Шмарук (Ірина Галинська) – тоді випускниця
романо-германської філолгії КДУ; пізніше вона переїхала й жила в Москві, нині  відомий російський
літературознавець. У «Всесвіті» вона автор численних літературознавчих статей про літературу
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Великобританії та США, переклала твори В. Фолкнера, Дж. Стейнбека й ін. у співавторстві з Маром
Пінчевським і О. Терехом та ін.
Інші перекладачі цих років  М. Дмитренко (нар. 1927, випускник Київського університету,
перекладав для журналу у співпраці з М. Угляренком та І. Лещенком); І. Лещенко  нар. 1923, 25 років
працював у видавництві «Дніпро»; А. Добровольський – український письменник, кіносценарист,
перекладач з англійської (Дж. Голсуорсі, А. Сіллітоу для журналу «Всесвіт»), польської та французької
мов, жертва сталінського терору; К. Сухенко – викладач Шевченкового університету 19601970-х рр.;
А. Муляр відтворив декілька англомовних романів для «Всесвіту». Ці перекладачі долучилися до
перекладацької справи в Україні загалом.
Із різних причин майже не перекладали для журналу (переклали по одному творові) активні
перекладачі англомовної прози Л. Солонько, П. Шарандак, П. Соколовський, О. Сенюк та ін. Вони ж
самовіддано відтворюють прозові твори для інших видавництв («Дитвидав», «Молодь», «Радянський
письменник» й ін.) протягом 196080-х рр.
У 1960-ті рр. деякі перекладачі переважно відтворюють англомовні твори з російського підрядника.
Для цього, очевидно, були об‟єктивні причини. Журнал потрібно було видавати щомісяця, а
перекладачів прози з англійської мови було небагато. Плідно працював у «Всесвіті» Севір Нікіташенко
(19601980-ті рр.) – перекладач, який відтворює із багатьох мов із російського підрядника. Це стосується
й перекладів з англійської мови. Романи відомих кенійських та ефіопських письменників відтворено з
підрядника радянського російського перекладача В. Рамзеса, повість Дж. Стейнбека «Консервний ряд» –
із підрядника О. Суріц, оповідання Дж. Стейнбека – із К. Короткової, роман В. Саройана «Сумна історія» –
із Р. Райського й Ф. Соломатіна. Г. Петровська так само працює з російського підрядника О. Берга та
В. Рамзеса. Ю. Попсуєнко відтворює твори індійських, філіппінських й інших англомовних літератур із
російських підрядників. Багато перекладів, особливо з африканської та філіппінської літератур, з‟явилося
з підрядників Г. Головньова. Дуже рідко перекладачів не зазначали, зокрема під час перекладу гуморесок
(із літератури Великобританії – Я. Колвін, М. Коул, Дж. Мікеш та ін.; з США – С. Бейкер, А. Бухвальд,
Дж. Тербер). Якість перекладів із підрядника й невідомих перекладачів – різна. Деякі з них досить
задовільні щодо норм української мови, інші ж рясніють суржиком та англійськими кальками. Пізніше ці
недоліки усунуто в окремих перевиданнях.
Із 1970-х рр. співпрацює зі «Всесвітом» перекладач трохи молодшого покоління Віктор Йосипович
Шовкун (нар. у 1940 р.). У 19751986 та 19972002 рр. працював літературним редактором у журналі. Із
1986 р. – на творчій роботі‚ професійний письменник-перекладач. Нині співпрацює з видавництвами
«Махаон», «Пульсари», «Книжковий клуб», «Фоліо» та ін. Лауреат першої премії ім. Лукаша за кращий
переклад з опублікованих у журналі «Всесвіт» (1989); премії ім. Сковороди (2004 р.), якою посольство
Франції відзначає кращий переклад року із французької на українську; премії ім. Рильського (2010 р.) за
кращий переклад року. В. Шовкун – перекладач-поліглот, який плідно перекладає з англійської,
іспанської, італійської, португальської та французької мов. Добір творів з англійської не є випадковим.
Це – філософський роман Гора Відала «Сотворіння світу» (1989), роман лауреата Нобелівської премії
Сола Беллоу «Гендерсон – повелитель дощу» (1991), високохудожні шотландські новели, іронічні
оповідання В. Прітчета та ін. Ось як окреслюють його перекладацьке кредо: «Перекладач запроваджує в
обіг витлумачені українською мовою пам‟ятки зарубіжної літератури, які виражають думки й емоції, що
суперечать нівелюючій одностайності абсурду. У цьому плані В. Шовкун залишається вірним собі
протягом усього життя. Це за його перекладами українські школярі й студенти відкривають для себе
Маркіза де Сада, Віктора Гюго, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса, Андре Жіда, Гора Відала, Габріеля
Гарсіа Маркеса, Аугусто Роа Бастоса, Хорхе Луїса Борхеса, Алехо Карпентьєра, Жозе Сарамаго, Мілана
Кундеру та ін. Перекладені В. Шовкуном твори не лише знайомлять читача з іноземним текстом, а й
рятують та підносять українську мову й літературу. Звідси той месіанський дух, яким просякнута вся
перекладацька праця В. Шовкуна: він не просто перекладає, а намагається вивести українську націю зі
стану провінційності, сформувати її літературні смаки, відкрити їй нові художні світи й зберегти її мову [7].
Про свою співпрацю з журналом сам перекладач говорить: «А щодо власних пропозицій, то найбільшу
свободу надавав мені журнал «Всесвіт», передусім в особі його тодішнього головного редактора Дмитра
Павличка. Там я міг надрукувати все, що переклав і що могла пропустити чутлива радянська цензура, так
званий «Головліт». Павличко врятував мене від безробіття, узявши у «Всесвіт» літературним редактором
у той час, коли КДБ не випускав мене з-під свого недремного ока. Про це і про багато іншого я написав у
своїй квазібіографічній книжці «Життя в абсурді» [8].
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У 1970-х рр. у «Всесвіті» друкуються перекладачі, для яких переклад художньої літератури не був
першочерговою справою життя. Вони автори поодиноких перекладів, здійснених, очевидно, на
замовлення. Серед них – Віктор Батюк (19391996) – український дипломат і перекладач, Надзвичайний
і Повноважний посол України. В. Батюк разом з О. Овсюком (автор політичних статей) за редакцією
Ю. Лісняка пропонує журналові переважно бестселери М. П‟юзо, К. Е. Портер та ін. В. Хандогій – тоді
перекладач на будівництві металургійного заводу, згодом  український дипломат. По одному-два
переклади серйозної літератури належать професіоналам, які творили загальну історію перекладної
літератури. Серед них – Л. Гончар – дочка О. Гончара, відомий перекладач; М. Зарудний – український
письменник, О. Мокровольський – український перекладач-поліглот, журналіст, О. Тараненко,
Е. Хоменко та ін.
У 19801990-х рр. у «Всесвіті» спостерігаємо засилля творів масової літератури, спричинене, очевидно, зміною економічного становища в країні, а отже переорієнтацією на інший тип читача. Деякі перекладачі відтворюють твори лише масової літератури. Серед них – Андрій Іванович Євса (нар. 1927 р.),
перекладач старшого покоління, закінчив Одеський державний педагогічний інститут іноземних мов,
викладав англійську мову в школах, середніх спеціальних навчальних закладах, довгий час працював
перекладачем, у тому числі й за кордоном. А. Євса почав активно друкувати переклади у «Всесвіті» лише
в 19801990-х рр. Це  детективні, науково-фантастичні та любовні оповідання та романи. Серед авторів 
Р. Бах, Р. Бредбері, Дж. Гарднер, Дж. Д. Карр, Еллері Квін, А. Крісті, Е. Сігел й ін. Такі ж жанрові
вподобання А. Євси простежено й у виборі творів, опублікованих в інших видавництвах.
Велика колекція оповідань та романів детективного та науково-фантастичного жанру в 1980
1990-х рр. належить Вадимові Хазіну, інженерові за фахом, нині професійному усному й письмовому
перекладачеві в Нью-Йорку.
Рідше друкують свої переклади професіонали старшого покоління. Поширеними є переклади перекладачів-аматорів, перекладачів-дебютантів, авторів одного детективного або науково-фантастичного
оповідання в рубриці «На закінчення номера»: О. Клименко, Є. Власенко, В. Колечко, В. Попов,
О. Поманська та ін. Це люди різних професій, наприклад Владислав Носенко (нар. 1952) – викладач 1-х
Київських курсів іноземних мов; перекладачі-дебютанти – Олексій Гнатюк (нар. 1967)  тоді ще студент
V курсу КДУ; Андрій Минко (нар. 1958 р.) – референт товариства «Україна»; Володимир Кобилецький –
інженер, позаштатний перекладач Київської редакції Всесоюзного центру науково-технічного перекладу;
Людмила Бутенко (нар. 1963 р.) – викладач англійської мови в Міжнародному інституті менеджменту;
Олексій Автомонов (нар. 1960 р.) – кандидат філологічних наук, співробітник інституту кібернетики
АН УРСР; Ігор Гарник (нар. 1947) – працівник зовнішньоторговельної фірми, перекладав з англійської
мови та ін. Пробують свої сили в перекладі масової літератури представники філологічних професій:
Володимир Хижняк (нар. 1925) – український прозаїк і перекладач, Олександр Коваленко (нар. 1953 р.) –
редактор видавництва «Веселка»; Віктор Ружицький (нар. 1938 р.) – старший редактор видавництва
«Дніпро»; Володимир Романець (нар. 1939 р.) – працював редактором у видавництві «Веселка»,
перекладав із багатьох мов; Олексій Барієв – (нар. 1935 р.) – перекладач з англійської; Дмитро Стельмах
(нар. 1957 р.) – український письменник і перекладач з англійської мови; Валерій Грузин (нар. 1940 р.) –
журналіст, перекладач, письменник, засновник і директор видавництва «Амадей».
У 1990-х рр. з‟являються у «Всесвіті» переклади перекладачів-професіоналів, тих, які долучилися до
перекладної історії України. Це пов‟язано, очевидно, зі зміною політичного режиму. Вони відтворюють
роман або повість знакового англомовного автора, на переклад твору якого вже давно чекали українці:
С. Павличко – Д. Г. Лоуренса, М. Габлевич – Дж. Керуака, П. Вайта, О. Буценко – А. А. Берджеса;
Я. Стельмах – Дж. Джойса. Інші відтворюють по одному творові, очевидно, на замовлення: Ю. Шевчук
(нар. 1961 р.), кандидат філологічних наук, викладач української мови в Колумбійському університеті та Гарварді, перекладав Джорджа Орвелла; Д. Костенко – випускник романо-германської філології
КДУ, де пізніше викладав, переклав твори Трумена Капоте, Сола Беллоу, В. Голдінга; В. Діброва –
відомий письменник і перекладач, який зараз живе й працює в США, відтворив роман Нобеліанта
С. Беккета «Уот», за який отримав премію імені Миколи Лукаша; М. Рябчук – український журналіст,
публіцист, поет, прозаїк, перекладач з англійської та польської мов. Працював редактором, завідувачем
відділу й заступником головного редактора журналу «Всесвіт». Переклав твір Рея Лепіки «Державна
зрада», приурочений здобуттю Україною статусу незалежності; Олександр Іванов (нар. 1949 р.) –
перекладач, автор статей з англійської філології і Юрій Кузніцов (нар. 1947) – науковий співробітник
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР, кандидат філологічних наук. Вони переклали
роман І. Стоуна про З. Фрейда.
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Висновки й перспективи подальшого дослідження. Ця стаття – вступні студії, продовженням
яких буде дослідження методології творчості перекладачів, тобто соціальної й особистісної зумовленості
їхніх перекладацьких стратегій у конкретних текстах.
Історіографічне дослідження прозових перекладів із погляду їхнього творця-перекладача як об‟єкта
наукового пошуку дає підставу стверджувати, що прагматичний рівень особистості перекладача має
незаперечний вплив на добір творів для перекладу, попри очікування соціуму. Перекладачіпрофесіонали, перекладачі-метри прозового художнього перекладу застосували естетичний підхід до
вибору об‟єктів для перекладу, оскільки чітко усвідомлювали своє завдання в популяризації та інтеграції,
хоча, зазвичай, і фрагментарній за певних соціально-історичних обставин, світових шедеврів для
повнокровного розвитку української літературної полісистеми. Тому, завдяки непохитним світоглядним
настановам невеликої групи перекладачів, «Всесвіт» – перше джерело, у якому знаходимо низку
канонізованих прозових творів із літератур Великобританії й США ХХ ст. Проте нездоланним уважаємо
вплив соціально-економічного чинника, який, зі свого боку, кардинально змінив політику періодичного
видання (переорієнтація журналу на горизонт сподівань пересічного читача). Він позначився на
формуванні особистості перекладача, що призвело до зменшення продуктивності естетично переконаних
митців-перекладу, їхнього глибшого звернення до написання метатекстів, редакторської роботи або ж
їхньої гнучкості щодо об‟єктів перекладу, а також сприяв роботі перекладачів-дебютантів або аматорів.
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Иллив-Паска Ирина. Переводчики англоязычной прозы (страницами журнала «Всесвит»). В статье
рассматривается влияние личности переводчика на выбор произведений для перевода в рамках тоталитарного
культурно-социального пространства и независимой Украины. Теоретическую основу исследования составляют
принципы «культурного поворота» в переводоведении и работа об личности переводчика М. Иваницкой.
Анализируется переводческое творчество переводчиков-профессионалов англоязычной прозы (О. Тереха, Мара
Пинчевского, В. Митрофанова, Ю. Лисняка, Р. Доценка, В. Шовкуна и др.) в журнале «Всесвит» за 19581991 и
устанавливаются их главные принципы при выборе объектов перевода, выявляются особенности работы
переводчиков в разных социально-политических условиях; отслеживаются изменения в переводческом штате,
связаны с изменениями политики журнала; анализируется работа переводчиков-дебютантов и переводчиковлюбителей; устанавливается влияние личностных мотивов переводчиков на объект перевода, а также взаимосвязь
между личностными намерениями и мотивами переводчиков-профессионалов и социальными, политическими и
идеологическими обстоятельствами, доказывается, что переориентация журнала на «среднего читателя» привела к
увеличению количества переводчиков-непрофессионалов.
Ключевые слова: переводчик, перевод, полисистема, культурно-социальные обстоятельства, намерения и
мотивы переводческой деятельности, объект перевода.
Illiv-Paska Iryna. Anglophone Prose Translators As Presented in the Vsesvit Monthly. The article traces the
translator‟s personality influence on the choice of literary works to be translated within totalitarian cultural and social climate
and the independence of Ukraine on the basis of «cultural turn» in Translation Studies as well as the latest research on the
translator‟s personality by M. Ivanytska. The professional translators‟ legacy of Anglophone prose (O. Terekh, Mar
Pinchevskyi, V. Mytrofanov, Yu. Lisnyak, R. Dotsenko, V. Shovkun etc.) published in the Vsesvit in the period of
19581991 has been considered, their selection principles being defined. An attempt has been made at pinpointing the
translator staff change as caused by the journal policy change. Other translators‟ work has been viewed from the point of
view of different socio-cultural conditions. The article concludes that professional translators‟ intentions and motives had a
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Сучасні підходи до навчання перекладу як міжкультурної взаємодії
У статті розглянуто проблему навчання перекладу як міжкультурної взаємодії, а також підкреслено важливість
зосередження на науковій лінгвокультурі в сучасному світі. Проаналізовано лінгвістичний, дидактичний і
психолінгвістичний компоненти сучасного підходу до навчання перекладу, що є запорукою підготовки фахівців
високої кваліфіковації; надано характеристику сучасного наукового американського та українського дискурсів і їх
взаємовплив. Окрему увагу приділено дискурсивному аналізу текстів для усного та письмового перекладу,
розглянуто жанрово-стильову домінанту в перекладі й необхідність її врахування для отримання вірного та
адекватного перекладу; наголошено на тому факті, що переклад тексту потребує передачі тих жанрових
особливостей оригіналу, які є основними й важливими для цього жанру (жанрове охоплення матеріалу (життєвого
та ідейного); позиція автора; словесна структура; форма викладення); здійснено крос-культурний аналіз стратегії
хеджування, висвітлено роль міждисциплінарних зв‟язків у формуванні фонових знань майбутніх перекладачів.
Розглянуто критичне мислення як компонент психолінгвістичного аспекту запропонованого підходу до навчання
перекладу як міжкультурної взаємодії.
Ключові слова: переклад, міжкультурна взаємодія, жанрово-стильова домінанта, текст, дискурс, стратегії
хеджування, міждисциплінарні зв‟язки.

Постановка наукової проблеми та її значення. Якість підготовки перекладачів не стала, а динамічна категорія, яка перебуває під постійним впливом численних об‟єктивних і суб‟єктивних факторів.
Зокрема, її розглядають як узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому вимірі. Він
відображає динаміку змін у суспільстві й характеризує розвиток держави в контексті світових тенденцій.
Сучасний стан розвитку суспільства та науки, процес глобалізації, визнання англійської мови
мовою наукового спілкування, а також можливість обміну результатами досліджень демонструє вплив
англомовної (зокрема американської) наукової лінгвокультури, якій притаманна інтерференція ядерних
жанрів наукового стилю із жанрами публіцистичного стилю, що проявляється в доборі мовних і
мовленнєвих засобів реалізації комунікативних стратегій у письмових наукових текстах. Одна з
характерних особливостей американської лінгвокультури  стратегія хеджування, яка певним чином
притаманна й українському науковому дискурсу, проте прагматичні настанови та комунікативні інтенції
застосування цієї стратегії в українському й американському наукових дискурсах мають суттєві
відмінності, ігнорування яких унеможливлює адекватний переклад текстів американського та
українського наукового дискурсу. Невід‟ємна складова частина професійної компетентності перекладача 
міжкультурна перекладацька компетентність, передумовою сформованості якої є вміння володіти
базовими знаннями щодо теоретико-методологічних, практичних, методичних питань міжкультурного
спілкування, уміння пристосовувати мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей
країни, із представниками якої ведеться діалог, уміння самостійно знаходити потрібну інформацію про
культурні особливості різних країн.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Якість формування професіоналізму в перекладі перебуває в
прямому зв‟язку від якості сформованості компетентнісної парадигми майбутнього перекладача. Аналіз
перекладознавчих проблем і пов‟язаних із ними завдань виконано в численних роботах вітчизняних й
© Коломієць С., Кулєзньова С., 2016
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хеджування, міждисциплінарні зв‟язки.

Постановка наукової проблеми та її значення. Якість підготовки перекладачів не стала, а динамічна категорія, яка перебуває під постійним впливом численних об‟єктивних і суб‟єктивних факторів.
Зокрема, її розглядають як узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому вимірі. Він
відображає динаміку змін у суспільстві й характеризує розвиток держави в контексті світових тенденцій.
Сучасний стан розвитку суспільства та науки, процес глобалізації, визнання англійської мови
мовою наукового спілкування, а також можливість обміну результатами досліджень демонструє вплив
англомовної (зокрема американської) наукової лінгвокультури, якій притаманна інтерференція ядерних
жанрів наукового стилю із жанрами публіцистичного стилю, що проявляється в доборі мовних і
мовленнєвих засобів реалізації комунікативних стратегій у письмових наукових текстах. Одна з
характерних особливостей американської лінгвокультури  стратегія хеджування, яка певним чином
притаманна й українському науковому дискурсу, проте прагматичні настанови та комунікативні інтенції
застосування цієї стратегії в українському й американському наукових дискурсах мають суттєві
відмінності, ігнорування яких унеможливлює адекватний переклад текстів американського та
українського наукового дискурсу. Невід‟ємна складова частина професійної компетентності перекладача 
міжкультурна перекладацька компетентність, передумовою сформованості якої є вміння володіти
базовими знаннями щодо теоретико-методологічних, практичних, методичних питань міжкультурного
спілкування, уміння пристосовувати мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей
країни, із представниками якої ведеться діалог, уміння самостійно знаходити потрібну інформацію про
культурні особливості різних країн.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Якість формування професіоналізму в перекладі перебуває в
прямому зв‟язку від якості сформованості компетентнісної парадигми майбутнього перекладача. Аналіз
перекладознавчих проблем і пов‟язаних із ними завдань виконано в численних роботах вітчизняних й
© Коломієць С., Кулєзньова С., 2016

212

РОЗДІЛ ІV. Теорія та практика перекладу. 6, 2016

іноземних науковців. Досліджено лінгвістичні аспекти теорії перекладу [5, 6, 13], питання перекладу
фахових мов [12, 4], проаналізовано технології перекладу [8], розглянуто компонентний склад
перекладацької компетентності [2, 11]. Т. В. Ганічева акцентує увагу на соціокультурній компетенції
майбутнього перекладача, зокрема на її предметному складникові. Формування цього компонента
розглянуто як одне з основних завдань формування вмінь фахового перекладу. Дослідниця називає
соціокультурну марковану інформацію фоновими знаннями перекладача. На тісний взаємозв‟язок мови й
культури звертають увагу також іноземні науковці [16], зазначаючи, що ці поняття можуть розглядатися
як синоніми [14].
Попри значну увагу, яку приділено в проаналізованих роботах питанням, дотичним до проблеми
навчання перекладу як міжкультурної взаємодії, уважаємо доцільним більш детально розглянути цю
проблему в аспекті якості підготовки перекладачів фахових мов.
Мета й завдання цієї розвідки  визначення на основі аналізу сучасних тенденцій у навчанні
перекладу та практики підготовки фахівців галузевого перекладу в технічному університеті трикомпонентного підходу до якісної підготовки перекладача в аспекті формування міжкультурної перекладацької
компетенції в перекладі текстів наукового дискурсу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Якісну
професійну підготовку перекладача доцільно розглядати в контексті глобальних освітніх тенденцій, що
отримали назву «мегатенденції», до яких належить також орієнтація навчання на особистість того, хто
вчиться, та забезпечення можливостей його самореалізації. Це положення перебуває у фокусі сучасних
педагогічних і методичних розвідок, у яких досліджено різноманітні підходи до підвищення якості освіти
в аспекті її особистісно орієнтованого характеру. Розкриємо поняття підходу, яке трактується авторами
методичного англійсько-російського словника [15] як практична реалізація провідної ідеї навчання у
вигляді певної стратегії за допомогою того чи іншого методу навчання. Зазвичай, розкривають три
компоненти, що зумовлюють підхід до навчання, а саме: лінгвістичні, дидактичні та психолінгвістичні
основи навчання.
Зі свого боку зазначено компоненти, детерміновані стратегією вищого навчального закладу освіти.
Так, на факультеті лінгвістики в Національному технічному університеті України «КПІ» готують
перекладачів із фахових мов. Саме це зумовлює специфіку підходів у лінгвістичному, дидактичному та
психолінгвістичному аспектах.
Цілком зрозуміло, що з лінгвістичного погляду провідним у навчанні галузевого перекладу є підхід,
який в англомовній науковій літературі описано терміном ESP – англійська мова для спеціальних цілей,
тоді як у вітчизняній літературі вживаний термін «фахова мова». Підкреслимо, що дискурсивний аналіз
фахових мов, ґрунтуючись на базових положеннях (опис мови на вищому за речення рівні, фокусуванні
інтересу на контексті й культурному забарвленні, які впливають на узус), має свою специфіку для
письмового та усного перекладу. Для письмового перекладу суттєва жанрова приналежність тексту,
знання комунікативних цілей, макроструктур і мовних особливостей жанрів текстів. Переклад тексту
потребує передачі тих жанрових особливостей оригіналу, які є основними, особливо важливими для
цього жанру. Вони визначаються системою жанрово утворюючих ознак. До них належать: 1) жанрове
охоплення матеріалу (життєвого й ідейного); 2) позиція автора; 3) словесна структура; 4) форма
викладення.
У будь-якому жанрі діють закони структури, правила заборон і дозволів. Така регламентація в одних
жанрах більш жорстка, а в інших більш оперує закономірностями цілих груп текстів. Крім того, жанрова
теорія перекладу дає змогу поєднати загальну теорію перекладу з проблемами індивідуального стилю 
як авторського, так і перекладацького. Потрібно також відзначити, що часто можна натрапити на
неправильний переклад текстів через недотримання особливостей жанру й стилю, зумовлений або
браком екстралінгвістичних знань, або незнанням специфіки перекладу текстів різних стилів і жанрів.
Для адекватного перекладу важливе поняття «жанрово-стильової домінанти» (ЖСД) – це інваріант (ядро)
жанру, який реалізується в стилі конкретних текстів, що належать до цього жанру. Іншими словами,
ЖСД – це «ядро», ті особливості, які є для кожного жанру головними, жанрово утворюючими [9].
Розгляд ядерно-польової структури жанрів наукового функціонального стилю може бути більш
ґрунтовно розглянутим при врахуванні комунікативних стратегій хеджування.
Термін hedge перебуває в центрі уваги лінгвістів-науковців, починаючи з 1970-х, коли передусім
розглядалися семантичний і предикативний аспекти хеджів. Починаючи з 8090 років, розкрито
здатність хеджів впливати на перебіг комунікації. Тому деякі зарубіжні лінгвісти зосередилися на
хеджуванні як на комунікативному явищі, розглядаючи переважно прагматичні, а не семантичні його
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аспекти (K. Hyland, G. Myers, J. Fahnestock, J. Channell, D. Adams-Smith, J. Holmes, J. Coates, M. Powell,
B. Dubois, J. Channell etc.).
На сьогодні хеджування як комунікативна стратегія продовжує бути актуальним для вітчизняних
дослідників [7] (Л. М. Курченко, О. М. Ільченко). Проте крос-культурний аналіз реалізації стратегії
хеджування все ще потребує подальшого дослідження, оскільки без повного відображення стратегій
хеджування, ефективність і мета будь-якого наукового тексту не будуть досягнуті.
Як зазначає Л. М. Курченко, термін хеджування перейшов до сфери прагматики й дискурсології, де
«…під хеджуванням почали розуміти лінгвістичні елементи (модальні дієслова, лексико-семантичні
одиниці, граматичні конструкції тощо), які повністю або частково знімають з комуніканта
відповідальність за власне висловлювання…» [7, с. 405].
Характерна особливість ініціації українських та російських наукових статей  це «стратегія
уникнення», тобто досить широке представлення теми чи змісту статті й прагнення не вживати прямих
характеристик. Аналіз літератури [1] й порівняльний аналіз текстів українського та американського
наукового дискурсу дають змогу охарактеризувати та проілюструвати вплив стратегії хеджування на
реалізацію текстової категорії персональності / імперсональності в американському й українському
наукових дискурсах. У наукових текстах, написаних різними мовами, натрапляємо на своєрідні формули
проголошення майбутньої теми, коли стаття починається з певного загального судження, традиційного
твердження, що стає вихідним пунктом для дослідження та уточнюється чи пояснюється в процесі
наступного викладу. Такі формули  загальна ознака наукового етикету, проте стратегії наближення
читача до наукового тексту розрізняються в українських, російських й англійських наукових працях.
Відмінності цих стратегій в інтродуктивних блоках наукових текстів англійською, російською та
українською мовами полягає в тому, що в більшості випадків відбувається уникнення прямої вказівки на
суб‟єкт дискурсу [1].
Відзначаємо, що для англо-американської культури притаманні заохочення відвертості й можливість
чіткого та недвозначного виразу власної думки, тоді як російському науковому стилю персоніфікованість
не властива. Науковий стиль української мови також у процесі розвитку вибрав ті засоби коментування,
які відзначалися максимальною зашифрованістю суб‟єкта й компресією змісту – безособові, пасивні
конструкції. Проте, потрібно зазначити, що в українських наукових текстах перевагу надано формі
обережного та неупередженого вираження думки: Центром нашої уваги будуть..., У нашій статті ми
розглянемо... Отже, еталоном коректного викладу є не особові конструкції. Суб‟єкт такого повідомлення
уникає категоричного визнання того, що певна ідея, підхід належать саме йому [1]. Однак потрібно
зазначити, що як у діахронії (завдяки прямим зв‟язкам із західноєвропейською культурою), так і в
синхронії (завдяки зв‟язкам і впливу англо-американської культури взагалі й значною мірою –
американської, зокрема виклад наукових праць українських учених видозмінюється в бік більшої
персональності як вияв більшої індивідуальної відповідальності за результати дослідження.
Розглянемо дидактичну компоненту підходу до якісної підготовки перекладачів, до якої ми
відносимо міждисциплінарні зв‟язки. В «Українському педагогічному словнику» міждисциплінарні
зв‟язки визначаються як дидактичний засіб, що передбачає комплексний підхід до формування й
засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв‟язки між дисциплінами для поглибленого,
усебічного розгляду найважливіших понять, явищ [3]. На думку автора словника, міждисциплінарні
зв‟язки відображають комплексний підхід до навчання, що дає можливість виокремити як головні
елементи змісту освіти, так і взаємозв‟язки між навчальними предметами. При цьому фокусовано увагу
на міждисциплінарному використанні знань і вмінь.
У процесі підготовки перекладачів міждисциплінарність реалізують за допомогою взаємозв‟язку та
взаємовпливу таких дисциплін, як історія та теорія перекладу, основи перекладознавства, практичні
курси галузевого перекладу, переклад науково-технічної літератури, основи редагування перекладу,
переклад і редагування комерційних документів, переклад ділової та технічної документації, стилістичні,
соціолінгвістичні й прагматичні аспекти перекладу різножанрових текстів тощо. Крім того, для
формування науково-технічної компетентності студенти на перших курсах опановують основи науковотехнічних дисциплін, які читають представники відповідних фахових кафедр. Саме завдяки міждисциплінарному підходу в майбутніх перекладачів формується база фонових знань (background knowledge),
тобто загальної для автора тексту й перекладача інформації, без чого неможливий адекватний переклад.
Психолінгвістична компонента запропонованого нами підходу до підготовки перекладачів ураховує
вплив таких психологічних процесів і станів, як темперамент, пам‟ять, увага, мислення на мовленнєвий
продукт, яким у нашому випадку є текст усного чи письмового перекладу. Вид перекладу визначальний
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у розвитку тих чи інших процесів або станів. В обох видах перекладу потрібно формувати відповідні
навчальні стилі, розвиваючи необхідні особистісні якості. У письмовому перекладі особливу увагу
доцільно приділяти проблемі розуміння тексту оригіналу, адже його неповне нерозуміння впливає на
якість перекладу. Отже, важливим є розвиток аналітико-синтетичних умінь аналізу тексту, розвиток
критичного мислення  вирішального в перекладі смислової, жанрово-стилістичної й експресивної
інформації тексту оригіналу. Під критичним мисленням розуміємо виважений розгляд різних підходів
для знайдення обґрунтованого рішення. Змістовий блок критичного мислення складається з двох частин:
 загальнометодологічні принципи (переконання в необхідності самокорекції методу дослідження,
увага до процедури дослідження; урахування інших точок зору; готовність бути критичним і
самокритичним);
 загальні стратегії (розділити проблему на частини; розв‟язати простіші проблеми, що відбивають
деякі аспекти основної; використати смислові й графічні організатори, щоб представити проблему
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Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра:
фоносемантичні та просодичні аспекти
У статті проаналізовано український, російський та білоруський переклади монологу Короля Ліра „Blow,
winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ крізь призму фоносемантики й просодії. Виокремлено питання відтворення
звукосимволізму, консонансу та ритмічного малюнка оригіналу. Фоносемантика й просодія відіграють важливу
роль у монолозі, який уважають кульмінаційним, адже саме в ньому відбувається переломний момент «прозріння»
Короля. Не лише за допомогою мовного матеріалу, тобто використання конкретних лексичних засобів, але й на
рівні фонології й інтонології простежено прирощення додаткових семантичних значень, що стає суттєво важливим
у процесі перекладу монологу іншою мовою. У результаті дослідження виявлено, що в монолозі „Blow, winds, and
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crack your cheeks! rage! blow!‟ В. Шекспір, щоб створити в уяві читача / глядача образ негоди, удається до такого:
повторення певних консонантів, а також їх поєднань, а саме: приголосних «r», «sh», «th», «sh», «tsh», «bl», «sp», що
подекуди несе смислове навантаження; використання та повторення вигуку «о»; видовження консонантів між
словами й фразами. У жодному з перекладів, за винятком текстів П. Куліша та О. Дружиніна, не знаходимо
сполучення конкретних приголосних для створення образу негоди, що, зі свого боку, послаблює емоційну
експресивність. Інтонаційний малюнок оригіналу – п‟ятистопний ямб з однією строфою в тристопному ямбі з
елементами трохея та спондея. Усі перекладачі вдаються до ямбу в цільовому тексті, проте не відтворюють усіх
ритмічних інверсій, що послаблює смислове навантаження лексем.
Ключові слова: В. Шекспір, Король Лір, монолог, переклад, фоносемантика, просодія.

Постановка наукової проблеми та її значення. Під час перекладу Шекспірової трагедії «King
Lear» майстер натрапляє на велику кількість труднощів, зокрема відтворення відомих Шекспірівських
каламбурів, збереження або нівелювання темпоральної дистанції за допомогою архаїзації чи модернізації
мови перекладу, відтворення алюзій, тощо. Більшість із наведених вище питань удалося розв‟язати
українським перекладачам завдяки застосуванню певних перекладацьких стратегій, приміток і пояснень
до тексту, проте питання відтворення звукосимволізму та ритмічності в монолозі Короля Ліра ще не
розв‟язувалося, хоча воно не менш важливе. В. Шекспір удається до створення потрібних звукових
ефектів «шляхом накопичення певних слів, які самі з себе не є ономатопеями» [1, с. 144]. Повтори певних
консонантів для прирощення додаткових смислів у монолозі, а також ритмічна інверсія породжують в
уяві читача / глядача образ бурі та додають емоційності тексту. Наявність декількох перекладів
уможливлює проведення ґрунтовного перекладознавчого аналізу, що, зі свого боку, сприяє віднайденню
найудаліших перекладацьких рішень.
Мета й завдання статті – проаналізувати звукосимволізм та просодію в монолозі Короля Ліра
„Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ та дослідити, як саме українські, російські й білоруський
переклади зберігають ці особливості оригіналу. Ми прагнемо обґрунтувати твердження, що В. Шекспір
емоційно насичує текст оригіналу, створюючи образ бурі не лише на лексичному, а й на фонологічному
рівнях, а також використовуючи ритмічну інверсію. Постає питання адекватного відтворення цих
особливостей оригіналу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Багатство
інтерпретативних ресурсів тексту, а також постійний розвиток мови спричинюють існування такого
явища, як перекладацька множинність. М. Рильський писав: «Кожен перекладач може при вдалому
взагалі відтворенні іншомовного оповідання, п‟єси, поеми, вірша і т. ін. проминути ту чи іншу рису
оригіналу, наголосивши зате на іншій, яка здається йому найістотнішою. Кожен перекладає по-своєму» [3, с. 79]. Для глибшого розуміння тексту, віднайдення найудаліших варіантів перекладу ми вдалися до порівняння текстів у темпоральному зрізі. Автор статті аналізує українські переклади П. Куліша [12],
Панаса Мирного [13], М. Рильського [9], Василя Барки [8] та О. Грязнова [10], три російські переклади
пера О. Дружиніна [5], Б. Пастернака [7] й О. Флорі [6], а також білоруський переклад Ю. Гаврука [11].
У монолозі Короля Ліра „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟, В. Шекспір змальовує
образ бурі не лише за допомогою лексичних засобів, але й використовуючи звукові ефекти. Як зазначає
І. Качуровський, «[ч]асом звукова організація символічної поезії допомагає ліпше розкрити її зміст і сама
таким чином набуває певного символічного значення» [1, с. 167]. В. Левицький наголошує, що
«[з]вукосимволічне “чуття”» […] «виявляється лише тоді, коли слово, розкриваючись у цілковитій згоді з
фонетичними і морфологічними законами цієї мови, випадково набуває форми, що відповідає, з погляду
мовця, значенню цього слова» [2, с. 36]. Фоносемантика в монолозі є одним зі шляхів впливу на
сприйняття тексту слухачем чи читачем, що посилює емоційне напруження. Так, наприклад,
приголосний «r», що повторюється в монолозі 45 разів, автори «часто використовують, щоб імітувати
різкі, застрашливі звуки» [18, с. 273] [переклад тут і далі наш – М. К.]. Потенційне фонетичне значення
цього звука в Шекспірових текстах – агресивність. Окрім того, зображення негоди, яка лютує не лише
назовні, але й у внутрішньому світі героя, посилює повторення приголосних «s», «th», «sh», «tsh»
(50 разів). Іншим інструментом створення емоційного напруження є повторення дифтонга «оu». Лір
вигукує: «O! O! ’tis foul» [17, с. 903]. Таке повторення голосного «о» часто трапляється в
середньоанглійській і сучасній англійській поезії як реакція людини на шок або горе, він «створює
похмурий ефект та має «tragicum solum», трагічне звучання» [14, с. 186]. Цю особливість збережено в
перекладі П. Куліша – «О! о! гидотна» [12, с. 74]! (він також уводить додатковий вигук в іншому рядку:
«О, гуркоти всїм черевом, ригай огнями!» [12, с. 74]) [виділення тут і далі наше – М. К.]. Зберігають
голосний звук і вдаються до його повтору також M. Рильський та О. Дружинін: «О! О! Яка страшна
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підлота!» [9, с. 330], «О, о! позоръ!» [5, с. 402]. Ю. Гаврук відтворює вигук, проте вживає його лише
один раз – «О! Як вам не сорам!» [11, с. 45]. У Панаса Мирного Лір обурюється: «Ох ти, лиха гидото!»
[13, с. 591], де «ох», «уживається при вираженні почуття жалю, досади, невдоволення, докору і т. ін.»
[4, т. 5, с. 819], тоді як Василь Барка використовує вигук «хо», що виражає іронію, подив, захоплення,
задовлення й т. ін. [4, т. 11, с. 99] – «Хо! Це мерзко» [8, с. 82]. У перекладах О. Флорі, Б. Пастернака та
O. Грязнова цей вигук опущено, що, на нашу думку, не є доцільним, адже в такому випадку втрачається
ритмічність монологу та послаблюється емоційна експресивність висловлювання.
Іншим інструментом зображення вітру та бурі є вибухові звуки, спіранти (фрикативні) й африкативні звуки, які асоціюються з придихом [14, с. 185186]. «Blow та інші дієслова, іменники, і
обставини, які використовуються в цій сцені, не є ономатопами; вони не «звучать» подібно вітру чи бурі,
однак для їх артикуляції потрібен сильний потік повітря через ротову порожнину. Це частково нагадує
бурю і є основою іконізму» [14, с. 186]. Схоже, що виникає ефект звуконаслідування завдяки повторенню
приголосних між словами чи фразами. У перших восьми рядках монологу спостерігаємо видовження
консонантів, що створює ефект ономатопеї бурі в наступних парах слів: blow – winds; spout – Till; oakcleaving; thunderbolts  Singe; germens – spill; rain! – Nor; Nor – rain; and – despised. Таке повторення
трапляється в перекладах значно рідше – двічі в тексті П. Куліша: грім – мені, звав – вас; один раз у
Панаса Мирного: оладок – круглоту, тричі – в О. Дружиніна: греми – и (видовження голосного), въ –
вашей та въ – волю, та тричі – у Ю. Гаврука: лятучыя – як, удар – раструшчы, вас – Сваімі. Інші
перекладачі не вдаються до видовження приголосних у цільовому тексті.
Асоціативними звуковими парами є також консонанс «bl» та «sp»: «Rumble thy bellyful! Spit, fire!
spout, rain!» [17, с. 903], «Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow! / You cataracts and hurricanoes,
spout» [17, с. 903], «A poor, infirm, weak, and despised old man» [17, с. 903] та «Crack nature’s moulds, all
germens spill at once» [17, с. 903]. У фоносемантиці звуковий комплекс «sp» несе додаткове конотативне
значення «мокроти», «дисперсії води» [15, с. 26], а «bl» позначає «неясність; незадоволення; звук води» [15, с. 26], що також додає експресивності зображуваному. Часткове збереження консонансу
спостерігаємо лише в деяких перекладах: Панас Мирний повторює приголосний «б» – «Цей ливень, грім,
ця буря й блискавиця» [13, с. 590]. В О. Флорі читаємо: «Вой ветер!» [6], О. Дружинін удається до
повторення «т» та «в»: «такъ тѣшьтесь смѣло / Вы надо мной, стоящимъ въ вашей власти» [5, с. 402],
«Такъ, тѣшьтесь въ волю» [5, с. 402]. П. Куліш відтворює «servile ministers» [17, с. 903] консонантом
«підлизи підлі» [12, с. 74]. Також спостерігаємо повторення приголосних у відтворенні «a head / So old
and white» [17, с. 903] у перекладах Василя Барки та О. Дружиніна: «проти голови, / як ця – стара і
сива» [8, с. 82], «головы сѣдой и старой» [5, с. 402]. Найудаліше, на нашу думку, консонанс подано в
перекладах О. Грязнова та Б. Пастернака: «Вий, вихоре! Бий, блискавко! Лий, зливо!» [10, с. 58] та «Вой,
вихрь, вовсю! Жги, молния! Лей, ливень!» [7, с. 159]. У процесі контрастивного аналізу оригіналу й
перекладів ми дійшли висновку, що переклади Б. Пастернак та O. Грязнова мають чимало спільних
елементів, тому можна припустити, що український перекладач послуговувався російським перекладом
як допоміжним засобом. В інших перекладах таке повторення або виражене дуже нечітко, або загалом
відсутнє. Накопичення в перекладі консонанта «р» створює враження звучання грози [1, с. 147], що
спостерігаємо в перекладах П. Куліша та О. Дружиніна. Цей звук простежено в перекладах у такій
кількості: П. Куліш – 38, Панас Мирний – 30, М. Рильський – 27, Василь Барка – 26, О. Грязнов – 19,
О. Дружинін – 39, Б. Пастернак – 26, О. Флоря – 23, Ю. Гаврук – 29. Уважаємо, що в перекладі монологу
Короля Ліра потрібно вдатися до використання свистячих і шиплячих звуків «ж, з, ш, с, дж, дз, ч, ц», що
«витворює враження вітру, шелесту очерету, удару меча об меч, дзижчання кулі, джмеля, бджоли,
скреготу заліза об залізо» [1, с. 169].
Після монологу, який так яскраво зображає бурю, іде пісенька Блазня: «He that has a house to put’s
head in has a good head-piece. / The cod-piece that will house / Before the head has any, / The head and he shall
louse; – / So beggars marry many. / The man that makes his toe / What he his heart should make / Shall of a corn
cry woe, / And turn his sleep to wake. / for there was never yet fair woman but she made mouths in a glass» [17,
с. 903]. Слова Блазня нагадують краплі дощу після сильної негоди, що замальована в монолозі Короля.
Пісеньку написано тристопним ямбом, характерним для жартівливих пісень. Тому, на нашу думку,
важливо зберегти всі модулятори ритму монологу Ліра та пісні Блазня, що вдалося зробити, не всім
перекладачам. Цікавим тут є вибір Ю. Гаврука, який завершує монолог словами: «Губіце, біце! О! Як вам
не сорам!» [11, с. 45], де співзвуччя лексем Губіце, біце, тобто губіть, бийте нагадує луну, створюючи
ефект поступового затихання бурі.
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Окремі науковці, зокрема Чарльз Лемб, уважають, що принципово неможливо поставити трагедію
«King Lear» у театрі, адже жодна техніка не в змозі відтворити звукове навантаження монологу [16, с. 42].
Однак ми вважаємо таку думку хибною, оскільки В. Шекспір писав цю трагедію саме для постановки на
сцені, а для її адекватного сприйняття не обов‟язково застосовувати додаткові засоби, що створюють
шуми, достатньо лише правильно відтворити ритмічний малюнок і звукове навантаження оригіналу.
Проте, якщо розмір вірша можна зберегти в перекладі, то семантика звуків різнитиметься відповідно до
мови.
Засобом художньо-емоційного впливу на читача чи слухача є не лише лексичні засоби, застосовані
автором, та певне поєднання звукових елементів першотвору, але і його просодія, інтонаційний малюнок.
Монолог Ліра написаний неримованим п‟ятистопним ямбом (за винятком рядка «That make ingrateful
man!» [17, с. 903], де маємо тристопний ямб). Також у монолозі наявні елементи трохея, наприклад: «You
sulphurous and thought-executing fires» [17, с. 903], чи «A poor, infirm, weak, and despised old man»
[17, с. 903]. Така ритмічна інверсія посилює смислове навантаження слів, слугуючи цілям емфази. Іншим
розміром тут є спондей: «Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!» [17, с. 903], «Nor rain, wind,
thunder, fire, are my daughters» [17, с. 903], «So old and white as this. O! O! ’tis foul!» [17, с. 903], який
наголошує на особливо важливих лексемах рядка. Отже, для досягнення адекватного впливу на читача
чи слухача перекладач мав би дотримуватися ритмічної сітки вихідного тексту, зберігаючи всі спротиви
мовного матеріалу та наголошуючи на словах, які підкреслив сам автор.
П. Куліш зберігає в перекладі п‟ятистопний ямб (за винятком рядка «О, гуркоти всїм черевом, ригай
огнями!» [12, с. 74], який написаний шестистопним ямбом) та спондей в останньому рядку, опускаючи
інші модулятори ритму. Натомість Панас Мирний використовує три-, п‟яти-, шести- та семистопний ямб,
уникаючи відхилень від ритміки. Цей переклад є найдовшим, адже перекладач не лише збільшує
кількість стоп, але й подовжує кількість рядків (замість 20 рядків в оригіналі, у перекладі їх 30).
М. Рильський, О. Грязнов, Б. Пастернак та О. Флоря зберігають у перекладі п‟ятистопний ямб, уникаючи
скорочення в 9 рядку оригіналу. Однак, якщо М. Рильський зберігає хоча б спондей в останньому рядку,
то О. Грязнов, Б. Пастернак й О. Флоря відмовляються від будь-яких змін. Не зберігає спротив мовного
матеріалу й Василь Барка, який використовує чотири-, шести- та семистопний ямб. О. Дружинін
перекладає п‟ятистопним ямбом (за винятком рядків «На голову мою сѣдую! Громъ небесный, / Все
потрясающій, разбей природу всю» [5, с. 402] та «Реви всѣмъ животомъ, дуй, лей, греми и жги!» [5, с. 402],
які написані шестистопним ямбом), використовуючи спондей у «Реви всѣмъ животомъ, дуй, лей, греми и
жги!» [5, с. 402] та «Какъ эта голова! О, о! позоръ!» [5, с. 402]. Ю. Гаврук так само, як і інші перекладачі,
використовує п‟ятистопний ямб, зберігаючи тристопний ямб в рядку «Людзей няудзячных» [11, с. 45],
відмовляючись від спондея та трохея.
Проаналізувавши ритміку перекладів бачимо, що лише Василю Барці вдалося зберегти 20 рядків
оригіналу, в О. Грязнова й Б. Пастернака – 21 рядок, у решти перекладачів ця кількість варіюється від
23 до 30 рядків. Жоден із перекладачів не відтворив усіх особливостей ритму оригіналу, тим самим
послабивши емоційне напруження монологу.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Аналіз оригіналу та його зіставлення з
українським, російським і білоруським перекладами показали, що в монолозі Короля Ліра „Blow, winds,
and crack your cheeks! rage! blow!‟ певні звукосполучення виступають ономатопами та несуть у собі
сигніфікативні значення, що імпліцитно посилює емоційне напруження монологу. Ритмічна інверсія в
п‟ятистопному ямбі підкреслює смислове навантаження тексту, інтенсифікуючи окремі лексеми. Повне
або часткове нівелювання такої інверсії в перекладах призвело до втрати Шекспірової емфази та,
послабило емоційність монологу. Таке згладжування недоречне, оскільки монолог є кульмінаційним із
погляду сюжетної динаміки твору. Інша причина послаблення емоційного навантаження та часткової
втрати семантики  неможливість відтворити в перекладах звукосимволізм і консонанс, а саме: приголосні «r», «sh», «th», «sh», «tsh», «bl», «sp», що подекуди несуть додаткове смислове навантаження, а
також видовження консонантів між словами та фразами. У перекладах П. Куліша й О. Дружиніна
простежено повторення приголосного «r», що створює своєрідний ефект ономатопеї бурі. В інших
перекладах не знаходимо нагромадження конкретних приголосних для створення образу негоди, що, зі
свого боку, послаблює емоційну експресивність монологу.
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Кравцова Мария. Переводы монолога Короля Лира с одноименной трагедии В. Шекспира:
фоносемантические и просодические аспекты. В статье подано анализ украинского, русского и белорусского
переводов монолога Короля Лира „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ сквозь призму фоносемантики и
просодии. Рассматривается вопрос звукосимволизма, консонанса и ритмического рисунка оригинала.
Фоносемантика и просодия играют важную роль в монологе, который считают кульминационным, ведь именно в
нем происходит момент «прозрения» Короля. Не только с помощью языкового материала, то есть использования
конкретных лексических средств, но и на уровне фонологии и интонологии наблюдаем приращивание
семантических значений, что стает существенно важным в процессе перевода монолога на другой язык. В
результате исследования обнаружено, что в монологе „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ В. Шекспир
прибегает к следующему, чтобы создать в воображение читателя / зрителя образ непогоды: повтор конкретных
консонантов, а также их сочетание, а именно: согласных «r», «sh», «th», «sh», «tsh», «bl», «sp», что временами несет
соответствующую смысловую нагрузку, использование и повтор междометия «о», удлинение консонантов между
словами и фразами. Ни в одном из переводов не находим нагромождения конкретных согласных для создания
образа непогоды, за исключением переводов П. Кулиша и А. Дружинина, что ослабляет эмоциональную
экспрессивность. Интонационный рисунок оригинала – пятистопный ямб, с одной строфой в трехстопном ямбе, с
элементами трохея и спондея. Все переводчики используют в целевом тексте ямб, но не воссоздают всех
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Ключевые слова: В. Шекспир, Король Лир, монолог, перевод, фоносемантика, просодия.
Kravtsova Maria. Translations of King Lear’s Monologue from the Eponymous Tragedy by W. Shakespeare:
Phonosemantic and Prosodic Aspects. The article analyzes the Ukrainian, Russian and Belarusian translations of King
Lear‟s monologue „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ in the light of phonosemantics and prosody. The author
of this article dwells on the issue of reproduction of sound symbolism, consonance and rhythmical pattern of the original.
Phonosemantics and prosody are considered to be important in the monologue, which is viewed as the culminating one, as far
as in it we find the turning point of King‟s „disillusion‟. Not only by means of verbal material, i.e. the usage of specific lexical
resources, but also at the level of phonology and intonology can we find additional semantic meaning what is essential in the
process of monologue‟s reproduction into another language. In the result of our study it was found that in the monologue
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„Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ W. Shakespeare resorts to the following so as to create in reader‟s /
viewer‟s mind the image of bad weather: the repetition of certain consonants and their combinations, namely consonants „r‟,
„sh‟, „th‟, „sh‟, „tsh‟, „bl‟, „sp‟, which sometimes carry certain meaning; usage and repetition of the exclamation „o‟,
elongation of consonants between words and phrases. None of the translations has specific accumulation of consonants so as
to create the image of bad weather, which in its turn weakens the emotional expressiveness. Rhythmical pattern of the
original is iambic pentameter with one stanza written in iambic tetrameter, with elements of trochee and spondee. All
translators have resorted to iambus in the target text, however, do not reflect all the rhythmical inversions of the original what
weakens the semantic load of the lexemes.
Key words: W. Shakespeare, King Lear, monologue, translation, phonosemantics, prosody.

Стаття надійшла до редколегії
31.03.2016 р.

УДК 81ʼ255.2=134.2

Ірина Нічаєнко,
Юлія Кощій

Концепт ЖІНКА у творчості Федеріко Гарсіа Лорки
та його відтворення в українських перекладах В. Вовк
У статті досліджено роль та місце концепту ЖІНКА в трьох драматичних творах Федеріко Гарсія Лорки, а
також способи його адекватного відтворення в українських перекладах, виконаних В. Вовк. Виділено основні
лексичні складники, що формують концепт ЖІНКА в оригіналі та засобами його адекватного відтворення в
перекладі. Запропоновано поділ на мікроконцепти, що формують макроконцепт ЖІНКА. З‟ясовано сутність
концепту, на основі якого вибудовуються образи у творах. Вибудовано збірний образ жінки, що віддзеркалюється в
таких варіаціях la mujer / дружина, la viuda / вдова, la madre / мати, la hija / дочка, la criada / служниця, ключовий
момент яких – соціальна роль, внутрішній світ і покликання жінки. Також відзначено авторську особливість описів,
у яких незначну увагу приділено зовнішнім чинникам, здебільшого характеристику здійснено за допомогою реплік і
ремарок автора. Приділено увагу національно-культурним, лексичним і граматичним особливостям оригіналу, які в
перекладі нерідко приводять до застосування перекладацьких трансформацій та зумовлюють метацентричний
характер перекладу.
Ключові слова: концепт, переклад, метацентричний переклад, оцінка, образ, драматичний твір.

Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження, викладені в статті, зумовлені
потребою розширення перекладознавчих студій і детального вивчення концепту ЖІНКА як одного із
засадничих у системі світосприйняття носіїв іспанської культури та задля його адекватного відтворення
під час перекладу українською мовою.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Вивченням відтворення концепту ЖІНКА займалися вітчизняні
(С. В. Настенко) і зарубіжні вчені (Альварес Солер), проте в аспекті іспансько-українського перекладу
концепт ЖІНКА не досліджували.
Мета й завдання статті  визначити основні способи вираження концепту ЖІНКА в драматичному
творі та засоби його відтворення в перекладі.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Концепт
ЖІНКА належить до базових концептів у будь-якій лінгвокультурі світу й підпорядковується нормам,
стандартам і стереотипам її представників, особливо, коли йдеться про іспанську літературу, де образ
жінки основний, проте концепт ЖІНКА змінювався діахронічно. У центрі уваги нашого дослідження –
драматичні тексти (надалі – ДТ) Ф. Г. Лорки, творчість якого наповнена концептами, що мають широкий
діапазон асоціативних схем, серед них виокремлено концепти КОХАННЯ, ШЛЮБ, СМЕРТЬ, КОЛІР,
КВІТКА та ін., особливе місце серед яких займає концепт ЖІНКА. Цікаво те, що творчіть цього
драматурга припадає на переломний період для Іспанії  перед початком громадянської війни. Він
уважається переломним для іспанської нації.
© Нічаєнко І., Кощій Ю., 2016
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У полі нашого дослідження  три іспанські ДТ Ф. Г. Лорки та їхні переклади, виконані Вірою Вовк:
«La casa de Bernarda Alba» / «Господа Бернарди Альби», «Las bodas de sangre» / «Криваве весілля»,
«Yerma» / «Пустошня». Увагу автора зосереджено на збірному образі жінки, що віддзеркалюється в
таких варіаціях: la mujer / дружина, la viuda / вдова, la madre / мати, la hija / дочка, la criada / служниця,
ключовий момент яких – соціальна роль, внутрішній світ і покликання жінки.
Створюючи художній образ, автор свідомо чи підсвідомо відтворює свою концептосферу та
концептосферу героїв. Вона є продуктом культурно-історичного досвіду всієї національної спільноти, до
якої належать автор і його індивідуального світобачення. Художні концепти можна поділити на
загальнохудожні й індивідуально-авторські. Загальнохудожній концепт – ментальний конструкт, зміст та
експліканти якого переважно збігаються в багатьох художніх текстах різних авторів. Індивідуальноавторський концепт вирізняється тим, що його інформаційна цілісність, зміст і вербалізація притаманні
творчості лише одного автора [6, с. 99]. Тож з‟ясування сутності концептів, на основі яких формуються
образи твору, потрібне для його адекватного відтворення в іншому лінгвальному й культурному
середовищах. Процес формування та видозміни концептів у свідомості представників будь-якого
національно-культурного соціуму є тривалим і проходить певні стадії розвитку як в окремого індивіда,
так і в цілого соціуму. Чинниками, що впливають на зміст і засоби його вербалізації, виступають
соціально-економічні умови, історичні події, наявні в певну епоху естетичні та матеріальні стандарти,
уподобання тощо.
Концептуальні ознаки відображають у нашій свідомості об‟єктивні й суб‟єктивні характеристики
предметів і явищ. Ядро концепту складають конкретно-образні характеристики, які є результатом
чуттєвого сприйняття світу. Абстрактні ознаки є похідними відносно конкретніших, що відображають
спеціальні знання про об‟єкти, отримані внаслідок наукового пізнання. Зміст концепту постійно
збільшується за рахунок появи нових концептуальних характеристик, тому структура концепту досить
динамічна. Концепт ЖІНКА включає мікроконцепти зовнішності, характеру, моральних якостей і
поведінки, але, на відміну від інших авторів, у Лорки лише незначну увагу приділено зовнішнім
чинникам (понятійний епістрат). Так, опис зовнішності в ДТ «La casa de Bernarda Alba» / «Господа
Бернарди Альби» ми можемо зрозуміти з репліки Магдалини:
 Aunque Angustias es nuestra hermana aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza,
y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, porque si con veinte años parecía un
palo vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta! – І хоч Ангустіяса наша сестра, ми тут серед родини
знаємо, що вона стара, хоровита, якраз вона завжди мала між нами менше приваб. Бо коли в двадцять
років виглядала, мов одягнена жердина, то поготів тепер, коли їй сороківка (14, 98).
У наведеному вище прикладі В. Вовк удається до буквального перекладу, хоча відтворення
наступних лексем незрозуміле для сучасного українського читача з огляду на те, що зазначені нижче
лексеми були узуальними лише в Західній Україні в 60-х роках: enfermiza  як хоровита; palo vestido 
як одягнена жердина (жердина – довгий і тонкий [1]), que será ahora  як поготів, у значенні тим
більш [1]. Варіативним відповідником може виступати лексема хвороблива, а не хоровита.
Окрім того, В. Вовк удається до парцеляції з метою надання експресивної паузи, емфатизації на
зовнішності героїні у 20 років, що є цілком виправданим.
В інших творах драматург виносить опис зовнішніх характеристик у ремарки:
Entran el novio y su madre. La madre viste de raso negro y lleva mantilla de encaje. El novio, de pana
negra con gran cadena de oro – Входить Молодий з Матір’ю. Мати вдягнена в простий чорний єдваб,
прикрита мережаним серпанком. Молодий – у чорному вельветі, з довгим золотим ланцюгом (14, 12).
Переклад В. Вовк несе відбиток мови імігрантів, у якій поєднано діалектні та архаїчні лексеми
Західної України 5060 рр. ХХ ст., тієї території, де вона мешкала, а тому вважаємо його одомашненим і
таким, що призводить до деформації авторського задуму й метацентричного перекладу. В. Вовк удається
до заміни іспанської реалії mantilla, ужитої Ф. Г. Лоркою, українською лексемою єдваб, яка
використовується на позначення сорту коштовної шовкової тканини, сучасного атласу, а іспанську
лексему encaje передано українською реалією серпанок (українська тканина на кшталт вуалі) [1]. Такий
переклад не доносить до українського реципієнта образ іспанської матері через утрату реалії мантилья,
що є важливим елементом для сценічного втілення. Окрім того у перекладацькому аспекті цікавий
переклад словосполучення gran cadena, яка відтворена якісним контекстуальним прикметником довгий,
який указує на довжину ланцюга, а не на його вагу. Такий варіант перекладу є виправданим, оскільки не
впливає на передачу важливої соціокультурної інформації.
Основною темою драми «La casa de Bernarda Alba» / «Господа Бернарди Альби» є обмеження
свободи жінки й не випадково всі персонажі твору, крім одного головного героя, є жінками. Концепт
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ЖІНКА в цьому ДТ уключає мікроконцепти МАТИ та ДОЧКА, де акцентовано на соціальному
становищі: ЗАМІЖНЯ – НЕЗАМІЖНЯ. Зокрема, МАТИ – це уособлення чогось старого, древнього,
того, що було до громадянської війни 3639 років, а ДОЧКА – це прояв бунтарства, непокори, незгоди й
прагнення до незвіданого, нового.
Окрім того, концепт ЖІНКА розкривається й на прикладі гострих конфліктів, а саме протистояння
не Нареченої та Нареченого, а Нареченої й Матері Нареченого («Las bodas de sangre» / «Криваве
весілля»). У цьому ДТ Лорка розгортає конфлікт на протиставленні Наречена – Матір. Від самого
початку перед читачем / глядачем постають ножі, потім Місяць і Жебрачка (цей персонаж з‟являється
навіть на початку ДТ «La casa de Bernarda Alba» / «Господа Бернарди Альби»), що є символами смерті,
тобто можна стверджувати, що саме ЖІНКА – це уособлення смерті в Лорки. Цікаво те, що лише один
персонаж у творі має ім‟я, а саме Леонардо, інші ж називаються відповідно до їхніх ролей у драмі. Отже,
автор порівнює Леонардо із собою, борцем за любов, але не до жінки (як у творі), а до рідної держави.
Протягом свого життя драматург ніби протестує, висловлює свою непокору на папері, що й
демонструють усі проаналізовані ДТ.
У кожній культурі національно-культурні цінності та стереотипи з часом змінюються, хоча
незмінними лишаються самі поняття міри й норми, вони формують ці уявлення. О. М. Вольф зауважує,
що всі оцінні значення орієнтовані на норму, яка передбачає рівновагу ознак, що наявні на шкалі та
співвідносяться зі стереотипними уявленнями про середню кількість ознак, якими повинен володіти
об‟єкт [3, с. 55]. Основою для етичних оцінок, під якими маються на увазі норми поведінки, звичаї,
закони, поняття про добро й зло, честь та безчестя, відповідно до яких оцінюється поведінка жінки.
Виходячи з цього, МАТИ представлена авторитарною жінкою, диктатором, тираном, що хоче
тримати все і всіх під контролем, тобто концептуалізацію ЖІНКИ представлено за допомогою її
поведінки, що й вважається характерною особливістю проаналізованого ДТ:
 Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras.
Látigo y mula para el varón. / - Тут буде так, як я велю. Вже не можеш ходити скаржитися до батька.
Полотно і голка - для жіноцтва. Батіг і мул – для мужчин (8, 95).
У вищенаведеному перекладі В. Вовк відтворює метонімію hilo y aguja (нитка та голка)
синекдохою полотно й голка, що характеризує жіночу працю. Такий переклад є метацентричним, але
передає авторську інтенціональність.
Після смерті чоловіка МАТИ оголошує жалобу на вісім років, зачиняє будинок і забороняє донькам
виходити з нього, що відтворюються максимально точно :
…. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que
hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras,
podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y
embozos… / …. Вісім років, поки триватиме жалоба, не війне до цієї хати вітер з вулиці. Уявім собі, що
ми замурували двері й вікна. Так було в домі мого батька і мого діда. Тим часом можете почати
вишивати посаг. Маю в скрині двадцять сувоїв полотна, з якого можете краяти простирадла і
покривала…. (9, 185).
Але доньки намагаються відстоювати свої права та бажання, у їхніх діях відкривається сила
характеру й бажання іншого життя, життя за власними правилами:
 ¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a
vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me
echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! – Ні, я не звикну! Я не можу жити замкнена. Не хочу, щоб
моє тіло стало, як ваше, щоб утримало свій цвіт у цих кімнатах! Завтра вдягнусь у зелену сукню і піду
проходжатися по вулиці! Я хочу вийти! (15, 98).
В. Вовк під час перекладу вдається до об‟єднання третього з четвертим реченням. Об‟єднання
парцельованих елементів призвело до віддалення театрального мовлення від розмовного, оскільки
парцеляція – це один із характерних елементів усного РМ, коли мовлення формується разом із потоком
свідомості й дозволяє мовцеві використовувати «рваний порядок» слів та інтонацію для цілей
актуального членування, виокремлення того, що варто підкреслити (емфаза). Нехтування парцеляцією
через об‟єднання реплік призводить до деформації авторської інтенціональності, оскільки в основі
парцеляції – емоційний стан мовця. Зокрема, цікавий для перекладу фразеологізм ponerse las carnes
(потовстішати), яке передане В. Вовк контекстуальним відповідником, щоб моє тіло стало, як ваше,
що призвело до втрати релевантної інформації, закладеної в оригіналі. Доцільно було б перекласти: Я не
хочу потовстішати, як ви!, з огляду на те, що це є суттєвим елементом.
Не останню роль у формуванні концепту ЖІНКА відіграють символи та кольори, що можна
побачити, наприклад, у зеленій сукні однієї з героїнь (як це зазначено у вищенаведеному прикладі), для
223

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

автора зелений є кольором смерті, що й указує на трагічну кінцівку будь-якого з обраних ДТ. То ж можна
стверджувати, що ми спостерігаємо концептуалізацію Лоркою долі дівчини як трагічної. Зелений колір
з‟являється й в інших творах письменника, що несе смерть в уособленні жінки, Жебрачка в зеленому
вбранні у творі, що в перекладі В. Вовк зберігаються:
Desaparece entre los troncos, y vuelve la escena a su luz oscura. Sale una anciana totalmente cubierta por
tenues paños verdeoscuro. Lleva los pies descalzos. Apenas si se le verá el rostro entre los pliegues) – Зникає
між стовбурами і сцена стає знову темна. Виходить босоніж Жебрачка, уся закутана в темно-зелені
серпанки. Ледве видно обличчя серед складок (47, 27).
Наречена з цієї драми – молода, закохана дівчина, яка робить необдумані вчинки за покликом серця
та не думає про наслідки. Зокрема, тут Лорка вводить ще й рослинну символіку, що також є характерним
елементом для його ДТ:
 No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una
colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, pero voy detrás – Я не можу тебе слухати. Не можу
чути твого голосу. Це так, наче б я випила пляшку ганусівки і заснула в постелі з троянд. І мене тягне –
я знаю, що втону, а все ж таки тягнуся услід (28; 17).
Використання назв квітів – невипадкове, адже в Лорки багато символічних образів, які вказують на
подальше розгортання подій, що збережено в перекладі. Так, троянда – це квітка шаленого кохання й
водночас квітка похоронних обрядів.
У ДТ «Yerma» / «Пустошня» зображується життя жінки, яка стала жертвою свого чоловіка, оскільки
він не міг дати їй найвищого жіночого щастя – стати матір‟ю. Єрма страждає, своїм бажанням мати
дитину вона підносить ЖІНКУ до вищого втілення духовності, наближає її до основного завданя ЖІНКИ
– мати дитину. Аби зрозуміти себе та свого чоловіка, необхідна віддаленість, проблема, конфлікт, а саме
– неможливість породити нове створіння, що В. Вовк адекватно передає засобами української мови:
 En nada te ofendo. Vivo sumisa a ti, y lo que sufro lo guardo pegado a mis carnes. Y cada día que pase
será peor. Vamos a callarnos. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada / Я нічим
тебе не кривджу. Живу в послуху, а те, що мене мучить, ховаю, притуливши до тіла. З кожним днем
буде гірше. Мовчімо собі. Я терпеливо нестиму свій хрест, тільки нічого в мене не випитуй (22; 49).
Семантично точний переклад, проте наявні лексико-граматичні трансформаціцї, зумовлені
асиметрією лінгвістичного характеру. Концептуалізацію образу покірної, терплячої жінки, котра несе
свій хрест, відображено в перекладі, хоча саме в концептуальному плані простежуємо значні розбіжності
в концептуалізації жінки в українському соціумі.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Особливість художнього перекладу  те, що
еквівалентність перекладу окремих елементів художнього тексту та адекватність перекладу в цілому
досягаються лише в тому разі, коли об‟єктами перекладу є не просто лексеми, а концепти, які набувають
певних лінгвальних форм у кожній із досліджуваних мов.
У більшості випадків Лорка подає характеристику своїх персонажів у ремарках, інколи й у
висловленнях. Концептуалізацію ЖІНКИ представлено у зв‟язку з її поведінкою, що є характерною
особливістю проаналізованих ДТ. Із наведеного емпіричного матеріалу можна сказати, що в перекладі
В. Вовк намагається максимально точно відтворювати всі явища, але все ж її переклад тяжіє до
метацентричного перекладу, зокрема послуговується діалектним мовленням Західної України 5060-х
років ХХ ст., що призводить до деформації оригіналу.
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Ничаенко Ирина, Кощий Юлия. Концепт ЖЕНЩИНА в творчестве Федерико Гарсиа Лорки и его
воспроизведение в украинских переводах В. Вовк. В статье исследованы роль и место концепта ЖЕНЩИНА в
трех драматических произведениях Федерико Гарсия Лорки, а также способы адекватного воспроизведения этого
концепта в украинских переводах, выполненных В. Вовк. Выделяются основные лексические составляющие,
формирующие концепт ЖЕНЩИНА в оригинале, и способы его адекватного воспроизведения в переводе.
Предлагается разделение на микроконцепты, которые способствуют формированию макроконцепта ЖЕНЩИНА.
Выясняется сущность концепта, на основе которого выстраиваются образы в произведениях. Выстраивается
собирательный образ женщины, который отражается в следующих вариациях la mujer / супруга, la viuda / вдова, la
madre / мать, la hija / дочь, la criada / служанка, ключевыми моментами которых есть социальная роль, внутренний
мир и призвание женщины. Также отмечается авторская особенность описаний, в которых незначительное
внимание уделяется внешним факторам, в основном характеристика происходит через реплики и ремарки.
Уделяется внимание национально-культурным, лексическим и грамматическим особенностям оригинала, которые в
переводе нередко ведут к применению переводческих трансформаций и приводят к метацентрическому характеру
перевода.
Ключевые слова: концепт, перевод, метацентрический перевод, оценка, образ, драматическое произведение.
Nichaienko Iryna, Koshchii Yulia. Concept WOMAN in the Work of Federico García Lorca and his Play in
Ukrainian Translation V. Vovk. The article investigates the role and place of concept WOMAN in three dramatic works of
Federico García Lorca, and means of adequate representation of this concept in Ukrainian translations performed by
V. Vovk. Basic lexical components that form the concept of women in the original are emphasized and it is shown how to
present an adequate translation. Division into microconcept that contribute to the formation of macroconcept WOMAN is
proposed. It turns out the essence of the concept on which the images are arranged in the works. It is performed a collective
image of women, which is reflected in the following variations la mujer / wife, la viuda / widow, la madre / mother, la hija /
daughter, la criada / maid, the key point of which is the social role, the inner world and the vocation of women. Also it is
noted the author‟s feature description in which less attention is paid to external factors, mainly the characteristic occurs
through replicas, remarks and statements. Attention is paid to the national-cultural, lexical and grammatical features of the
original, which in translation often lead to the use of translation and transformation and lead to metacentric character of
translation.
Key words: concept, translation, metacentric translation, evaluation, image, drama.
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Порівняльний аналіз перекладу метафори
в «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Еліота
У статті проаналізовано способи перекладу одного з основних стилістичних засобів – метафори – на прикладі
порівняння відомих перекладів твору Т. Еліота «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока». Основні проблеми
творчості Т. Еліота – трагізм існування й криза духу, породжені антигуманною цивілізацією, у прогрес якої він не
вірив. Особливо сильно тема загальної деградації культури під тиском цивілізації звучить у творі «Пісня кохання
Дж. Альфреда Пруфрока» (1917), переклад якого здійснено багатьма мовами світу. Для порівняльного аналізу
перекладу обрано переклади «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока», виконані українськими перекладачами
Ю. Я. Лісняком, О. А. Гриценком, В. О. Коротичем, Г. П. Кочуром, М. О. Мокровольським, М. Н. Москаленком,
В. О. Кейсом. Актуальність дослідження відповідності та точності перекладу лишається на часі, проте оптимізація
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Ничаенко Ирина, Кощий Юлия. Концепт ЖЕНЩИНА в творчестве Федерико Гарсиа Лорки и его
воспроизведение в украинских переводах В. Вовк. В статье исследованы роль и место концепта ЖЕНЩИНА в
трех драматических произведениях Федерико Гарсия Лорки, а также способы адекватного воспроизведения этого
концепта в украинских переводах, выполненных В. Вовк. Выделяются основные лексические составляющие,
формирующие концепт ЖЕНЩИНА в оригинале, и способы его адекватного воспроизведения в переводе.
Предлагается разделение на микроконцепты, которые способствуют формированию макроконцепта ЖЕНЩИНА.
Выясняется сущность концепта, на основе которого выстраиваются образы в произведениях. Выстраивается
собирательный образ женщины, который отражается в следующих вариациях la mujer / супруга, la viuda / вдова, la
madre / мать, la hija / дочь, la criada / служанка, ключевыми моментами которых есть социальная роль, внутренний
мир и призвание женщины. Также отмечается авторская особенность описаний, в которых незначительное
внимание уделяется внешним факторам, в основном характеристика происходит через реплики и ремарки.
Уделяется внимание национально-культурным, лексическим и грамматическим особенностям оригинала, которые в
переводе нередко ведут к применению переводческих трансформаций и приводят к метацентрическому характеру
перевода.
Ключевые слова: концепт, перевод, метацентрический перевод, оценка, образ, драматическое произведение.
Nichaienko Iryna, Koshchii Yulia. Concept WOMAN in the Work of Federico García Lorca and his Play in
Ukrainian Translation V. Vovk. The article investigates the role and place of concept WOMAN in three dramatic works of
Federico García Lorca, and means of adequate representation of this concept in Ukrainian translations performed by
V. Vovk. Basic lexical components that form the concept of women in the original are emphasized and it is shown how to
present an adequate translation. Division into microconcept that contribute to the formation of macroconcept WOMAN is
proposed. It turns out the essence of the concept on which the images are arranged in the works. It is performed a collective
image of women, which is reflected in the following variations la mujer / wife, la viuda / widow, la madre / mother, la hija /
daughter, la criada / maid, the key point of which is the social role, the inner world and the vocation of women. Also it is
noted the author‟s feature description in which less attention is paid to external factors, mainly the characteristic occurs
through replicas, remarks and statements. Attention is paid to the national-cultural, lexical and grammatical features of the
original, which in translation often lead to the use of translation and transformation and lead to metacentric character of
translation.
Key words: concept, translation, metacentric translation, evaluation, image, drama.
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Порівняльний аналіз перекладу метафори
в «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Еліота
У статті проаналізовано способи перекладу одного з основних стилістичних засобів – метафори – на прикладі
порівняння відомих перекладів твору Т. Еліота «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока». Основні проблеми
творчості Т. Еліота – трагізм існування й криза духу, породжені антигуманною цивілізацією, у прогрес якої він не
вірив. Особливо сильно тема загальної деградації культури під тиском цивілізації звучить у творі «Пісня кохання
Дж. Альфреда Пруфрока» (1917), переклад якого здійснено багатьма мовами світу. Для порівняльного аналізу
перекладу обрано переклади «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока», виконані українськими перекладачами
Ю. Я. Лісняком, О. А. Гриценком, В. О. Коротичем, Г. П. Кочуром, М. О. Мокровольським, М. Н. Москаленком,
В. О. Кейсом. Актуальність дослідження відповідності та точності перекладу лишається на часі, проте оптимізація
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способів передачі змісту образних одиниць вимагає значної полівекторності в діяльності перекладачів,
професійного володіння мовою оригіналу та мовою перекладу, глибоких знань національних культур, контексту
створення оригінального тексту, філософсько-ціннісних позицій автора. Проблема аналізу способів перекладу
образних одиниць перебуває на стику таких дисциплін, як перекладознавство, стилістика, літературознавство,
лінгвопоектика, культурологія. Пошук оптимальних способів перекладу саме образних одиниць тісно пов‟язаний ыз
національними та індивідуальними цінностями, тому становить значну складність для перекладачів. Проведене
зіставлення засобів перекладу метафори засвідчило, що найчастіше перекладачі вдаються до застосування
лексичних й ідіоматичних еквівалентів зі збереженням відповідного стилістичного регістру, вільного перекладу з
поясненнями, а також синтаксичних трансформацій. Здійснений аналіз використаних у творі метафор дає підставу
зробити висновок про те, що ті образні одиниці, які несуть інформацію про об‟єкти природи, виходять на перший
план, а персоніфікація явищ природи набуває чітко вираженого характеру. Т. Еліот намагається розкрити
взаємозв‟язок між особистістю людини та природою, невід‟ємною частиною якої вона є.
Ключові слова: метафора, переклад, Т. Еліот, «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока», трансформація,
філософсько-ціннісна позиція, контекст.

Постановка наукової проблеми та її значення. У науковій розвідці проаналізовано різні способи
перекладу одного з основних стилістичних засобів – метафори – на прикладі порівняння відомих
перекладів твору Т. Еліота «Любовна пісня Дж. Альфреда Пруфрока». Дослідження відповідності та
точності перекладу лишається актуальним проте оптимізація способів передачі змісту образних одиниць
потребує значної полівекторності в діяльності перекладачів (професійного володіння мовою оригіналу й
мовою перекладу, глибоких знань національних культур, контексту створення тексту перекладу,
філософсько-ціннісних позицій автора).
Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблема аналізу способів перекладу образних одиниць
перебуває на стикові таких дисциплін, як перекладознавство, стилістика, літературознавство,
лінгвопоектика, культурологія. Пошук оптимальних способів перекладу саме образних одиниць тісно
пов‟язаний із національними та індивідуальними цінностями, тому становить значну складність для
перекладачів. Питаннями перекладу образних одиниць займалися такі провідні українські науковці, як
В. В. Коптілов [5], Т. Р. Кияк [4], Р. П. Зорівчак [3], Б. М. Ажнюк [1], Л. В. Коломієць [6], проте питання
потребує постійної уваги й поліаспектного підходу.
Мета й завдання статті. Мета розвідки – порівняльний аналіз способів перекладу метафори на
прикладі твору Т. Еліота «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока» [2] з погляду їхньої семантичної
коректності, збереження образності, передачі філософсько-ціннісного контексту та авторських інтенцій.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Поетична
спадщина Томаса Еліота – англійського поета, драматурга, літературного критика, лауреата Нобелівської
премії – відзначається глибоким філософським змістом, оскільки його поезія вважається елітарною й
потребує від читача значних фонових знань. На думку Г. Мура, Т. Еліот – це «світова фігура вражаючих
розмірів». Він утверджував морально-естетичні цінності в умовах сповненого трагізму ХХ ст., передавав
відчуття людини, яка пережила Другу світову війну та ступила на «спустошену», «безплідну» землю,
увійшла у світ «без Бога».
Основні проблеми творчості Еліота – трагізм існування й криза духу, породжені антигуманною
цивілізацією, у прогрес якої він не вірив. Т. Еліот – поет сучасного міста, йому не притаманне захоплення
сільською природою, характерне для поезії ХІХ ст. Він узагалі байдужий до будь-якої сентиментальності, принциповий прихильник інтелектуальної поезії. За його висловом, «поезія – це не вихлюп
емоцій, а втеча від них». Проте Т. Еліот не закликав позбутись емоційної сфери та обмежити поета
сферою раціональною, сферою чистого інтелекту. Ірраціональне, на думку Т. Еліота, є джерелом поезії.
Автор мусить пропустити емоції крізь розум і передати звичайне почуття так, щоб його словесне
вираження вразило читача.
Контекст тверджень про загальну деградацію культури під тиском цивілізації доводять назви його
ранніх поем: «Спустошена земля» (1922), «Порожні люди» (1925) та ін. Особливо сильно ця тема звучить
у творі «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока» (1917), переклад якого здійснено багатьма мовами
світу.
Для проведення порівняльного аналізу перекладу нами обрано вірш «Пісня кохання Дж. Альфреда
Пруфрока» і його переклади, виконані українськими перекладачами Ю. Я. Лісняком, О. А. Гриценком,
В. О. Коротичем, Г. П. Кочуром, М. О. Мокровольським, М. Н. Москаленком, В. О. Кейсом. Оскільки
твори Т. Еліота наділені високим рівнем метафоричності та образності, то особливу увагу звернуто на
лексико-семантичні, стилістичні, а також синтаксичні способи перекладу одного з найуживаніших
стилістичних засобів – метафори. Твір побудовано як «потік свідомості» Альфреда Пруфрока, а сам
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герой – своєрідна пародія на Гамлета. Це здегенерований Гамлет XX ст., не здатний на вчинок, не
спроможний кохати, бути щасливим. Світ, у якому існує Пруфрок, – ворожий і нездоровий, уселенські
питання, які ніби ставить Пруфрок, – це порожні розмови за чашкою чаю. Твір написано вільним віршем
і Т. Еліот передає гнітючу атмосферу, у якій розгортаються події, а епіграф із Данте підкреслює
похмурий настрій «Пісні кохання...». Вірш містить не пов‟язані логічно епізоди, проте Т. Еліот уважав,
що цей зв‟язок повинен установити сам читач.
Переклад метафори – одного з основних тропів поетичного мовлення, у якому певні слова й
словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи
контрастністю, [7] – вимагає від перекладачів високої майстерності, адже збереження стилю поета й
передача головної думки творів є найважливішими завданнями.
Уже на початку твору в оригіналі ми натрапляємо на метафоричний вислів «the evening is spread out
against the sky». О. А. Гриценко переклав цю метафору таким чином: «вечір простягнувсь під небом цим
блідим». У В. О. Коротича переклад збагачено обставиною «горілиць» і переклад звучить, як «горілиць
прослався вечір просто неба». В. О. Кейс запропонував дещо інший переклад – «вечір простягнувся
проти неба».
Наступна метафора «The muttering retreats оf restless nights in one-night cheap hotels» перекладена
О. А. Гриценком, як «в мурмотінні туляться безсонні ночі по кутках нічліжок», В. О. Коротичем – «ночі
безпритульні туляться по кнайпах та готеликах убогих», а В. О. Кейс узагалі її опускає, не надаючи їй
великого значення. Лексему restless перекладачі передали по-своєму, проте О. А. Гриценко ближчий до
оригіналу. Що стосується «one-night cheap hotels», то у В. О. Коротича з‟являється, крім зменшувального
«готелики», ще й діалектне «кнайпи», що надає перекладу більшої експресивності та місцевого колориту.
Наступна поширена метафора в поєднанні з порівнянням «Streets that follow like a tedious argument оf
insidious intent to lead you to an overwhelming question...» відтворена О. А. Гриценком як «місто нас
вестиме, наче має підступні наміри, / неначе путь пряма є для тебе в нього, / що веде до вбивчого
питання...». Як бачимо, лексему streets замінено лексемою «місто», порівняння «a tedious argument»
опущено, а «підступні наміри» і «overwhelming» перекладено з елементом гіперболізації. Очевидно, що
перекладач добре відчув песимістичний настрій ліричного героя, а також знав про світосприйняття
автора, тому й підкреслює трагізм епітетом «вбивче», що входить до складу метафори. У В. О. Коротича
переклад звучить так: «А вулиці нудні, як сенс нотацій. / Немов на таці хтось вам приніс вражаюче
питання». У цьому перекладі поширеної метафори введено епітет «нудні», а «підступні наміри» замінено
порівнянням «як сенс нотацій». У другому реченні спостерігаємо повне структурне перетворення, проте
образ метафори частково зберігається. В. О. Кейс зробив переклад метафори таким чином: «Вулиці, які
провадять мов марудний арґумент з підступним наміром штовхнути нас до переважаючого питання».
Такий переклад є найбільш точним як структурно, так і семантично. Лише «переважаюче питання»
перекладено не дослівно і ця інтерпретація втратила ту експресивність, яка виражається в оригіналі
лексемою overhelming. В оригіналі синтагма «In the room the women come and go / talking of Michelangelo»
не виражається за допомогою метафоричного перенесення, а от у перекладі О. А. Гриценка й
В. О. Коротича читаємо: «В покої – дами; їхній клан живе / балачками про Мікеланджело.» і «Жінки
базікають: за теревенів тло / їм править Мікеланджело». Перший переклад здійснено з уведенням
метафори «клан живе балачками», другий – метонімії, адже зрозуміло, що темою для розмов дам є твори
Мікеланджело, а не лише його особа. У В. О. Кейса переклад ближчий до оригіналу та не містить тропів.
Для Т. С. Еліота характерне вживання поширених метафор. Наприклад, одна з них представлена
цілою строфою.
The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes,
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night,
Curled once about the house, and fell asleep.
Проаналізуємо використані стилістичні тропи детальніше.
Надзвичайною образністю вирізняється метафора «The yellow fog that rubs its back upon the windowpanes», яку О. А. Гриценко переклав «Туман жовтавий, що розлогу спину тре об шибку». Перекладач
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додав до свого перекладу епітет «розлогу». У перекладі «Жовтий туман, що чухає спину об віконні рами»
В. О. Коротич зберігає і структурну, і образну близькість із першоджерелом, лише для «rub» він вибрав
експресивнішу від «тре» лексему «чухає». В. О. Кейс здійснив дослівний переклад.
Таких самих принципів дотрималися перекладачі при відтворенні метафори «The yellow smoke that
rubs its muzzle on the window-panes». О. А. Гриценко, В. О. Коротич і В. О. Кейс переклали її таким
чином: «Жовтавий дим, котрий вологу морду тиця в шибку», «Жовтий дим, що чухає пику об віконні
рами» і «Жовтий дим, що тре пащею шибу».
Наступний елемент поширеної метафори «Licked its tongue into the corners of the evening»
О. А. Гриценко переклав, як «Що лізе язиком липким до закутків вечірніх». Перекладач здійснив
часткове перефразування, уживши «лізе», а також додавши епітет «липким». В. О. Коротич виконав
переклад таким чином: «Вилизали закутки вечора», В. Кейс – «Лизнув язиком вечірні закутки».
Продовженням цієї поширеної метафори є «Lingered upon the pools that stand in drains». У перекладі
О. А. Гриценко читаємо: «Що до калюж і до ставків притискується чіпко», у В. О. Коротича –
«Подивилися у руду баюру, що стоїть біля брами», у В. О. Кейса – «Полежав на калюжах в дренажах».
Одна й та сама лексема lingered знаходить своє вираження українською в різних лексичних варіантах, що
не стоять в одному синонімічному ряду. У першому перекладі лексему pools, яка має більше ніж одне
значення, перекладач розширив її семантичний спектр, використавши два слова – «калюж» і «ставків».
У другому й третьому випадках перекладачі використали лексеми, що стоять в одному синонімічному
ряді. В. О. Коротич збагатив метафору, увівши епітет «руду», який відсутній в оригіналі. Він вибрав саме
цей колір, очевидно, з огляду на семантичну структуру лексеми drains, одним зі значень якої є «дренажна
труба», а вода, що витікає з неї, як відомо, зазвичай має саме такий колір. Стосовно самої лексеми drains,
то її дослівний переклад здійснено в третьому варіанті. У другому перекладі її замінено лексемою
«брами», найімовірніше, щоб зберегти риму.
Наступний приклад – поширена метафора «Let fall upon its back the soot that falls from chimneys» і,
відповідно, три її різні переклади – «Пічною сажею собі замурзуючи боки», «Обтрусили зі спин кіптяву»
й «Підставив спину сажі, що падала із димарів». Дослівним перекладом і найближчим до оригіналу є
третій переклад. У першому та другому випадках спостерігаємо паралельне іменування метафор основи,
тобто структуру змінено, але образ збережено.
Ще один елемент поширеної метафори, яку аналізуємо, – «Slipped by the terrace, made a sudden leap».
Перекладачі відтворили її таким чином: «Через терасу прослизнув, зробив стрімкий стрибок – і»,
«Ковзнули задумливо, стрибнули на террасу», «Прослизнув повз тераси і – раптом – стрибнув!» У
першому й третьому перекладах зроблено спробу створити ефект несподіванки за допомогою видозміни
синтаксичної конструкції, що й було успішно зреалізовано.
Завершальним елементом є «And seeing that it was a soft October night, сurled once about the house, and
fell asleep.» О. А. Гриценко виконав переклад таким чином: «Уздрівши, що уже лягла м’яка жовтнева
ніч, кільцем круг дому закрутивсь і в сон заліг глибокий», В. О. Коротич – Огледіли м’яку ніч жовтневу,
обкрутилися навколо будинку і поснули зразу», а у В. О. Кейса читаємо: «А тому, що це була вогка
жовтнева ніч, згорнувся клубком навколо дому і заснув». Синтаксично збережено структуру лише
впершому випадку. Щодо лексичного аспекту, то В. О. Кейс «oft» переклав як «вогка». Перший переклад
більш поетичний та образний унаслідок використання лексеми «уздрівши» й уведення сталого епітета
«глибокий».
Пофразово проаналізувавши вищезазначену строфу, яка являє собою поширену метафору, можна
зробити висновок про те, що Т. С. Еліот надавав опису природних явищ великого значення. У його
рядках туман і дим оживають, поводяться, як містичні істоти, надаючи віршу пригніченого, навіть дещо
депресивного настрою. Метафори, що несуть інформацію про об‟єкти природи, виходять на перший
план, а персоніфікація явищ природи набуває чітко вираженого характеру. Автор намагається розкрити
взаємозв‟язок між особистістю людини й природою, адже відомо, що людина є її невід‟ємною частиною.
Для поета природа – це не просто оточення людини, а динамічна, рухлива стихія, світ вітру, річок, лісів.
У наступній строфі поет знову вживає метафору, пов‟язану з димом «And indeed there will be time /
For the yellow smoke that slides along the street, / Rubbing its back upon the window-panes». У перекладі
О. А. Гриценка читаємо: «Воістину, надійде час І для туману, що вздовж вулиці сердито Клубочучись,
жовтавим боком тре об шибку». Лексема «воістину» надає перекладу особливо піднесеного, навіть
дещо сакрального звучання. Але поет уважає за потрібне здійснити субституцію «smoke» – «дим» на
«туман». Дієприкметник «rubbing» замінив іншою за значенням лексемою – «клубочучись».
В. О. Коротич так переклав цю метафору: «Часу ще залишилось досить, / Щоб дим провулок жовто
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сповнив, / Почухав спину об кватирки». Перекладач трансформував деякі елементи, зокрема «the yellow
smoke» – «жовтий туман» на «…провулок жовто сповнив», а використання дієприкметника «rubbing»
замінив дієсловом минулого часу «почухав». У В. О. Кейса переклад звучить так: «І дійсно, буде час /
Жовтому димові, що ковзає по вулицях / І тре об шиби плечі». Як і в попередньому випадку,
дієприкметник замінено дієсловом, але у формі теперішнього часу.
Цікавий переклад метафори в строфах «There will be time to murder and create, / And time for all the
works and days of hands / That lift and drop a question on your plate». Так, О. A. Гриценко звертається до
способу вільного перекладу: «Надійде час для втрат гірких і час для зиску, / Час для ремесел, час для рук,
що схоплять чіпко / Питання – і ребром його, у власну миску...». Перекладач частково перефразував
дієслівний елемент метафори й додав обставину «ребром», щоб зробити доступнішим сприйняття цієї
метафори з огляду на загальновідому фразеологічну одиницю «поставити питання ребром».
У перекладі В. A. Коротича простежуємо новостворену авторську метафору, яку він увів у текст:
«Всім справам час і навіть тій, / Що дивиться запитливо зі столу», але оригінальну метафору він
опустив. В. O. Кейс теж частково звернувся до способу вільного перекладу – «і буде / Час для всіх робіт і
денних рук, / Які підносять і кидають питання тобі на блюдо», опустивши початковий компонент
метафори й увівши прикметник «денних».
У перекладі метафори «And time yet for a hundred indecisions, / And for a hundred visions and revisions, /
Before the taking of a toast and tea» цікаве застосування В. O. Кейсом способу транслітерації лексеми
visions. Переклад у його виконанні звучить таким чином: «Час для тебе і час для мене, / Час на сто
вагань і візій, / Час на сто ревізій / Перед чайочком і сухариком мащеним». Автором перекладу
використано переміщення деяких елементів метафори й уведено власний прикметник «мащеним».
Вільним перекладом скористався й О. A. Гриценко: «Для мене і для вас надійде час, я знаю, / Для сотні
запитань без рішення, для сотні / Видінь, з-поміж котрих не справдилися жодні, – / Надійде ще раніш,
ніж час для грінки й чаю». У цьому випадку лексеми «запитань» і «видінь» поширено означеннями «без
рішення» і «з-поміж котрих не справдилися жодні», які відсутні в оригіналі та служать доповненням до
створення загального настрою перекладу. Використання перекладачем цих означень, на нашу думку,
доречне, адже вони не віддаляють інтерпретацію від оригіналу й ще раз підкреслюють трагічність та
невизначеність, які оточують ліричного героя. Переклад у виконанні В. O. Коротича звучить дещо поіншому: «Стривай – то час для нас із вами – / Для звершень та для намагань, / Для сотень перерішень
та вагань, – / Якими ж почнемо словами?». Як бачимо, В. O. Коротич теж використав вільний переклад,
додавши лексеми «звершень» і «намагань», але опустивши переклад «visions» та створивши за зразком
англійської власну лексему «перерішення», що відповідає лексемі revisions.
Наступним зразком для аналізу є поширена метафора «My morning coat, my collar mounting firmly to
the chin». У перекладі О. A. Гриценка цей епізод звучить так: «Піджак буденний, комірець, що тре
нещадно шию». Обставину способу дії «firmly» – «щільно», «міцно» перекладач трансформував у
«нещадно», а «ранковий піджак» замінив на «буденний». В. O. Кейс переклав цей троп таким чином:
«Мій ранішній жакет, до підборіддя ковнір штивний». Як бачимо, перекладач застосував дещо застарілі
в українському словнику лексеми «ковнір» і «штивний», проте вони влучно передають семантикостилістичне навантаження лексичних одиниць мови оригіналу. З опису одягу можна зробити висновок,
що Пруфрок – інтелігента людина, адже він одягнений у піджак, носить сорочку із туго застебнутим
коміром, проте він не належить до кола багатих людей, оскільки «My necktie rich and modest, but asserted
by a simple pin» – «Краватку дорогу дешева защіпка тримає...» (переклад О. A. Гриценко), «Благий мій
одяг» (переклад В. O. Коротича), «Мою краватку, пишну, скромну, щепила шпилька сильно» (В. O. Кейс).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Аналіз лексико-семантичних, стилістичних
та синтаксичних засобів перекладу авторської метафори свідчить про те, що перекладачі використовують
відповідні метафори цільової мови, доповнюють передачу метафоричного образу мови оригіналу
релевантними епітетами та порівняннями, удаються до вільного перекладу, пропонуючи необхідні
уточнення й пояснення, а також здійснюють певні синтаксичні трансформації. Порівняльні перекладацькі студії свідчать про те, що, назважаючи на значні відмінності в національних картинах світу
англійців та українців, перекладачі пропонують максимально наближені семантико-стилістичні
відповідники задля збереження образності й стилістики мови оригіналу та інтенцій автора. Подальші
дослідження уможливлять глибше розуміння національного світосприйняття й оптимізації способів
перекладу образних текстів.
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Павлюк Алла, Рогач Оксана. Сравнительный анализ перевода метафоры в «Песне любви
Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Элиота. В статье анализируются способы перевода одного из основных
стилистических средств – метафоры – на примере сравнения существующих переводов произведения Т. Элиота
«Песня любви Дж. Альфреда Пруфрока». Главные проблемы творчества Т. Элиота – трагизм существования и
кризис духа, вызванные антигуманной цивилизацией, в прогресс которой он не верил. Особенно сильно тема
всеобщей деградации культуры под давленим цивилизации звучит в произведении «Песня любви Дж. Альфреда
Пруфрока» (1917), перевод которого осуществлен на многие языки мира. Для проведения сравнительного анализа
перевода взяты переводы «Песни любви Дж. Альфреда Пруфрока», сделанные украинскими переводчиками
Ю. Я. Лисняком, О. А. Гриценко, В. О. Коротичем, Г. П. Кочуром, М. О. Мокровольским, М. Н. Москаленко,
В. О. Кейсом. Исследование соответствия и точности перевода остается своевременным, но оптимизация способов
передачи содержания образных единиц требует значительной поливекторности в деятельноси переводчиков,
профессионального владения языком оригинала и языком перевода, глубоких знаний национальных культур,
контекста создания оригинального текста, философско-ценностных позиций автора. Проблема анализа способов
перевода образных единиц находится на стыке таких дисциплин, как переводоведение, стилистика,
литературоведение, лингвопоэтика, культурология. Поиск оптимальных способов перевода образных единиц тесно
связан с национальными и индивидуальными ценностями, поэтому составляет значительную сложность для
переводчиков. Проведенное сопоставление способов перевода метафоры показало, что чаще всего переводчики
обращаются к использованию лексических и идиоматических эквивалентов с сохранением соответствующего
стилистического регистра, свободного перевода с объяснениями, а также синтаксических трансформаций.
Произведѐнный анализ использованных в произведении метафор дает возможность сделать вывод о том, что те
образные единицы, которые несут информацию об объектах природы, выходят на первый план, а персонификация
явлений природы приобретает четко выраженный характер. Т. Элиот старается раскрыть взаимосвязь между
личностью человека и природой, неотъемлемой частью которой он является.
Ключевые слова: метафора, перевод, Т. Элиот, «Песня любви Дж. Альфреда Пруфрока», трансформация,
философско-ценностная позиция, контекст.
Pavliuk Аlla, Rohach Оksana. Comparative Analysis of the Translations of Metaphor in «The Love Song of
J. Alfred Prufrock» by Thomas Eliot. This article is devoted to the analysis of the ways of translation of one of the main
stylistic devices – metaphor – on the basis of the comparison of the existing translations of «The Love Song of J. Alfred
Prufrock» by Thomas Eliot. The main issues raised by T. Eliot in his works are a tragedy of existence and a spiritual crisis
caused by an antihuman civilization in the progress of which he did not believe. An idea of the general degradation of a
culture under the pressure of a civilization is very strongly expressed in the work «The Love Song of J. Alfred Prufrock»
(1917) that was translated into many languages. In order to perform a comparative analysis of the translations we chose the
translations of «The Love Song of J. Alfred Prufrock» done by the Ukrainian translators Yu. Lisniak, O. Hrutsenko,
V. Korotych, H. Kochur, M. Mokrovolsky, M. Moskalenko and V. Keis.
The study of the accuracy and relevancy of the translation has not lost its topicality but the optimization of the ways of
translating figures of speech requires many abilities from the translators – a good command of the source and target
languages, profound knowledge of the national cultures, a context of the creation of the original text, philosophy and values
of the author. The problem of the translation of figures of speech is studied in stylistics, literature and translation studies,
culture studies, language poetics. The search for the best ways of the translation of the figures of speech is closely connected
with national and individual values, that is why it causes a lot of difficulties for the translators. Comparative studies of the
ways of translating metaphors has shown that most of all the translators use lexical and idiomatic equivalents of the same
stylistic register, a free translation with comments and explanations, as well as syntactic transformations. A conducted
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analysis of the metaphors used in T. Eliot‟s work proves that those figures of speech that convey the information about nature
are of the main importance and a personification of the natural phenomena is clearly manifested. T. Eliot also tries to discover
a connection between a person‟s character and nature whose integral part he is.
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Ірина Петрова: художній переклад «Слова о полку Ігоревім»
як результат наукового дослідження
У статті проаналізовано відтворення жанрово-стилістичних особливостей пам‟ятки ХІІ ст. – «Слово о полку
Ігоревім»  у перекладі англійською мовою. Матеріалом дослідження слугує текст ліро-епічної поеми та її
англомовний переклад І. Петрової. Актуальність дослідження зумовлена потребою встановлення способів
розв‟язання лінгвостилістичних проблем перекладу епічного твору, а також надзвичайною вагомістю цієї
середньовічної пам‟ятки у світовій літературі. Ця наукова розвідка простежує способи та методи відтворення
словесних образів хронологічно віддаленого твору, реалій, темних місць, синонімічних рядів та збереження
концепту назви оригіналу в зазначеному перекладі, якому передувала велика дослідницька праця науковця.
І. Петрова, досліджуючи «Слово» в зіставленні з англомовними перекладами, виокремлює низку принципів, які
потрібно враховувати, перш ніж розпочати переклад творів цього жанру. На основі аналізу, викладеного в
дисертації, І. Петрова випрацювала етапи адекватного перекладу епічної поеми, яких дотримувалась у власному
перекладі.
Ключові слова: епічна поема, жанрово-стилістичні особливості, хронологічно віддалений твір, англомовна
Словіана, переклад.

Постановка наукової проблеми та її значення. Якщо дослідження рецепції української літератури
літературами світу при тоталітарному режимі загалом не належало до, так би мовити, «престижних», то
англомовна Словіана загалом не була об‟єктом тривалих досліджень не лише в українському
перекладознавстві, а й в англомовному, російському та білоруському. Виняток становить кандидатська
дисертація І. Петрової («Некоторые вопросы теории перевода (на материале новой попытки перевода
«Слова о полку Игореве» на английский язык)» [4]), у якій англомовні переклади твору, а саме переклади
Л. Вінера, Л. Магнуса, Г. Бокларк і С. Кросса, слугують авторові дослідчим матеріалом для осмислення
суті деяких проблем художнього перекладу. Ґрунтовно аналізуючи ці переклади, І. Петрова виокремлює
їх основний недолік – невідповідність оригіналові. Перекладачі залишили поза увагою елементи
поетичної форми пам‟ятки й створили прозові переклади. Окрім того, у цих перекладах чимало
змістових перекручень, зумовлених лексичними та граматичними дивергентними рисами давньоруської
й англійської мов.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У
дисертаційному дослідженні І. Петрова трактує пам‟ятку як твір ліро-епічної поезії, а тому виокремлює
низку принципів, які потрібно врахувати, перш ніж розпочати переклад творів цього жанру. Це
дослідження цікаве ще й тим, що його автор сама високохудожньо переклала «Cлово» англійською
мовою, який подала в додатку до дисертації. Мета перекладу полягала в намаганні «відтворити для
читачів не лише зміст, а й звучання пам‟ятки» [4, c. 7]. Цей перший, але не єдиний англомовний переклад
епічної поеми, здійснений поза англомовним світом, з‟явився в «Трудах Тбилисского педагогического
института иностранных языков» 1958 р. Його перевидало московське видавництво «Прогресс» (1981 р.)
як тримовний із паралельним давньоруським текстом. Вступна стаття, коментарі та російський переклад
належать Д. Лихачову [5].
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На основі вивчення тексту «Слова...» й зіставлення його з літописними оповідями та іншими
пам‟ятками давньоруської літератури І. Петрова вважає цю епічну поему найдавнішою з уже відомих,
проте, на жаль, російською, а не руською, що й відчувається в тканині перекладу («The Russia’s sons»
[5, c. 71] (рускихъ сыновь), «Russian land» [5, c. 35] / «The land of Russia» [5, c. 5, 57, 73] (руская земля)),
тоді як англомовні перекладачі В. Кіркконел і П. Крат уже в 1947 р., (переклад виконано раніше, ніж
переклад І. Петрової) трактують пам‟ятку саме як приналежну до давньоруської літератури – «the land of
Russ» [7, c. 5], «Russ-land» [7, c. 9]. Доречніше було б, звичайно, графічно передати цю лексему як «Rus’»,
палаталізуючи літеру «s», а не подвоюючи її. Тут потрібно згадати й етносоціальний термін «русичи»,
який трапляється лише в «Слові». У композиції пам‟ятки він набуває багатопланового змісту, поєднуючи
етнічне, політичне, територіально-географічне та культурне значення, тоді як у перекладі простежуємо
лише «the Russians» [5, c. 37].
Ґрунтуючи своє дослідження на елементах «звукового інструментування», а саме на асонансах,
алітерації, повторах, паралелізмах, анафорах і рефренах, дослідниця намагається з‟ясувати форму цього
давнього вірша. На думку І. Петрової, давньоруський текст складається з 903 ритмічних одиниць – рядків,
тонічний вірш загалом дво- й тринаголошений [4, c. 5–6]. Власне такий текст і слугував перекладачеві
підґрунтям у роботі. При відтворенні рими оригіналу виникають певні труднощі як морфологічного, так і
синтаксичного характеру. Оскільки морфологічна рима (за І. Петровою) не властива англійській мові, яка
втратила значну кількість дієслівних та іменникових закінчень, дослідниця у своєму перекладі «Слова»
замінює її, наскільки можливо, іншими засобами «звукової інструментації», що властиві і епічній поемі, і
англійській поезії, зокрема алітераційним віршем. Наприклад: «(земля) костьми была посѣяна, // а
кровию польяна...» [5, с. 44] – «(the earth) was sown with bones // Watered with blood» [5, c. 45].
На основі аналізу, викладеного в дисертації, І. Петрова випрацювала етапи адекватного перекладу
епічної поеми, яких дотримувалась у власному перекладі, а саме: 1) вивчення твору в цілому, у єдності
форми й змісту, з урахуванням місця та часу його написання; 2) працюючи над перекладом пам‟ятки,
перекладач повинен попередньо випрацювати певну схему відтворення жанрово-стилістичних домінант
на основі об‟єктивних критеріїв, які він знаходить у творі; водночас відтворення форми дає змогу глибше
проникнути в зміст, а в деяких випадках і з‟ясувати суперечливі значення того чи іншого епізоду;
3) розчленування цілого на частини й ґрунтовне вивчення окремих елементів: особливостей форми та
всієї системи художніх засобів утілення задуму автора, на основі літературознавчого й лінгвістичного
аналізу; 4) зіставлення засобів мови оригіналу та мови перекладу, щоб віднайти в останньому
функціональні відповідники для адекватного відтворення тих чи інших явищ оригіналу; 5) відтворення
твору іншою мовою зі збереженням, за змогою, усіх його особливостей (художніх, стилістичних,
мовних), не порушуючи специфіки мови перекладу [4, с. 2122]. Оцінюючи працю І. Петрової, потрібно
враховувати рівень філологічних досліджень тієї доби, коли зміст і форму розглядали відокремлено.
У дисертаційній роботі І. Петрова детально досліджує з перекладознавчого погляду синонімічні
ряди пам‟ятки, зосереджуючи увагу на способах їх перекладу. Оскільки вибір того чи іншого
відповідника для перекладу лексеми оригіналу залежить не лише від конкретного контексту, у якому
вона міститься, а й від широкого контексту всього твору, науковець розглядає всі випадки застосування
синонімів і детально обґрунтовує вибір відповідної лексеми в зіставленні з іншими англомовними
перекладами. Аналізуючи синонімічні ряди твору («мужество», «ратный духъ», «буесть», «буйство»;
«бѣда», «напасть», «зло»), І. Петрова дотримувалася таких принципів: із синонімічного ряду мови
перекладу потрібно добирати лексему, що найточніше відповідає лексемі оригіналу; добираючи синонім,
перекладач повинен зважати на стиль твору, оскільки важливо зберегти не лише семантичну, а й
стилістичну відповідність; вибір певного синоніма може зумовлюватися потребою відтворити певний
елемент форми оригіналу (у перекладі І. Петрової – алітерацію); вузький контекст може спричинитися до
вибору лексеми за межами відповідного синонімічного ряду. Щодо останнього принципу, то
перекладачеві потрібно докласти максимум зусиль, уміння та обережності, оскільки такий вибір може не
лише перекрутити цей контекст, а й знівелювати ідейно-художній задум автора твору.
Окрім семантичних синонімів, науковець розглядає й стилістичні синоніми («словосполучення, яке
відповідає певному поняттю та виражене тією чи іншою лексемою» – визначення І. Петрової [4, с. 10]),
що є складниками системи образів цього твору й образність яких потрібно відтворити в чіткій
відповідності щодо норм мови перекладу [4, с. 12]. Дослідниця зупиняється на відтворенні стилістичних
синонімів таких понять: момент виступу в похід – «въсести на комони», «въступити въ стремень»;
активна оборона Русі – «навести плъкы», «вести вои», «поискати града»; половецькі набіги – «половцы
побѣдами нарищуще», «по руской земли прострошася»; оборона – «кликомъ поля прегородиша,
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преградиша чрълеными щиты», «загородить полю ворота»; перемога – як стилістичні синоніми цього
слова, автор використовує терміни того часу «потоптати плъки», «отворити врата», а також застосовує

символіку води: випити води з ріки, замутити ріку, висушити ріку означало перемогти, підкорити народ,
який живе на її берегах; військова поразка – падіння стягів Ігоря, а також розгорнуті метафори в промові
бояр до Святослава; визнання поразки – «повергнуть копѣя», «понизить стяги», «поклонить главу»,
«вложить в ножны мечи»; смерть у бою – «главу свою приложити», «полечь за землю Рускую», «на тоцѣ
животъ кладутъ», «дружину птицъ крилы приодъ, а звъри кровь полизаша»; князь Ізяслав «изрони
жемчюжну душу», «притрепан литовськими мечами».
Основні мовні труднощі, які постають перед перекладачем у процесі перекладу, пов‟язані з
особливостями мовних систем і способами їх використання для найменування об‟єктів та опису
ситуацій. Це не лише специфічність семантики мовних одиниць, а й розбіжності «картин світу», за
допомогою яких відображають позамовну реальність і відмінності в самій реальності, що описується в
текстах, які перекладаються [2, с. 19]. Отже, велике значення для здійснення адекватного перекладу
хронологічно віддаленого твору мають відмінності в самій реальності, що описується в оригіналі, від
реальності сьогодення, аналіз та порівняння соціально-культурної специфіки часу створення оригіналу й
часу його перестворення в перекладі. Адже «вірність епосі, у яку створено твір,  одна з основних
складових частин адекватності перекладу, поряд із вірністю авторові оригіналу та вірністю сучасній
епосі, сучасному суспільному життю, сучасному читачеві» [3, с. 126].
Перекладаючи часово віддалений твір, І. Петрова намагалась уникнути надлишкової архаїзації, не
вживаючи архаїзмів, які були б незрозумілі англомовному читачеві без коментарів. Так, замість точного
англомовного відповідника давньоруській лексемі «путины» («А самаю опуташа въ путины желѣзны
(бояри)» «jesses» (лексема зникла), простежуємо архаїзм «gyves», що не є точним відповідником лексемі
оригіналу, але відтворює образ і цілком зрозумілий англомовному читачеві. У перекладі вжито не лише
лексеми-архаїзми, як-от: «to befit», «to behold», «to hearken», «to enshroud», «to quaff», «to slay», а й
архаїчні граматичні форми: особовий займенник 2 ос. одн. – «thou» («thee») й узгоджені з ним форми
дієслова – «goest» i «dost go»; присвійний займенник – «thy», «thine», особовий займенник 2 ос. мн. –
«ye»; архаїчні форми множини іменників, скажімо «brethren», «hooves»; архаїчна форма дієприкметника –
«gotten»; умовного способу дієслова – «If it be»; наказового способу дієслова – «speak not»; архаїчна
флексія 3 ос. одн. в теперішньому неозначеному часі, як от «hath», «thinketh», «doth». І. Петрова вважала,
що такий ступінь архаїзації твору дасть змогу сповна відтворити епоху «Слова» і аж ніяк не ускладнить
читачеві прочитання перекладу.
Аналіз відмінностей оригіналу та сьогодення чи часу створення перекладу, зіставлення лексичного
рівня тексту-джерела й вихідного тексту (а саме одиниці ономастикону та реалії) має особливе значення
під час роботи над перекладом «Слова о полку Ігоревім» – твору, який з особливою точністю відтворює
події походу князя Ігоря, побут, життя й соціально-культурну специфіку Русі ХІІ ст. Більшість реалій у
перекладі І. Петрової відтворено, але були й такі, значення яких виокремити дослідниці було важко з
огляду на численні їх трактування. Це, скажімо, «шереширы», «стрикусы», «папорзи». Слушно вдається
перекладач до транслітерації при відтворенні грошових одиниць: «ногата» – «nogata», «рhзана» –
«riezan» [5, c. 63]. Саме цей метод відтворення сприяє перенесенню читача в атмосферу чужої мови й не
руйнує топографічного хронотопу тексту.
У пам‟ятці трапляються місця, де очевидне псування тексту, прочитання – незрозуміле, а
запропоновані кон‟єктури залишаються лише гіпотезами, які поділяють не всі дослідники. Це такі
приклади: «спала князю умь похоти» [5, c. 30], «свистъ звѣринъ въста (въ стазби)» [5, c. 34], «кая раны
дорога» [5, c. 40], «бѣша дебрь Кисаню и несошлю къ синему морю» [5, c. 54], «рекъ Боянъ и ходы на (и
Ходына) Святъславля пѣснотворца» [5, c. 86]. Особлива група «темних місць» пам‟ятки  місця,
граматична структура яких зрозуміла, а суперечки виникають на ґрунті значеннєвих інтерпретацій, як-от:
«клюками подпръся о кони» [5, c. 70], «помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобицѣ» [5, с. 28],
«живыми шереширы стрѣляти» [5, c. 62]. До регістру «темних місць» належить і ряд окремих лексем
«Слова», значення яких навіть із допомогою контексту важко збагнути: дієслово «въсрожити»,
«могуты», «татраны», «шельбиры», «топчакы», «ревугы», «ольберы», «харалуг» та похідні від нього
[6, т. 5, с. 107]. На жаль, ці приклади не зацікавили І. Петрову як дослідника «Слова», а відтворення їх у
перекладі залишається дискусійним. Можна також сперечатись і щодо перекладу самого заголовка
пам‟ятки – доречніше було б використати лексему «song» як еквівалентну давньоруській «слово», а не
«lay»; лексеми «raid» / «campaign» («пълк»), замість «warfare». Варто було б перекладачеві замислитися
над еквівалентами низки лексем «Слова», де натомість знаходимо абсолютно відмінні у своєму значенні
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лексеми. Наприклад: «Яръ туре Всеволодѣ! // Стоиши на борони …» [5, с. 40] – «O Vsevolod, you fearless
bull! // You stand at bay…» [5, c. 41]; «Уже намъ своихъ милых ладъ // ни мыслию смыслити // …» [5, с. 50] –
«Now shall we never // See our dear lovers // …» [5, c. 51].
Попри зазначені недоліки, загалом і зміст, і поетичні засоби «Слова...» І. Петрова відтворила досить
правильно та з почуттям естетики. Як стверджує проф. Ю. Жлуктенко [1, с. 4], англомовний читач
отримав текст пам‟ятки, у якому збережено і властиву йому величність епічної оповіді, і глибокі роздуми
над нещастями Русі, і скорботу через князівські міжусобиці: «Дружину твою, княже, // птицъ крилы
приодъ, // а звъри кровь полизаша» [5, с. 68] – «O prince, The birds have clothed // Your warriors with their
wings, // The beasts have lіcked up their blood!» [5, c. 69]; «Не было онъ обидh порождено, // ни соколу, // ни
кречету, // ни тебѣ, чръный воронъ, // поганый половчине!» [5, с. 38] – «It was not born to be worsted // By
the falcon, // Nor by the gerfalcon, // Nor by you, o black raven, // Pagan Polovets!» [5, c. 39]; «Другаго дни
велми рано // кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; // …» [5, c. 38] – «Full early on the morrow // A blood-red
dawn foretells the day» [5, c. 39]; «Тоска розлияся по Руской земли; // печаль жирна тече средь земли
Рускыи» [5, c. 50] – «Woe overflowed // The land of Russia, // Deep sorrow floaded // The Russian land»
[5, c. 51]; «А Игорь князь поскочи // горностаемъ кь тростию // и бѣлымъ гоголемъ на водѣ // Възвръжеся
на бръзъ комонь // и скочи съ него босымъ влъкомъ» [5, c. 80] – «Prince Igor raced down // To the reeds like
an ermine, // Like a white drake // he cast himself on the waters // He leapt onto his fleet-footed steep // He sprang
down like a grey wolf» [5, c. 81]; «Тяжко ти головы кромѣ плечю, // Зло ты тhлу кромѣ головы – // Руской
земли безъ Игоря» [5, с. 86] – «Hard it is for the head // Without the shoulders, // Woe to the body // Without
the head! // Woe to the land of Russia // Without Igor!» [5, c. 87].
Англомовна Словіана слугує багатим дослідчим матеріалом не лише з погляду множинності
перекладів, а й щодо способів відтворення жанрово-стилістичних особливостей епічної поеми. В особі
перекладача поєднуються дві іпостасі: спершу він виступає інтерпретатором концептуального
наповнення оригіналу, а далі він уже «співавтор» закладеного наповнення в перекладі. Отже, перша
стадія перекладу – це взаємодія уявлень автора тексту-оригіналу з тим, що закладено в картині світу
тексту-джерела з наступною орієнтацією на схожу картину світу у свідомості перекладача. Наступний
етап – «концептуальний переклад»: збереження концептів, закладених автором оригіналу, тобто
відтворення функціональної значущості вербальних одиниць (словесних образів, реалій, одиниць
ономастикону).
Адекватний переклад середньовічного тексту залежить від його правильної інтерпретації й
можливий лише тоді, коли перекладачі зосередять увагу на жанровій моделі, зокрема цілісно сприймуть
жанрові елементи оригіналу як вторинні утворення та вербалізують їх засобами цільової мови, долаючи
проблеми часопростору й сприяючи культурній адаптації перекладу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Переклад «Слова...» І. Петрової займає почесне
місце в англомовній Словіані. Інтерпретацію концептуального наповнення середньовічної пам‟ятки
здійснено в дисертаційному дослідженні. Виступаючи вже «співавтором» закладеного наповнення в
перекладі, науковець високохудожньо відтворює жанрово-стилістичні домінанти твору, із почуттям
естетики вказує читачеві на хронологічну віддаленість оригіналу, зберігаючи архаїчність мови (цього
вимагає стиль оповіді) і водночас уникає надмірної «історизації».
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Сытар Руслана. Ирина Петрова: художественный перевод «Слова о полку Игореве» как результат
научного исследования. В статье анализируются особенности воссоздания жанрово-стилистических особенностей
поэмы ХІІ в. – «Слова о полку Игореве»  в англоязычном переводе. Материалом исследования послужил текст
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лиро-эпической поэмы и ее англоязычный перевод И. Петровой. Актуальность исследования обусловлена
необходимостью изучения способов решения лингвостилистических проблем перевода эпического текста, а также
ценностью этого средневекового произведения в мировой литературе. В статье отмечены способы воспроизведения
словесных образов произведения, отдаленного во времени от современности, реалий, темных мест, синонимических
рядов, а также воссоздание концепта заглавия оригинала в переводе И. Петровой, которому предшествовала долгая
исследовательская работа. И. Петрова, исследуя «Слово» в сопоставлении с англоязычными переводами, выделяет
ряд принципов, которые следует учесть перед началом перевода текстов этого жанра. И. Петрова также разработала
этапы адекватного перевода эпической поэмы, которых придерживалась и в собственном переводе.
Ключевые слова: эпическая поэма, жанрово-стилистические особенности произведения, англоязычная
Словиана, произведение, отдаленное во времени от современности, перевод.
Sytar Ruslana. Iryna Petrova: the Artistic Translation of «Slovo o Polku Ihorevim» as a Result of her Scientific
Research. This article highlights the strategies of reproducing genre and stylistic peculiarities of the Medieval epic poem
«Slovo o polku Ihorevim» in the Anglophone translation by I. Petrova. The research has been performed on the basis of a
contrastive analysis of the original epic masterpiece and its translation into the Modern English language. There are a lot of
combinations in the poem all components of which are quite comprehensible but still it is really problematic to grasp the
general meaning of such combinations / words, therefore to render them into English. In most cases these are so called «latent
places». I. Petrova enlarged the contrasting material – she used some parallels and analogues of these lexemes taken from
other Old Rus‟ masterpieces («Zadonshchyna») in order to segregate a new meaning. But still a large number of «latent
places» was left beyond her attention as a researcher. Realia is another pitfall for the translator. I. Petrova considered
transliteration as the «best» way of rendering the connotations of realia national and historical colouring. Special attention has
also been paid to the ways of rendering the semantic structure of verbal images of the chronologically remote literary work
and its synonymic rows in the translation. I. Petrova elaborated a set of principles, which should be taken into account while
translating the epic poem and which were applied in her translation.
Key words: epic poem, genre and stylistic peculiarities of literary work, chronologically remote literary work,
Anglophone Sloviana, translation.
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Kanak Sprak та її потенційні можливості
У статті досліджено один з особливих різновидів німецької мови – канак-шпрак (інші назви – канакіш,
канакська мова, мова канаків) та її характеристики. Канак-шпрак розглянуто як результат метизації розмовної
німецької мови й мови мігрантів із Туреччини та арабських країн. Аналіз демонструє фонетичні, морфологічні й
синтаксичні особливості канакської мови, указує на її закономірності, до яких належать опущений артикль,
плутанина в родах, відмінках, помилки у відмінюванні дієслів тощо. У статті йдеться про використання канакшпрак для пародіювання й вираження іронії. У дослідженні акцентовано увагу на впливі канак-шпрак на мову
німецької молоді. Аналіз засвідчує використання особливостей канак-шпрак для перекладу німецькою мовою
жаргону з творів сучасних українських письменників Ю. Андруховича та С. Жадана. Наукова розвідка не є
завершеною й має перспективи для подальших досліджень.
Ключові слова: канак-шпрак, канакіш, метизація, різновид, переклад, міграція, вплив.

Постановка наукової проблеми та її значення. Швидкий поступ часу й розвиток цивілізації
знаходить своє віддзеркалення не лише в науково-технічному прогресі, а й у літературі, культурі, мові.
Чималу роль у зміні мови відіграють міграційні процеси, які результують переплетення мов і культур. У
нашому дослідженні зупиняємося на проблемі метизації [4] німецької мови та мови переселенців
турецької й арабської національностей, що результує створення канак-шпрак (інші назви – канакіш, мова
канаків, канакська мова) як засобу спілкування та ідентифікації мігрантів. Така мова має зворотний вплив
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лиро-эпической поэмы и ее англоязычный перевод И. Петровой. Актуальность исследования обусловлена
необходимостью изучения способов решения лингвостилистических проблем перевода эпического текста, а также
ценностью этого средневекового произведения в мировой литературе. В статье отмечены способы воспроизведения
словесных образов произведения, отдаленного во времени от современности, реалий, темных мест, синонимических
рядов, а также воссоздание концепта заглавия оригинала в переводе И. Петровой, которому предшествовала долгая
исследовательская работа. И. Петрова, исследуя «Слово» в сопоставлении с англоязычными переводами, выделяет
ряд принципов, которые следует учесть перед началом перевода текстов этого жанра. И. Петрова также разработала
этапы адекватного перевода эпической поэмы, которых придерживалась и в собственном переводе.
Ключевые слова: эпическая поэма, жанрово-стилистические особенности произведения, англоязычная
Словиана, произведение, отдаленное во времени от современности, перевод.
Sytar Ruslana. Iryna Petrova: the Artistic Translation of «Slovo o Polku Ihorevim» as a Result of her Scientific
Research. This article highlights the strategies of reproducing genre and stylistic peculiarities of the Medieval epic poem
«Slovo o polku Ihorevim» in the Anglophone translation by I. Petrova. The research has been performed on the basis of a
contrastive analysis of the original epic masterpiece and its translation into the Modern English language. There are a lot of
combinations in the poem all components of which are quite comprehensible but still it is really problematic to grasp the
general meaning of such combinations / words, therefore to render them into English. In most cases these are so called «latent
places». I. Petrova enlarged the contrasting material – she used some parallels and analogues of these lexemes taken from
other Old Rus‟ masterpieces («Zadonshchyna») in order to segregate a new meaning. But still a large number of «latent
places» was left beyond her attention as a researcher. Realia is another pitfall for the translator. I. Petrova considered
transliteration as the «best» way of rendering the connotations of realia national and historical colouring. Special attention has
also been paid to the ways of rendering the semantic structure of verbal images of the chronologically remote literary work
and its synonymic rows in the translation. I. Petrova elaborated a set of principles, which should be taken into account while
translating the epic poem and which were applied in her translation.
Key words: epic poem, genre and stylistic peculiarities of literary work, chronologically remote literary work,
Anglophone Sloviana, translation.
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Kanak Sprak та її потенційні можливості
У статті досліджено один з особливих різновидів німецької мови – канак-шпрак (інші назви – канакіш,
канакська мова, мова канаків) та її характеристики. Канак-шпрак розглянуто як результат метизації розмовної
німецької мови й мови мігрантів із Туреччини та арабських країн. Аналіз демонструє фонетичні, морфологічні й
синтаксичні особливості канакської мови, указує на її закономірності, до яких належать опущений артикль,
плутанина в родах, відмінках, помилки у відмінюванні дієслів тощо. У статті йдеться про використання канакшпрак для пародіювання й вираження іронії. У дослідженні акцентовано увагу на впливі канак-шпрак на мову
німецької молоді. Аналіз засвідчує використання особливостей канак-шпрак для перекладу німецькою мовою
жаргону з творів сучасних українських письменників Ю. Андруховича та С. Жадана. Наукова розвідка не є
завершеною й має перспективи для подальших досліджень.
Ключові слова: канак-шпрак, канакіш, метизація, різновид, переклад, міграція, вплив.

Постановка наукової проблеми та її значення. Швидкий поступ часу й розвиток цивілізації
знаходить своє віддзеркалення не лише в науково-технічному прогресі, а й у літературі, культурі, мові.
Чималу роль у зміні мови відіграють міграційні процеси, які результують переплетення мов і культур. У
нашому дослідженні зупиняємося на проблемі метизації [4] німецької мови та мови переселенців
турецької й арабської національностей, що результує створення канак-шпрак (інші назви – канакіш, мова
канаків, канакська мова) як засобу спілкування та ідентифікації мігрантів. Така мова має зворотний вплив
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на німецьку мову, частково використовується для спілкування між молодими людьми, за кулісами
минулого яких не стоять міграційні процеси.
Аналіз досліджень цієї проблеми. В українській лігнгвістиці канакіш належить до недосліджених
мовних феноменів. Серед іноземних науковців її розглядали Ф. Заїмоглу, З. Шеноджак, Я. Їлдіс, Г. Вайзе,
Г. Ґлюк та ін. Канакську мову розглядають у своїх працях Т. Пете «Vom Gastarbeiter zum Kanaken. Zur
Frage der Identität in der deutschen Gegenwartsliteratur», Н. Каноглу «Kanak Sprak versus Kiezdeutsch –
Sprachverfall oder sprachlicher Spezialfall? Eine ethnolinguistische Untersuchung», К. Мйоллєр «HybridKulturen. Wie «Jugendliche der Migrationshintergrund» Postmigranten werden», Й. Ґердес «Arbeitsfelder der
Jugendsprachforschung» та ін.
Мета й завдання дослідження. Мета статті  аналіз досліджень канак-шпрак у сучасній німецькій
лінгвістиці, окреслення її специфіки та фіксація характерних для неї особливостей у перекладах творів
українських письменників німецькою мовою. Для досягнення поставленої мети в статті поставлено такі
завдання: аналіз сучасних досліджень канак-шпрак, огляд її основних функцій, формулювання визначень терміна «канак-шпрак», наведення прикладів, фіксація особливостей, характерних для канак-шпрак
у перекладах творів українських письменників німецькою мовою.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На початку
50-х років, зважаючи на швидке зростання економіки у ФРН, німецький Бундестаг вирішує вирівняти
нестачу робочої сили за допомогою вербування іноземців. У 1955 р. підписано угоду між Німеччиною й
Італією про запрошення громадян Італії на роботу. Згодом такі угоди підписано з Грецією та Іспанією.
Історія «гостьових робітників» (Gastarbeirer) із Туреччини сягає початку 60-х років минулого століття.
Саме мігрантам із Туреччини заслужено приписують авторство ламаної «турецької німецької» мови. Ця
мова мала бідний лексичний запас і певні фонетичні та морфологічні особливості. На сьогодні канакшпрак (канакіш) як мова турецьких, а також арабських переселенців частково вийшла за межі
«спілкування заради порозуміння». Вона отримала статус не лише ідентифікатора мовців із міграційним
минулим, а й стала частиною медійного світу, літератури, наукових досліджень, «особливою формою
німецької молодіжної мови» [10, c. 63], навколо якої триває багато дискусій.
Лексеми канак-шпрак та канакіш походить від слова Kanake. Словник Дуден подає таке визначення
лексеми der Kanake: 1. Корінний житель тихоокеанських островів, особливо Нової Каледонії;
2. здебільшого: [ka'nakə] (грубо, зневажливо) іноземець, який належить до іншого, чужого етносу
(дискримінаційне лайливе слово); 3. здебільшого: [ka'nakə] (розм. зневажливо) людина, яку зневажають,
ненавидять (часто як лайливе слово) [9]. Інтернет-портал для тих, хто вивчає німецьку мову, der Weg
(Portal für Deutschlernende) так трактує слово der Kanake: «походить із полінезійської мови й означає
«людина». У Німеччині стало лайливим словом для іноземців, особливо турків. Сьогодні німецькі турки
другого та третього поколінь так самі гордо називають себе» [8]. Щодо останнього, то подібну заяву
знаходимо і в книзі «Kanak Culturelles. Kultur und Kreativität junger Migranten»: «Я – гордий, що я –
канак…» [14]. Цей вислів спрацьовує не стільки як «мачо-жест», скільки як самозахист, і пояснюється
тим, що «молодь з міграційним корінням» часто «насправді стикається з такими суспільними та
індивідуальними проблемами, як бідність, погана освіта, злочинність, безперспективність і т. ін. При
цьому поза увагою залишається те, що (…) більша частина (цієї молоді) народилась або виросла в
Німеччині» [14]. Використання нею канакіш як «власного варіанта» німецької мови – це маніфестація їх
ідентичності.
Термін канакіш (Kanakisch, Kanak Sprak) або турецька німецька («турецький варіант» німецької
мови) конкурує з іншими позначеннями, про які говорить Й. Ґердес. До них належть New Pidgin German,
Kiez-Sprache (Wiese, 2004), Kiezdeutsch (Wiese, 2012), Ghetto-Slang (Deppermann, 2003), Neu-Türkisch
(Rausch, 2003), Kanakendeutsch (Otner, 2003) або також Balkan-Slang (Braun, 2000), «Voll krass»-Slang 11
та Jugo-Deutsch (Egli, 2000). Як зазначає далі Й. Ґердес, «те, що в дитини є багато імен, спричинено тим
фактом, що до неї проявляють велике зацікавлення у сферах молодіжної культури, засобах масової
інформації та журналістиці в наукових публікаціях» [10, c. 64].
Канак-шпрак (Kanak Sprak) набула розголосу завдяки книзі Ф. Заїмоглу «Kanak Sprak – 24 Mißtöne
vom Rande der Gesellschaft». Серед науковців досі триває дискусія щодо доречності існування окремого
позначення для мови мігрантів та стосовно вживання термінів Kanak Sprak і Kiezdeutsch. Так, дослідниця
із Потсдаму Г. Візе надає перевагу терміну Kiezdeutsch («кіцдойч») і подає його як позначення «нового
діалекту». Г. Візе зазначає, що Kiezdeutsch передусім стосується молодіжної мови та не виокремлює її як
мову мігрантів. На її думку, позначення Kanak Sprak спрямоване лише на молодь ненімецького
походження й має «зневажливі асоціації». Дослідниця заявляє, що позначення Kiezdeutsch уживає
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виключно тому, що воно «уникає такого негативного зневажання і добре інтегрувалося в політичний
дискурс» [18]. Навколо такого бачення проблеми здійнялася «суперечка між германістами». Г. Ґлюк
висловив думку про некоректність визначення стосовно «Kiezdeutsch» як «нового діалекту», оскільки він
територіально не зумовлений (цит. за [17]). Г. Візе впевнена, що Kiezdeutsch серед молоді слугує для
балаканини з друзями. Мовознавець із Берліна Д. Маруссек говорить ще й про так звану «Kurzdeutsch»
(«скорочену німецьку мову»). Очевидно те, що помилки «…роблять не тільки мігранти, а й німці з інших
прошарків (…). Це залежить також від того, що такі вирази цитуються, якщо хтось хоче видавати себе за
молодого» (цит. за [13]). Д. Маруссек бачить «Kurzdeutsch» ширшою, ніж мову мігранів. Незважаючи на
достатньо обширний спектр позначень мовних феноменів, які охоплюють палітру відхилень від
літературної німецької мови, у нашому дослідженні послуговуємося вже згаданими вище відповідниками
канакіш, канак-шпрак, або канакська мова, які є калькою найбільш розповсюджених у німецькій мові
термінів на позначення саме мови турецьких (арабських) переселенців.
Аналізуючи молодіжну мову в цілому, Й. Ґердес у дослідженні «Arbeitsfelder der
Jugendsprachforschung» здійснює одне з ґрунтовних представлень канакської мови як на фонетичному,
так і на морфологічному та синтаксичному рівнях. Як зазначає дослідник, канак-шпрак «представлена в
численних книжкових публікаціях, засобах масової інформації та інтернет-статтях як значний
однорідний різновид мови, аж до пародійної спроби систематизації канакської граматики Міхаелем
Фрайданком і наступних публікацій стосовно лексики та фразеології» [10, c. 77]. Крім того, Й. Ґердес
подає низку лексичних одиниць, характерних для канакіш. Наприклад, науковець здійснює дослідження
найменувань німців і тих, кого зараховують до канаків: Kanaken (=Türken, andere Migranten): Nigger,
Fremdländer, Kümmel, Lieb-alilcin, ´n recht und billiger Bimbo, Blechkamerad mit´m Kopf in der Schlinge,
verwegene Desperados, goldkettchen-bimbos, Schneuzerkümmel, wüchsige aus gaarden, Rambos, Alis,
Gassenberber, Looserkanaken, Kümmelkopp, der niedrigste und sperrigste aus´m Asiatenreich, Kraushaar,
Zoopaviante; Alemannen (= autochthone Deutsche): Kopfler, Einheimische, stinknormale Arschkrücken,
oberster Barbar beim Judenschnitzeln, Arschgeigen, Jesus-rettet-dich-typen, Absteigeluschen, verwichstes
Gesocks, Weißarschmotzer, Alemannenkacker, Wansthirne, ochsige Alemannen, Alemannenbrut,
Ariervölkchen, kaputte Gullivers im Zwergenstaat, Pogromsau, Blondsau [10, c. 59].
За відомим німецьким порталом для тих, хто вивчає німецьку мову, «словниковий запас канакіш
охоплює близько 300 слів. Приблизно одна третина з них припадає на фекально-сексуальну сферу, інша
третина – на марки автомобілів, їхні моделі та варіанти. Остання третина складається зі слів-зв‟язок, назв
мобільних телефонів і решти слів, які обов‟язково необхідні для розуміння. Зрозуміло, що майже до
кожного кінця речення також приєднуються типові фрази, наприклад: weisstu, Alder, isch schwör, weisstu,
wie isch mein» [8].
Як зазначає Й. Ґердес, «так звана Kanakische (ламана) або Türkendeutsch (німецька мова турків), якій
в останні роки як у розмовній мові, так і в різних засобах масової інформації, аж до університетських
семінарів і наукових досліджень (…) приділялася значна увага, також вже входить в перші інноваційні
підручники німецької мови як іноземної…» [10, c. 63].
Т. Пете в книзі «Vom Gastgeber zu Kanaken» здійснює аналіз німецько-турецької літератури. Як
зазначає автор, починаючи з 70-х років, у Німеччині виникли перші прозові твори, у яких ішлося про
соціальні та культурні проблеми, теми міграції, зокрема питання еміграції й ідентичності [16, c. 15].
Незважаючи на те, що «німецькі турки» плекають свою мову та мають певні упередження щодо
інтеграції в німецьку культуру, у них є свої політики, митці, письменники. До відомих німецькотурецьких письменників належать Ф. Заїмоглу, Ґ. Даль, А. Оерен й ін. Особливе місце в турецьконімецькій культурі посідає письменник Ф. Заїмоглу, який презентує свій погляд на канакіш. До його книг
належать уже згадана вище «Kanak Spak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft» (1995), «Abschaum. Die
wahre Geschichte des Etan Ongun» (1997), «Kopffstoff. Kanak Sprak vom Rande der Gesellschaft» (1998) та
ін. Ф. Заїмоглу є не лише одним із найвідоміших німецькомовних письменників турецького походження
(народився в 1964 р. в Анатолії та з 1965 р. проживає в Німеччині), але й сценаристом і журналістом,
який репрезентує одну з найбільших меншин у Німеччині – турецьку. У своїх книгах Ф. Заїмоглу
пропонує читачеві передусім «автентичність» та «відповідне загальне враження» від молодіжної мови
турецьких переселенців другого покоління. За словами К. Баспінар, «Заїмоглу намагається своєю
літературою встановити культурне порозуміння між німцями й турками та через це по-новому показати
уявлення про інтеграцію» [5].
Канакська мова неодноразово опинялася в центрі уваги телевізійних передач. До однієї з них
належить етнокомедія «Was guckst du?!» (із 2001 до 2005 р. 120 серій). Модератор Кайя Янар іронічно
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змальовує стереотипи різних національностей, передусім турків. Потрібно зазначити, що для досягнення
іронії митці часто вдаються до перебільшення при використанні канакіш (опускання артиклів, елізія
тощо). Іронія проглядається і в перекрученні німецьких текстів та творенні своїх. До них належить
«турецька» інтерпретація німецької казки «Hänsel und Gretel», яку представляють різні німецькомовні
інтернет-сайти. Її пародіюють на YouTube з викристанням східних мотивів тощо. При цьому в більшості
випадків подається коментар «Hänsel und Gretel auf türkisch», хоча йдеться не про турецьку мову, а про
канакіш. У казці простежено не лише фонетичні та морфологічні особливості канак-шпрак (isch, in de
Wald, isch riesche Dönerbude), але й заміни основних реалій. Наприклад, Pfefferkuchenhaus – Dönerbude,
Pfefferkuchen – Döner, заміна німецьких імен на турецькі: Hänsel – Murat, Gretel – Aische,
використовуються типові для канакіш лексичні одиниці korrekt, oderwas й ін.:
«Murat und Aische gehen dursch Wald, auf Suche nach korrekte Feuerholz.
Aische fragt Murat: «Hast Du Kettensage, Murat?»
Murat: «Normal! Hab isch in meine Tasche, oder was!?»
Auf der Suche nach korrekte Baum, verirrten sie sisch krass in de Wald.
Murat: «Ey scheissse, oder was!? Hast du konkrete Plan, wo wir sind, oderwas!?»
Aische: «Ne scheissse, aber isch riesche Dönerbude!» [15].
«Турецьку» версію казки «Гензель і Ґретель» знаходимо також і в Й. Ґердеса. У своєму дослідженні
науковець подає й інші тексти, у яких також простежено особливості канакіш. Як зазначає вчений,
«тексти вказують на деякі фонетичні особливості, які характеризуються графематично та частково, якщо
навіть не завжди чітко, посилаються на турецьку інтреференцію» [10, c. 65]. Дослідник подає наступний
текст із характерними для канакіш особливостями: «Isch geh Schule, wie isch Bock hab! Hier, Alder, isch
geh Schule, wie isch Bock hab, weisstu! Hab isch gekriegt aktunvierssisch blauem Briefem, aber scheiss mir
egal, isch schwör! Meinem Lehrern kennt misch gar net, ohn scheiss. Aber scheiss mir egal, weisstu, wenn isch
Bock hab geh isch Schule. Aber isch net Bock, Alder! Kumpeln von misch gehen manchmal Schule dem
Pennern. Wenn isch Bock hab, weisstu, ruf isch an dem Handy, Alder! Bleib isch immer Sitzem, aber muss isch
net arbeiten, weisstu wie isch mein? Weisstu, Handy, is korreckt. Puff auch, Alder. Abern Schulen is scheissn!
Ohn Scheiss, ich schwör dir!» [10, c. 6465].
В обох текстах бачимо характерні для канакіш відхилення від літературної німецької мови, до яких
належить плутанина в родах, відмінках, часта відсутність артиклів, помилки у відмінюванні дієслів тощо.
Як зазначає А. Лянґе, інтерпретуючи слова працівниці редакції Дуден М. Кункель, «фактором для
опускання артиклів чи прийменників наукові дослідження вбачають вплив турецької мови». У ній власне
немає артиклів чи прийменників [13]. У цьому контексті Й. Ґердес також говорить про певні
закономірності канакіш, де, крім опущених артиклів, простежено опущення прийменників і навіть
головних членів речення – підмета та присудка [10, c. 66]. Дослідник здійснює аналіз тексту, указуючи в
дужках правильний варіант німецької мови: isch geh (in die) Schule, gehen durch (den) Wald, Kumpeln (…)
gehen manchmal (in die) Schule, auf (der) Suche, Hast Du (eine) Kettensäge, Hast Du (einen) konkrete Plan.
Деякі відмінювані закінчення піддаються елізії: isch geh(e) Schule, isch Bock hab(e) та ін. [10, c. 69].
Як демонструють дослідження, у науковій літературі, публіцистиці, на різних інтернет-сайтах
дискутується питання впливу канакіш на німецьку мову, а також обговорюється вже згадувана нами
«кіцдойч», якою послуговуються не лише мігранти, але й німці. У цій статті ми не розвиватимемо
дискусію далі. Зазначимо тільки, що вплив мови мігрантів на німецьку мову (особливо молодіжну) є
беззаперечним. Це засвідчує також молодіжне слово року 2013 «Babo» (близьке до Boss, Anführer), узяте
з турецької мови. Досі слово року найчастіше походило з англійської мови. Цього разу воно вперше
походить із турецької й тепер «офіційно стало складовою частиною німецької мови» [6], що засвідчує
взаємовплив мов і культур.
Потрібно також зауважити, що скорочення слів, випускання артиклів, спрощення речень,
використання елізії останнім часом усе більше стає актуальним для молодіжної німецької мови в цілому.
Тут варто враховувати вплив соціальних мереж на мову й потребу висловлюватися коротко. Про
скорочення висловлювань говорить у своїй книзі Д. Marossek: «Kommst du Bahnhof oder hast du Auto», де
ставить питання «Чому ми розмовляємо так, як ми, власне, розмовляємо?» Авторка констатує: «Чим
поширеніший серед молоді цей спрощений спосіб мовлення, тим більший вплив він має на дорослих без
міграційного коріння, які через професійні чи інші зв‟язки поєднані з ними» [13]. Це демонструє
розмитість межі між деякими особливостями канакіш та новими спрямуваннями німецької молодіжної
мови з тенденцією до «економного» її використання.
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Отже, канакіш (Kanak Sprak, Kanakisch, Kanakendeutsch) – це один з особливих різновидів німецької
мови, створений на основі метизації розмовної німецької мови та мов переселенців із Туреччини й
арабських країн, володіє характерними для неї фонетичними, морфологічними та синтаксичними
особливостями, має обмежений набір лексичних одиниць, є продуктом потреби мовленнєвого
самовираження турецьких (арабських) мігрантів, слугує переважно для спілкування молодих людей,
іноді використовується для пародіювання, прояву іронії; може слугувати засобом спілкування й серед
німців.
Аналізуючи твори сучасних українських письменників та їхні переклади німецькою мовою,
натрапляємо на чимало прикладів «ламаної мови», слів-покручів, а також значну кількість молодіжних
жаргонізмів, арго тощо, які подекуди можуть складати труднощі для перекодування на іноземну мову й
потребують окремого трансляторного підходу. під час аналізу їхніх перекладів простежено використання
в німецьких відповідниках усічень, злиття слів, які притаманні й для канакіш. Найчастіше йдеться про
злиття другої форми дієслова із займенником: weisste, willste та ін. Наприклад: укр.: «Знаєш, мої пацани в
такі розклади не клеяться, передали чмошників мєнтам…» – нім.: «Weisste, meine Jungs wollen mit so was
nix zu tun haben, überlegen die Kanaillen also an die Bullen…» (Ю. Андрухович «Дванадцять обручів»);
укр.: «помниш» – нім.: «weißte» (Ю. Андрухович, «Дванадцять обручів»); укр.: «Зємєля – дьорнеш?» –
нім.: «Hey, Kumpel, – willste mal?» (С. Жадан «Гімн демократичної молоді»). Подібне також
використовуються для відтворення сталих словосполучень. Наприклад: «в лом», від лом, присл. Лінь,
ліньки [2] (порівняймо, укр.: «…де в лом буде навіть під’єднатись до мережі…» – нім.: «…keener mehr
Bock hat, ins Netz zu gehen…» (С. Жадан «Анархія»)); говорити хулі, від хулі, невідм., у знач, частки;
згруб. Уживається на початку речення, у якому міститься запитання [3, c. 287] (порівняймо, укр.: «А хулі
ж ти так говориш?» – нім.: «Und warum redste dann so verfuckt?» (Ю. Андрухович, «Дванадцять
обручів»)). Як демонструють приклади перекладів сучасних українських романів, такий спосіб перекладу
в межах нашої вибірки застосовується, передусім, для перекодування не лише молодіжної мови, а й для
відтворення заниженої лексики в цілому та для передачі «вільності» в спілкуванні, вираження
негативного ставлення до співрозмовника, презирства тощо.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Зміни в мові є природним процесом,
пов‟язаним як з економічним та культурним розвитком, так і з впливом однієї культури на іншу. Такі
зміни спричиняють також і міграційні процеси. Аналізуючи канакіш – один з особливих різновидів
німецької мови, яка є результатом метизації німецької та турецької (арабської) мов, – простежено
закономірності, виражені як на фонетичному, так і на морфологічному й синтаксичному рівнях. Канакіш
має свій специфічний лексикон, до якого входять і фразеологічні одиниці. Вона має певний вплив і на
мову німецької молоді. Під час аналізу перекладів творів сучасних українських письменників німецькою
мовою, простежуємо використання в німецьких відповідниках притаманних для канакіш злиття слів,
скорочень й інших відхилень від літературної мови. Наукова розвідка не є завершеною та має
перспективи для наступних досліджень.
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Ткачивская Мария. KANAK SPRAK и его потенциальные возможности. В статье анализируется Kanak
Sprak, определяются ее особенности. Kanak Sprak рассматривается как вариант немецкого языка, который является
результатом метизации разговорного немецкого языка и языков переселенцев из Турции и арабских стран.
Анализируются его фонетические, морфологические и синтаксические особенности. Указываются закономерности
Kanak Sprak, к которым относится опущение артикля, путаница в родах, падежах, ошибки в склонении глаголов и
т. п. В статье речь идет об использовании Kanak Sprak для пародирования и выражения иронии. Исследование
акцентирует внимание на влиянии Kanak Sprak на язык немецкой молодежи. Анализ показывает использование
особенностей Kanak Sprak для перевода жаргона из украинских произведений на немецкий язык. В статье
приводятся примеры немецкоязычных переводов произведений Ю. Андруховича и С. Жадана. Научное
исследование не является завершенным и имеет перспективы для последующих исследований.
Ключевые слова: Kanak Sprak, метизация, вариант, перевод, миграция, влияние.
Tkachivska Maria. The Kanak Sprak and Its Potential Possibilities. The article deals with the analyses of the
Kanak Sprak language, as well as defines its peculiarities. The Kanak Sprak is seen as one of the variants of the German
language, which has been created on the basis of mixing of a spoken German and languages of Turkish and Arabic migrants.
The analysis shows certain phonetic, morphological and syntactic peculiarities of the Kanak Sprak. It points out that
omissions of articles, mixings up in cases and genders, as well as mistake in verbs conjunctions are among the peculiarities of
the Kanak Sprak. The article shows that the Kanak Sprak is used in order to express parody and irony. The research also
stresses a great influence of the Kanak Sprak on the German language of youth. The analyses serves as a prove of the usage
of the Kanak Sprak in the German translations of jargon in the Ukrainian literary works of some modern Ukrainian writers. It
provides us with the examples from the German translations of works by Ju. Andrukhovych and S. Zhadan. This linguistic
research of the topic is not finished, and it has future research perspectives.
Key words: the Kanak Sprak, language blending, variant, translation, migration, peculiarities, influence.
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РОЗДІЛ V
Термінознавство

УДК 811.11

Ірина Бойко

Основні способи творення термінів-неологізмів
естетичної медицини та косметології
У статті досліджено маловивчену проблему способів творення англійських неологізмів у галузях естетичної
медицини та косметології. Актуальність розвідки зумовлена потребою дослідження процесу неологізації англійської
термінології галузей естетичної медицини й косметології для визначення способів формування нових термінів.
Здійснено аналіз лексикографічних джерел із метою пошуку найбільш адекватного визначення поняття «неологізм».
Визначено чинники, що впливають на формування англійських термінів-неологізмів галузей естетичної медицини
та косметології й окреслено процеси неологізації в цих галузях на сучасному етапі. Виокремлено основні тенденції у
формуванні й способи поповнення англійської терміносистеми галузей естетичної медицини та косметології,
розглянуто способи творення термінів-неологізмів. Показано, що проаналізовані лексичні інновації мають широкий
тематичний діапазон. Більшість із них утворені морфологічним способом, що є найпродуктивнішим поміж інших.
Для подальшого виявлення структурно-семантичних особливостей нових англомовних лексичних інновацій у
термінології косметології й естетичної медицини доцільними є подальші спостереження та фіксація змін у
терміносистемі зазначених галузей.
Ключові слова: неологізація, лексика, термін, лексична інновація, неологізм, способи словотвору.

Постановка наукової проблеми та її значення. Однією з розвинених рухомих наукових систем, де
прискорений процес накопичення та фіксації нових знань породжує нові поняття й потребує їх
відповідного формального вираження – це система медичних наук. Сучасна медицина являє собою
складний інтегрований науковий комплекс: поряд із галузями, що мають багату термінологію, яка
сформувалася ще в ХІХ ст. (ботаніка, зоологія, морфологія, фізіологія), протягом останніх десятиріч
XX ст. спостерігається активний розвиток нових, переважно експериментальних і суміжних з іншими
фундаментальними науками галузей (цитологія, молекулярна біологія, генетика та селекція, біофізика,
екологія, радіобіологія, естетична медицина й косметологія). У межах традиційного термінологічого
комплексу постійно відбуваються процеси неологізації [7].
Актуальність статті зумовлена потребою дослідження процесу неологізації англійської термінології
галузей естетичної медицини та косметології (далі – КЕМ) для визначення способів формування нових
слів. Дослідження лексики, яка позначає нові поняття й синхронно реагує на всі трансформації, дасть
змогу відобразити динаміку розвитку англійської термінології галузей косметології та естетичної
медицини в період ХХ–ХХІ ст.
Аналіз досліджень цієї проблеми. В англійській мові, за даними Р. Бурчфільда, у середньому за рік
зʼявляється 800 нових слів – більше, ніж у будь-якій іншій мові світу. Це ставить перед ученими завдання
не лише фіксації нових слів, але і їх різнобічного аналізу [11].
На початку ХХІ ст. зʼявилася низка цікавих досліджень, у яких розкрито різні аспекти неологізації
як нового та перспективного напряму сучасних лінгвістичних досліджень, а саме: поповнення словникового складу сучасної англійської мови, установлення лексико-граматичного перекладу новоутвореної
лексики [5], дериваційний [8], стилістичний [3], прагматичний [9], когнітивний [1] аспекти. Перспективними є також дослідження авторських оказіоналізмів [2]. Отже, систематизований і всебічно проаналізований матеріал надав можливість стверджувати про доцільність дослідження ще одного аспекту
неологізації – способи творення термінів.
© Бойко І., 2016
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Мета й завдання статті. Мета роботи – здійснити аналіз чинників неологізації та способів
термінотворення на основі англійських термінів-неологізмів КЕМ.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1) описати фактори, які сприяють утворенню та утвердженню нових термінів і термінологічних
словосполучень;
2) визначити продуктивні способи утворення нових термінів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Неологізація займає важливе місце серед процесів, які зумовлюють розвиток англійської лексики кінця ХХ–
початку ХХІ ст. Це виявляється в появі нових слів, словосполук, актуалізації та функціональній
переоцінці лексичних одиниць, які існують у мові вже давно.
Тому, зазвичай, поява нового фрагмента в діяльності носія фахової мови автоматично фіксується на
лексичній мапі сфери КЕМ: laser lipo – лазерна ліпосакція, cosmeceuticals – препарати, що поєднують
лікувальні властивості з косметичними, laser shock waves – лазерні ударні хвилі, digital x-ray
photography – цифрова рентгенографія, telediagnosing – теледіагностика, cryonics – кріоніка, screening –
первинний огляд. Отже, процес неологізації потребує ґрунтовного дослідження задля виявлення
закономірностей формування англійської терміносистеми КЕМ.
Отже, неологізм – це нове слово або новий зміст слова [13]. За визначеннями більшості
лексикографічних джерел, неологізми ‒ це слова, значення слів або словосполучення, які зʼявилися в
певний період у мові або використані один раз («оказіональні» слова) у тексті чи акті мовлення [4]; це
«слово чи сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже наявного поняття
чи в новому значенні й усвідомлюються як такі носіями мови» [10]; нові слова й словосполучення з
новими значеннями, що зʼявилися в мові в результаті запозичення, калькування, словоскладання,
абревіації, переносу, розширення або звуження значення [12].
Поняття «неологізм» набуває ширшого змісту, якщо врахувати те, що, крім нової лексики
літературної мови, є велика кількість одиниць, що існували в мові раніше, але перебували на «периферії»
її системи, були обмежені у своєму функціонуванні певними «підмовами» або підсистемами. До таких
одиниць належать терміни, професіоналізми, сленгізми, жаргонізми. У момент своєї появи неологізми
входять до пасивної лексики мовної підсистеми, згодом вони можуть ставати загальновживаними та
ввійти до сфери активного вжитку мови [6, с. 4].
Терміни-неологізми можуть бути як зафіксовані, так і не зафіксовані в спеціальних і загальних
словниках. Тому використання термінів «неологізм» або «новий термін» є умовним. Кожен новий термін
володіє якістю неологізму. Його конотація новизни існує доти, допоки колективна мовна свідомість
реагує на нього як на новий.
Чинниками, що впливають на формування англійських неологізмів в англійській терміносистемі
КЕМ, є: 1) нові досягнення науки й техніки (поява нових приладів, а отже, і нових процедур): detector –
детектор, botoxmaker – прилад, який здійснює процедури з використанням ботоксу; 2) нові досягнення в
розвитку КЕМ, поява принципово нових напрямів і технологій: orthokeratology – ортокератологія,
hyperthermia – гіпертермія; 3) нові соціальні явища, що мають як позитивне, так і негативне значення для
суспільства: bleachorexia – патологічна пристрасть до відбілювання зубів, anorexia – анорексія.
Основні тенденції у формуванні англійської терміносистеми КЕМ можна сформулювати так:
1) утворення нових термінів і термінологічних словосполучень з елементами або компонентами з галузей
науки й техніки, наприклад: patient monitoring system, ultrasoundtherapy; 2) утворення однозначних
термінів від багатозначних технічних: biofeedback, teledermatology; 3) тяжіння до однозначності
багатокомпонентних термінологічних словосполучень: built-in bra, cone-shaped polyester mesh;
4) відображення в термінологічному словосполученні КЕМ специфіки понять, які вони охоплюють, через
уживання характерних терміноелементів або компонентів: technodent, photomedicine; 5) використання
термінів грецького та латинського походження, що мають інтернаціональний характер: leontiasis,
ichthyosis.
Від традиційних термінів терміни-неологізми відрізняються особливим звʼязком із часом. Нову
медичну термінологію КЕМ поповнюють: 1) власне неологізми – нове слово позначає нове поняття:
nanobiopharmaceuticals – нанобіофармацевтики, dermatological monitoring – дерматологічний моніторинг,; 2) трансномінації, що поєднують новизну форми слова зі значенням, яке передавалося раніше
іншою формою, щоб дати нову емоційну й експресивну форми bariatristicsurgeon – хірург, який здійснює
операції зі зменшення шлунка пацієнтів із зайвою вагою, eyelift – blepharoplasty – підтяжка верхніх повік;
3) семантичні неологізми (або переосмислення), тобто нові значення вже наявних слів: sandwich method –
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багатошаровий (спосіб постановки імунологічних реакцій), digital x-ray photography – цифрова
рентгенографія.
За способом творення неологізми КЕМ поділяються на морфологічні, лексико-семантичні й
синтаксичні.
У наш час морфологічний спосіб є одним із продуктивних джерел утворення термінів КЕМ. Як
показало проведене дослідження, у термінах КЕМ використовують такі суфікси: -прикметникові
(-прислівникові): -ally (colloidally, Surgically, dentally), -ize (cosmeticize, aerosolize, homogenize), -less
(textureless, foamless, hairless); -іменникові: -age (visage, drainage, bandage), -ation (stimulation,
rejuvenation, depilation), -ion (liposuction, lubrication, oxygenation); дієслівні: -ed (extravasated, activated),
-ing (lifting, peeling), -ized (mineralized, moisturized, keratinized).
Зростає кількість неологізмів у галузях КЕМ, які утворилися за допомогою продуктивних суфіксів
-er /-or: activator – активатор, humidifier – зволожувач, nebulizer – розпилювач.
В утворенні нових термінологічних одиниць КЕМ активну участь беруть такі суфіксальні елементи
складних термінів: -amine (melamine, vitamine), -derma(l) (epidermal, hypodermal, subdermal), -sorbent
(superabsorbent, nonabsorbent, absorbent), -therapy (cryotherapy, thermotherapy, aromatherapy).
Найпродуктивнішим із них є суфікс -plasty. Процес термінотворення відбувається за моделлю
N+suf. = N: ana+plasty = anaplasty – пластична хірургія, blepharo+plasty = blepharoplasty – пластична
операція на повіках, mamma(о)+plasty = mammoplasty, а такаж masto+plasty = mastoplasty – операція з
корекції форми грудей.
У другій половині XX ст. в утворенні нових префіксальних термінологічних одиниць КЕМ узяли
участь такі префікси й префіксальні елементи складних термінів: aero- (aerosolized, aerotherapy), de(depigmentation, dehydrate, deactivate), trans- (transplant, transplantation, transubstantiation).
Далі наведено приклади термінів-неологізмів, утворених за допомогою продуктивних префіксів.
Процес термінотворення відбувається за моделлю: pref + N = N. Розглянемо префікс tele-, який зʼявився
на початку 1990-х років, наприклад, tele+medicine = telemedicine (використання телекомунікаційних
технологій для забезпечення інформацією й послугами у сфері КЕМ) За допомогою префікса teleзʼявились інші терміни КЕМ: at-home telediagnostic – теледіагностика вдома, telediagnosis – теледіагноз,
teleworkstation – робоче місце медичних службовців, які працюють із пацієнтами та спілкуються з
колегами на відстані за допомогою компʼютерних систем. До популярних і частовживаних належать
префікси derma- (dermabrasion, dermatoglyphic, dermatophyte) і mega- (mega liposuction, mega laser anti
aging skin therapy). Ще один префікс, який широко використовується під час творення неологізмів КЕМ,
– це anti-: anti-aging medicine, anti-aging therapy, antioxidants.
Однак у чистому вигляді термінотворення за допомогою суфіксації або префіксації в термінології
КЕМ трапляється рідко. Частіше використовують суфіксально-префіксальний спосіб, що відбувається за
моделлю pref+N+suf = N: de-hydra-tion – зневоднення, hyper-therm-ia – гіпертермія. У більшості випадків
він застосовується в поєднанні зі словоскладанням (скороченням багатокомпонентних термінологічних
одиниць). У фаховій мові КЕМ – поширені термінологічні словосполучення, які складаються з греколатинських терміноелементів: acupuncture massage – акупунктурний масаж, antioxidant – антиоксидант.
Найпродуктивніші моделі творення неологізмів КЕМ на основі складання основ такі: N+N = N
(hydro+massage = hydromassage), A+N–A (ultra+sound = ultrasound).
Терміни-неологізми КЕМ утворюються також зі сполучними голосними -о-, -e-, -i-: skinologie,
atrophoderma. Вони утворюються й без участі сполучної голосної в таких випадках: 1) збіг голосних:
dermoage (dermo+age), bioenergetics (bio+energetics); 2) перша основа закінчується на голосний:
antidermatitis (anti+dermatitis), lymphodrainage (lympho+drainage); 3) друга основа закінчується голосним:
lichenification (lichen+ification), transilluminator (trans+illuminator); 4) при поєднанні основ виникає
милозвучне поєднання приголосних: permanentmakeup (permanent + makeup), skinspray (skin+spray).
Для складних термінів-неологізмів у галузях КЕМ характерні багатокомпонентні комбінації.
Найбільш уживані багатокомпонентні моделі містять такі слова: free (alcohol-free spray, protein-free diet),
friendly (skin friendly, eater-friendly), intensive (technology-intensive, tele-intensive care).
Найпродуктивніші моделі творення складних термінів-неологізмів такі: 1) N+Abbr (abbreviation) or
Abbr+N = N: B-mode – bi-mode – подвійний режим, e-dermatology (неологізм, утворений за аналогією з
e-mail) – дерматологічна консультація електронною поштою; 2) N(A)+Numeral+(N/A)–N: sodium C14-16
olefin sulfonate – натрій C14-16 олефінсульфонат (емульгатор, очисник); 3) Numeral+N(A)–N(A): 3-panel –
трьохпанельний, 3-dimensional (volume) – трьохвимірний (обʼєм ); 4) за допомогою часток (характерно
для прикметників): built-in – умонтований, hook-on – підвісний.
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Конверсія – малопродуктивний спосіб творення нових термінів КЕМ. Основною моделлю
залишається N→V, за якою утворюється найбільша кількість термінів-неологізмів: gel – гель – to gel –
нанести гель; a graft – трансплантат – to graft – пересаджувати тканину (органи); a diet – дієта – to diet –
дотримуватися дієти.
Наступна модель, V→N, менш продуктивна, оскільки в англійській мові іменники переважно
утворюються від дієслів за допомогою афіксації: to implant – implantation – трансплантат, to wash –
cryogen wash – криогенний розчин, лосьйон.
Адʼєктивація дієслів та іменників, V/N→A, є також способом конверсії, хоча й менш уживаним: a
laser – laser beam – лазерний промінь, to activate – activator – той, що активує.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Косметологія та естетична медицина – це
галузі, які перебувають на піку свого розвитку, у стані пошуку найбільш оптимальних способів
термінотворення, постійно поповнюються термінами-неологізмами. Процес неологізації характеризує
динаміку розвитку англійської термінології галузей КЕМ у період ХХ–ХХІ ст. Проаналізовані лексичні
інновації в терміносистемі КЕМ мають широкий тематичний діапазон. Більшість із них утворені
морфологічним способом, що, як засвідчило викладене в статті дослідження, є найпродуктивнішим
поміж інших. Доцільними уважаємо подальші спостереження та фіксацію нових англомовних лексичних
інновацій у термінології КЕМ із метою виявлення й аналізу їхніх структурно-семантичних особливостей.
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английской терминологии эстетической медицины и косметологии с целью определения способов формирования
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косметологии и эстетической медицины целесообразными являются дальнейшие наблюдения и фиксация
изменений в терминосистеме указанных отраслей.
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словообразования.
Boyko Iryna. Main Ways of the Formation of Terminological Neologisms in Aesthetic Medicine and
Cosmetology. The article is devoted to the insufficiently considered problem of forming neologisms in the field of aesthetic
medicine and cosmetology. The relevance of the topic arises from the need to study the process of nelologisation of the
English terminology of aesthetic medicine and cosmetology in order to identify the ways of creating new terms. To find the
most adequate definition of “neologism”, the analysis of lexicographical sources has been performed. The factors influencing
the formation of English neologisms in the fields of aesthetic medicine and cosmetology have been identified, and the process
of neologisation in these areas at the present stage has been outlined. The main tendencies in the development of the English
term system of aesthetic medicine and cosmetology have been revealed, and the ways of creating neologisms have been
discussed. It is shown that the analyzed lexical innovations possess a wide thematic range. Most of them are created
morphologically, proving that this is the most productive way. In order to reveal other structural and semantic features of the
English lexical innovations in the terminology of cosmetology and aesthetic medicine, further observations and identification
of changes in the terminological system of these fields are needed.
Key words: neologisation, lexis, term, lexical innovation, neologism, word formation.
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термінологічних одиниць. На прикладі фахової мови гастроентерології доведено, що паралельне вживання різних
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Визначено перспективи подальших досліджень лексико-семантичної організації терміносистеми гастроентерології в
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Постановка наукової проблеми та її значення. Синонімія в термінології довший час залишалася
поза увагою мовознавців, оскільки вважалася явищем небажаним. Вимоги лінгвістів стосовно ідеального
терміна передбачали його однозначність, короткість, емоційну нейтральність, відсутність синонімії та
незалежність від контексту [6, 19]. Теза Е. Вюстера про те, що одному поняттю повинен відповідати один
термін і навпаки, довго не втрачала своєї актуальності [19, с. 91]. Однак поява нових напрямів
термінологічного дослідження й різноаспектне вивчення терміносистем підтверджували природність та
неминучість синонімічних відношень між спеціальними назвами, оскільки фахові мови як складники
живої загальнонаціональної мови розвиваються й функціонують за її законами. Сьогодні деякі
термінологи дотримуються думки, що надмірне прагнення до стандартизації та нормування фахового
вокабуляру може певною мірою гальмувати науковий прогрес [11, с. 42].
Аналіз досліджень цієї проблеми. Теоретичні та практичні дослідження останніх років засвідчують
розмаїття синонімічних найменувань для позначення процесів і явищ в економіці, юриспруденції,
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екології, будівництві. Актуальність цієї роботи зумовлена науковим доробком вітчизняних і зарубіжних
лінгвістів у галузі медичної термінології. Німецьку фахову мову медицини в різних аспектах вивчали
Г. Ліперт, І. Візе, Т. Іклер, В. М. Турчин, Е. А. Федіна. Науковці вказують на значний обсяг термінівсинонімів як характерну ознаку лексико-семантичної організації медичної мови загалом, що зумовлено
історичним розвитком медицини як однієї з найстаріших наук [13, 18], але в різних її галузях частка
синонімічних найменувань не є однаковою. Німецькомовна гастроентерологічна термінологія ще не була
обʼєктом окремого вивчення на лексико-семантичному рівні, що визначає новизну цієї розвідки.
Мета статті  комплексний аналіз синонімічних відношень у терміносистемі гастроентерології
сучасної німецької мови.
Завдання нашого дослідження:
– виокремити терміни-синоніми в межах аналізованого шару медичних найменувань, обʼєднавши їх
у синонімічні ряди;
– визначити причини синонімії в мові гастроентерології;
– проаналізувати основні типи синонімічних відношень між термінами досліджуваної галузі,
виявити їхні особливості.
Роботу виконано на матеріалі спеціалізованих фахових словників, німецьких наукових і науковопопулярних медичних текстів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для
початку ідентифікуємо поняття терміна-синоніма. Потрібно зазначити, що визначення синонімії в загальнолітературній і фахових мовах дещо відрізняються. У галузі термінології вчені розглядають
синонімічні найменування як дублети, абсолютні синоніми, термінологічні варіанти. І. М. Кочан уважає
синонімами «терміни зі спільним денотатом, але різною формою вираження, що мають тотожні або
майже тотожні значення» [5, с. 14]. Деякі лінгвісти співвідносять синонімію із загальнолітературною
мовою, а в термінології розглядають явище дублетності [2, 6]. М. В. Вакуленко диференціює в межах
терміносистеми формальну (як прояв різноманітності мовних засобів) та змістову синонімію, що
відображає різні аспекти певного явища [1, с. 86]. Більшість науковців зазначають, що термінологічним
синонімам притаманні такі особливості: експресивна нейтральність, паралельне вживання запозичених і
національних лексем, функціональні відмінності в межах наукового стилю, синонімія різних структурних рівнів як прояв потреби в мовній економії.
У нашому дослідженні під термінами-синонімами розуміємо слова та словосполучення різного
плану вираження, які тотожні за змістом, співвідносяться з одним і тим самим денотатом, але можуть
мати смислові відмінності на поняттєвому рівні, відрізнятися за структурою, джерелами походження,
семантикою складових компонентів і специфікою вживання.
У проекції на медичну термінологію лінгвістичний термін «синонім» ми використовуємо для
позначення явища синонімії загалом з урахуванням усіх форм її прояву.
Різновидом термінів-синонімів є дублети, або так звана «подвійна термінологія»
(Doppelterminologie), яка притаманна саме німецькій науковій мові [17, с. 129]. Дублети – це міжмовні
терміни-синоніми, які тотожні на предметно-понятійному рівні, але відрізняються джерелами
походження лексем та особливостями вживання. У досліджуваній нами галузі такий вид синонімії
простежено між латино-грецькими термінами та їх німецькими еквівалентами: Abdomen – Bauch,
Duodenum – Zwölffingerdarm, Ösophagus – Speiseröhre, Aerophagie – Luftschlucken, Cholelith – Gallenstein,
Kolon – Dickdarm. Паралельне функціонування дублетів зумовлено тривалим історичним розвитком
медицини як науки й галузі гастроентерології зокрема.
Поряд із класичними й національними лексемами термінологічний фонд досліджуваної галузі
представлений словами арабського, французького та англійського походження, які поповнювали
терміносистему в різні періоди її розвитку. Частина їх функціонує як паралельні назви одного й того
самого медичного поняття.
Окрім різних, історично обумовлених джерел походження номінативних одиниць, виділяємо також
інші чинники синонімії:
1) функціонування термінів-епонімів як первинних найменувань фахових понять, поряд із якими в
процесі подальших наукових досліджень виникають синонімічні термінологічні одиниці, що
розкривають суть та ознаки відповідного медичного явища;
2) різні підходи вчених-медиків до вибору мотивуючої ознаки при найменуванні певного фахового
поняття, що залежить від рівня наукового пізнання на певному етапі дослідження відповідного явища, а
також потребою висвітлити той чи інший аспект;
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3) прагнення спеціалістів до точності та зрозумілості, а також стислості висловлювання в процесі
фахової комунікації, що зумовлює паралельне функціонування повних термінологічних одиниць і їхніх
скорочених варіантів.
Аналізуючи терміни гастроентерології, ми обʼєднали їх у синонімічні ряди на основі спільності
позначуваного предмета чи явища. Залежно від кількості спеціальних номінацій, що вживаються для
вираження одного й того самого поняття, терміни утворюють синонімічні пари та синонімічні трійки, а
групи, що нараховують більше трьох одиниць, формують розширені синонімічні ряди: Gordon-Syndrom –
exsudative Enteropathie, Gastroparese – Magenatonie – Magenlehmung, diffuser Ösophagospasmus –
idiopathischer Ösophagospasmus – Ösophaguskrampf – Barsony-Teschendorf-Syndrom.
У результаті дослідження виявлено кілька видів синонімії в межах гастроентерологічної термінології. В основу класифікації покладено різні критерії, а саме: 1) ступінь фаховості терміна в межах
вертикальної стратифікації мови медицини; 2) джерела походження термінологічного вокабуляру; 3) вид
структурної організації терміна; 4) ступінь сучасності; 5) наявність / відсутність епоніму в складі
термінологічної одиниці.
Характерна ознака фахових мов  їх внутрішня вертикальна організація. У мові медицини зарубіжні
мовознавці диференціюють спеціальні найменування залежно від рівня їхньої фаховості та специфіки
вживання, розрізняючи науково-технічні терміни (termini technici), терміни клінічної практики, тривіальні найменування, національні загальновживані еквіваленти [8, 10, 12, 14, 18]. При цьому тривіальні й
автохтонні німецькі назви функціонують як синоніми поряд із науковими, зазвичай латино-грецькими
термінами. За В. Каспар, медичні синоніми – це «2 і більше терміни, тривіальні назви або терміноелементи, які попри різну форму вираження позначають одне медичне явище» [8, с. 10]. Однак серед
учених немає одностайної думки щодо тлумачення понять наукового терміна та тривіальної назви й
співвіднесення їх із певними видами лексичних одиниць у межах термінологічної ієрархії. У нашому
дослідженні беремо за основу стратифікаційну модель зразка «науково-технічний термін – тривіальна
назва – загальновживаний німецький еквівалент» [10, с. 29]. У галузі гастроентерології виокремлюємо
латино-грецькі науково-технічні терміни, їхні німецькомовні еквіваленти та тривіальні термінологічні
одиниці, до яких належать іншомовні запозичення, що наближені до норм німецької орфографії й
граматики, а також терміни-гібриди. Усі види термінів функціонують у мові паралельно, утворюючи
різні за обсягом синонімічні ряди: Valva ileocaecalis – Ileozäkalklappe; Ösophagus – Speiseröhre; Colica
gastrica – Magenkolik; Hydrops abdominalis – Ascites – Aszites – Bauchwassersucht; Caecum – Typhlon –
Zäkum – Blinddarm; Calculus feleus – Calculus biliaris – Cholelith – Gallenstein, Diarrhoea – Diarrhö –
Durchfall; Colitis – Kolitis – Dickdarmkatarrh – Dickdarmentzündung. Лексичні одиниці кожного ряду
тотожні за змістом, але відрізняються за ступенем фаховості й специфікою комунікативного вживання.
Наприклад, порівняємо функціонування дублетів Ösophagus – Speiseröhre:
«Im sackartigen Ösophagusanteil kann das so genannte Kardiakarzinom entstehen, im tubulären
Ösophagus das Adenokarzinom des Ösophagus. Im eigenen Krankengut haben 22 % der GERD-Patienten einen
Barrett-Ösophagus...» [15].
«Oft wird dann eine Magenspiegelung gemacht, um herauszufinden, ob das Sodbrennen durch die
Refluxerkrankung, also den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre ausgelöst wird. Das ist die häufigste
Ursache von Sodbrennen, aber es gibt aber auch andere Erkrankungen der Speiseröhre die solche Beschwerden
verursachen» [16].
Терміни класичного генезису репрезентують у медицині науково-академічний стиль мовлення, у той
час як їхні німецькомовні еквіваленти притаманні науково-популярним текстам.
Неоднорідність лексичного складу терміносистеми гастроентерології зумовлює паралельне
вживання різномовних термінів на позначення одного поняття. Вагому частку становлять термінигібриди – складні слова та словосполучення, утворені поєднанням запозичених і питомих німецьких
компонентів, як-от: Magen-Darm-Katarrh, Leberresektion, gastrointestinale Blutung. Залежно від
лексичного наповнення термінологічних одиниць у межах синонімічного ряду ми виокремлюємо в мові
гастроентерології такі види синонімів:
1) паралельне вживання іншомовних та автохтонних німецьких термінів: Ösophagus – Speiseröhre;
Kolon – Dickdarm, Kolitis – Dickdarmentzündug, Emesis – Vomitus – Erbrechen, Calculus feleus – Cholelith –
Gallenstein. Німецькомовні еквіваленти – це часто словотвірні кальки класичних термінів. Порівняймо:
Aerophagie – Luftschlucken, Laparotomie – Bauchschnitt;
2) паралельне функціонування кількох термінів, запозичених з однієї або різних мов: Zonula
occludens – tight junction; Bezoar – Gastrolith, Сholedochuskarzinom – malignes Cholangiom, Chylaskos –
Chyloperitoneum – Chylaszites;
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3) дієвість двох автохтонних німецьких термінів для позначення одного поняття: Abwehrspannung –
Bauchdeckenspannung, Rieder-Magenform – Hakenmagen, Stippchengallenblase – Erdbeergallenblase,
Magenknurren – Bauchknurren;
4) синонімія за участю термінів-гібридів, які вступають у синонімічні відношення між собою, а
також із класичними та чисто німецькими термінами: gastrointestinale Blutung – Magen-Darm-Blutung,
Colica gastrica – Magenkolik, infektiöse Gastroenteritis – Magen-Darm-Katarrh – Darmgrippe.
Термінологічні синоніми диференціюються також у структурному відношенні. У німецькомовній
гастроентерології виявлено такі структурні типи синонімічних рядів:
1) однослівний термін – однослівний термін: Abdomen – Bauch, Peritoneum – Bauchfell, Cholestase –
Gallestauung, Laparotomie – Bauchschnitt, Zäkum – Typhlon – Blinddarm, Emesis – Vomitus – Erbrechen;
2) однослівний термін – словосполучення: Hämatemesis – Vomitus cruentus, malignes Lymphom –
Lymphosarkom, Magengeschwür – Ulcus ventriculi, Chemolitholyse – pharmkologische Steinauflösung,
Wanderleber – Hepar migrans, Adipositaschirurgie – bariatrische Chirurgie, Analabszess – periproktischer
Abszess, Aszites – Hydrops abdominalis – Bauchwassersucht, Calculus biliaris – Cholelith – Gallenstein;
3) словосполучення – словосполучення: funktionelle Abdominalbeschwerden – funktionelles MagenDarm-Syndrom, adherens junction – Zonula adherens, splenorenale Anastomose – splenorenaler Shunt, Ductus
biliaris – Ductus choledochus.
Серед однослівних термінів значну частку становлять композити, що обумовлено схильністю як
старогрецької, так і німецької мови до осново- та словоскладання. Лаконічна форма вираження дає
можливість висвітлювати одночасно кілька ознак медичного явища. Натомість термінологічні
словосполучення представлені меншою мірою.
Синонімічні звʼязки виникають також між сучасним терміном і застарілою назвою медичного
поняття. Наприклад: Hepatitis epidemica (раніше) – Hepatitis A, lupoide Hepatitis (раніше) – autoimmune
Hepatitis, Barsony-Teschendorf-Syndrom (раніше) – diffuser Ösophagusspasmus. Подібні явища зумовлені
швидким розвитком гастроентерології як науки, відкриттям нових ознак і закономірностей певного
медичного явища, що веде до появи відповідних термінологічних найменувань.
На окрему увагу в досліджуваному шарі спеціальних номінацій заслуговує явище епонімічної
синонімії, тобто «функціонування кількох відмінних за формою вираження, але співвідносних із тим
самим денотатом спеціальних знаків, у складі хоча б одного з яких наявний компонент-епонім» [3, с. 14].
У німецькій гастроентерологічній термінології виділяємо два основні види синонімічних відношень за
участю епонімів:
а) між термінами, кожен із яких містить компонент-епонім: Dubin-Jonson-Syndrom – Sprinz-NelsonSyndrom; Dunbar-Syndrom – Harjola-Marable-Syndrom, Faber-Anämie – Kaznelson-Syndrom;
б) між епонімічним терміном та його описово-кваліфікаційним еквівалентом: artheriohepatische
Dysplasie – Alagille-Syndrom; pankreatische Cholera – Verner-Morrison-Syndrom; Condyloma giganteum –
Riesenkondylom – Buschke-Löwenstein-Tumor.
Зазвичай, епоніми, на відміну від їх інтерпретаційних термінологічних синонімів, не відображають
суті та ознак позначуваних медичних понять. Вони несуть лише культурно-історичну інформацію із
вказівкою на дослідників певних явищ і тим самим увічнюють імена вчених-медиків.
Близьким до синонімії є явище варіантності. Як формальні варіанти одного терміна ми розглядаємо
спільнокореневі термінологічні одиниці, що позначають тотожні поняття, але мають деякі відмінності на
словотвірному, лексичному чи структурно-синтаксичному рівнях.
Синонімія в гастроентерологічній термінології на рівні варіантності є специфічною й має такі форми
прояву:
1. Словотвірні варіанти терміна із синонімічними префіксами: Anazidität – Inazidität, Antiperistaltik –
Anisoperistaltik, Doppelkontrastmethode – Bikontrastmethode.
2. Структурно-синтаксична варіантність: Analabszess – perianaler Abszess, Analfistel – Fistula ani,
Dieulafoy-Ulkus – Ulcus Dieulafoy, Gastrokolonfistel – gastrokolische Fistel, Blindschlingensyndrom –
Syndrom der blinden Schlinge. Паралельне функціонування композитів як варіантів термінологічних
словосполучень свідчить про тенденцію до мовної економії в науковій галузі.
3. Лексико-синтаксичні варіанти, у яких простежується міжмовна дублетність окремих компонентів
термінологічних одиниць: Ductus pancreaticus – Pankreasgang, nichtulzeröse Dyspepsie – Non-ulcerDyspepsie, Morbus Crohn – Crohn-Krankheit.
4. Повна й коротка форми терміна: perniziöse Anämie – Perniziosa, Shigellendysenterie – Shigellose,
Echinokokkeninfektion – Echinokokkose.
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5. Повний термін і його абревіатура: hämolitisch-urämisches Syndrom – HUS, MagnetresonanzCholangiographie – MRC, nichtalkoholische Steatohepatitis – NASH.
У терміносистемі гастроентерології трапляються також розширені синонімічні ряди, у яких
одночасно можуть бути представлені кілька типів синонімії, наприклад: perniziöse Anämie – Perniziosa –
Morbus Addison-Biermer – Addison-Anämie – Biermer-Anämie – Vitamin-B12-Mangel-Anämie. Наведені
приклади термінологічних одиниць, що поєднують компоненти різних джерел походження, мають
відмінності на структурному рівні, уключають епоніми й відрізняються за ступенем фаховості.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Німецькомовна гастроентерологічна термінологія відзначається різноманітністю синонімічних найменувань для позначення певних медичних
понять. У синонімічних рядах, що диференціюються за кількістю термінологічних одиниць, представлені
міжмовні дублети, різнорівневі структурні синоніми, лексичні одиниці різного ступеня фаховості. Закономірним явищем досліджуваної галузі є терміни-гібриди та назви з компонентом-епонімом. Термінологічна синонімія проявляється також на рівні словотвірної й лексико-синтаксичної варіантності терміна,
паралельного функціонування його повної та короткої форми.
Проведений лінгвістичний аналіз підтверджує, що різнотипні синонімічні відношення є одним зі
способів лексико-семантичної організації німецькомовної гастроентерологічної термінології як цілісної
системи. Наявність кількох номінативних одиниць на позначення одного поняття свідчить про постійний
розвиток фахової мови. Перспективним для подальшого дослідження вважаємо вивчення явищ антонімії,
полісемії та омонімії в межах цієї терміносистеми.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Ураховуючи різні підходи до питання визначення
терміна й інтенсивне вивчення понять терміносистеми й термінознавства, ще не розвʼязано всі проблеми
в цій галузі досліджень. Більшість питань термінознавства досі не отримали достатнього висвітлення.
Зокрема, особливої уваги потребує опис морфології терміна, легітимність поняття термінологічного
поля, визначення місця термінів у лексиці мов для спеціальних цілей, експресивність й емоційність
терміна тощо. Зважаючи на наявність різних поглядів на проблему терміна, коло термінологічних
проблем залишається широким і вимагає глибокого осмислення. Дослідження термінів кулінарії з
урахуванням їхньої семантики й визначення тематичних груп з урахуванням мотиваційних ознак
номінацій потрібні для проведення поглибленого аналізу як кулінарної терміносистеми, так і наукової
термінології в цілому.
Як відомо, невідʼємною ознакою термінів є їх системність. Це передбачає приналежність терміна до
деякої мовної підсистеми, уключеність у неї. Цю ознаку вперше сформульовано й пояснено в концепції
Д. С. Лотте, на думку якого, «кожен термін має цілком певне місце (за співпідпорядкованістю з іншими)
у розглянутій терміносистемі, що залежить від місця відповідного поняття у всій цій системі понять» [1,
с. 14].
На думку В. М. Лейчика, терміносистема є «моделлю певної теорії спеціальної галузі знань або
діяльності». Її елементами виступають слова або словосполучення, що вживаються для «спеціальних
цілей будь-якої природної мови». Структура терміносистеми «адекватна структурі системи понять цієї
теорії» [2]. Формування й функціонування терміносистеми можливе за дотримання низки невідʼємних
умов, що включають існування спеціальної наукової сфери з визначеними межами, наявність у цій
спеціальній науковій галузі системи загальних понять, функціонування понятійного апарату за
допомогою вербалізації основних понять лексемами зі спеціальним значенням.
Незважаючи на безліч думок, учені вважають, що будь-яка наукова термінологія може характеризуватися вмотивованістю й невмотивованістю. Виокремлюють три типи термінологічної вмотивованості 
словотвірний, синтаксичний і семантичний. Вони відповідають трьом способам термінологічного
словотворення – морфологічному, синтаксичному й семантичному [3; 4].
Термінологічна вмотивованість володіє дуже важливими перевагами. Мотивована внутрішня форма
дає змогу найбільш точно передати зміст терміна та вказує на його цілісність й оформленість. Отже,
відповідність форми внутрішнього змісту сприяє пізнанню, розвитку наукової реальності та самого
поняття, а невідповідність призводить до неточності відображення наукового поняття й може
спричинити порушення якості передачі сенсу.
В. М. Лейчик уважає, що «ознаки поняття відображаються лише в мотивованих термінах». Говорячи
про функції мотивованого терміна, він розкриває «функціональну структуру», що включає номінативну
(функцію називання спеціальних обʼєктів або їхні ознаки), сигніфікативну (функцію позначення
загального поняття, уключеного в цілу ієрархію понять спеціальної наукової сфери), комунікативну
(функцію передачі знання), прагматичну (функцію впливу на адресата вмістом або оцінкою загального
поняття в ієрархії понять певної спеціальної наукової галузі) та евристичну (функцію терміна як
інструменту пізнання навколишньої наукової реальності) [5, с. 38].
Структурна організація терміна дає змогу визначити його місце в терміносистемі та, як наслідок,
установити його найбільш точне значення. Ці відомості актуальні не лише для створення термінів, але й
для їх адекватного сприйняття в межах наукового тексту.
Актуальність та новизна дослідження. Аналіз термінологічних одиниць сфери кулінарії дає повне
уявлення про способи словотворення, а також засоби й моделі, використані при утворенні нових слів.
Саме це обумовлює потребу уважного вивчення словотвірної системи з урахуванням ступеня активності
того чи іншого способу словотворення й продуктивності словотворчих моделей на сучасному етапі
розвитку німецької мови.
Упродовж вивчення фактичного матеріалу проведено аналіз як комплексу засобів утворення нових
лексичних одиниць, так і окремих структур і моделей у їхньому сучасному стані, а також їх типів і
фактора продуктивності. При цьому велику увагу приділено аналізу словотвірної структури вже
створених слів, що значною мірою сприяє адекватному сприйняттю словотворчих процесів і створенню
нових слів у процесі мовлення з одиниць мови.
Окрім того, тематична диференціація термінів слугуватиме систематизації фактичного матеріалу на
понятійній основі, а також установленню взаємозвʼязку елементів усередині групи.
Мета дослідження  визначення структурних типів термінів, що функціонують у кулінарній
термінології, установлення конкретних засобів утворення термінів у терміносистемі кулінарії в сучасній
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німецькій мові, а також проведення тематичної класифікації кулінарних термінів досліджуваної
терміносистеми.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У нашому
дослідженні всі кулінарні терміни у формальному аспекті поділяють на однослівні й багатослівні.
Підставою для виокремлення структурних типів слів виступають кількісний критерій і характер
кореневих морфем. Крім того, ми враховуємо наявність словотворчих афіксів. Отже, на підставі цих
даних стало можливим розділити однослівні терміни на три групи. Розглянемо кожну з них.
Першу складають прості (кореневі) терміни з непохідною основою, у яких коренева морфема
(корінь) є носієм лексичного значення слова; «при цьому центральна його частина залишається
незмінною в процесах морфологічної деривації» [6]. Прості слова – база для утворення нових слів і в
термінологічних системах німецької мови. Вони представлені термінами-іменниками (Herd, m – плита,
Ofen, m – піч, Koch, m – кухар, Mixer, m – міксер, Strudel, m – струдель, Kartoffel, f – картопля, Zwiebel, f –
цибуля, Speise, f – страва, Saft, m – сік, Salz, n – сіль, Zimt, m – кориця, Pfeffer – перець, Apfel, m – яблуко),
термінами-дієсловами (mixen – змішувати, kosten – покуштувати, schmecken – смакувати, marinieren –
маринувати, kochen – готувати, backen – випікати) і термінами-прикметниками (süße Speise – солона
страва, kalte Milch – холодне молоко, sauer Sahne – кислі вершки, warme Brei – тепла каша, hartes Brot –
черствий (твердий) хліб, trockene Früchte – сухі фрукти, frischer Fisch – свіжа риба, dubkles Bier – темне
пиво).
Потрібно відзначити, що прості терміни-іменники нерідко представлені запозиченнями з різних мов.
У німецькій мові вони потужне джерело розвитку кулінарної термінології. Поряд із національними
термінами трапляються прості терміни-субстантиви, запозичені з інших мов, наприклад з англійської:
Steak, n – антрекот, стейк, біфштекс, Orange, f – апельсин, Pudding, m – пудинг; із французької: Suppe, f
– суп, Margarine, f – маргарин; з італійської: Pasta, f – паста, Tortellino, m – тарталетка, Capuccino, m –
капучино; з інших мов: Pfeffer, m – перець, Pilz, m – гриб (греко-латин.), Glykose, f – глюкоза (із грец.),
Gurke, f – огірок (пол.), Torte, f – торт (пізн. латин.) тощо.
До другої групи відносять похідні (афіксальні) терміни, що включають корінь й афікси.
Розглянемо роль суфіксів у словотворенні кулінарних термінів. У німецькій мові продуктивним
суфіксом для утворення термінів-іменників є -ung: Röstung, f – обжарювання, Panierung, f – панірування,
Lagerung, f – зберігання. Серед похідних термінів-прикметників, утворених суфіксальним способом,
можна натрапити на такі приклади, як geschmaklos – без смаку (несмачний), bekömmlich – корисний для
здоровʼя, köstlich – делікатесний (ласий, тонкий (смак), gleichförmig – однаковий за формою. Однак
суфіксальний спосіб менш поширений серед способів словотворення дієслів, що трапляються в
кулінарній термінології німецької мови. У цьому випадку в словотворенні бере участь, зазвичай, суфікс
іншомовного походження -ieren: grillieren – смажити на грилі, dinieren – обідати, servieren –
сервірувати, blanchieren – бланшувати, karamellisieren – карамелізувати, marinieren – маринувати.
Також дуже поширене явище  повна субстантивація дієслів, наприклад: Kauen, n – жування, Schlucken,
m – ковтання, Braten, n – смаження, Kochen, n – кипʼятіння, варіння, Schmoren, n – тушкування,
Schlagen, n – збиття, Schälen, n – очищення.
Щодо префіксального способу словотворення кулінарних термінів, то можна виділити приставку
vor-: Vorspeise, f – закуска; nach-: Nachspeise, f – десерт; voll-: Vollmilch, f – незбиране молоко,
Vollkornroggenbrot, n – житній хліб, Vollrahm, m – незбирані вершки, Vollfettkäse, m – жирний сир; ver-:
Verbrauch (Verzehr), m – споживання їжі; zer-: Zerkleinerung, f – подрібнення. Відзначимо, що в німецькій
мові переважає префіксальний спосіб утворення термінів-дієслів. Нами виявлено такі термінологічні
одиниці, утворені цим способом: zerschmelzen – топити масло, entgräten (ausgräten) – очищати від
кісточок, auskeltern – вижимати (виноград), чавити сік, enthäuten – знімати шкурку (із риби, цибулі),
entfrosten – розморожувати морожені продукти, auskauen – розжовувати (гумку, лимон), auftragen –
накривати на стіл.
Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення зводиться до одночасного додавання до основи
приставки й суфікса. При утворенні іменників цей спосіб представлений декількома прикладами в
німецькій мові, а саме: префіксами ver, auf-, ab-, er-, aus- та суфіксом -ung: Verarbeitung, f – переробка,
Verdauungstörung, f – порушення травлення, Aufbewahrung, f – зберігання, Abbacken, n – випікання,
Abkühlung, f – охолодження, Erhitzung, f – нагрівання, Ausbaulagerung, f – витримка (вина). Серед
прикметників можна виділити vollkörnig – цільнозерновий, verzuckert – зацукрований, versalzene –
пересолений.
Префіксально-суфіксальний спосіб утворення дієслів у сфері кулінарії в німецькій мові трапляється
доволі рідко. При проведенні дослідження нами виявлено лише декілька прикладів вживання терміна,
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утвореного цим способом. При цьому структурний аналіз свідчить про наявність приставки zer-, ver-, ab-:
zerschmelzen – топити масло, zermahlen – перемолоти, zerschellen – розбивати на куски, дробити
(горіхи, мʼясо), versüßen – підсолоджувати, zerteilen – ділити на частини (пиріг), absieben – просіяти
через сито.
До третьої групи належать складні терміни, основна частина яких у німецькій мові зобовʼязана
зʼявилася завдяки цим термінам, деталізації первинних понять, виявленню в них нових відмінних рис та
позначенню нових сутностей. Потрібно звернути увагу на те, що збагачення словникового складу мови
за рахунок словоскладання  характерна особливість німецької мови. Однак правопис складних слів
виявляється актуальною проблемою в сучасній німецькій мові. Сьогодні відсутні будь-які усталені
правила, що охоплюють усю орфографію складних слів. Велика частина правил містить чимало
підпунктів і винятків. Варіанти написання складних слів уключають роздільне написання й написання
разом.
У німецькій мові складні слова представлені іменниками та прикметниками й мають свій набір
моделей їх утворення.
Так, для складних іменників характерна модель означального словоскладення, у якій можна
виокремити такі словотвірні моделі:
 S + S = S: Sauerkraut, m – квашена (кисла) капуста, Obstsalat, m – фруктовий салат, Bockwurst, f –
сарделька, Johannisbeere, f – смородина, Zuckerrübe, f – цукровий буряк, Erdbeere, f – полуниця,
Walderdbeere, f – суниця, Maysflocken, n – кукурудзяні пластівці;
 V + S = S: Kaugummi, m – жувальна гумка, Aufschnittbrett, n (Schneidbrett, n) – обробна дошка,
Abschaumlöffel, m (Abschöpflöffel, m) – шумовка, Flachteller, m – тарілка для двох страв;
 Adj + S = S: Vollkornbrot, n – цільнозерновий хліб, Süßstoff, m – підсолоджувач, Weißwein, m – біле
вино, Schwarzbrot, n – чорний (житній) хліб.
Ураховуючи аналіз термінів, утворених за кожною з цих моделей, можна зробити висновок, що
основна частина складних термінів-іменників репрезентована моделлю S + S = S. Трохи менш
продуктивна модель V + S = S. Найменшою продуктивністю відзначається модель Аdj + S = S.
Здебільшого основи поєднуються одна з одною без зʼєднувального елементу (Kaugummi, m – жувальна
гумка, Obstsalat, m – фруктовий салат).
Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що субстантивні складні терміни німецької мови можуть
мати ускладнені основи як результат словоскладення, префіксації або суфіксації. Наприклад:
Vollkornbrot, n – цільнозерновий хліб, Aufschnittbrett, n – обробна дошка, Abschaumlöffel, m (Abschöpflöffel,
m) – шумовка тощо.
Ознаки, які лежать в основі більшості складних термінів, точно передають специфіку поняття:
Teelöffel, m – чайна ложка, Salzdose, f – солонка, Untertasse, f – блюдце, Milchschokolade, f – молочний
шоколад, Vanilleeis, n – ванільне морозиво, Bananenpudding, m – банановий пудинг, Gewürznelke, f –
гвоздика (пряність).
Вищевикладене дає підставу зробити висновок, що складні терміни-іменники є мотивованими
одиницями, у яких може міститись абсолютно різне значення основ. Однак при зʼєднанні вони формують
нове семантичне ціле, що залежить як від їхніх значень, так і від значення самої словотворчої моделі. Ці
терміни утворюються зʼєднанням двох основ, які можуть мати ускладнений характер (бути композитами
або похідними словами). Для німецької мови характерне злите написання складних термінів-іменників.
Складні терміни-прикметники в кулінарній термінології німецької мови трапляються рідко. Нами
виявлено такі приклади: gehaltvoll – ситний, milchweiß – білосніжний, fetthaltig – той, що містить жир.
Аналіз досліджуваного матеріалу засвідчив, що термінологічні словосполучення в галузі кулінарії в
кількісному відношенні репрезентують значний масив. При цьому можна говорити про високу
продуктивність термінологічних словосполучень, які за кількістю складових компонентів бувають
двокомпонентними та багатокомпонентними.
Багатокомпонентні терміни мають різну структуру, але найбільш поширені у сфері кулінарії
німецької мови дво- й трикомпонентні терміни.
Двокомпонентними термінологічними словосполученнями є терміни, у яких одна частина спільна з
іншими термінами, а друга слугує для надання йому визначальної характеристики.
У німецькій мові в утворені термінологічних словосполучень беруть участь моделі: Adj + S
(поєднання іменника й прикметника), P + S (поєднання причастя та іменника), S + S (поєднання
іменників), S + V (поєднання дієслова й іменника). При цьому остання є найчастотнішою: Das Geschirr
spülen – мити посуд, das Essen servieren – подавати їжу (сервірувати), die Suppe kochen – варити
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(готувати) суп, die Gemüse grillen – смажити овочі на грилі, die Eier schlagen – бити яйця, das Obst
schellen – чистити фрукти, den Kuchen backen – пекти пиріг, die Torte glasieren – глазурувати торт.
Обʼєктом, на який спрямовано дію, тут виступає іменник, а термінологічно більш важливим є дієслово.
За моделлю Adj + S маємо такі приклади: frische Gemüse – тушковані овочі, sauere Sahne – сметана,
eingelegte Pilze – мариновані гриби, dunkles Bier – темне пиво, rote Johannisbeere – червона смородина. У
ролі конкретизатора в цій моделі виступає прикметник.
У словосполученнях, утворених за моделлю P + S, ознакою виступають дієприкметники (Partizip I,
Partizip II), а термін, що позначає предметне родове поняття, виражений іменником: gekochte Eier –
відварені яйця, gebratener Fisch – смажена риба, gesäuerte Milch – сквашене молоко, aufgebrühener Tee –
заварений чай, aufgeblähte Kartoffeln – картопляне суфле, gedörrte Bohnen – сушена стрючкова квасоля
тощо.
Модель S + S в утворенні німецьких термінологічних словосполучень використовується рідше:
Schälen der Zwiebel – чистка лука, Kochen des Wasser – кипʼятіння води, Backen des Kuchens – випікання
пирога, Abdeckung des Tischen – прибирання зі столу тощо. Конкретизатором є іменник у родовому
відмінку.
Проведений аналіз засвідчує, що двокомпонентні термінологічні словосполучення – це зʼєднання
двох слів, одне з яких  базовий термін чи позначення предметного поняття, а друге виконує функцію
означення або конкретизатора, уточнюючи сенс базового терміна й диференціюючи його термінологічне
значення.
Однак не менш важливий аспект проведеного дослідження  тематичний розподіл, оскільки саме в
процесі виділення семантичних класів термінів можливо встановити обсяг значення слів, виділити та
класифікувати інтегральні й диференціальні ознаки, що характеризують великі групи лексики. Основна
точка зору для дослідження в аспекті тематичного розмежування розглянутої термінології  те, що в
якості принципового початку для виокремлення тематичних груп слів виступає система логічних понять,
а не їхнє лексико-граматичне значення.
Для кулінарної термінології, як і для інших терміносистем, характерне те, що класифікаційні звʼязки
термінів цієї сфери відповідають реальним звʼязкам у досліджуваній предметній ділянці, тобто мають
конкретний характер. Розглянута нами лексика обʼєднана за денотативною ознакою, тобто за параметром
визначення реалій дійсності на підставі предметно-логічної тотожності. Критеріями тематичного ряду
визначено смислові звʼязки й структурний тип відносин.
Специфіка досліджуваної терміносистеми стала базою для виокремлення трьох тематичних груп
(продукти, способи приготування, назви страв), які поділено на підгрупи.
До першої групи продуктів належать такі підгрупи:
1. Овочі: Blumenkohl, m – кольорова капуста, Pfifferlinge, f – лисички, Steinpilze, f – боровики (білі
гриби), Sellerieknolle, f – корінь селери, Kohlrübe, f – бруква, Rotkraut, n – червонокачанна капуста,
Rosenkohl, m – брюссельська капуста.
2. Фрукти: Granatapfel, m – гранат, Haselnuss, f – лісовий горіх, Kokosnuss, f – кокосовий горіх,
Süßkirsche, f – черешня, Walnuss, f – волоський горіх, Dattelpflaume, f – хурма, Erdnuss, f – арахіс.
3. Продукти тваринного походження: Rindfleisch, n – яловичина, Schweinfleisch, n – свинина,
Hammelfleisch, n – баранина, Wildbret, n – дичина, Hühnerfleisch, n – куряче мʼясо, Putenfilet, n – філе
індички, Kalbfleisch, n – телятина, Hackfleisch, n – фарш, Tintenfisch, m – кальмар.
4. Спеції: Liebstöckel, n – любисток, Kreuzkummel, m – зіра (кумин), Brunnenkresse, f – брункресс,
Meerrettich, m – хрін, Schwarzkochen, m – чорнушка, Bohnenkraut, n – чабер.
5. Молочні продукти: Buttermilch, f – ряжанка, Sauermilch, f – кисляк, Schafkäse, m – бринза,
Erstlingsmilch, f – молозиво, Mozarella, m – моцарела, Trinkmolke, f – сироватка.
Група в цілому представлена іменниками та словосполученнями. Кількість складних термінів у
німецькій мові значна, що дає підставу вважати словоскладання провідним способом її термінотворення.
До другої групи, належать способи приготування, а саме: grillen – смажити на грилі, zerschmelzen –
топити масло, zerteilen – ділити на частини, absieben – просіювати через сито, enthäuten – знімати
шкуру (з риби, цибулі), ausrollen – розкачувати тісто. У німецькій мові переважають прості та похідні
терміни, як і дієслова й субстантивовані дієслова.
Третя група репрезентує страви.
1. Перші страви: Suppe, f – суп, Brei, m – каша, пюре, Haferbrei, m – вівсяна каша, Cremesuppe, f –
крем-суп, Ochsenschwanzsuppe, f – суп із бичачих хвостів.

254

РОЗДІЛ V. Термінознавство. 6, 2016

2. Другі страви: Steak, n – антрекот, Ragout, n – рагу, Gulasch, m – гуляш, Klöße, pl – галушки,
Barbecue, n – барбекю.
3. Десерти: Backapfel, m – печене яблуко, Strudel, m – штрудель, Charlotte, f – шарлотка,
schwarzwaldische Torte, f – шварцвальдський торт, Bananenwein, m – бананове вино, Stolle, f – різдвяний
кекс.
У цій групі рівномірно представлено всі види простих, похідних, складних словосполучень, та
загалом переважають іменники.
Отже, розглянуті нами групи термінів визначені завдяки врахуванню предметно-логічної спільності
кожної з них. Така група вказує на звʼязок предметів і явищ. Зазначимо, що тематична сукупність слів
належить до внутрішнього світу думки, а предметна стосується зовнішнього світу реального простору.
Аналіз тематичних груп дає підставу виявити, що основу термінологічної лексики складають
термінологічні іменники. Ми дотримуємося думки щодо того, що саме іменники найбільш успішно
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У статті проаналізовано особливості економічної терміносистеми сучасної англійської мови та основні
фактори, що впливають на її розвиток і функціонування. Подано визначення терміносистеми в цілому, обґрунтовано
її відмінність від термінології як сукупності термінів відповідної галузі науки. Виокремлено поняття «економічної
терміносистеми», її склад та форми репрезентації в науковій комунікації. Аналіз цих питань свідчить, що
економічна терміносистема безпосередньо залежить і зазнає впливу з боку середовища її використання. Сфера
використання економічних термінів варіюється від вузькогалузевих фахівців та науковців до журналістів, які
описують економічні явища в ЗМІ й реципієнтів цих повідомлень. Широкий діапазон функціонування економічної
термінології безпосередньо впливає на систему економічних термінів та сприяє її відкритості, динамічності,
поширеності й часткової деспеціалізації. Важливу роль у цьому процесі відіграє історичний розвиток економічної
науки, а також високий темп розвитку економічної галузі. Підкреслено, що важливий фактор впливу  також
домінуюче політичне та економічне становище розвинених англомовних країн.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток мовної системи залежить як від внутрішніх особливостей відповідної мови, так і від середовища, у якому вона використовується. Особливо
гнучким до екстралінгвальних чинників виявився лексичний шар, найрухомішою частиною якого на
сучасному етапі є термінологічна лексика [4, с. 8]. Кількість досліджень у галузі економічної термінології
англійської мови останніми роками збільшується. Це повʼязано, з одного боку, власне лінгвістичним
інтересом до активного розвитку цього лексичного прошарку мови й корисних результатів для мовної
науки, з іншого, – поширенням політичної та економічної могутності англомовних країн по всьому світі,
що вимагає чіткого й ефективного відображення нових реалій іншими національними мовами.
Особливий інтерес науковці проявляють до вивчення комплексних системних відносин між мовою,
суспільством і процесами формування та функціонування економічної термінології.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Останніми роками зʼявилася велика кількість дисертацій із
різних аспектів генезису, розвитку, перекладу та функціонування англійської економічної терміносистеми. Структурну організацію й семантичні особливості економічної термінології англійської мови
розглянуто в роботі С. Р. Багової [1]. Питання виявлення механізмів англомовного термінотворення в
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системі ринкових відносин і вдосконалення й нормалізації цієї фахової підмови розкрито в праці
З. Б. Куделько [12]. Питання неологізації економічних термінів англійської мови проаналізовано в праці
М. В. Белозьорова [2]. Порівняльний аналіз аспектів економічної терміносистеми англійської та
російської мов запропонований Н. Е. Додоновою [7] Когнітивні аспекти перекладу англійських
економічних термінів окреслено в дослідженні Є. В. Кінчіної [10]. Дедалі частіше науковці звертають
свою увагу на вивчення мовних аспектів конкретних галузей економічної терміносистеми, наприклад у
роботі О. І. Гутиряк детально проаналізовано термінологію маркетингу [6]. Б. Н. Чугунов досліджує
окрему сферу економіки, а саме ринкові відносини [22]. Значний інтерес становить намагання лінгвістів
провести вивчення на перетині різних термінологічних систем, зокрема І. М. Гумовська розглядає
функціонування економічної термінології в межах юридичної терміносистеми [5].
Мета й завдання дослідження. Мета статті  розгляд функціональних характеристик економічної
терміносистеми англійської мови. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
 виокремити поняття «терміносистема» та «економічна терміносистема»;
 розглянути особливості економічної терміносистеми англійської мови;
 проаналізувати екстралінгвальні фактори розвитку економічної терміносистеми англійської
мови.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Незважаючи на суперечливий статус термінологічної одиниці в системі мови, термін як «спеціальне слово» чи
слово «в спеціальній функції» повною мірою реалізовує свій термінологічний потенціал у межах
відповідної спеціальної терміносистемі, якій він належить. Терміносистема являє собою «складну
динамічну стійку систему, елементами якої є відібрані за певними правилами лексичні одиниці певної
природної мови, структура якої ізоморфна структурі логічних звʼязків між поняттями спеціальної галузі
знань чи діяльності, а функція полягає в тому, щоб слугувати знаковою (мовною) моделлю цієї галузі
знань чи діяльності» [14, с. 42].
Важливо зазначити, що терміносистема відображає не просто систему понять, а систему понять
певної теорії, у звʼязку з чим традиційно існує розмежування понять «термінології» як стихійно
історично організованої сукупності термінів певної галузі та «терміносистеми» – свідомо сформованої
сукупності термінів, які адекватно відображають систему понять теорії відповідної спеціальної галузі
знань чи діяльності [9, с. 17 ]. Отже, можна розглядати терміносистему як сукупність або систему
термінів, що входять і характеризують певну галузь знань чи науку, якій властиві такі ознаки, як
обʼєктність, структурність та цілісність [13, с. 56].
Згідно з класифікацією термінів за галузями знань чи діяльності, тобто за їхніми спеціальними
сферами, запропонованою В. І. Літовченко, економічна термінологія виокремлюється в окрему категорію
поряд із термінами сфери науки, техніки, виробництва та ін. [15, с. 157]. Базовим представленням
економічного терміна є одиниця мовного рівня, яка використовується в галузі економіки фахівцями цієї
сфери з метою генерування, передачі та збереження інформації про спеціальні поняття, які використовуються в межах цієї галузі. Економічна терміносистема складається із загальних наукових термінів,
вузькоспеціалізованих термінів і лексики загальнолітературної мови, яка слугує невичерпним джерелом
номінації новостворених спеціальних понять, надаючи засоби й способи для творення нових термінів,
підпорядковуючи розвиток термінології загальним мовним нормам. Наявність споріднених ознак
притаманних термінам різних терміносистем різних галузей, свідчить про спорідненість термінології з
лексичним матеріалом відповідної загальнолітературної мови, яка слугує будівельним матеріалом для
побудови тієї чи іншої терміносистеми. Проте кожен термін входить у лексичну систему мови через
посередництво відповідної терміносистеми, набуваючи певних відмінних ознак. Відмінні характеристики
терміносистеми формуються під впливом предметно-понятійної системи знань, історії розвитку наукової
галузі та словотворчих можливостей відповідної природної мови [17, с. 30].
Однією з базових характеристик терміносистеми є її залежність від розвитку спеціальної галузі, яку
вона обслуговує. На сучасному етапі людство перетворюється в глобальне економічне споживацьке
суспільство, у центрі якого перебуває новий тип людини – людина  споживач економічних благ. Економічні відносини становлять основу виробничих відносин, формують зміст інших соціальних відносин
суспільства. Саме тому галузь економіки протягом кількох останніх десятиліть демонструє високий
рівень розвитку та є однією з найбільш рухомих, продукуючи найбільшу кількість лексичних новотворів [8, с. 88]. У звʼязку з необхідністю розвʼязання великої кількості проблем, що постали перед
суспільством на зламі тисячоліть, докорінно змінилися завдання, методи й принципи економічної теорії.
Термінологія являє собою систему, яка функціонує та розвивається в певному середовищі та,
відповідно, зазнає впливу з боку останнього. Інша особливість економічної терміносистеми  те, що
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середовище, у якому вона функціонує, не однорідне. У більш вузькому значенні таким середовищем буде
фахова галузь, де терміни використовуються спеціалістами та науковцями, у більш широкому –
суспільство в цілому [3, с. 15]. Економічна галузь на сьогодні являє собою потужну наукову дисципліну,
яка має свій предмет, обʼєкт, методологію дослідження. Економічна термінологія становить частину цієї
наукової галузі, оскільки безпосередньо забезпечує процес комунікації в цій галузі.
Професійна комунікація в галузі економіки характеризується різноманітністю жанрово-стилістичних письмових текстів та усних форм професійного спілкування. До письмової форми належать
наукова література (монографії, наукові доповіді, статті, дисертаційні дослідження); навчальна
література (підручники, посібники); науково-популярна література на економічну тематику, доступна та
зрозуміла нефахівцям (періодичні видання – газети, журнали розраховані на широку аудиторію);
лексикографічні праці (словники, тезауруси, збірники рекомендованих термінів й ін.); ділова
документація та кореспонденція (договір, контракт, страховий поліс, митна декларація й ін.); Довідкові
видання (довідники про товари та послуги, торгові каталоги й ін.) [16, с. 42].
Усна форма професійного спілкування теж володіє великою кількістю стильових і жанрових
різновидів, серед яких виокремлюють такі, як наукова доповідь, лекція, публічний виступ, наукова
дискусія, переговорний процес тощо. Сфера галузевого використання економічної термінології визначає
низку особливостей, притаманних професійній комунікації. Термін слугує засобом комунікації
спеціальних понять і знань галузі економіки. У цьому середовищі економічний термін проявляє
притаманні термінологічній системі якості точності, системності, тяжіння до однозначності та ін.
З іншого боку, активне проникнення галузі економіки в життя суспільства сприяє зближенню
економічної термінології із загальнолітературною мовою [21, с. 88]. Економічні явища та процеси
швидко поширюються в суспільстві, стають обʼєктами обговорення й дискусій. Щодня шпальти газет і
журналів, численні електронні видання та телебачення обговорюють економічні питання, унаслідок чого
економічна термінологія стала однією з найбільш популярних, поширених і доступних серед масового
читача. Із цього приводу Ф. П. Сороколєтов відзначає, що «чим актуальніша значимість тієї чи іншої
професійної діяльності в житті колективу, чим більшу кількість людей залучають у сферу цієї діяльності,
тим легше та вільніше поняття, явища й процеси, повʼязані з цією діяльністю, завойовують загальне
розповсюдження та популярність» [19, с. 4].
Рівень сучасної економічної освіти більшості реципієнтів дає змогу фахівцям і журналістам вільно
оперувати економічними термінами в повідомленнях. Постійний та багатоаспектний розвиток цієї галузі
призводить до того, що система понять галузі економіки доповнюється й розширюється, розширюючи
разом із цим межі її термінології. Умови використання економічної термінології все більше
деспеціалізуються, що призводить до послаблення звʼязку між поняттям та його лінгвістичною формою.
Отже, одна з особливостей економічної терміносистеми  використання її елементів як у професійній,
так і в повсякденній комунікації. Це сприяє розвитку таких характеристик, як відкритість, не замкненість,
доступність для широких верств населення.
Розвиток економічної теорії багато в чому політично обумовлений. Великою мірою розвиток
світової економіки залежить від потужно розвинених у політичному й економічному сенсі держав,
провідне місце серед яких займають Велика Британія та особливо Сполучені Штати Америки, країни, у
яких англійська мова є державною. Лідерські позиції цих країн, безперечно, мали й мають серйозний
вплив на розвиток системи економічних понять, що, зі свого боку, робить англійську мову не лише
основним джерелом поповнення власне англійської економічної терміносистеми, а й сприяє її впливу на
розвиток терміносистеми інших національних мов.
Закономірності розвитку терміносистеми природної мови відображають історичний стан розвитку
економічного стану країни та процес становлення суспільно-економічних знань. Створення системи
економічної термінології відбувалося за рахунок використання власних мовних резервів, а також за
допомогою запозичення з латинської та грецької мов. Значну роль у формуванні англійської економічної
термінології відіграли зародження капіталізму, індустріальний розвиток, зростання сільського
господарства, розширення меж внутрішнього й зовнішнього ринків тогочасної Британії кінця XVI ст.
Відбувається формування окремих галузей економіки, створюються нові види торговельних відносин й
угод, розвивається банківська справа та ринок цінних паперів, інженери й науковці вигадують нові
засоби вдосконалення ефективності праці. Поступово панівне становище латинської мови нівелюється, її
місце займає англійська [18, с. 128]. Протягом двох наступних століть англійська мова поступово
витісняє латинську. Завершення формування національної бази мови науки та поява великої кількості
науково-технічних термінів англійською мовою припадає на XVIII ст. [20, с. 85].
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Економічна терміносистема англійської мови запозичила чимало термінів з інших мов, таких як
латинська, французька, німецька, італійська, голландська й грецька. Термінологічні запозичення 
результат численних контактів у різних галузях діяльності людини. У використанні запозичених одиниць
відбивається загальнополітичний, економічний, культурний стани розвитку держави та статус
національної мови. На сучасному етапі англійська мова запозичує мінімально й використовує свої власні
ресурси для створення нових економічних термінів. З одного боку, важливу роль відіграла морфологічна
гнучкість англійської мови, «структура якої схожа на структуру метамови логіків та може слугувати
базою для створення термінів різних наук» [26, с. 153]; з іншого – англійська мова відіграє ключову роль
у процесі формування спільного, тобто інтернаціонального шару лексики, що обслуговує потреби
міжнародної комунікації у фінансово-економічній сфері [11, с. 88]. Це пояснюється, по-перше, лідируючими позиціями англомовних країн [25] і, по-друге, становленням англійської мови як міжнародного
комунікативного коду [24, с. 2]. Загальновідомий факт, що нові знання здебільшого створюються й
розповсюджуються в розвинутих країнах, у яких англійська мова має спеціальний статус. Науковці
також відзначають, що серед країн, які розвиваються, більшого успіху досягають ті, які адаптують
знання, зародженні в розвинутих країнах [23; 27]. Тому використання англійської мови, попри всі
політичні нюанси, є просто вигідним.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Економічна терміносистема формується під
впливом різних факторів лінгвістичного та соціального характеру. З одного боку, економічний термін
забезпечує наукову комунікацію відповідної сфери й відповідає низці особливостей термінології
суспільних наук, з іншого – економічна термінологія відображає явища та процеси розвитку економічної
галузі, які стали невідʼємною складовою частиною сучасного суспільства загалом. Середовищем її
функціонування є діяльність фахівців економічної науки й галузі взагалі. А оскільки остання глибоко
інтегрувалася в повсякденне життя сучасного соціуму, то в широкому сенсі сферою функціонування
економічної лексики можна вважати суспільство. Такий стан речей призводить до того, що апарат
економічної терміносистеми складається не лише з вузькоспеціалізованих та загальних наукових
термінів, а й, значною мірою, із загальнолітературних слів.
Галузь економіки формувалась і розвивалася за умов панівного становища таких потужних
політичних структур, як США та Великобританія, тому, очевидно, що англійська мова слугувала активним джерелом поповнення терміносистеми галузі. Провідна роль на світовій політичній арені, а також
високий розвиток науки й техніки в цих країнах сприяли зміцненню англійської мови в ролі світового
лідера комунікації в багатьох сферах, уключаючи економіку.
Ці фактори, а також природна морфологічна здатність англійської мови в простій лаконічній формі
виражати досить складні та обʼємні поняття сприяли багатоаспектному розвитку економічної терміносистеми англійської мови. Економічний термін як елемент економічної терміносистеми відображає всю
багатогранність і динамічність процесів, які відбуваються як у середині самої економічної системи, так і
в сучасному суспільстві в цілому. Вивчення складних мовних процесів економічної терміносистеми дає
змогу глибше та послідовніше простежити процес еволюції мовної системи в цілому й, безумовно, є
перспективним для подальших досліджень.
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Заблоцкий Юрий. Экстралингвальные особенности экономической терминосистемиы английского
языка. В статье рассматриваются особенности экономической терминосистемы современного английского языка и
основные факторы, влияющие на ее развитие и функционирование. Предоставляется определение терминосистемы
в целом, обосновывается ее отличие от терминологии как совокупности терминов определенной отрасли науки.
Выделено понятие «экономической терминосистемы», ее состав и формы репрезентации в научной коммуникации.
Анализ этих вопросов демонстрирует, что экономическая терминосистема непосредственно зависит и поддается
влиянию среды ее использования. Среда использования терминов экономики варьируется от узкоспециализированых специалистов и ученных к журналистам, пишущим об экономических явлениях в СМИ, и получателей
этих сообщений. Широкий диапазон функционирования экономической терминологии непосредственно влияет на
систему экономических терминов и способствует ее открытости, динамичности, распространению и частичной
деспециализации. Важную роль в этом процессе играет историческое развитие науки об экономике, а также
высокий темп развития экономической отрасли. Подчеркивается, что важным фактором влияния выступает также
доминирующее политическое и экономическое положение развитых стран, которые разговаривают на английском
языке.
Ключевые слова: английский язык, экстралингвальные особенности, экономическая терминосистема, термин,
терминология.
Zablotskyy Yuriy. Extralinguistic Peculiarities of the Economic Terminological System of English Language.
The article analyzes peculiarities of the economic terminological system of modern English language and major factors
influencing its development and functioning. The definition of terminological system is provided. The article distinguishes
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between terminological system and terminology, claiming the former to be more systematic and organized structure. The
notion of «economic terminological system» has also been provided with analysis of its structure and forms of representation
in scientific communication. The analysis reveals that economic terminological system is directly influenced by the
environment it is used. The range of its usage varies from specialists and scientists to journalist issuing economic events and
recipients of those messages. Such a wide scope of economic terminology usage influences on system of economic terms
leading to its openness, dynamics, spreading and despecialization. The historic development of economics and high level of
development of economic sector plays an important role in the process of economic terminological system development.
Leading political and economic positions of English speaking countries are also among important impact factors.
Key words: English language, extralinguistic peculiarities, economic terminological system, term, terminology.
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Полісемія термінології кримінального права в англійській мові
Дослідження полісемії термінології кримінального права в англійській мові може бути важливим для
визначення динаміки розвитку термінології, виявлення особливостей системної організації термінів, вирішення
певних питань перекладу термінів і лексикографічних проблем. Термінолексика кримінального права містить
терміни, що виражають систему правих понять, які стосуються визначення видів злочинів і покарань, що
передбачаються за їх учинення, розслідування злочинів, боротьби зі злочинністю та її попередження. У
кримінальному праві полісемія – це називання декількох кримінально-правових понять однією лексемою, що може
призвести до неправильного розуміння відповідних понять. Серед деяких причин полісемії називають те, що одні й
ті самі поняття можуть розглядатися в різних відношеннях, обмеженість кореневого словникового матеріалу,
порівняно з кількістю понять, які існують у науці, техніці; обслуговування одним терміном різних понять, які
стосуються того самого явища, тощо. Розвиток полісемії у сфері кримінального права відбувається за допомогою
метонімії, синекдохи й метафори. Виділяють також три типологічні типи регулярної полісемії: радіальну полісемію,
ланцюжкову полісемію та радіально-ланцюжкову полісемію.
Ключові слова: полісемія, юридична термінологія, термін, кримінальне право.

Постановка наукової проблеми та її значення. Кримінальне право – низка офіційних законів для
підтримання громадського порядку та здійснення контролю. Порушення кримінального права
вважаються злочином проти суспільства, тому що порушуються правила й закони, які прийняті для
загального блага суспільства. Закони також визначають, коли представники влади можуть карати
громадян за порушення та яким чином вони можуть це робити. Як бачимо, кримінальне право стосується
дуже важливої сторони життя суспільства – злочину й покарання. Від того, якою буде мова
кримінального права, кримінального закону, нормативного чи правового акту тощо, може залежати
навіть життя людини. Однією з найважливіших умов ефективності кримінального права є досконалість
його мови. Серед вимог до неї можна зазначити точність, ясність, доступність, логічність, вичерпність,
простоту, зрозумілість, насиченість узагальненими термінами й поняттями та офіційний характер. Будьякий закон чи нормативний акт повинен бути цілком зрозумілим не лише фахівцям (юристам), але й
простим громадянам. Монтескʼє Ш. зазначав, що закони призначені для людей пересічних і містять у
собі не мистецтво логіки, а здорові поняття простого батька сімейства [9]. Слово – єдиний будівельний
матеріал, першоелемент, за допомогою якого оформлюються правові категорії, теми, ідеї, проблеми
нормативного акта, що зумовлюються тим, які питання суспільного життя піднімає законодавець, як
вони висвітлюються, які цілі та завдання прийняття того чи іншого нормативного акта [11]. Точність
положень закону чи правового акта, чіткість ужитих у ньому понять і термінів впливає на ефективність
його застосування, оскільки він здійснює значний попереджувально-виховний вплив на поведінку людей
і регулює суспільні відносини. Для вивчення й застосування кримінального закону визначення понять,
які в ньому використовуються, має вирішальне значення [7]. У цьому плані доцільним та актуальним
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between terminological system and terminology, claiming the former to be more systematic and organized structure. The
notion of «economic terminological system» has also been provided with analysis of its structure and forms of representation
in scientific communication. The analysis reveals that economic terminological system is directly influenced by the
environment it is used. The range of its usage varies from specialists and scientists to journalist issuing economic events and
recipients of those messages. Such a wide scope of economic terminology usage influences on system of economic terms
leading to its openness, dynamics, spreading and despecialization. The historic development of economics and high level of
development of economic sector plays an important role in the process of economic terminological system development.
Leading political and economic positions of English speaking countries are also among important impact factors.
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видається дослідження особливостей англомовної термінолексики кримінального права британської
правової системи. Хоча існує взаємозалежність законодавчої думки, поняття й терміна як мовної форми
існування права, проте тут важливо мати на увазі розмежування проблеми правової термінології та
безпосередньо правові проблеми, мовної й правової форм закону.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Певні аспекти проблеми терміносистем різних галузей знань
(економічної, медичної, футбольної, юридичної тощо), лексико-семантичні та функціональні аспекти
термінології, семантичну вмотивованість лексики права, формування термінолексики, тлумачення
окремих термінів, термінологічних зворотів, зʼясування відмінності між ними, а також полісемію
термінології тощо розкрито в працях таких науковців, як Н. Артикуца, М. Архіпова, М. Бріцин,
М. Вербенець, В. Виноградов, Т. Губаєва, Н. Івакіна, Т. Кияк, В. Лейчик, А. Лящук, Р. Паїсьєва,
Т. Панько, О. Піголкін, Н. Подольська, А. Реформатський, Л. Симоненко, А. Суперанська, С. Толста,
З. Тростюк, І. Чіронова, Л. Чулінда, О. Шестак, О. Юрчук, M. Chromá, J. Gibbons, J. Pearson, H. Picht,
F. Riggs та ін.
Мета та завдання статті. Ураховуючи актуальність проблеми полісемії термінології, вплив термінологічних проблем на розвиток мови, вимог до термінів, видаються необхідними подальше багатоаспектне дослідження й аналіз термінології, зокрема стосовно полісемії термінології кримінального
права в англійській мові, що може бути важливим для визначення динаміки розвитку термінології,
виявлення особливостей системної організації термінів, упорядкування юридичної терміносистеми,
вирішення певних питань перекладу термінів і лексикографічних проблем.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Юридична
термінологія – історично сформована сукупність термінів, яка виражає систему правових понять і
призначена забезпечувати специфічні потреби спілкування у сфері законодавства, юридичної науки й
практики [2]. До юридичної термінології належать назви понять, предметів, явищ, дій, повʼязаних із
юриспруденцією та системою правосуддя, їх функціонуванням у суспільстві. Термінолексика
кримінального права містить терміни, що виражають систему правих понять, які стосуються визначення
видів злочинів і покарань, що передбачаються за їх учинення, розслідування злочинів, боротьби зі
злочинністю та попередження злочинності. Юридична термінологія має особливості свого становлення,
розвитку й словотворчих моделей. Юридичний термін – слово або словосполучення, що виражає поняття
з правової сфери суспільного життя та має визначення (дефініцію) в юридичній літературі (законодавчих
актах, юридичних словниках, науково-правових працях) [2]. Основними ознаками юридичних термінів є
поняттєво-термінологічна єдність, тобто смислова однозначність (однозначність терміна й поняття) і
поняттєва одноназваність (відповідність значення терміна та поняття), дефінітивність, системність,
точність, лаконічність, емоційно-експресивна нейтральність, відсутність конотативних значень, його
значення не повинно залежати від контексту, офіційність, нормативність, мовна правильність,
стандартизованість, здатність до словотворення. Юридичні терміни повинні бути загальновизнаними,
тобто загальновживаними, мати усталений характер, зберігати свій особливий смисл у кожному новому
правовому документі. Якщо ці вимоги до юридичної термінології порушуються, то це може призвести до
неправильної інтерпретації змісту тексту правового документа, що у сфері кримінального правосуддя
може вплинути, зокрема, і на долю людини.
Отже, одна з ознак юридичного терміна  його однозначність, адже законодавець повинен дати
йому одне-єдине визначення, уключаючи в нього всі істотні ознаки, тобто такі, котрі мають регуляційний
характер, юридичне значення [1]. Проте у сфері кримінального права трапляються й багатозначні
терміни. Під полісемією розуміють наявність в одного й того самого слова декількох звʼязаних між
собою значень, які звичайно виникають у результаті зміни та розвитку первинного значення цього слова
[3, с. 335]. У кримінальному праві полісемія – це називання декількох кримінально-правових понять
однією лексемою, що може призвести до неправильного розуміння відповідних понять. На думку деяких
науковців, полісемія – небажане явище в межах конкретної терміносистеми [6].
До причин полісемії (багатозначності) деякі науковці відносять обмеженість кореневого
словникового матеріалу, порівняно з кількістю понять, які існують у науці, техніці; обслуговування
одним терміном різних понять, які стосуються того самого явища; неправильне запозичення термінів з
інших мов тощо [5]. Інші автори вважають, що полісемія виникла внаслідок співіснування одного й того
самого терміна в різних лінгвістичних дійсностях (реальностях). Один термін, слово чи синтагма, що
існує та вживається в загальній мові (мова, що використовується для загальних потреб), має певне
значення, але коли термін уживається в межах мови для спеціальних цілей, наприклад, у мові права, він
має інше значення. Ці обставини спричиняють полісемію одного слова, коли воно вживається для різних
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цілей, і таким чином, воно має різні численні значення [12]. Які б причини виникнення полісемії не були,
інколи складно установити значення багатозначного слова в правовому тексті, інколи це буває взагалі
неможливо без достатнього знання відповідних правових понять і без прийнятного контексту, що дає
змогу описати тему, галузь права, хід розслідування злочину тощо. Наприклад, слово harassment має такі
значення: 1. The offence in England of using threatening or abusive or insulting words within the hearing or
sight of a person likely to be harassed thereby: Public Order Act 1986; 2. The conduct which may require a
person to be given legal protection in terms of the Protection from Harassment Act 1997; 3. It is an offence in
England to harass a person with demands for payment that are calculated to subject him or his household to
alarm, distress or humiliation, or to pretend that criminal proceedings might be possible if payment is not made:
Administration of Justice Act 1970 [16].
Розглянемо, як трактують явище полісемії та причини її існування різні науковці. Деякі з них [10]
уважають, виходячи зі взаємозвʼязків між значеннями, що є три типологічні типи регулярної полісемії:
 радіальна полісемія, при якій усі значення повʼязуються з основним та мотивуються ним.
Прикладами такої полісемії в мові кримінального права можуть бути такі терміни, як justification (1. The
defence to an action for defamation that the defamatory statement made was true. 2. The defence that
interference with the contractual or business relations of another was justified. 3. In criminal law, a category of
defence reflecting the determination that the defendantʼs conduct was not, all things considered, criminally
wrong.) [15, c. 301], caution (1. A warrant that should normally be given by a police officer, in accordance with
a code of practice issued under the Police and Criminal Evidence Act 1984, when he has grounds for believing
that a person has committed an offence and when arresting him. 2. A warning by a police officer, on releasing a
suspect when it has been decided not to bring a prosecution against him, that if he is subsequently reported for
any other offence, the circumstances relating to his first alleged offence may be taken into account.) [15 c. 78];
 ланцюжкова полісемія, при якій кожне значення випливає з попереднього й мотивує таке: case
(1. A court action. 2. A legal dispute. 3. The arguments, collectively, put forward by either side in a court action.
4. A form of action abolished by the Judiciary Acts 1873-75.) [15, c. 76]; identity (1. Someoneʼs identity is their
name or who they are. 2. The qualities and attitudes that a person or group of people have, that make them
different from other people. 3. Exact similarity between two things.) [13, c. 805];
 радіально-ланцюжкова полісемія, що містить суміжні характеристики: criminal (1. Relating to
crime. 2. Relating to the part of the legal system that is concerned with crime. 3. Wrong, dishonest, and
unacceptable.) [13, c. 371]; violence (1. Behaviour that is intended to hurt other people physically. 2. Extreme
force. 3. An angry way of speaking or reacting.) [13, c. 1840].
На нашу думку, інколи буває проблематично визначити типологічний тип регулярної полісемії.
Наприклад, третє значення терміна violence може бути повʼязане як із першим значенням (нервова
розмова чи реакція – це поведінка людини), так і з другим (нервова розмова чи реакція – це прояв
надмірної сили людини).
Не зовсім вписуються в таку класифікацію ті терміни, у яких одне зі значень може бути зовсім
новим, не цілком повʼязаним з іншими: piracy (1. Any illegal act of violence, detention, or robbery committed
on a private ship for personal gain or revenge, against another ship, people, or property on the high seas. Piracy
may also be committed on or against an aircraft. Piracy also includes operating a pirate ship or aircraft and
inciting or assisting any other act of piracy. 2. One of the risks covered by a marine insurance policy, which
extends beyond the criminal offence to include a revolt by the crew or passengers and plundering generally.
3. Infringement of copyright, trade marks, or other intellectual property rights. The ownerʼs usual remedy is to
obtain an injunction to end the infringement, although piracy is often also a criminal offence.) [15, c. 395]. Третє
значення терміна piracy відрізняється від попередніх двох, оскільки стосується не неправомірних дій на
судні чи літаку, а порушення авторських прав, торгового знака, інтелектуальної власності тощо. У
кримінальному праві це окремий вид злочину, за який передбачено певне покарання. Проте логічно
можна дійти висновку, чому цей вид злочину також називають піратством, звернувшись до його
етимології: pirate from Latin pirata «sailor, corsair, sea robber», from Greek peirates «brigand, pirate», literally
«one who attacks» (ships), from peiran «to attack, make a hostile attempt on, try» [14]. Отже, дослівно
піратство у сфері інтелектуальної власності – це також своєрідна «насильницька дія», «пограбування»,
що має на меті отримання певної вигоди.
Інші науковці [4] розглядають як причину виникнення полісемії в термінології внутрішньомовні
явища, зокрема перенесення назви, що може здійснюватися на основі метонімії, синекдохи чи метафори.
Ці семантичні процеси відбуваються і в термінології кримінального права.
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Перенесення назви на основі метонімії (значення слова (чи виразу), яке спочатку виникло в
результаті «асоціації за суміжністю» [3, с. 234]), тобто відбувається семантична кореляція «процес і
відповідна йому дія»: murder (1. The crime of deliberately killing someone. 2. To kill someone deliberately and
illegally) [13, c. 1083]; assault (1. The crime of physically attacking someone. 2. To attack someone in a violent
way) [13, c. 75]; search (1. An attempt to find someone or something. 2. To try to find someone or something by
looking very carefully) [13, c. 1476]. Як видно з наведених прикладів, терміни murder, assault і search
використовуються як для позначення процесу дії, так і для позначення відповідної з ним дії.
Перенесення назви на основі синекдохи (тобто, заміна назви цілого назвою якої-небудь його
частини, у назві часткового, замість назви загального, і навпаки [3, с. 405]): witness (1. A person who
observes the signing of a legal document in case it is subsequently necessary to verify the authenticity of the
signature. 2. In court proceedings, a person who gives evidence, either by way of a written statement or orally)
[15, c. 577]. У цьому прикладі виражаються семантичні відношення «часткове – загальне». Ще приклади
семантичної кореляції, яка звʼязує значення таких термінів, як disturbance (1. The infringement of a right,
e.g. the obstruction of a right of way. 2. The removal of a personʼs rights under a statutory power) [15, c. 174],
семантичні відношення «загальне – часткове»); incriminate (1. To charge with a criminal offence. 2. To
indicate involvement in the commission of a criminal offence.) [15, c. 269], семантичні відношення «загальне –
часткове»).
Перенесення назви на основі метафори (тобто вживання слів і виразів у переносному значенні на
основі схожості, аналогії тощо [3, с. 231]): contraband (1. Goods, whose import or export is forbidden.
2. Goods (such as munitions) carried by a neutral or belligerentʼs vessel (ship or aircraft) during war time and
destined for the use of one belligerent power against the other (or capable of being so used) [15, c. 125];
explosive (1. Able or likely to burst, or to make something burst, into small pieces, usually with a loud noise and
in a way that causes damage [13, p. 550]; 2. Any substance made in order to achieve an explosion that causes
damage or destruction or intended to be used in that way by a person who possesses it [15, c. 213]). Друге
значення терміна contraband не передбачає, що спорядження, яке перевозиться нейтральним судном або
літаком, чи транспортом воюючої сторони під час війни, є нелегальним або забороненим, як на це вказує
перше значення терміна: товари, заборонені для експорту чи імпорту. Проте тут можна провести
аналогію, що операції із перевезення і заборонених товарів, і спорядження проводяться таємно.
Прикметник explosive як результат перенесення значення на основі схожості якості (здатний вибухати,
розпадатися на маленькі шматочки, спричиняти пошкодження) отримав ще одне значення – будь-яка
речовина для здійснення вибуху, що може спричинити пошкодження чи руйнування.
Ще однією причиною полісемії може бути те, що одні й ті самі поняття можуть розглядатися в
різних відношеннях [8]. Наприклад, термін guilty має два значення: 1. An admission in court by an accused
person that he has committed the offence with which he is charged. 2. A verdict finding that the accused has
committed the offence with which he was charged or some other offence of which he can be convicted on the
basis of the evidence in the case [15, c. 247]. У першому значенні термін guilty означає визнання
обвинуваченою особою в суді факту вчинення злочину, у якому його обвинувачують, а в другому – це
рішення присяжних про те, що обвинувачений учинив злочин, у якому його обвинувачували, або інший
злочин, у якому його можуть обвинуватити на основі доказів у справі. Однак спільним для цих двох
значень є визнання факту вчинення злочину, тобто своєї вини.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, явище полісемії стосується термінів
кримінального права в англійській мові, що може в деяких випадках призвести до нечіткості вживання та
хибного розуміння терміна, певної плутанини й помилок у цій сфері; виникає термінологічна невизначеність, яка значно ускладнює професійну комунікацію як на національному, так і на міжнародному
рівні. Термінологічна багатозначність є наслідком природної науково-логічної операції розгляду понять у
різному відношенні [8]. Розвиток полісемії у сфері кримінального права відбувається за допомогою
метонімії, синекдохи та метафори. Виділяють також три типологічні типи регулярної полісемії: радіальну
полісемію, ланцюжкову полісемію й радіально-ланцюжкову полісемію. Перспективними видаються
дослідження того, як явище полісемії проявляється у сфері кримінального права в системах кримінального правосуддя Великобританії та США, які мають свої особливості, чи зберігається воно під час
перекладу відповідного терміна українською мовою або яким чином перекладаються багатозначні
терміни кримінального права в українській мові англійською, ураховуючи різні правові системи тощо.
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вопросов перевода терминов и лексикографических проблем. Терминолексика уголовного права включает термины,
которые выражают систему правовых понятий, касающихся определения видов преступлений и наказаний,
предусмотренных за их совершение, борьбы с преступностью и ее предотвращения. В уголовном праве полисемия –
называние нескольких уголовно-правовых понятий одной лексемой, что может привести к неправильному
пониманию соответствующих понятий. Среди некоторых причин полисемии называют то, что одни и те же понятия
могут рассматриваться в разных отношениях; ограниченность корневого словарного материала сравнительно с
количеством понятий, существующих в науке, технике; обслуживание одним термином разных понятий, которые
касаются одного и того же явления. Развитие полисемии в сфере уголовного права происходит путем метонимии,
синекдохи и метафоры. Выделяют также три типологические типы регулярной полисемии  радиальную, цепную и
радиально-цепную.
Ключевые слова: полисемия, юридическая терминология, термин, уголовное право.
Zelenska Olena. Polysemy in the Terminology of Criminal Law in the English Language. Investigating polysemy
in the terminology of criminal law in the English language can be important for determining the dynamics of the terminology
development, revealing the peculiarities of the terms system organization, solving certain questions of translating the terms
and the lexicographic problems. The terminology of criminal law includes the terms which convey the legal concepts system,
pertaining to certain types of crimes and punishment specified for their commitment, fighting against criminality and its
preventing. The following is named among some of the causes of polysemy: polysemy in criminal law applies to one lexical
unit possessing multiple meanings that can cause misunderstanding certain concepts; one and the same concepts may be
considered in different relations; scantiness of the root word material in comparison with the quantity of the concepts which
exist in science, engineering, etc.; defining various concepts by one term which belong to one and the same phenomenon.
Polysemy may result from a general tendency in the languages to assign new meanings to the existing vocabulary, that is its
tendency to sense extension. The development of polysemy in the sphere of criminal law occurs by means of metonymy,
synecdoche and metaphor. Three typological types of regular polysemy are also singled out: radial polysemy, chain
polysemy and radial-chain polysemy.
Key words: polysemy, legal terminology, term, criminal law.

Cтаття надійшла до редколегії
30.03.2016 р.

265

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
УДК 001.4:615.825=133.1+161.2
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Етимологія термінів на позначення основних понять реабілітації
у французькій та українській мовах
Актуальність роботи зумовлена факторами, котрі безпосередньо впливають на розвиток термінології
реабілітації – швидкою еволюцією її засобів та методів, розробкою щораз сучасніших протезів й ортезів,
реабілітаційних апаратів і тренажерів. Для ефективної наукової комунікації між українськими та закордонними
фахівцями, зокрема з таких країн, як Франція та Канада, які є визнаними лідерами в розвитку реабілітації, постає
також проблема відсутності галузевого перекладного словника. Мета роботи  дослідження етимології термінів на
позначення основних понять реабілітації у французькій й українській мовах. Для її виконання потрібно відібрати
терміни для аналізу, дослідити їх етимологію та розробити періодизацію становлення ключових понять галузі.
Матеріал для розвідки взято з етимологічних і тлумачних словників, спеціалізованих сайтів, статей, дисертацій і
підручників провідних французьких та українських науковців. Основними методами дослідження були метод
вибірки, лексико-семантичного аналізу та історичний. Наукова новизна визначатиметься використанням
французьких найновіших лексикографічних праць галузі й залученням результатів досліджень французьких
фахівців, які не є доступними в Україні, оскільки немає перекладу їхніх праць українською мовою. Результати
проведеного дослідження дають нам підставу стверджувати, що більшість термінів на позначення основних понять
реабілітації виникли у ХІХ та ХХ ст. Основою для утворення термінів слугувала грецька й латинська мови. Частину
термінів створено й запропоновано до вживання фахівцями галузі.
Ключові слова: реабілітація, термін, поняття, етимологія, переклад, французька мова, українська мова.

Постановка наукової проблеми та її значення. Еволюція термінології відбувається паралельно з
розвитком науки, адже будь-яке нове поняття обовʼязково повинно бути зафіксоване точним словом –
терміном. Із кожним роком засоби й методи реабілітації вдосконалюються, розробляються новітні
протези та ортези, створюються сучасні реабілітаційні комплекси та тренажери. Відповідно, відбувається
процес утворення нових термінів для номінації вищезазначених понять.
Крім цього, на жаль, з огляду на бойові дії, котрі тривають уже два роки на сході нашої держави,
перед українськими фахівцями гостро постало питання про комплексну реабілітацію учасників воєнного
конфлікту. Для ефективної наукової комунікації між українськими та закордонними фахівцями, зокрема,
із таких країн, як Франція й Канада, які є визнаними лідерами в реабілітації, постає також проблема
відсутності галузевого перекладного словника. Від максимальної точності перекладу може залежати
життя людини. Очевидно, робота над укладанням словника повинна проводитися при тісній співпраці
філологів-лексикографів і фахівців із реабілітації.
Названі вище фактори підтверджують потребу досліджень термінології реабілітації у французькій та
українській мовах. Актуальність роботи зумовлена також тим, що вивчення етимології термінів дає
змогу встановити основні способи їх творення, простежити етапи становлення реабілітації, визначити
роль та внесок науковців у її розвиток.
Аналіз досліджень проблеми. Питання, котрі стосуються етимології термінів реабілітації,
розглянуто в працях як французьких, так і українських науковців. Клод Амоне (Claude Hamonet) разом зі
співавторами в статті «Aux origines de la réadaptation» / «Виникнення реабілітації» аналізує терміни
«réadaptation» / «реабілітація», «réadaptation fonctionnelle» / «функціональна реабілітація», «rééducation» /
1) «відновлення (утрачених функцій)» 2) «реабілітація» та «handicap» / 1) «неповносправність»;
2) «інвалідність» 3) «вада» [6]. У його одноосібній статті «La douleur et le handicap» / «Біль та
інвалідність» увагу сконцентровано також на понятті «handicap» [7]. Жак Моне (Jacques Monet) у своєму
дисертаційному дослідженні, яке стосується виникнення й становлення кінезітерапії у Франції, розглядає
етимологію термінів «massage» / «масаж», «massothérapie» / «лікувальний масаж», «kinésithérapie» /
«кінезітерапія», «cinésiologie» / «кінезіологія», «masso-kinésithérapie» / «лікування масажем у поєднанні з
лікувальною фізичною культурою», «rééducation» / 1) «відновлення (втрачених функцій)» 2) «реабілітація», «mécanothérapie» / «механотерапія» [8]. У розвідці англійською мовою «Ling, Branting, Georgii,
or Dally: Who was the real father of Kinesiology?» / «Лінг, Брантінг, Георгії чи Далі: Хто був справжнім
творцем терміна кінезіологія?» Ролан Ренсон (Roland Renson) досліджує авторську приналежність
терміна «кінезіологія» [9]. У статтях Андрія Герцика увагу значною мірою сконцентровано на тлумаченнях назв професій галузі [1; 2]. Автор наголошує на тому, що міжнародним відповідником
спеціальності «Фахівець із фізичної реабілітації» потрібно вважати спеціальність «Фізіотерапевт»
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(«Фізичний терапевт»), а також на подібності між національним трактуванням терміна «Фізична
реабілітація» та інтернаціональним трактуванням терміна «Фізична терапія» [1; 2].
Мета й завдання статті. Мета роботи  дослідження етимології термінів на позначення основних
понять реабілітації у французькій та українській мовах. Матеріал для аналізу зібрано з етимологічних і
тлумачних словників [4; 5; 10], спеціалізованих сайтів [11; 12], статей [1; 2; 6; 7; 9], дисертацій [8] і
підручників [3] провідних французьких та українських науковців. Для її виконання потрібно здійснити
огляд літератури за темою роботи, відібрати терміни для аналізу, розробити періодизацію становлення
ключових понять реабілітації.
Наукова новизна статті визначатиметься використанням французьких найновіших лексикографічних
праць і залученням результатів досліджень французьких фахівців, котрі не є доступними в Україні через
відсутність перекладу їхніх праць українською мовою. Потрібно зазначити, що в перспективі результати
дослідження можна було б використати для написання історії становлення реабілітації у Франції.
Основні методи роботи – вибірка, лексико-семантичний аналіз та історичний.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. До термінів
на позначення основних понять реабілітації ми відносимо такі: «réadaptation» / «реабілітація»;
«rééducation» / 1) «відновлення (утрачених функцій)»; 2) «реабілітація»; «réinsertion» / 1) «реабілітація»;
2) «реадаптація»; 3) «включення в суспільне та професійне життя»; «médecine physique et de réadaptation» /
фактично, відповідає національному трактуванню терміна «фізична реабілітація» або ж інтернаціональному трактуванню «фізична терапія»; «handicap» / 1) «неповносправність»; 2) «інвалідність»;
3) «вада»; «gymnastique médicale» / «лікувальна фізична культура»; «gymnastique suédoise» / «шведська
гімнастика»; «massage suédois» / «шведський масаж»; «massage» / «масаж»; «massothérapie» /
«лікувальний масаж»; «kinésithérapie» / «кінезітерапія»; «cinésiologie» / «кінезіологія»; «mécanothérapie» /
«механотерапія»; «ergothérapie» / «ерготерапія»; «physiothérapie» / «фізіотерапія»; «orthopédie» /
«ортопедія»; «hydrothérapie» / «гідротерапія»; «électrothérapie» / «електротерапія»; «orthophonie» /
«ортофонія»; «thalassothérapie» / «таласотерапія»; «psychomotricité» / «психомоторика»; «prothèse» /
«протез»; «invalide» / «інвалід»; «infirme» / «інвалід»; «amputation» / «ампутація»; «corset» / «корсет»;
«canne» / «ціпок».
Отже, французький термін «réadaptation» / «реабілітація» вперше зʼявляється в словнику Le Nouveau
Petit Robert у 1897 р., а дієслово «réadapter» / «проводити реабілітацію» у 1899 р. [6]. Термін утворено від
латинського дієслова «rehabilitāre», що складається з префікса «re» / «знову» й дієслова «habilitāre» /
«залишатися при чомусь», «постійно займатися чимось». У перекладі з латинської термін «реабілітація»
означає «відновлення». Сучасне визначення терміна «реабілітація» таке – «це суспільно необхідне,
функціональне й соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, що здійснюється комплексним
проведенням медичних, психологічних, педагогічних, професійних, юридичних, державних, суспільних
та інших заходів, за допомогою яких можна повернути потерпілих до звичайного життя і праці, відповідно до їхнього статусу» [3, с. 17]. Потрібно розглянути також визначення «реабілітації» з французьких
словників. Словник «Dictionnaire du handicap» трактує «réadaptation» відповідно до тлумачення
Всесвітньої організації охорони здоровʼя: «processus complexe qui a pour but de rétablir la valeur sociale de
lʼindividu» / фактично, «складний процес, який має на меті відновити соціальну роль окремо взятої
людини», при цьому уточнюючи: «de manière plus générale, il sʼagit dʼassurer le passage dʼune prise en
charge médicale à lʼaide et lʼaccompagnement pour une vie sociale la mieux adaptée et la plus normale possible» /
«загалом, ідеться про забезпечення переходу від медичного догляду до допомоги й супроводу в
суспільному житті, яке максимально пристосоване до потреб» [10, с. 281]. Словник «Dictionnaire de
kinésithérapie et réadaptation» трактує «réadaptation» у кінезітерапії як «réduction des séquelles fonctionnelles
dʼun accident de santé (suites opératoires, traumatisme, pathologies diverses) dans le but de restaurer les
meilleures conditions de vie et, si possible, à réinsérer le sujet dans sa vie socio-professionnelle» / «зменшення
функціональних наслідків від проблем зі здоровʼям (наслідки операції, травми, різні патології) з метою
відновлення найкращих умов життя та, якщо можливо, уключення людини в суспільне та професійне
життя» [5, с. 445]. Як бачимо, основну увагу зосереджено на максимальному відновленні втрачених
функцій і поверненні до нормального суспільного й професійного життя в межах можливого. Уперше
визначення терміна «реабілітація» дав Франц Йозеф Ріттер фон Бус у 1903 р. у книзі «Система
загального догляду за бідними» [3, с. 11]. Термін «rééducation» / «відновлення (утрачених функцій)» у
значенні «action de rétablir lʼusage normal dʼune fonction, dʼun membre ou dʼun organe» / «дія, спрямована на
відновлення нормального використання функції, кінцівки чи органа» зафіксовано в 1900 р. [12]. У 1915 р.
виникає словосполучення «rééducation professionnelle» / «професійна перепідготовка (інвалідів)», у
1956 р. фіксуємо словосполучення «rééducation motrice» / «відновлення рухової функції» [12]. Термін
«réinsertion» / «включення в суспільне та професійне життя» зафіксовано в 1956 р. у значенні «ensemble
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des mesures médico-sociales visant à favoriser le retour dans la société» / «сукупність медичних і соціальних
засобів, спрямованих на сприяння поверненню в суспільство» [12]. Французьке словосполучення
«médecine physique et de réadaptation», котре фактично відповідає національну тлумаченню терміна
«фізична реабілітація», є офіційною назвою медичної дисципліни з 1995 р., відколи воно змінило
колишню назву «rééducation et réadaptation fonctionnelles» / «RRF» [5, 10]. Синонімом до «rééducation et
réadaptation fonctionnelles» / «RRF» є термін «réhabilitation fonctionnelle». Медична спеціальність
«Rééducation et Réadaptation fonctionnelle» створена в 1967 р., а в 1995-му перейменована, як зазначено
вище, на «Médecine physique et de réadaptation».
Французький термін «handicap» запозичено з англійської мови – «hand in cap» / французькою «la
main dans le chapeau» / українською «рука у капелюсі». Термін офіційно увійшов у французьку мову в
1913 р. [7]. Він походить із XVII ст. Існував своєрідний вид спорту, коли суперники пропонували один
одному щось для обміну. Суддя, котрого обирали спільно два партнери, фіксував вартість, яку потрібно
було додати, щоб зрівняти ціну речей для обміну. Відповідну суму грошей клали в капелюх (англійською
«cap»). У 1827 р. термін почав використовуватись у французькій мові стосовно кінних перегонів: щоб
зробити їх більш непередбачуваними, сильним коням привʼязували додатковий вантаж [7]. Зʼявилося
поняття «égalisation des chances» / «вирівнювання шансів». Саме в такому значенні термін «handicap»
зафіксовано в словнику Littré у 1877 р. [7]. Із 1950-х років термін увійшов у реабілітацію [7]. У 1957 р.
простежуємо його в «текстах закону щодо неповносправних працівників» / «les textes de loi sur les
travailleurs handicapés» [7] і закону від 30 червня 1975 року «на користь неповносправних людей» / «en
faveur des personnes handicapées» [6, 7]. Українським відповідником терміна «handicap» потрібно вважати:
1) «неповносправність»; 2) «інвалідність»; 3) «вада».
Термін «gymnastique médicale» / «лікувальна гімнастика» / «лікувальна фізична культура» походить
із кінця XVIII ст., коли в 1780 р. французький лікар Клеман-Жозеф Тіссо (Clément-Joseph Tissot;
17471826) опублікував працю «Медична та хірургічна гімнастика або Дослідження про користь руху
або різноманітних вправ для тіла й відпочинку на лікування захворювань» («Gymnastique médicinale et
chirurgicale ou essai sur lʼutilité du mouvement ou des différents exercices du corps et du repos dans la cure des
maladies») [8]. Український термін «лікувальна фізична культура» запропонований у 1929 р. Б. Я. Шимшелевичем [3].
ХІХ ст. відзначилося становленням шведської системи «лікарської гімнастики» Пера Генріка Лінга /
Pehr Henrik Ling (17761839), який заснував у 1813 р. у Стокгольмі перший у Європі інститут гімнастики
і масажу [3, с. 6]. Зазначимо, що саме він розробив також «gymnastique suédoise» / «шведську гімнастику»
та «massage suédois» / «шведський масаж». Сам термін «gymnastique» / «гімнастика» походить із грецької
мови.
Жак Моне (Jacques Monet) у своїй дисертації [8] пише, що французький термін «massage» офіційно
прийнятий із початку ХІХ ст., коли паралельно також уживалася назва «massement». Він аналізує
погляди Жака Естрадера (Jacques Estradere; 18331919), Ежена Далі (Eugène Dally; 18331887), Жоржа
Дюжардена-Бомеца (Georges Dujardin-Beaumetz; 18331895) із приводу вживання термінів «massage» /
«масаж», «massothérapie» / «лікувальний масаж» та «manipulations thérapeutiques» / «терапевтичні
маніпуляції» [8].
Французький термін «kinésithérapie» / «кінезітерапія» уперше зафіксовано в 1847 р. в праці Карла Августа Георгії (Carl August Georgii; 18081881) «Kinésithérapie ou traitment des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling» / «Кінезітерапія, або лікування захворювань рухом, відповідно до методу Лінга» [8].
Через 10 років, у 1857 р., родиною Далі (Dally), батьком і сином, запропоновано термін «cinésiologie» /
«кінезіологія» для того, щоб обʼєднати всі знання, які стосуються руху й вправ для тіла [8]. Обидва
терміни утворені за допомогою слів грецького походження.
У середині того ж ХІХ ст. зʼявляється термін «mécanothérapie» / «механотерапія» для найменування
лікування фізичними вправами, виконуваними за допомогою спеціальних апаратів. Уперше апарати для
пасивних рухів суглобів створено шведським фізіотерапевтом, одним із засновників механотерапії
Йонасом Густавом Вільгельмом Цандером / Jonas Gustav Vilhelm Zander (18351920) [3, с. 96].
Французький термін «ergothérapie» / «ерготерапія» / «працетерапія» уперше зафіксовано в 1913 р. [12].
Його утворено також від слів грецького походження. Одним з основоположників працетерапії був
французький психіатр Філіпп Пінель (Philippe Pinel; 17451826). Він запропонував можливість
повернення психічно хворих людей до нормального життя за допомогою виконання певного трудового
завдання. На початку ХХ ст. формується як медична наука «фізіотерапія», у 1905 р. в Льєжі відбувся
медичний конгрес фізіотерапевтів [3]. Французький термін «physiothérapie» зафіксовано в 1903 р. [12].
Розглянемо ще декілька прикладів, котрі підтверджують те, що більшість сучасних термінів на
позначення основних понять реабілітації вперше зафіксовано в ХІХ ст. Отже, «hydrothérapie» (1840 р.)
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[12] / «гідротерапія»; «électrothérapie» (1857 р.) [12] / «електротерапія»; «orthophonie» (1855 р.) [12] /
«ортофонія» [12]; «thalassothérapie» (1865 р.) [12] / «таласотерапія». У ХХ ст. зафіксовано термін
«psychomotricité» (1952 р.) [12] / «психомоторика».
Раніше зʼявилися такі терміни, як «prothèse» (1695) у значенні «remplacement artificiel dʼun organe qui
a été enlevé» / «штучна заміна втраченого органа» [12]; «invalide» (1515) у якості прикметника в значенні
«qui nʼest pas valable» / «непридатний», а в 1678 р. у якості іменника «soldat qui nʼest plus en état de servir
ou de travailler» / «солдат, котрий більше не в стані служити або працювати» [12]; «infirme» (1539 р.) у
значенні «faible, physiquement ou moralement» / «фізично або морально слабкий» [12]; «amputation» (1478)
у значенні «action dʼamputer» / «ампутувати» [12]; «corset» (1239) у значенні «sorte de surcot dʼhomme» /
щось на зразок «верхнього одягу людини», а вже в 1824 р. у значенні «corset orthopédique» / «ортопедичний корсет» [12]; «canne» (1596) зі значенням «bâton léger sur lequel on sʼappuie pour marcher» /
«легенька палиця, на яку опираються, щоб іти» [12].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведений аналіз дає нам підставу зробити
такі висновки:
1. Більшість термінів на позначення основних понять реабілітації виникли в ХІХХХ ст. Це
пояснюємо темпами розвитку медицини в цілому. Зазначені терміни стосуються найменувань методів
реабілітації, а також пошуку, власне вдалого визначення «функціонального відновлення в максимально
можливих межах після порушення чи втрати певної функції організму».
2. Зазвичай, основою для формування термінів слугували грецька та латинська мови. Варто
виокремити роль французьких науковців у творенні мови галузі, адже ними запропоновано низку
ключових сучасних термінів, серед яких – зокрема, «kinésithérapie» / «кінезітерапія» та «cinésiologie» /
«кінезіологія». Додамо також, що французький лікар Ніколя Андрі де Буарегар (Nicolas Andry de
Boisregard, 16581742) створив термін «orthopédie» / «ортопедія» в 1741 р. на основі двох грецьких слів.
Перспективи подальших досліджень стосуватимуться більш детального аналізу етимології термінів
для найменування сучасних тренажерів і реабілітаційних комплексів, роботи над уніфікацією та
стандартизацією фахової мови галузі. Потрібно працювати над перекладами матеріалів із реабілітації
провідних французьких і канадських науковців, адже їхній досвід та професійні здобутки були б
корисними українським фахівцям.
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Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії
У статті проаналізовано процедуру дослідження терміносистеми хірургії з допомогою методології корпусної
лінгвістики. Здійснено огляд попередніх загальних лінгвістичних досліджень медичної термінології та проведено
порівняння лексикографічних продуктів із цього напряму. Процедура дослідження передбачає вивчення методології
корпусної лінгвістики, яка грунтується на створенні корпусу, визначенні його характеристик та критеріїв відбору
текстів до нього. Значну увагу приділено процедурі підбору хірургічних текстів як основи для корпусу хірургії:
ураховано вимоги до репрезентативності, збалансованості та обʼєму корпусу. За результатами аналізу корпусу з
допомогою програми AntConc сформовано глосарій найбільш уживаних термінів хірургії. Останнім етапом
дослідження став розподіл термінів за категоріальними ознаками й створення концептуальної мапи терміносистеми.
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лінгвістики. Здійснено огляд попередніх загальних лінгвістичних досліджень медичної термінології та проведено
порівняння лексикографічних продуктів із цього напряму. Процедура дослідження передбачає вивчення методології
корпусної лінгвістики, яка грунтується на створенні корпусу, визначенні його характеристик та критеріїв відбору
текстів до нього. Значну увагу приділено процедурі підбору хірургічних текстів як основи для корпусу хірургії:
ураховано вимоги до репрезентативності, збалансованості та обʼєму корпусу. За результатами аналізу корпусу з
допомогою програми AntConc сформовано глосарій найбільш уживаних термінів хірургії. Останнім етапом
дослідження став розподіл термінів за категоріальними ознаками й створення концептуальної мапи терміносистеми.
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Стаття є апробацією студентського наукового дослідження, проведеного в науково-практичній лабораторії
LEXILAB, що в Національному університету «Острозька академія», і частиною проекту створення корпусу текстів
наукового мовлення.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Як відомо, термінологія – це сукупність термінів
конкретної мови або певної наукової, професійної сфери [7, c. 58]. Вона виконує дві основні функції, а
саме: позначення предмета чи явища, а також задоволення потреб спілкування в певному професійному
колі [1, с. 12]. Саме тому ми вважаємо, що дослідження термінів певної сфери є досить важливим. Серед
різноманітних термінологічних систем обрали одну з найважливіших та тих, що розвивається.
Терміносистема хірургії досить немолода, але належить до тих, що постійно змінюються та
вдосконалюються, тому важливо її проаналізувати у світлі сучасних досліджень.
Проблема дослідження цієї терміносистеми полягає в тому, що власне хірургічну лексику зазвичай
не відокремлюють від загальної медичної, а тому на сьогодні дослідження саме хірургічної
терміносистеми є актуальним.
Попередні дослідження досить незначні. Переважно розглянуто загальні медичні теми. Прикладами
таких робіт є «Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование» С. Меджаєвої,
у якій досліджено основні тенденції становлення медичних терміносистем та вперше систематизовано
терміни в таких сферах медицини, як цукровий діабет та СНІД [5]. Однією з наукових праць, у яких
досліджено англійську медичну термінологію, є дослідження А. Л. Михальчук «Переклад термінології в
текстах анатомії» [6, c. 14]. У ній звернуто увагу на класифікацію та склад медичної терміносистеми й
особливо на труднощі перекладу медичних термінів та абревіатур з англійської мови.
Менше дослідженою є термінологія пластичної хірургії. Цю сферу вивчала О. О. Маковська. У своїй
статті «Критерії розмежування терміна і загальновживаного слова в англійській субмові пластичної
хірургії» вона вперше у вітчизняній науці описала термінолексику пластичної хірургії, а також її звʼязок
із загальновживаною лексикою [4, c. 82]. Ще однією її статтею є «Англійська терміносистема пластичної
хірургії та мовна картина світу», де науковець описує проблеми концептуальної й мовної картин світу, а
також місце лексики пластичної хірургії в англійській мові [3, c. 240244]. У цій статті виокремлено
певні ознаки, за аналогією яких номіновано певні терміни в лексиці пластичної хірургії, а саме:
зооморфізми, назви рослин, подібність функції, назви продуктів харчування та напоїв, музичних інструментів, побутових предметів, астрономічні назви та семантичну аналогію.
Терміносистема хірургії широко представлена в багатьох медичних популярних словниках, таких як
Merriam-Webster`s Medical Dictionary, The American Heritage Medical Dictionary, Stedmanʼs Medical
Dictionary та Oxford Medical Dictionary, але не є окремим розділом цих праць.
Мета статті  вивчити процедуру дослідження концептуального наповнення терміносистеми хірургії з допомогою методів корпусної лінгвістики, а основними завданнями  вибір текстових спеціалізованих джерел для створення корпусу, розподіл найбільш уживаних у досліджуваному корпусі термінів за
концептами.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Як відомо,
корпус – це уніфікований, структурований та філологічний масив мовних даних [3, с. 3]. Завдяки корпусній лінгвістиці, можна на лінгвістичному рівні дослідити терміносистему хірургії. Важливо зазначити,
що серед різних видів корпусів ми обрали спеціалізований, тобто той, що містить текстові масиви
мовних даних окремої сфери, галузі, напряму тощо. Окрім цієї характеристики, наш корпус матиме й
інші; а саме: він репрезентативний (тобто максимально відображає проблемну галузь), збалансований,
має визначений розмір, анотування, часові межі.
Перший базовий крок  підбір джерел, тобто мовних даних, які стануть основою нашого корпусу
хірургії. Нами обрано три основні види джерел (навчальна література, наукові праці, довідкові джерела),
що сприятимуть репрезентативності нашого корпусу. Також, як ми вже зазначали, корпус повинен бути
збалансований, тобто створений таким чином, щоб жодний тип джерел не становив переважну частину
розміру корпусу. Тут важливо повернутися до питання розміру корпусу: ми обрали порівняно малий
корпус, який міститиме 20 000 слів.
Використані матеріали для корпусу є новими. Вибрано джерела, опубліковані після 2000 року
авторитетними авторами, докторами наук і медичними спеціалістами.
Отож, три види джерел позначаємо таким чином:
1) SCIENCE_Article;
2) REFERENCE_Glossary;
3) EDUCATION_Textbook.
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Перший тип джерел SCIENCE_Article містить наукові статті, опубліковані та розміщені на
популярних медичних сайтах World Journal of Emergency Surgery [18] та The New England Journal of
Medicine [16]. Зобразимо дані в таблиці (див. табл. 1).
Таблиця 1
Репрезентативність категорії SCIENCE_Article
Назва
категорії
SCIENCE_Art
icle

Джерело

Кількість слів

SCIENCE_Article_1 (Grading Operative Findings at Laparoscopic
Cholecystectomy - a New Scoring System)
SCIENCE_Article_2 (Procedural Sedation and Analgesia in
Children)
SCIENCE_Article_3 (Hepato-pancreato-biliary emergencies for the
acute care surgeon:etiology, diagnosis and treatment)
SCIENCE_Article_4 (Poor prognostic factors in patients who
underwent surgery for acute non-occlusive ischemic colitis)

2171
1818
1477
1796

Отож, загальна кількість слів у цій категорії становить 7262.
До другої категорії REFERENCE_Glossary ми підібрали словникові статті, що входять до нашого
укладеного глосарію (складається зі словникових статей медичних словників і визначень на медичних
сайтах), оскільки досі немає медичного словника щодо власне хірургії. Відобразимо результати в таблиці
(див. табл. 2).
Таблиця 2
Репрезентативність категорії REFERENCE_ Glossary
Назва категорії
REFERENCE_ Glossary

Джерело
Glossary_1 (Surgery Glossary)
Glossary_2 (ANZ)
Glossary_3 (Health-Dictionary)
Glossary_4 (OMD)
Glossary_5 (WMD)

Кількість слів
1026
513
2498
886
854

Загальна кількість слів у цій категорії становить 5777.
До категорії EDUCATION_Textbook ми підібрали низку текстових цілісних уривків із навчальних
підручників на різну хірургічну тематику. Зобразимо результати в таблиці (див. табл. 3).
Таблиця 3
Репрезентативність категорії EDUCATION_Textbook
Назва категорії
EDUCATION_Textbook_1
EDUCATION_Textbook_2

EDUCATION_Textbook_2

Джерело (назва уривка)
Key Topics in General Surgery: Amputation
Key Topics in General Surgery: Multiple
Organ Failure
Farquharson`s Textbook of Operative General
Surgery: General Techniques in Abdominal
and Gastrointestinal Surgery
Farquharson`s Textbook of Operative General
Surgery: Surgery of the Neck
General Surgery: Thermal Injury
General Surgery: Spontaneous Pneumothorax
and Lung Volume Reduction Surgery

Кількість слів
820
1126
971
1641
949
1463

Загальна кількість слів у цій категорії становить 6970.
Отже, наш корпус загалом містить 20 009 слів. Корпус текстів розміщено в навчальній електронній
системі Мудл Національного університету «Острозька академія» як частину корпусу наукового
мовлення.
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На наступному етапі варто визначити, які ж хірургічні терміни вживаються найчастіше. Для цього
ми використали компʼютерну програму AntConc [1]. Її розроблено професором Ентоні Лоуренсом в
університеті Васеда (Японія, 2014 р.). Вона стала досить популярною серед користувачів, оскільки дає
змогу працювати з корпусами текстів для проведення найрізноманітніших мовних досліджень.
AntConc допомагає нам розбити корпус на окремі слова за принципом частоти вживаності в корпусі,
після чого ми відібрали лише ті слова та словосполучення, що належать до терміносистеми хірургії.
Отож, поріг, який ми брали до уваги при відборі слів, – це вживаність не менше пʼяти разів (адже наш
корпус не є великим). Таким чином, ми виокремили 160 активних слів і словосполучень.
Потрібно відзначити, що слова належать до різних сфер хірургії, тому потрібно розподілити
отримані терміни за концептами. Ознайомившись із хірургічною навчальною літературою та
попрацювавши над словниками, виокремили 14 концептів у галузі хірургії, а саме: РОЗДІЛИ ХІРУРГІЇ,
ХІРУРГИ, ХВОРОБИ, ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, АНАТОМІЯ, МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ,
ОПЕРАЦІЇ, ТРАНСПЛАНТАЦІЯ, ХІРУРГІЧНА МАНІПУЛЯЦІЯ, НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН,
ДІАГНОСТИКА, СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ, ДОКУМЕНТАЦІЯ.
Щоб віднести певний термін чи термінологічне сполучення до концепту, нам потрібно дібрати
дефініцію, яка допоможе визначити значення, а отже, належність до того чи іншого концепту. Саме тому
ми знову ж таки звернулися до медичних словників Merriam-Webster`s Medical Dictionary та Oxford
Medical Dictionary.Ми отримали власне глосарій на основі корпусу текстів хірургії.
Найчисельнішим виявився концепт АНАТОМІЯ, який нараховує 38 термінів, адже хірургічна
лексика безпосередньо, як і будь-яка інша медична галузь, повʼязана з анатомією людини. Прикладом
таких термінів є heart, organ, abdominal wall тощо.
Наступним став концепт ХВОРОБИ, який містить 25 термінів, що також не дивно, адже саме з
хворобами й повʼязані хірургічні втручання. Наприклад, acutecholecystitis, renalfailure, sepsis.
20 термінів містить концепт ОПЕРАЦІЇ, що є власне основою хірургії. Наприклад,
coronaryangioplasty, cholecystectomy. Таку ж кількість слів має концепт СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ,
наприклад wounddehiscence, septic тощо.
ХІРУРГІЧНА МАНІПУЛЯЦІЯ містить 14 термінів, що стосуються певних дій із діагностики або
хірургічного втручання. Прикладом таких термінів є aspiration, chest tube drainage.
12 термінів містить концепт НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН, тобто той, який вимагає негайного
медичного втручання. Наприклад, haemorrhage, airway obstruction.
ДІАГНОСТИКА містить лише вісім термінів. До цього концепту відносять терміни, що
позначають засоби чи методи, які використовуються під час діагностики. Наприклад, endotracheal tube,
hemodynamic stability тощо.
РОЗДІЛ ХІРУРГІЇ містить лише пʼять термінів із нашого корпусу. Сюди ми віднесли терміни, що
позначають окремі гілки хірургії. Наприклад, plastic surgery, cosmetic surgery.
По два терміни мають концепти ХІРУРГИ, ОБЛАДНАННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ і лише один
термін  ТРАНСПЛАНТАЦІЯ.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, досліджено концептуальну наповненість
терміносистеми хірургії на основі створеного нами корпусу текстів, що дало можливість побачити, які
терміни трапляються частіше. Але потрібно зазначити, що це дослідження проведено в межах створеного
нами корпусу текстів із хірургії, тому не можна стверджувати, що отримані дані представляють
терміносистему загалом. Отже, вона потребує подальшого, більш ґрунтовного та масштабного
дослідження.
Джерела та література
1. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах : учеб. пособие для филол. спец. вузов /
Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М. : Высш. шк., 1987. – 104 с.
2. Захаров В. П. Корпусная лингвистика : учеб.-метод. пособие / В. П. Захаров. – СПб. : [б. и.], 2005. – 50 с.
3. Маковська О. О. Англійська терміносистема пластичної хірургії та мовна картина світу / О. О. Маковська //
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету.  Серія «Філологічні науки
(мовознавство)». Мови і світ: дослідження та викладання : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. –
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 240244 c.
4. Маковська О. О. Критерії розмежування терміна та загальновживаного слова в англійській терміносистемі
пластичної хірургії / О. О. Маковська // Вісник Київського лінгвістичного університету.  Серія
«Філологія». – К., 2010. – Т. 13, № 2. – С. 8287.
5. Меджаева Санья. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование : автореф. дис.
... канд. филол. наук / Санья Меджаева. – Волгоград, 2012. – 14 с.
6. Михальчук А. Л. Переклад термінології в текстах анатомії : автореф. дис. ... канд. филол. наук :
А. Л. Михальчук. – Херсон, 2009. – 20 с.

273

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
7. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –
2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.
8. AntConc [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
9. ANZ Journal of Surgery [Electronic resource]. – Jennifer Heisler. – Mode of access :
http://surgery.about.com/od/glossaryofsurgicalterms/
10. Farquharson M. Farquharsonʼs textbook of operative general surgery / M. Farquharson, B. Moran. – Great Britain,
2005. – 576 p.
11. Health Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.health-dictionary.com/surgery/
12. Lattimer C. R. Key Topics in General Surgery : 2nd ed./ C. R. Lattimer, N. M. Wilson, N. R. F. Lagattolla. – BIOS
Scientific Publishers Limited, 2002. – 485 p.
13. Merriam-Webster`s Medical Dictionary [Electronic resource]. – 2007, Merriam-Webster Inc. – Mode of access :
http://www.merriamwebster.com/info/pr/2007-medical-dictionary-online.htm
14. Oxford Medical Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/medical
15. Surgery Glossary Online [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.allwords.com/surgery-glossary-241411.php
16. The New England Journal of Medicine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.nejm.org/surgery
17. Thomson А. Manual of Surgery (General Surgery) / А. Thomson, A. Miles. – London, 1923. – 486 р.
18. Word Journal of Emergency Surgery [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wjes.org/
Коцюк Леся, Прокип Лидия. Корпусно-основанное исследование терминосистемы хирургии. В статье
проанализирована процедура исследования терминосистемы хирургии при помощи методологии корпусной
лингвистики. Авторы производят осмотр предыдущих общих лингвистических исследований медицинской
терминологии и сравнивают лексикографические продукты данного направления. Значительное внимание уделено
процедуре подбора хирургических текстов как основы для корпуса хирургии: учтены требования к
репрезентативности, сбалансированности, а также объем корпуса. За результатами анализа корпуса при помощи
программы AntConc сформирован глоссарий наиболее употребленных терминов хирургии. Последним этапом
исследования стало распределение терминов с учетом категориальных признаков и создание концептуальной карты
терминосистемы. Статья является апробацией студенческого научного исследования, проведенного в научнопрактической лаборатории LEXILAB в Национальном университете «Острожская академия» и является частью
проекта по созданию корпуса текстов научной речи.
Ключевые слова: хирургия, терминоситема, термин, корпусная лингвистика, корпус, концепт.
Kotsiuk Lesia, Prokip Lidia. Corpus-Based Investigation of the Surgery Terminology. The article deals with the
analysis of the research procedure of surgery term system on the basis of corpus linguistics methodology. Previous researches
made on the basis of the same or similar topics are mentioned. The research procedure is conducted on the basis of corpus
linguistics methodology which includes such notions as corpora, its characteristics, and creation. Considerable attention is
paid to surgery texts selection as the basis for surgery corpora: representativeness, balance and volume requirements are taken
into account. According to corpora search results that were obtained with a help of AntConc program, the glossary of most
used surgery terms was formed. The last research stage is term distribution, according to category characteristics, and the
creation of term system conceptual map. The article is an approbation of the student scientific research conducted in the
experimental laboratory of LEXILAB of the National University of Ostroh Academy and a projecting part of the creation of
the texts corpus of scientific speech.
Key words: surgery, term system, term, corpora linguistics, corpora, concept.

Стаття надійшла до редколегії
31.03.2016 р.

УДК 81.11ʼ373.611

Олена Круглій



Комбінувальнані форми як матеріальна субстанція змісту наукових понять
(на прикладі сучасних англійської й німецької мов)
У статті здійснено комплексний когнітивний аналіз одного з основних способів вербалізації знань у науковому
дискурсі, а саме термінологічного словотворення за участі комбінувальних форм. Обʼєктом дослідження стали
найбільш представлені когнітивні категорії основного складу сучасних англійської й німецької мов.
© Круглій О., 2016

274

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
7. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –
2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.
8. AntConc [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
9. ANZ Journal of Surgery [Electronic resource]. – Jennifer Heisler. – Mode of access :
http://surgery.about.com/od/glossaryofsurgicalterms/
10. Farquharson M. Farquharsonʼs textbook of operative general surgery / M. Farquharson, B. Moran. – Great Britain,
2005. – 576 p.
11. Health Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.health-dictionary.com/surgery/
12. Lattimer C. R. Key Topics in General Surgery : 2nd ed./ C. R. Lattimer, N. M. Wilson, N. R. F. Lagattolla. – BIOS
Scientific Publishers Limited, 2002. – 485 p.
13. Merriam-Webster`s Medical Dictionary [Electronic resource]. – 2007, Merriam-Webster Inc. – Mode of access :
http://www.merriamwebster.com/info/pr/2007-medical-dictionary-online.htm
14. Oxford Medical Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/medical
15. Surgery Glossary Online [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.allwords.com/surgery-glossary-241411.php
16. The New England Journal of Medicine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.nejm.org/surgery
17. Thomson А. Manual of Surgery (General Surgery) / А. Thomson, A. Miles. – London, 1923. – 486 р.
18. Word Journal of Emergency Surgery [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wjes.org/
Коцюк Леся, Прокип Лидия. Корпусно-основанное исследование терминосистемы хирургии. В статье
проанализирована процедура исследования терминосистемы хирургии при помощи методологии корпусной
лингвистики. Авторы производят осмотр предыдущих общих лингвистических исследований медицинской
терминологии и сравнивают лексикографические продукты данного направления. Значительное внимание уделено
процедуре подбора хирургических текстов как основы для корпуса хирургии: учтены требования к
репрезентативности, сбалансированности, а также объем корпуса. За результатами анализа корпуса при помощи
программы AntConc сформирован глоссарий наиболее употребленных терминов хирургии. Последним этапом
исследования стало распределение терминов с учетом категориальных признаков и создание концептуальной карты
терминосистемы. Статья является апробацией студенческого научного исследования, проведенного в научнопрактической лаборатории LEXILAB в Национальном университете «Острожская академия» и является частью
проекта по созданию корпуса текстов научной речи.
Ключевые слова: хирургия, терминоситема, термин, корпусная лингвистика, корпус, концепт.
Kotsiuk Lesia, Prokip Lidia. Corpus-Based Investigation of the Surgery Terminology. The article deals with the
analysis of the research procedure of surgery term system on the basis of corpus linguistics methodology. Previous researches
made on the basis of the same or similar topics are mentioned. The research procedure is conducted on the basis of corpus
linguistics methodology which includes such notions as corpora, its characteristics, and creation. Considerable attention is
paid to surgery texts selection as the basis for surgery corpora: representativeness, balance and volume requirements are taken
into account. According to corpora search results that were obtained with a help of AntConc program, the glossary of most
used surgery terms was formed. The last research stage is term distribution, according to category characteristics, and the
creation of term system conceptual map. The article is an approbation of the student scientific research conducted in the
experimental laboratory of LEXILAB of the National University of Ostroh Academy and a projecting part of the creation of
the texts corpus of scientific speech.
Key words: surgery, term system, term, corpora linguistics, corpora, concept.

Стаття надійшла до редколегії
31.03.2016 р.

УДК 81.11ʼ373.611

Олена Круглій



Комбінувальнані форми як матеріальна субстанція змісту наукових понять
(на прикладі сучасних англійської й німецької мов)
У статті здійснено комплексний когнітивний аналіз одного з основних способів вербалізації знань у науковому
дискурсі, а саме термінологічного словотворення за участі комбінувальних форм. Обʼєктом дослідження стали
найбільш представлені когнітивні категорії основного складу сучасних англійської й німецької мов.
© Круглій О., 2016

274

РОЗДІЛ V. Термінознавство. 6, 2016

Розроблено типологічну класифікацію обʼєкта (монопозиціонованих і біпозиціонованих комбінувальних форм
і похідних із ними) з позиції лінгвокогнітології та розкрито специфіку їх співвідношення з відповідними
концептуальними структурами в сучасній науковій мовній картині світу. Проведено концептуальний аналіз
відібраних дериватів, здійснено загальну стратифікацію когнітивних категорій для виявлення найрепрезентативніших серед них за обсягом наповнення дериваційними формантами, що номінують базові поняття виділених
концептосфер. Репрезентація концептуальної системи термінодериватів як концептуальних моделей і категорій
уможливила виокремлення ключових концептів. Здійснено опис концептів, а через них – тих фрагментів
навколишнього світу, які стали предметом пізнання носіїв мови сьогодні.
У процесі дослідження виявлено, що досліджувані дериваційні форманти переважно актуалізують
концептуальні категорії природничих наук і медицини в сучасному англомовному та німецькомовному науковому
дискурсі.
Ключові слова: комбінувальна форма, когнітивне термінознавство, когнітивна категорія, концепт,
концептуалізація, категоризація.

Постановка наукової проблеми та її значення. Термінологія, що становить значну частину
лексичного складу мови та є семантичним ядром лексики мови науки, сьогодні привертає все більше
уваги дослідників, а термінознавству як науці про терміни відводять одне з пріоритетних місць у системі
сучасних лінгвістичних студій. Когнітивне термінознавство продовжує традиції класичного
термінознавства та стає водночас якісно новим напрямом вивчення термінів і терміносистем, принципи й
методи якого ґрунтуються на когнітивно-дискурсивних засадах дослідження наукової (професійної) мови
як засобу когніції й комунікації її носіїв [1; 3].
При когнітивному підході визнається особлива роль мовної одиниці, що полягає в її здатності
фіксувати та відтворювати у свідомості людини осмислений нею фрагмент дійсності, указувати на нього,
відсилати до нього, збуджувати в уяві всі повʼязані з ним знання – як мовні, так і немовні – й оперувати
цим фрагментом дійсності в процесах розумової та мовленнєво-розумової діяльності. У сучасній
лінгвістиці на перший план висувають завдання реконструкції концептуальної репрезентації
вербалізованих, виражених мовними засобами знань та аналіз способів їхньої лінгвальної обʼєктивації.
Отже, недостатньо глибокий та односторонній аналіз однієї з елементних підсистем сучасного
англійського та німецького словотвору й термінотворення − комбінувальних форм − уже не відповідає
потребам сьогодення та значною мірою обмежує й звужує коло актуальних когнітивних питань.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Кінець XX – початок XXI ст. визначається появою новою
дослідницького напряму – когнітивного термінознавства, що сформувався під впливом ідей, методів і
принципів когнітивної й когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичних знань [13; 14]. Когнітивна
лінгвістика – один із пріоритетних напрямів сучасного мовознавства, що вивчає мову та мовлення як
засіб сприйняття й осмислення позамовної дійсності; категоризації та концептуалізації її фрагментів і
внутрішнього рефлексивного досвіду людини [17, с. 33]; обробки, збереження, використання й
передавання необхідних знань та інформації [11, с. 67]. Обʼєкт когнітивної лінгвістики – мова і її одиниці
як експоненти когнітивних структур [9, с. 66]. Розквіт когнітивних лінгвістичних студій пояснюють
невпинним інтересом мовознавців до процесів мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини, потребою її
розуміння й пояснення [11, с. 75].
Особливість сучасних лінгвістичних розвідок визначається також поєднанням когнітивного та
дискурсивного підходів у вивченні мови, мовлення, їхніх одиниць, явищ і фрагментів лінгвальної
дійсності. Основою когнітивно-дискурсивного дослідження мови є її розуміння як однієї з основних
здібностей людського мозку, повʼязаних зі здійсненням ментальних операцій, необхідних для
забезпечення життєдіяльності людини (у тому числі й мовленнєвого спілкування), і як головного засобу
передавання знань та обміну інформацією в процесі комунікації [7, с. 87].
Під впливом когнітивного й когнітивно-дискурсивного підходів у вивченні мови відбувається поява
та становлення нового напряму дослідження термінів і терміносистем – когнітивного [7, с. 5; 11]
(когнітивно-дискурсивного) [5, c. 34] чи гносеологічного [10, c. 24] термінознавства. Когнітивне
термінознавство є закономірним етапом розвитку термінознавчої науки. Якщо традиційне термінознавство не виходило за межі аналізу терміна й тієї системи понять, яку він відображає, то когнітивне
термінознавство є «відкритим» для широких міждисциплінарних програм дослідження, для вивчення
термінів і терміносистем у широкому культурному контексті, а також у різних мовах.
Мета й завдання статті – визначити наукову й когнітивну інформації, яку містять у собі
комбінувальні форми, та типологізувати комбінувальні форми й деривати з цими формантами щодо
когнітивних категорій і концептів мови науки на прикладі сучасних англійської та німецької мов.
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Як відомо,
мова − це особлива знакова система, що кодує в знаковій формі те, що міститься поза її межами. Усі
мовні елементи − це мовні репрезентанти, що активізують саме ті сутності, знаковими замінниками яких
вони є, та відтворюють у памʼяті людини повʼязані з ними концепти. У нашій роботі термін «концепт»
розуміємо широко, підводячи під це поняття різносубстратні одиниці оперативної свідомості людини,
якими є представлення, гештальти, поняття, що репрезентують різні рівні розумової абстракції [8, с. 58].
Концепт − це «будь-яка дискретна змістовна одиниця колективної свідомості, яка відображає предмет
реального або ідеального світу й зберігається в національній памʼяті носіїв мови у вербально
позначеному вигляді» [2, с. 28]; одиниця знання, що відображає зміст досвіду, результати всієї людської
діяльності й процесів пізнання світу.
У лінгвістичній літературі прийнято вважати, що найкращим способом опису та визначення
природи концепту є саме мова. Мова − форма існування розумової діяльності людини, саме мова
відображає пізнання та є головним засобом вираження думки. На сучасному етапі мову розглядають як
одну з головних і нерозривних складових частин загальної когнітивної організації людини. Звідси
випливає, що саме лінгвістика повинна зайняти вагоме місце в когнітології, адже знання мови, її обʼєктів
тісно повʼязані з когніцією та є її складовою. Мова – головна й нерозривна складова когнітивної системи
людини. Під цим лінгвісти розуміють вивчення ментальних процесів через репрезентовані в мові форми [4, с. 66].
Концепти утворюють ієрархічно організовану концептосферу як загальнонаціональної мови, так і
особистих когнітивних структур, та є субʼєктно-обʼєктними сутностями, у яких представлені і обʼєктивна
реальність, і сама людина, наділена спеціальним когнітивним механізмом для обробки інформації про
навколишню дійсність [9, с. 8]. З одного боку, людина опановує мову, зокрема її словниковий запас, і
приєднується тим самим до колективного досвіду мовної спільноти, серед якої вона проживає, та
людства в цілому.
Потрібно зазначити, що в сучасній лінгвістиці розрізняють прості концепти, які представлені одним
словом або словотвірним елементом, та складні − компоненти словосполучень і речень. Чим простіший
концепт, який передається тією чи іншою одиницею мови, тим пліднішим він може виявлятись у
подальшій концептуалізації світу [4, с. 13]. Мовна одиниця обирається в кожному конкретному випадку
залежно від того, наскільки вдало ця концептуалізація виступає як один із найважливіших процесів
пізнавальної діяльності людини, що полягає в усвідомленні інформації, задовольняє її семантичні
характеристики. Концепт відіграє роль посередника між мовними обʼєктами та дійсністю. Концепти є
власне інформацією про значення й зберігаються в семантичній памʼяті людини [2, с. 30].
Отже, концепт − це все, що ми знаємо про обʼєкт [15, с. 97]. Розуміння концепту передбачає чітку
систему знань, що ґрунтується на співвідношенні двох динамічних структур – когнітивної та комунікативної. У когнітивній лінгвістиці поняття вербалізованого (мовного) концепту є базовим терміном і стосується будь-якої оперативної одиниці мислення, що може набувати або не набувати чіткої логічної форми [12, с. 153]. О. П. Воробйова вважає, що концепт є одиницею пізнання світу, цілісним утворенням особливого типу, якому властива здатність повторюватися, змінюватися та відбивати людський досвід [6, с. 33].
У сучасній лінгвістиці головним методом моделювання структур представлення знань є саме концептуальний аналіз, який за допомогою обробки субʼєктивного досвіду підводить інформацію під визначені суспільством класи та категорії. Обʼєктом концептуального аналізу є значення як вторинна функціональна властивість знака, а знання – інформація про обʼєкт, представлена в будь-якому вигляді [16, с. 127].
Окремі поняття й система понять є когнітивним інструментарієм людського пізнання. Їхня головна
роль у нашому мисленні − це категоризація. Саме категоризація дає змогу групувати подібні обʼєкти у
відповідні класи. Комбінувальні форми можуть відігравати роль категоризаторів і класифікаторів, адже
саме вони є головними носіями словотвірного значення. Як категоризатори досліджувані дериваційні
форманти виконують транспонувальну функцію та мають загальнокатегоріальне значення, що відповідає
найзагальнішим поняттєвим категоріям окремих частин мови [4, с. 19].
Як класифікатори (субкатегоризатори) ці словотвірні елементи наділені частковим категоріальним
значенням, що відповідає певним розрядам усередині загальних категорій. За дериваційними
формантами, у нашому випадку – комбінувальнаними формами, закріплене вузьке значення як
особливий «класифікатор», що дає змогу здійснити систематизацію багатьох понять одного порядку,
одного гносеологічного членування.
Результати проведеного стратифікаційного аналізу моделей дериватів із комбінувальнаними
формами засвідчують, що процес утворення дериватів за допомогою комбінувальнаних форм є досить
активним на сучасному етапі розвитку мови. Усі комбінувальнані форми, лінгвальний статус яких
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варіює від терміноелементів морфем до терміноелементів комплексів морфем, позначають поняття або
різні ознаки понять певної сфери знань чи діяльності людини. Вони виконують функцію кодування
інформації на рівні деривата, унаслідок чого можливе понятійне «декодування» термінів відповідно до
їхньої формальної частини.
Більшість концептуалізацій – «обʼєкт», «організм», «речовина», «вид», «процес», «рух», «зміна»,
«генезис», «стан», «послідовність», «локація», «початкова точка», «кінцева точка», «місце», форма»,
«частина», «ціле», «подібність», «сукупність», «властивість», «якість», «ознака», «спосіб», «результат»,
«толерантність» тощо – реалізуються в обмеженій кількості дериватів за допомогою одиниць
спеціалізованого дериваційного фонду (зона дискретності), вибір засобів якого детермінується
гносеологічними й когнітивними потребами, потребою утворення нових термінодериватів для адекватної
репрезентації та номінації результатів наукових досліджень.
У терміносистемах діють закони понятійного узгодження та понятійно-дериваційної акомодації. За
дериваційними формантами завжди закріплено спеціальне, вузьке значення, що дає змогу здійснити
систематизацію низки наукових понять одного рівня гносеологічного членування. Комбінувальнані
форми − це матеріальна субстанція змісту наукових понять (концептів), що реалізовує їхні суттєві ознаки.
Як засвідчило проведене дослідження, переважно всі постпозиціоновані комбінувальнані форми та
біпозиціоновані комбінувальнані форми в постпозиції є морфологічно однозначними й містять у собі
когнітивну інформацію про загальнокатегоріальне значення, що відповідає найзагальнішим поняттєвим
категоріям. Наприклад, формант -agogue / -agoga в англійській та німецькій мовах вербалізує концепт:
речовина-стимулятор, ліки (emmenagogue / Emmenagoga, sialagogue / Sialagoga), який ми віднесли до
категорії РЕЧОВИНА; формант -caine / -kain в англійській і німецькій мовах вербалізує концепт:
антибіотик, ліки (novocaine / Novokain, lidocaine / Lidokain, procaine / Prockain, lignocaine / Lignokain),
який ми також віднесли до макрокатегорії РЕЧОВИНА; формант -path / -path вербалізує декілька
концептів: професіонал (homeopath / Homöopath), прихильник певної теорії (naturopath / Naturopath);
характеристика людей (psychopath / Psychopath), які класифікуємо як складові частини когнітивної
макрокатегорії ЛЮДИНА; формант -rrhagia / -rrhagie вербалізує концепт паталогічний стан, хвороба
(haemorrhagia / Hämorrhagie, menorrhagia / Menorrhagie, metrorrhagia / Metrorrhagie), який належить до
категорії СТАН, ПРОЦЕС.
Комбінувальнані форми, що виступають першим компонентом дериваційної моделі, модифікують
значення останніх компонентів дериватів і вказують на окремі специфічні ознаки понять (концептів),
вербалізованих другим компонентом дериваційної моделі. Вони акцентують звʼязок із різними
речовинами (біогенними, абіогенними): acetyl / Azetyl, benzyl / Benzil, chromphore / Chromphore,
nitrobenzene / Nitrobenzol; фізичними явищами: cryonics / Kryokonservierung / Сryo-Ablation, dynamometer /
Dynamometr, electropositive / elektroakustisch, hydroelectricity / hydroelektrisch; хімічними явищами:
chemisorptions / Chemisorption, chemotaxis / Chemotaxis, chromatolysis / Chromatolyse; біологічними
явищами, живими істотами, організмами, рослинами: coprolite / Koprolith, lipoid / Lipoid; природним
середовищем: biocoenosis / Biocenoze; людиною: anthropology / Aanthropologie, genotype / Genotyp;
географічними поняттями: Afro-Asiatic / afro-asiatish, Greco-Roman / griechisch-römisch.
Вони є елементами з акцентуванням різних просторових відношень і розміщення, форми:
amphitheater/ Amphitheater, endoskeleton / Endoskeleton, mesocarp / Mesokarp; відношень розміру та
кількості: microscopy / Mikriskopie, polygene / Polygen; якості й властивості: anisotropy / Anisotropie,
euclase / Euclas; числа: decameter / Dekameter, femtosecond / femtosecunden.
Із наведених вище прикладів можна зробити висновок, що комбінувальнані форми як другий
компонент дериваційної моделі термінів у сучасних англійській і німецькій мовах є тим когнітивнотермінологічним кодом, що уможливлює категоріальну стратифікацію актуалізованих ними концептів,
тому для подальшого аналізу використано саме ці дериваційні форманти.
Логічна системність наукових понять дає змогу чітко стратифікувати розділи конкретної сфери
знань і виділити їхні базові концепти. У той же час свідомість людини − субʼєкта науки − здатна
одночасно виконувати концептуальний розподіл наукової картини світу на окремі фрагменти й
класифікувати їх за типами (рангами, ярусами, видами). Причому, типи самих високих «рангів»
відповідають «металексиці» (обʼєкт, дія, людина, речовина). Число таких типів значень є зліченним, а
решта концептів розвиваються з первинних, базових, які є архетипами колективної свідомості,
універсальними для всього людства. Отже, концепти − це посередники між словами та ектралінгвальною
дійсністю.
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Характерно, що для кожної терміносистеми властива своя особлива система концептів (понять) −
онтологічний інвентар науки. Для одного концепту (поняття) може існувати декілька логічних множин,
один концепт може бути позначений декількома одиницями мови, а мовна одиниця може бути повʼязана
з багатьма поняттями. Це потрібно розуміти як можливість концептуальної деталізації, яка реалізується
елементами мови та повʼязана з пізнанням нових сторін, явищ, властивостей, ознак, що вимагає
адекватної номінації та репрезентації. Конкретні наукові поняття (концепти) містять багато ознак і є
складними утвореннями, елементи понять (концептів) також є поняттями (концептами). У нашому
дослідженні термін «концепт» корелює з терміном «поняття», оскільки знання людини, закріплені в
понятійній формі, представляють репрезентацію обʼєкта через поняття, а самі поняття є опрацьованими
наукою концептами [4, с. 43].
Через розмежування вербальних і невербальних знань учені виокремлюють мовну й концептуальну
картини світу, опираючись на тезу про взаємозвʼязок мови та мислення. У процесі творення концептуальної картини світу беруть участь різноманітні типи мислення. Концептуальна картина світу – це
глобальна, цілісна система інформації, що перебуває в розпорядженні індивіда. Концептуальний рівень
ментальної репрезентації містить інформацію, яка передається за допомогою мовних знаків. Формування
концептуальної картини світу на основі чуттєвої, предметно-пізнавальної діяльності людини є
результатом свідомості та дає змогу індивіду ефективно використовувати наявну систему знань.
Мовна картина світу є тією частиною концептуальної, яка виражена за допомогою мовних форм.
Мова є важливою формою існування знання як засіб закріплення всіх пізнавальних можливостей
свідомості людини. Структурна складова концептуальної картини світу – концепт, що співвідноситься зі
значенням [12, с. 141].
Наступний етап нашого дослідження – виокремлення секторів концептуальної картини світу –
інтегрованого гносеологічно-дериваційного простору англомовного суспільства, номінованих
комбінувальнаними формами та дериватами, що містять ці дериваційні форманти. Віднесення
досліджуваних одиниць до того чи іншого сектору концептуальної картини світу здійснювалося на
основі концептуального (предметно-понятійного) аналізу словникових дефініцій дериватів, що містять ці
дериваційні форманти. До уваги брали лексикографічні позначки типу Med, Bot, Geol, Anat, Zool, Embr,
Biol, Chem. У результаті виділено такі сектори, які розглядаються як окремі моделі наукової картини
світу: біологія; медицина; біохімія; кристалографія; ботаніка; зоологія; фізіологія; геологія; астрономія;
хімія; фізика; генетика; анатомія; лінгвістика; ембріологія; екологія; антропологія; психіатрія; історія;
геометрія; імунологія; ентомологія; археологія.
Висновки й перспективи подальших досліджень. У процесі дослідження виявлено, що досліджувані дериваційні форманти переважно актуалізують концептуальні категорії природничих наук і
медицини у сучасному англомовному та німецькомовному науковому дискурсі. Запропонована класифікація секторів наукової картини світу є умовною та прагматичною. Як слушно зауважують лінгвісти, у
будь-якій класифікації присутня частка субʼєктивності й відносності, оскільки вона передбачає
підведення простішої структури під складнішу. Здійснення класифікації ускладнює ще й розмитість
концептуальних категорій, а також те, що часто досліджувані дериваційні форманти мають властивість
переходити з однієї концептосфери в іншу та обслуговувати різні сектори наукової картини світу. У
таких випадках потрібно застосовувати метод аналізу словникових дефініцій, а також знання загального
характеру про позамовну дійсність.
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Круглий Елена. Комбинирующие формы как материальная субстанция содержания научных понятий
(на примере современных английского и немецкого языков). В статье произведен комплексный когнитивный
анализ одного из основных путей вербализации знаний в современном научном дискурсе, а именно
терминологическом словообразовании при участии комбинирующих форм. Объектом исследования стали наиболее
представленные когнитивные категории основного состава современной англоязычной и немецкоязычной картины
мира.
Разработана типологическая классификация объекта (монопозиционных и бипозиционных комбинирующих
форм и производных с ними) с позиции лингвокогнитологии и раскрыта специфика их соотношения с
соответствующими концептуальными структурами в современной научной языковой картине мира. Проведен
концептуальный анализ отобранных дериватов, осуществлена общая стратификация когнитивных категорий для
выявления наиболее представительными среди них по объему наполнения деривационными формантами, котoрые
номинируют базовые понятия выделенных концептосфер. Репрезентация концептуальной системы
терминодериватив как концептуальных моделей и категорий сделала возможным выделение ключевых концептов.
Осуществлено описание концептов, а через них – тех фрагментов окружающего мира, которые стали предметом
познания носителей языка сегодня.
В процессе исследования установлено, что исследуемые деривационные форманты преимущественно
актуализируют концептуальные категории естественных наук и медицины в современном англоязычном и
немецкоязычном научном дискурсе.
Ключевые слова: комбинирующая форма, когнитивное терминоведение, когнитивная категория, концепт,
концептуализация, категоризация.
Kruglii Olena. Combining Forms as a Material Substance of Scientific Concepts (in Modern English and
German). The article deals with the complex cognitive analysis of combining forms as one of the main sources in
verbalization of knowledge in modern scientific discourse. The most represented cognitive categories in contemporary
English and German language world picture are the object of the study.
Typological classification of the object (monopositional as well as bipositional combining forms and derivatives with
them) is given in terms of cognitology. The particular characteristics of these formants in relationship with the relevant
conceptual structures are examined in modern language of science. Combining forms as material substances of scientific
notions (concepts) realize their essential features. In terms of contemporary English and German combining form as the
second component of a derivative model is the cognitive code that enables the categorical stratification of terminological
concepts. The combining forms in the role of the first component in the word as well as the units occupying the first and the
second position are regarded to be morphologically unambiguous elements and contain information on general cognitive
meaning corresponding to the most common conceptual categories. It is found that combining forms actualize the conceptual
categories of natural science and medicine in modern English and German.
Key words: combining form, cognitive terminology, cognitive category, concept, conceptualization, categorization.
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Іншомовні слова в українській ракетно-космічній термінології
У статті розглянуто місце та роль лексичних запозичень у складі української ракетно-космічної термінології.
Іншомовні слова входять у терміносистему і як самостійні елементи, і як частина складного багатокомпонентного
термінологічного сполучення. Досліджено іншомовні слова, які входять до складу ядра та периферії термінології
(ядро – суто космічні терміни, авіаційні, астрономічні, периферія – математичні, хімічні, фізичні, механічні тощо), а
також визначено етимологію вказаних термінів. Виявлено, що в складі ракетно-космічної термінології значний шар
лексики – греко-латинського походження, а також запозичення з англійської, німецької, французької мов, що дає
підставу говорити про інтернаціональний характер термінології. Окрема група терміносполучень має у своєму
складі прізвище іншомовного походження – онімний маркер винахідника.
Ключові слова: ракетно-космічна термінологія, іншомовні слова, терміносполучення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Терміносистема будь-якої галузі наукових знань
має у своєму складі таку частину словника, що включає назви основних галузевих обʼєктів, явищ
предметів чи матеріалів. Такі терміноназви становлять основну частину терміносистеми, власне галузеву
термінологію. Галузеві терміни відображають специфіку галузі, її походження й розвиток, формуючи
значні за обсягом термінологічні гнізда.
Власне ракетно-космічна термінологія в словнику космічної лексики займає провідне місце. До неї
належать терміни, що позначають космічні обʼєкти ( природні й штучні), космічні літальні апарати та їх
частини, космічні явища й процеси, а також уключає назви наземних служб слідкування за космічними
польотами й назви професії космічної галузі, а також називає обʼєкти та субʼєкти ракетно-космічної
промисловості.
Ракетно-космічна термінологія формувалася великою мірою на основі вже наявних у мові
загальнотехнічних термінів, а також термінів природничих наук (фізики, біології, астрономії, математики
й ін.). Космічна лексика має свою складну структуру. «Значну частину її складає термінологія різних
галузей науки та техніки» [1, с. 107], що повʼязана з організацією польотів, будівництвом й експлуатацією космічних літальних апаратів, спостереженням за погодою на Землі та з космосу, підготовкою
кадрів для польотів у космос і для наукового дослідження космічного простору, а також із технічним
станом літальних апаратів.
Велика кількість технічних та природничих термінів увійшла до складу ракетно-космічної
термінології саме через те, що вони обслуговують відповідні підрозділи космічної галузі.
Вивчаючи генетичну типологію ракетно-космічної термінології, значну увагу приділяємо визначенню місця іншомовних елементів у структурі термінології галузі.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Сучасна українська ракетно-космічна термінологія сформувалася під дією загальних тенденцій розвитку термінологій як на власномовному, так і іншомовному
ґрунтах. Визначення способів виникнення термінів, термінологічної номінації, системної організації
термінолексики й принципів формування структурних типів термінологічного гнізда робить можливим
зʼясування основних закономірностей побудови терміносистеми для її подальшого розвитку.
Проблему вживання іншомовних запозичень у термінології вивчали Т. Кияк, І. Кочан, Т. Панько,
Л. Симоненко та ін.
Мета й завдання статті – зʼясування ролі термінів-запозичень при формуванні лексичного складу
термінології ракетно-космічної галузі та визначення загальних закономірностей входження іншомовного
терміна (чи іншомовного компонента) до складу досліджуваної термінології, номінації окремих понять
цієї вузькогалузевої терміносистеми.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Ключовий
термін ракетно-космічної галузі  термін космос (грец. кosmos – устрій; прикраса; будова; Всесвіт), що
позначає простір за межами Землі, Усесвіт. Термін виник із появою астрономічної науки та на сучасному
етапі є основним у формуванні термінологічної системи ракетно-космічної галузі наукових знань. Він
існує і як одиничний термін, і як частина складних та складених терміноназв галузі, використовується
варіант основи грецького походження космо- , що відповідає поняттю Всесвіт: космодром, космонавт,
космоцентр тощо [2].
© Тягло Л., 2016
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Атрибутив космічний у структурі термінологічної назви застосовується на кількох рівнях. Так,
терміносполучення космічний корабель демонструє перший рівень використання, оскільки є
визначником основного слова складеної терміноназви: корабель космічний. Дещо інша ситуація в
терміносполученнях типу:
1) антена системи космічного
звʼязку;
2) посадка космічного апарата,
де визначник космічний виступає семантичним доповненням залежного слова в терміносполученнях
(2) або належить до групи залежної частини термінологічного словосполучення (1). Незалежно від місця
в терміносполученні відіменного атрибутиву космічний незмінною залишається його роль –
конкретизація й уведення до галузевої термінології основних технічних термінів.
Іноді терміноназва космічний виступає як частина композита або юкстапозита. У першому випадку
використовується терміноформа космо- (зазвичай, є першою складовою композитів), в іншому – у
поєднанні з атрибутивом повітряний (апарат повятряно-космічний транспортний) або його
іншомовним еквівалентом аеро- ( аерокосмічна галузь) [ 2].
Зодіоніми та констелоніми – власні назви сузірʼїв. Зодіоніми позначають назви 12 сузірʼїв, що
входять до умовного зодіакального кола, а констелоніми – назви всіх інших сузірʼїв. Саме ж слово
констелонім калькується українською мовою, оформлюючись у назву сузірʼя ( латин. constellatio – con –
укр. су, stell – укр. зір-, atio – укр. j) [ 3].
Зазвичай, назви сузірʼїв як в астрономічній, так і в ракетно-космічній термінології – це усталені
назви грецького або латинського походження (Оріон, Саламандра, Пегас), або українська назва –
абсолютний переклад іншомовного терміна (грец. Тілець, Діва, Риби, Лев).
Простеживши частотність уживання похідних терміноназв від оніма Сонце, можемо зробити
висновок, що складні терміни (композити чи юкстапозити) використовують як власномовний компонент
сонячний, так і грецьку назву геліо-, що є його синонімом: геліоцентричний, сонячно-центрувальний,
сонцестояння та ін. [ 2].
Відрізняючись за орфографічним та орфоепічним оформленням та позначаючи різні обʼєкти
космічного простору, ці терміни мають одну єдину внутрішню сему. Майже всі вони запозичені з інших
мов і так чи інакше містять у своїй структурі компонент, що українською мовою визначається як зоря:
 астероід походить від грецької терміноназви astereidоs, що включає компонент aster (зоря) і
позначає малі планети Сонячної системи;
 термін планета, хоч і позначає «небесне тіло, за формою близьке до кулі, що одержує світло й
тепло від сонця та обертається навколо нього по еліптичній орбіті» [3, с. 739], яке генетично не має
нічого спільного із зорею, однак терміноназва planetа, що запозичена з латинської мови, походить від
грецької назви (aster) planetes – блукаюча зірка;
 комета – ще одна апелятивна назва космічного обʼєкта, розшифрування якої вказує на спільність
методів утворення таких термінів, оскільки грецькою kometes ( aster) – «волохата» ( зоря);
 термін сузірʼя навіть українською має компонент зоря, як і його іншомовний відповідник
констелонім, бо латин. stella – «зоря».
Ракетно-космічна термінологія запозичує й такі астрономічні терміни, що є абсолютними
синонімами. Наприклад, терміни супутник і сателіт є безвідносними синонімами, однак номен сателіт
(латин. satellts – супутник, спільник) існує як одиничний термін, а супутник (калька з російської мови)
утворює значне за кількістю термінологічне гніздо, що нараховує близько 10 терміносполучень [2], які
позначають це поняття в його основному астрономічному значенні: «Небесне тіло, що рухається навколо
планети, зорі» [3, с. 283]: супутник астрономічний, супутник Венери, супутник Землі, супутник планети
та ін.
Наступна група астрономічних термінів, засвоєних ракето-космічною термінологією, – це назви
точок і ліній зоряної астрономії. Такі назви позначають спеціальні космічні точки та лінії, визначені
астрономічною наукою й засвоєні космічною галуззю для планування космічних польотів,
спостереження за космічними обʼєктами та для орієнтації обʼєктів у космічному просторі.
Зазвичай, терміни цієї групи  грецького або латинського походження. Утім, відомі приклади
термінів латинського походження, генезис яких повʼязаний із грецькою назвою. Так, термін перицентр
складається з двох частин, перша (реrі – «кругом», «навколо») – грецького походження, друга (centrum) –
латинського. Однак латинське centrum походить від грецького kentron, що означає осереддя. Отже,
латинська назва проміжна у формуванні орфоепічного оформлення цієї термінологічної назви на
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українському ґрунті. Тобто семантика частин цього терміна відображає його термінологічне значення:
«найближча до центрального тіла (центра мас системи) точка орбіти планети або супутника» [ 3, с. 727].
До цієї групи також належать терміноназви латинського походження. Так, термін аберація позначає
зміну видимого положення світила на небесній сфері, тобто відхилення від норми, що й фіксує сама
терміноназва: аберація – латин. aberatio-, aberare- – відхилятись. Так чином, маємо приклад запозичення
іншомовного терміна, переклад якого відображає основну функцію названого процесу, що латинською
мовою виражений віддієслівним іменником. Однак в українській термінології цей термін сприймається
як назва процесу, виражена іншомовним іменником, а отже, при його дослідженні випливає лексичний, а
не дериваційний аспект, що виникає на етапі формування терміноназви.
Термін аберація формує гніздо, що нараховує сім терміноназв [2], визначених астрологічною
наукою, що перейшли до ракетно-космічної термінології без зміни свого значення: аберація вікова, річна
аберація, аберація планетна, зоряна аберація та ін.
До латинської групи походження термінів  назв точок, ліній зоряної астрономії належить також і
антономічна пара термінів, що позначають точки небесної сфери, які позначають напрям руху будь-якого
космічного обʼєкта. Точка, до якої рухаються небесні тіла, називається апекс (латин. apex – верхівка), а
точка, від якої рухаються, – атиапекс. На протилежність антиапексу щодо апексу вказує префікс анти –
грецького походження (грец. anti- – протилежність).
Отже, можна зробити припущення, що ці терміни виникли значно пізніше від часу розквіту
давньогрецької або латинської астрономічної науки; було використано лише частину лексичного фонду
відповідного значення цих мов.
Серед термінів цієї групи наявні також такі, що мають грецьке походження, але їх система номінації
не відрізняється від слів попередньої групи. Так, схожу частину спостерігаємо на прикладі термінів
періастр та апоастр, де ключову семантичну роль укладено в значення префікса: peri – навколо, кругом;
apo – з , від, без + astron – зоря.
Відмінність цих понять відображено й у визначеннях: періастр – найближча до головної зірки точка
орбіти зорі-супутника, а апоастр – найбільш віддалена точка. Друга частина цих лексем – астр ( astron) –
указує на місце точки відносно головної зорі, тобто точка має бути саме біля зорі, а не іншого космічного
обʼєкта.
Дещо інший спосіб термінологізації демострує назва ефемериди (грец. ephemeris (ephemeridos) –
щоденник). Переклад терміна вказує цим словам на певну систему зоряних спостережень, що
систематично фіксувались й остаточно закріпились у цих астрономічних таблицях як закономірні. Отже,
ефемириди – це координати небесних світил на певні дні року чи таблиця астрономічних закономірних
явищ. Цікавий той факт, що ці таблиці, хоч і мають одиничні екземпляри, використовують терміноназву,
у якої відсутній відповідний термін в однині.
Отже, терміни – назви точок і ліній зоряної астрономії, що входять до ракетно-космічної термінології як усталені, давно закріплені за обʼєктом назви, переважно греко-латинського походження, не
формуючи при цьому в новій термінології гнізд і не поширюючи вже наявні.
Особливу групу запозичень, що входять до ракетно-космічної термінології, становлять назви
фізичних одиниць виміру. Виникли вони не одночасно, а в процесі винайдення позначуваних одиниць.
Зазвичай, це слова іншомовного походження (англійські, французькі та ін), такі назви утворювалися від
прізвища винахідника. Наприклад, одиницю енергії, роботи й кількості теплоти в Міжнародній системі
одиниць прийнято називати джоулем від прізвища британського фізика Дж.-П.Джоуля (Juole). Подібна
ситуація і з терміноназвами кулон (фр. прізвища Coulomb (Ш.-О. Кулон) – одиниця кількості електрики;
стокс – (від прізвища англійського фізика Дж.-Г. Стокса (Stokes) – одиниця кінематичної вʼязкості та ін.;
«закон» + власний іншомовний іменник (іноді подвійний) – прізвище фізика-дослідника, який сформував
цей закон: закон Віна, закон Гей-Люссака, закон Бойля-Маріотта, закон Ньютона, закон Гука, закон
Стокса [ 2].
Поєднання апелятивів такого походження з латинськими чисельними покажчиками типу санти
(centum – сто, сота частина), мілі (mille – тисяча, тисячна частка), деци (decima – десята частина) формує
складну систему назв виміру фізичних величин: децибел, сантистокс, децилітр та ін. [ 2].
Основну ж кількість технічних термінів становлять запозичення. Пояснюється це рівнем розвитку
галузі в різних країнах, коли механізм чи деталь увозиться в іншу країну із закріпленою за ними назвою,
що фіксується на всіх рівнях технологічного вжитку та, зазвичай, знаходить своє місце в термінологічних
словниках. За такими назвами можна простежити географію технічних винаходів: шайба (Scheibe) – нім.,
бустер (booster) – англ., ежектор (ejecteur) – франц. [ 3].
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Такі терміни визначають основну функцію прилада, деталі чи процесу, що досить прозоро
виділяється під час перекладу запозиченого терміна: тахометр – грец. tachos – швидко + metreo –
вимірюю, що позначає прилад для вимірювання (metreo) частоти (tachos) обертання якогось тіла.
Яскравим доказом такого твердження є німецький термін scheibe, який буквально перекладається як
«кільце», «диск» і позначає деталь – металеве кільце з отвором [3, с. 979]. Отже, у німецькій мові маємо
явище термінологізації загальновживаного слова, а українська технічна лексика запозичує цей номен у
німецькому орфоепічному оформленні як технічний термін, для позначення загальновживаного слова
використовуючи власну лексему. У цьому випадку маємо перенесення назви за подібністю. Інший
принцип номінації застосовано, наприклад, при створенні терміноназви дросель, що походить від нім.
Drossel (idrosseln) – душити, скорочувати. Назва Drossel у німецькій мові відображає не зовнішні
особливості прилада, а його основну властивість – здатність зменшувати складову частину струму в
електричному колі [ 2].
Подібно виділяється внутрішня семантика терміна конвертер, запозиченого з англійської мови на
позначення металургійної печі для одержання сталі з розплавленого чавуну. Отже, основна функція
пристрою – перетворювати один матеріал на інший, що й фіксує англійська терміноназва (converter
(латин. Convertere) – змінювати, перетворювати). Потрібно зазначити, що запозичений термін має
власномовний безвідносний синонім перетворювач, але частота вживання його менша, ніж
іншомовного [3, с. 545].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Українська науково-технічна термінологія
запозичує терміни інших мов, принцип створення яких подібний до виникнення власних термінів, однак
цей шар запозиченої термінолексики спрощує сприймання термінів як однозначних номенів. Ракетнокосмічна термінологія використовує терміноназви багатьох технічних галузей, оскільки сама є
технічною. Багато технічної лексики є спільною для термінологій цих наукових підрозділів.
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Тягло Любовь. Иноязычные слова в украинской ракетно-космической терминологии. В статье
рассматривается место и роль лексических заимствований в составе украинской ракетно-космической
терминологии. Иноязычные слова входят в терминосистему как самостоятельные элементы и также являются
частью сложного многокомпонентного терминологического сочетания. Исследованы иноязычные слова, которые
входят в состав ядра и периферии терминологии (ядро – собственно космические термины, авиационные,
астрономические; периферия – математические, химические, физические, механические), а также указана
этимология этих терминов. Выявлено, что в составе ракетно-космической терминологии значительный шар лексики –
греко-латинского происхождения, а также заимствования из английского, немецкого, французского языков, что
позволяет говорить об интернациональном характере терминологии. Отдельная группа терминосочетаний имеет в
своем составе фамилию иноязычного происхождения – ономастический маркер изобретателя.
Ключевые слова: ракетно-космическая терминология, иноязычные слова, терминосочетание.
Tiahlo Liubov. Words of Foreign Origin in the Ukrainian Space-Rocket Terminology. To start with, the article
deals with the place and role of lexical borrowings in the Ukrainian rocket and space terminology. Moreover, it is stated that
words of foreign origin as independent element are the part of complex multicomponent terminological connection. In
addition to it, it is pointed out that words of foreign origin, which are included in the core and periphery of the terminology,
where the core is purely space, astronomic and aviation terms, while the periphery is mathematical, chemical, physical,
mechanical and other terms. Furthermore, it is shown the etymology of these terms. Also, it is defined that there is a great
layer of Greek and Latin origin lexis in rocket and space terminology. It is stressed that there are some borrowings from the
English, French and German languages that allows to tell about the international character of this terminology. Finally, it is
mentioned that a certain layer of terms connection has surnames (the second names) of the foreign origin in its composition
that is the anosmatic marker of the creature.
Key words: space-rocket terminology, words of foreign origin, terms connection.
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The Theoretical Background of the Terminological Field CONSTITUTION
The article deals with the theoretical foundations of the terms, terminologies, terminological systems and terminological
fields. The terminological field CONSTITUTION has been analyzed. The tendencies concerning the ways of defining such
notions as «a terminology» «a terminological system» and «a terminological field» have been highlighted. The phenomena of
«a system» and «a field» in the terminological studies have been compared and confronted. The ways of classifying the terms
have been determined. The definition of the terminological field CONSTITUTION has been settled. The examples of the
termsʼ use have been demonstrated. The notion of the polysemy in the context of the terminological field has been
investigated. The patterns of the main terminological word-combinations have been outlined. The nominal, adjectival and
verbal terms representing the terminological field CONSTITUTION have been analyzed and illustrated; their percentage has
been fixed. Nouns have been proved to be a predominant part of speech for the formation of terms; their domination over
verbs and adjectives has been established.
Key words: a term, a terminological field, a terminological system, a terminological word-combination.

Statement of the Problem and its Significance. The present day linguistics is one of the leading branches,
taking into account its presence in any sphere of the social life. The legal system itself and the improvement of
the Constitutional law, promote the further cognition and interpretation of the Constitutional documents,
doctrines and acts. The terms are an obligatory element to constitute any legal document. The terms tend to take
over the dominant role in legal language while their correct interpretation guarantees the accuracy of the legal
procedures. The terminological field CONSTITUTION has been proved to be not thoroughly investigated and this
fact causes the present study of the terminological field CONSTITUTION.
The Analysis of the Recent Researches in the Sphere. The modern terminological studies focus mainly
upon the significance and position of the terms in the lexicon (B. M. Holovin, O. V. Superanska), the
morphological peculiarities and functioning (V. P. Danylenko, О. О. Reformatsky), standardization and
unification of terms in the different special terminologies (Т. R. Kyiak, L. О. Symonenko) and the cognitive
aspects of the terminologies (M. М. Volodina, О. S. Kubriakova).
The Goal and the Specific Tasks of the Article. The article aims at establishing the boundaries of the
terminological field CONSTITUTION, and establishing semantic and structural peculiarities of the terms
representing the terminological field. The goal is realized via the following tasks: 1) to determine the notions of
«a terminology», «a terminological system» and «a terminological field»; 2) to contrast the notions of «a system»
and «a field» in the terminological studies; 3) to implement the definition of the terminological field
CONSTITUTION; 4) to correlate the term and the terminology as its context; 5) to analyze the legal terms
(namely nominal, adjectival and verbal terms) correlating with the terminological field CONSTITUTION.
A paper is a study of the Constitution of the United States of America and the digest of laws in the United
Kingdom serving as the legislative base and therefore equating with the Constitution.
Statement regarding the basic material of the research and the justification of the results obtained. The
linguistics does not share a common idea how to define such notions as «a terminology» «a terminological
system» and «a terminological field». Though there exist a thought that a terminology, comprising a set of terms,
is a separate system within the bounds of any lexicon.
A terminology is defined as a totality of terms correlating to a certain scientific or manufacturing sphere. A
terminology is also treated as a study about the formation, content and functions of the terms. The general
terminological theories highlight the termsʼ formation and use in order to trace how the human knowledge: has
been accumulated and transferred. The study improves the existing terminologies, finds out the best patterns to
form the terms, singles out the characteristics peculiar to all the terminologies.
In contrast to a terminology, a terminological system never arises immediately with the formation of a
certain science. A terminological system reflects the certain stages or theories of this science. The use-proven
scientific theory is not obligatory for the basis of the terminological system. A concept or general notions can be
enough. O. M. Tur considers that the following peculiarities sufficiently characterize any terminological system:
1) a terminological system is a certain totality of terms geared to fulfill a communicative or a thematic task; 2) all
the elements of a terminological system are interconnected or interrelated; 3) no one term can exist beyond the
© Sheludchenko S., Sivchuk L., 2016
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bounds of a terminological system; 4) the boundaries between the terminological systems can be more or less
distinct; 5) terminological systems can cross forming the intersection points comprising the groups of terms
peculiar to several systems; 6) a terminological system can be used by one or more scientific spheres. The
simultaneous belonging to two or more terminological systems indicates the interdisciplinary status of a
terminological system.
The term «field» in linguistics was introduced in the 20ies of the XX century by H. Ibsen and J. Trier. They
were the founders of two polar trends concerning the semantic field. They were syntagmatic and paradigmatic
approaches correspondingly, whereas the notion of the terminological field was introduced by
O. O. Reformatsky, who treated the terminology as the terminological field because a word cannot be a term if it
lacks its terminology [6]. The theory of field influenced greatly the linguistics of the XX century in general, and
structuralism in particular and innovated the linguistic criteria and principles of its structure.
In modern linguistics the notions «system» and «field» are sometimes used interchangeably on the basis of
structural peculiarity as a dominant one. In this case the structure equals the field. Thus, the structure is defined as
the content and inner organization of a totality which is integral, whereas the system is treated as a set of
interrelated and interdependent elements which form а complexity of subelements [3, p. 19]. Taking this idea into
account, J. Hlavatska proves that a system is a result of the functional principles in shaping elements, and a field
is an outcome of invariant principle to organize the elements and their existence.
The conceptual structure of terms comprises the conceptual and lexical meanings. They serve as the
categories to structure the conceptual content of terms in different ways. The logical approach establishes the
hierarchy of scientific concepts and classifies the terms thematically, whereas the linguistic approach identifies
the component structure of the terminological lexical meaning [9, p. 58]. Hence, the logical approach focuses on
the thematic groups of terms and the linguistic one emphasizes the terms and their terminological fields. The
thematic groups and terminological fields possess a common feature, representing the integrity of lexical units,
which detect the inner interconnections. However, thematic groups set connections referring to the objects and
phenomena; therefore the main kind of relations in the thematic group is hierarchical. A terminological field
instead appears as the paradigmatic unity of interrelated words able to verbalize the same concept. Within the
field words are engaged in various paradigmatic relations on the basis of their semantics [26, p. 24].
The field approach to the semantic structure of a word can significantly extend the display of its semantics.
The advantage is that applying the differential semantic signs the field approach gives a chance to contrast the
similarities and differences of terms at the microsemantic level [10, p. 492].
The field theory introduced by J. Trier has gained its wide use in linguistics. J. Trier believed that a single
word gets its definiteness on the basis of its lexical environment, and the fields are linguistic connections between
separate words and inside the lexicon. The fields constantly interact with the other fields of the same paradigm,
therefore, a field cannot be isolated. In the process of their interaction the fields join together to constitute into
the fields of higher rank, which in their turn form lexicon of the language in general. J. Trierʼs theory is based on
such a contrast and comparison: the language promotes the division of the human knowledge into a certain
number of parts just the same as mosaic divides the space with the help of mosaic crystals [26, p. 24].
A term as the central unit any terminological field is an independent element of nomination [4, p. 35]. A
term is an element of any specific natural or artificial language (a word, a word combination, an abbreviation, a
symbol, a combination of words and letters/numbers-symbols), which has some special terminological value that
can be expressed verbally or formally, and accurately reflects the characteristics of the corresponding notion [11, p. 27]. A term is a word that definitely correlates with the respective unit of a corresponding logicalconceptual system in terms of content.
Any professional language as «the unity of all the linguistic means that are applied in the professional
communication to ensure the understanding among the members of this field» [8, p. 104] is a certain
terminological field, which possesses the hierarchy of subfields and interconnections. Therefore, the analysis of
any professional lexicon starts with the identification of terminological subfields that constitute its notional base.
Applying the definition of a terminological field as a set of linguistic (mainly lexical) units combined by a
common meaning in order to reflect the conceptual, substantive or functional simil arity of the phenomena [12, p. 41], we define the terminological field CONSTITUTION as a semantic field engaging in the
terminology formed on the basis of the constitution that provides the structure of the lexical-semantic groups in
the synchronic development of society and language.
O. O. Reformatsky admitted that a term always belongs to some terminology in the bounds of which it is
monosemantic. A terminological field replaces the termʼs context. Within a terminological field, any term
acquires its certainty and monosemy, whereas beyond it loses the specificities of a term. A term may exist out of
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context, if it is known to what type of a terminology it belongs. Terms obtain their monosemy due to the
membership in the terminology but not due to the context. Therefore, terms never depend on the context. To
prove the idea it is sufficient to illustrate the difference between the term bribery, singled out within the
terminological field CONSTITUTION (bribery is the offering, giving, receiving, or soliciting of something of
value for the purpose of influencing the action of an official in the discharge of his or her public or legal duties [25])
and bribery as a non-term (the expectation of a particular voluntary action in return is what makes the difference
between a bribe and a private demonstration of goodwill [19]).
There are opposite views considering the notion and the nature of the polysemy in terminology, due to the
fact that polysemy is a presence of several interrelated meanings at one word, usually occurring as a result of
changes and development of the original meanings in the context [9]. K. Ya. Averbukh claims that polysemy in
the field of terminology is actually absent, because the terms tend to certainty in any particular terminological
system. The other scientists do not deny the existence of polysemantic terms, but the majority of them believes
that «polysemy and semantic homonymy are adverse phenomena within a separate scientific terminology» [7, p. 36], and therefore these terminologies must be unified.
Contrasting the meanings of the term «amendment» it is possible to correlate it with the legal vocabulary.
However, in addition to legal data this term is often used in the terminological field of the financial sector.
Therefore, in legacy amendment as a change in the pleadings – statements of the allegations of the parties in a
lawsuit – may be achieved if the parties agree to the amendment or if the court in which the proceeding is
pending grants a motion for the amendment made by one party [19]. At the same time there should be illustrated
another definition (in the sphere of economy): amendment is a change to an agreement; an attachment added
after contract execution in order to modify or expand upon the original contract [24]. The inner peculiarities of
terms enable their separation from other language units and facilitate the classification of all the plurality of
terms. Thus the nomination is to be specified [16, p. 235].
Next to the leading terminologists A. Ya. Kovalenko, O. V. Superanska, N. V. Podolska, N. V. Vasilieva all
the terms according to their structure have been divided into:
1) simple, consisting of one word, for example capitation [20] – a fee, charge or a tax that is levied on a per
person basis [25]; ratification [20] – the confirmation of a previous act done either by the party himself or by
another [25];
2) complex, consisting of two words written together or with a hyphen, for example: post-colonial [20] –
relating to, or being the time following the establishment of independence in a colony [25];
3) word-combinations, consisting of several components, for example: compulsory military service [20] –
drafting into the military service of the state [25].
We admit the wide range of terminological word-combinations alongside with terms within the
terminological field CONSTITUTION. Therefore, the terminological word-combinations have been classified
into three types following the studies by O. V. Superanska.
The first type includes the terminological word-combinations, the components of which are independent
words that can be used separately and that retain their meaning [17, c. 19], for example: subordinate legislation [23] – law made by statutory authorities and government departments under powers given to them by
(primary) legislation to carry out the requirements of the primary legislation [25].
The second type includes such terminological word-combinations, one component of which is a term of
technical origin, and the second one belongs to the common lexis, for example: habeas corpus [22] – the name
given to a variety of writs,(of which these were anciently the emphatic words,) having for their object to bring a
party before a court or judge [25]. The components of this type can be represented by two nouns or a noun + an
adjective [3, p. 115]. This way to create scientific and technical terms has been proved to be more productive than
the first one, where the two components are independent terms.
The third type includes terminological word-combinations, both components of which are of the common
lexis and only their combination is treated as a term [17, p. 20], for example: county palatine – a term bestowed
upon certain counties in England, the lords of which in former times enjoyed especial privileges [25].
Terminological word-combinations expressing single coherent concepts, differ in their degree of semantic
valency, they are steadier compared to the free word combinations in their lexical and semantic organization.
They can be classified as lexical collocations, the characteristic feature of which is that one of the components
cannot be substituted with any word of the corresponding category, but only with the elements that constitute a
certain semantic group [15, p. 223].
The classification of terms according to the morphological structure is traditional in linguistics. However, it
is believed that it is quite relative, since it does not cover the terms created by affixation, telescopy, the
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abbreviations, etc. It should be noted that there exist the words, which can be attributed to several groups. And,
despite the large number of possible classifications of language terms there are still multi-meaning units that have
never been classified properly. Therefore, there is the problem of full and multiaspect classification in modern
terminology.
Each terminological unit, according to the part of speech classification, may be determined as a noun term,
an adjective term, an adverb term or a verb term. Considering the sociological approach to the study of terms on
the basis of the authorship linguists distinguish collective and individual terms. It is quite obvious that the
functional words cannot maintain the role of a single (one-component) term, considering their lexical dependence [5, p. 20]. Currently, not all notional parts of speech can be represented as a one-component term or a
terminological element within the complex term.
Thus, the process of term formation depends on the belonging of a lexical unit to a particular part of speech.
According to the implementation in the composition of terminological units, the parts of speech that participate in
the formation of terms are divided into free, semi-dependent and dependent. The free parts of speech are verbs
and nouns, because they, unlike other parts of speech, can form one-component terms and act as terminological
elements in the composition of a complex term. Thus, the mentioned above parts of speech are often the most
productive from the terminological consideration.
The importance of noun terms is asserted in both Constitutions. Nouns represent 79 % single-component
terminological units in the Constitution of Great Britain, for example: authority [23] – a body having jurisdiction
in certain matters of a public nature [25]; derogation [21] – the partial repeal or abolishing of a law, as by a
subsequent act which limits its scope or impairs its utility and force [25].
The number of nouns in single component terms in the US Constitution is the dominant group and equals
87 %: citizen [20] – a member of a free city or rural society, possessing all the rights and privileges which can be
enjoyed by any person under its constitution and government, and subject to the corresponding duties [25]; trial
[20] – the examination before a competent tribunal, according to the law of the land, of the facts or law put in
issue in a cause, for the purpose of determining such issue [25].
The nouns also encourage the formation of the terminological word combinations, for example, maritime
jurisdiction, state legislature, goal delivery. Sometimes it is not obvious to determine to what part of speech the
term belongs due to the phenomenon of conversion in English. In the sphere of terminological nomination the
process of the transformation of parts of speech is often traced. Hence, in the terminological field
CONSTITUTION we admit the terms, formed from already existing units of the current specialized vocabulary
in combination with the units of the common lexis, expressed by nouns that have resulted from the conversion,
for example: lords temporal [18] – the titled nobleman who peers other than bishops in their capacity as
members of the House of Lords [25]; chief justice [18] – the presiding judge of a court having several members [25].
The verbal units mainly obtain their terminological meaning due to the phenomena of valency and
conversion. In the framework of a particular terminological system a particular verb or a verbal noun formed on
its basis is applied for the specific activity or state (appeal [20] – (n) the complaint to a superior court of an
injustice done or error committed by an inferior one, whose judgment or decision the court above is called upon
to correct or reverse; appeal – (v) the process of the complaint to a superior court of an injustice done [25]).
Thus, the verbal units implement their terminological meaning on the speech level, the language advantage
is to the substantivized units formed on their basis. All things considered, the nouns predominate over verbs and
adjectives in terminological corps of the British Constitution and US Constitution.
Conclusions and Prospects for Further Research. To summarize, we note that the phenomenon of
terminology today is not properly studied, despite the significant amount of linguistic studies devoted to this
multi-aspect phenomenon. Based on the theoretical basis of such scholars as O. O. Reformatsky, T. Panko,
I. Kochan H. Matsyuk, we defined the terminological field CONSTITUTION as the field with dominating
semantic component within the terminology, formed on the conceptual basis of the Constitution, which provides
the semantic structure of lexical groups in a certain synchrony of society and language. Among the free parts of
speech nouns and verbs are acknowledged, because they, unlike other parts of speech, can form one-component
terms, and act as a part of complex terminological units. Thus, the above-mentioned parts of speech are often
primary in the terminological system. There is another view of such scientists as L. Hoffman, S. R. Kazarin,
V. P. Danilenko, F. O. Tsytkina and even O. S. Akhmanova. The researchers suggest enough examples to prove
the opposite view arguing that the term can belong at least to four parts of speech: noun (priority), adjective,
adverb and verb.
As legal terminology develops general theoretical aspects of the term, terminology, terminological system of
law, and defines key concepts and categorial apparatus of its industry, the future prospects of research are to be
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developed in expanding the parameters of classification in the scope of usage (the terminology of legal doctrine,
legal practice, terminology of enforcement and interpretational acts) and structural types of terms with the
involvement of the additional sources for analysis and profound study of terminological polysemy and ambiguity.
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Шелудченко Світлана, Сівчук Леся. Теоретичні засади дослідження термінологічного поля
КОНСТИТУЦІЯ. У статті досліджено теоретичні засади вивчення термінів, термінологій, термінологічних систем і
термінологічних полів. Установлено термінологічне поле КОНСТИТУЦІЯ. Виокремлено й контрастовано тенденції
та напрями досліджень щодо понять «термінологія», «термінологічна система» й «термінологічне поле». Вивчено
лінгвістичні поняття система та поле в аспекті термінологічних досліджень. Окреслено чільні класифікації термінів.
Детерміновано термінологічне поле КОНСТИТУЦІЯ. Продемонстровано приклади вживання термінівконституентів аналізованого термінологічного поля. Досліджено поняття полісемії в контексті термінологічного
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поля. Виокремлено моделі основних термінологічних словосполучень термінологічного поля КОНСТИТУЦІЯ.
Проаналізовано та проілюстровано терміни-іменники, терміни-прикметники та терміни-дієслова, що складають
термінологічне поле КОНСТИТУЦІЯ; установлено відсоткове співвідношення термінологічних одиниць за
частиномовною ознакою. Визначено продуктивну частину мови при творенні термінів термінологічного поля
КОНСТИТУЦІЯ.
Ключові слова: термін, термінологічне поле, термінологічна система, термінологічне словосполучення.
Шелудченко Светлана, Сивчук Леся. Теоретические основы исследования терминологического поля
КОНСТИТУЦИЯ. В статье исследуются теоретические основы изучения терминов, терминологий, терминологических систем и терминологических полей. Установлено терминологическое поле КОНСТИТУЦИЯ. Отмечены
тенденции, касающиеся способов определения таких понятий, как «терминология», «терминологическая система» и
«терминологическое поле». В работе выделены принципы сравнения и сопоставления при анализе явлений
«системы» и «поля» в рамках терминологических исследований. Определены основные способы классификации
терминов. Дается определение терминологического поля КОНСТИТУЦИЯ. Продемонстрированы примеры
употребления терминов. Исследовано понятие полисемии в контексте терминологического поля. Выделены модели
основных терминологических словосочетаний. Проанализированы и проиллюстрированы терминысуществительные, термины-прилагательные и термины-глаголы, составляющие терминологическое поле
КОНСТИТУЦИЯ; определено процентное соотношение терминологических единиц по частеречному признаку.
Доказана продуктивность имѐн существительных при образовании терминов терминологического поля
КОНСТИТУЦИЯ.
Ключевые слова: термин, терминологическое поле, терминологическая система, терминологическое
словосочетание.
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Особливості побудови абревіатур і скорочень англійських термінів
автомобільного транспорту
У статті проаналізовано особливості побудови англомовних абревіатур і скорочень, які трапляються в
укладеному автором «Англійсько-українському словникові термінів з автомобільного транспорту» обсягом близько
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Проведено часткове порівняння абревіатур і скорочень термінів автомобільного транспорту, пожежнотехнічної тематики й робототехніки.
У процесі дослідження виявлено, що в термінології автомобільного транспорту переважають ініціальні
абревіатури (299) від однієї до пʼяти літер, наявні омоніми, акроніми, а також є велика кількість скорочень (154),
порівняно з пожежно-технічною й робототехнічною термінологіями.
Для трьох згаданих термінологій характерне використання традиційних ініціальних і нетрадиційних та
комбінованих абревіатур.
Результати проведеного дослідження використано в методичній розробці для курсантів і студентів напрямів
підготовки «Філологія», «Транспортні технології» стосовно перекладу абревіатур та скорочень.
Ключові слова: абревіатура, скорочення, акронім, автомобільний транспорт, термін, термінологічне
сполучення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Українські науковці в численних працях розкрили
різні аспекти дослідження термінології автомобільного транспорту (АТ) та суміжних галузей [2; 3].
Як відомо, будь-яка терміносистема включає однослівні терміни, у тому числі абревіатури й
скорочення, та дво- й багато-компонентні терміни. Наприклад, співвідношення цих спеціальних термінів
в англійській терміносистемі з робототехніки становить, відповідно, 358 однослівних термінів і
77 абревіатур та скорочень [5, с. 87] і 1715 дво- й багатокомпонентних термінів [5, с. 113].
© Шуневич Б., 2016
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Як відомо, будь-яка терміносистема включає однослівні терміни, у тому числі абревіатури й
скорочення, та дво- й багато-компонентні терміни. Наприклад, співвідношення цих спеціальних термінів
в англійській терміносистемі з робототехніки становить, відповідно, 358 однослівних термінів і
77 абревіатур та скорочень [5, с. 87] і 1715 дво- й багатокомпонентних термінів [5, с. 113].
© Шуневич Б., 2016
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Абревіатури й скорочення характерні для всіх сфер мовної діяльності. Основною причиною їх
постійного поширення є зростання потоку інформації та розвитку засобів масової комунікації.
Підвищення інформативності терміна відбувається ускладненням структури термінологічного
найменування. В укладеному нами «Англійсько-українському словникові термінів з автомобільного
транспорту» найдовші термінологічні сполучення складаються з пʼяти компонентів, наприклад: gear
shifter shaft lock ball – кулька фіксатора механізму перемикання передач. Такі терміни незручні й
суперечать прагматичному принципові комунікації – максимум інформації та мінімум часу. Тому в
кожній галузі науки й техніки активізується пошук нових можливостей абревіації, щоб зберегти високу
інформативність терміна та скоротити його структуру. Тобто абревіатури й скорочення виникають як
реакція на існування багатокомпонентних термінів.
Абревіатура – це слово, утворене за допомогою перших літер повнозначних або службових частин
мови, що входять до складу назви чи поняття. Скорочення є способом словотвору, суть якого полягає у
відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або є словосполученням, обʼєднаним загальним
змістом. Скорочення прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До лексичних відносять усічені
слова та акроніми. Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова незалежно від морфемних границь.
Акроніми «складаються з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення, що вимовляється
як окреме слово, а не політерно» [4, с. 156].
Мета статті – аналіз особливостей побудови англомовних абревіатур і скорочень, які трапляються в
укладеному нами «Англійсько-українському словникові термінів з автомобільного транспорту» обсягом
близько 9 тис. лексичних одиниць.
У процесі дослідження проведено часткове порівняння абревіатур та скорочень термінів автомобільного транспорту, пожежно-технічної тематики (ПТ) [1, с. 5257] і робототехніки (РТ) [5, с. 87113].
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. В
укладеному нами словнику виявлено 299 ініціальних абревіатур (табл. 1) і 154 скорочення, наприклад:
GTW (gross train weight) – повна вага автопоїзда, HYDO (hydraulic oil) – масло для гідравлічних систем.
Усі виявлені абревіатури й скорочення в згаданих вище АТ, ПТ і РТ терміносистемах можна умовно
поділити на: 1) абревіатури-терміни; 2) одиниці виміру; 3) назви організацій, їхніх підрозділів,
документів, що використовуються в науково-технічній літературі з цієї тематики.
Таблиця 1
Загальна кількість англомовних абревіатур-термінів
автомобільного транспорту
Кількість
літер
в абревіат.
1

Кількість
абревіатур

Кількість
абревіатур, %

12

4

2

123

41

3

123

41

4

39

13

5

2

1

Усього

299

100

Приклад
р 1) (parking) – стоянка (автомобілів);
2) (power) – потужність 3. pressure тиск
tc
1)
(temperature
coefficient)
–
температурний коефіцієнт; 2) (total carbon)
– загальний вміст вуглецю
HTF (hydraulic transmission fluid) – рідина
для гідравлічних трансмісій
HTCC (highway traffic control) – center центр
управління рухом на автомобільних дорогах
f. p. s. p. s. (feet per second per second) –
футів в с2

Як видно з табл. 1, більшість абревіатур АТ складаються з двох (41 %) і трьох (41 %) літер, менше –
із чотирьох, ще менше  із однієї й найменше – із пʼяти літер.
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У тлумачних англомовних словниках пожежно-технічних термінів [1, с. 5257] виявлено, що
найбільшу кількість становлять абревіатури з трьох літер – 117 (54,7 %), менше таких, що складаються з
двох (14), чотирьох (54) і пʼяти (21), а найменше – із шести (5) та восьми (1) літер.
В «Англійсько-українському словникові термінів з робототехніки», описаному в дисертаційному
дослідженні, виявлено 68 абревіатур, серед яких 14  із двох літер, 33 (49 %)  трьох, 10  із чотирьох,
шість  із пʼяти, три  із шести, дві  із восьми літер [5, c. 99100].
В абревіатурах підмови АТ кількість літер здебільшого відповідає кількості слів, виражених
основними частинами мови в багатокомпонентному терміні, наприклад: BSFC (brake specific fuel
consumption) – питома витрата палива при випробуванні двигуна на гальмівному стенді.
Винятками з цього правила є абревіатури CF (cowl-to-end-of-frame) – відстань від передка капота до
кінця рами, LVH (Landing Force Amphibious Support Vehicle, Hydrofoil) – автомобіль-амфібія на підводних
крилах для доставки вантажів, у яких пропущені, відповідно, перші літери від слів to-end-of і Force
Amphibious Support; CP (shifter center of pressure shifter) – пристрій, що переміщує центр тиску
повітряної подушки відносно центру тяжіння апарату на повітряній подушці з пропущеними першими
літерами від першого й останнього слів shifter; B&S (Brown and Sharp wire gauge) – сортамент дроту
Брауна-Шарпа з пропущеними літерами від ядра пʼятикомпонентного терміна та його означення wire
gauge; ВВС (front of bumper to back of cab) – відстань від передньої точки бампера до задньої стінки
кабіни з пропущеними літерами від слів front of і of; CFR (Cooperative Fuel Research Committee) –
Обʼєднаний комітет із дослідження палив із пропущеною літерою від ядра чотирикомпонентного
терміна Committee; d-c (direct current) – постійний струм, у якому дефіс слугує для того, щоб показати
смислову групу слів, із яких складається абревіатура.
Серед ПТ термінів нетрадиційними способами побудови абревіатур є:
 SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – міжнародна угода щодо безпеки
морського життя, у якій пропущено початкові літери слів назви документа International Convention for
the;
 NRP-CIA (National Response Plan Catastrophic Incident Annex) – національний план відповіді на
додаткові нещасні випадки, у якій дефіс слугує для того, щоб показати смислові групи слів, із яких
складається абревіатура.
Для абревіатур ПТ, на відміну від АТ термінології, також характерні:
 використання хімічних формул матеріалів, замість їх назви у формі абревіатури, наприклад: CO
(carbon monoxide) – чадний газ;
 додавання до абревіатури терміна марок речовин й ін., наприклад: LC50 (lethal concentration 50) –
смертельна концентрація 50 [1, с. 5257].
У деяких випадках ініціальні абревіатури АТ утворюються за допомогою службових слів
(прийменників, сполучників, артиклів), наприклад в абревіатурі OTR (over-the-road) – для експлуатації на
дорогах літеру Т узято з артикля the. Часто сполучник and в абревіатурах, наприклад M&R (maintenance
and repair) – технічне обслуговування й ремонт – заміняють рівнозначним символом &. У багатьох
абревіатурах службові слова пропущені, наприклад с. g. (center of gravity) – центр ваги, A. S. М. E.
(American Society of Mechanical Engineers) – Американське товариство інженерів-механіків.
Подібні абревіатури використовуються в пожежно-технічній і робототехнічній термінологіях,
наприклад: HUD (heads up display) – індикація на лобовому склі (кабіни екіпажу) [1], dof (degree of
freedom) – ступінь свободи [5, c. 100].
Потрібно зазначити, що серед ініціальних абревіатур, які складаються з однієї й більше літер,
простежено омонімію в термінології автомобільного транспорту (див. приклади абревіатур у табл. 1, які
складаються з однієї та двох літер), а також у згаданих вище терміносистемах, що викликає труднощі в
правильному їх тлумаченні й перекладі. Наприклад у пожежно-технічній термінології абревіатура RPE
розшифровується: 1) rate of perceived exertion – рівень отриманої напруги; 2) respiratory protective
equipment – дихальне захисне обладнання [1, с. 5257], а в РТ термінології IR – 1. industrial robot –
промисловий робот 2. intelligent robot – інтелектуальний робот, інтелектний робот.
Виникнення різноманітних абревіатур сприяє оптимізації процесу комунікації. Однак абревіатури не
завжди узгоджуються з лексичною системою мови, не відповідають звичним моделям, незручні для
вимови, наприклад ACVP (air cushion-vehicle-personnel) – апарат на повітряній подушці для перевезення
людей. Під тиском системи мови деякі абревіатури, так звані акроніми, стають буквено-звуковими,
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наприклад BEST (ballastable engineering sectionalized tractor) – баластований секційний трактор для
дорожньо-будівельних робіт, HELP (Highway Emergency Locating Plan) – система допомоги при
дорожніх пригодах за радіовикликом, зробленим водієм по каналу спеціального звʼязку. Вони більше
відповідають орфоепічній нормі англійської мови, мають прагнення до звукового типу, вимовляються як
звичайні слова best, help. Тенденцію до утворення акронімів простежено в багатьох терміносистемах.
Наприклад, у ПТ-термінології – PASS (personal alert safety system) – це особиста система сповіщення
(цей акронім нагадує загальновживане слово pass), у РТ-термінології – PUMA (programmable universal
manipulator for assembly) – програмований універсальний робот для збирання (конструкцій із деталей).
Під час дослідження також виявлено абревіатури, у яких перші дві літери – це літери першого
компонента терміна, який є складним словом, утвореним складанням двох основ, написаними разом або
через дефіс, а третя літера абревіатури – це ініціальна частина другого компонента. Наприклад: CPR
(cardiopulmonary resuscitation) – реанімація, ACV (air-cushioned vehicle)  транспортний засіб на
повітряній подушці.
У словнику вміщено також 76 одиниць виміру у формі ініціальних абревіатур від однієї до пʼяти
літер, наприклад b (battery) – батарея, cm (centimeter) – сантиметр, sq m або m2 (square meter) –
квадратний метр, f.p.s. (feet per second) футів у секунду.
Крім згаданих вище ініціальних абревіатур, у досліджуваній нами АТ-термінології виявлено
154 скорочення, тоді як у РТ-термінології – девʼять [5, с. 87113], а в ПТ-термінології – два [1, с. 5257].
Розглянемо детальніше способи утворення скорочень в АТ-термінології. В однослівних термінах усі
виявлені однолітерні скорочення утворені від одиниць виміру, а саме: f (foot) – фут, J. (joule)  джоуль,
1 (liter) літр, m (meter) – метр, s (second) – секунда.
Деякі з одиниць виміру, наприклад: ft (foot) – фут, крім f, пишуться як скорочення ft, тобто
складаються з першої й останньої приголосних літер терміна foot. В інших випадках пишуть перших двітри літери терміна, наприклад: al (aluminium)  алюміній; алюмінієвий, atm (atmosphere) – атмосфера,
або дві-чотири приголосні терміна, наприклад: lm (limit) – межа, fwd (forward) – передній, Stlr
(semitrailer) – напівпричіп, або приголосні й голосні, наприклад: Hwy (highway) – автомобільна дорога;
автомагістраль; шосе; автострада; дорога загального користування.
Ще одним варіантом скорочень є їх загальноприйняте написання за кордоном, наприклад: No
(number) – номер, oz (ounce) – унція, ha (hectare) – гектар, viz. (videlicet) – тобто; а саме, lbs (pounds)
фунти.
Скорочення терміна автомобільного транспорту sec. Red. (seconds Redwood) – секунди пo Редвуду
утворилося за допомогою усічення двох слів: seconds – секунди й Redwood – Редвуд. Подібні скорочення
виявлено в пожежно-технічній термінології, а саме: OPSEC (operational security) – операційна безпека,
INFOSEC (information security) – інформаційна безпека.
Частина термінів є комбінацією ініціальних абревіатур і скорочень, наприклад: kw-hr (kilowatt-hour) –
кіловат-година, sq mm square millimeter квадратний міліметр, або двох скорочень, наприклад: cu ft (cubic
foot) – кубічний фут. PrPPE (proximity personal protective equipment) – засоби індивідуального захисту є
прикладом ПТ-терміна, де перші дві літери  скорочення першого компонента терміна, а наступні –
ініціальні літери трьох наступних компонентів [1, с. 5257].
33 абревіатури утворено від назв організацій та їхніх підрозділів, центрів, назв документів,
наприклад: AAA (American Automobile Association) – Американська автомобільна асоціація, A. G. М. A.
(American Gear Manufacturers Association) – Американська асоціація виробників зубчастих коліс.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене нами дослідження дало підставу
виявити, що:
1) усі абревіатури й скорочення АТ можна умовно розділити на такі, що побудовані на основі:
а) багатокомпонентних термінів, б) одиниць виміру та в) назв організацій, їхніх підрозділів, документів.
Для зручності в користуванні словником одиниці виміру й назви організацій, їхніх підрозділів,
документів розміщені в додатках до словника;
2) більшість становлять ініціальні абревіатури (299), а меншість – скорочення (154);
3) серед автотранспортних термінів переважають абревіатури з двох (41 %) і трьох (41 %) літер,
менше таких, що складаються з чотирьох та однієї, а найменше  із пʼяти літер. Для порівняння: серед
пожежно-технічних термінів [1, с. 5257] найбільше абревіатур-термінів побудовано за допомогою трьох
(57 %) і чотирьох (20 %) літер, менше – решта абревіатур – від двох до восьми літер. Можливо, завдяки
великій кількості абревіатур із трьох-чотирьох літер, серед них трапляється найбільше акронімів різних
типів;
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4) крім традиційних способів побудови абревіатур, виявлено різні нові нетрадиційні й комбіновані
способи їх творення, тобто процес утворення абревіатур триває;
5) за матеріалами досліджень абревіатур та скорочень у словниках пожежно-технічних термінів
[1, с. 5257], автомобільного транспорту в цьому дослідженні й ін. укладено «Методичні рекомендації
стосовно структури і перекладу абревіатур і скорочень термінів з напрямів підготовки курсантів і
студентів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Це дасть змогу, наприклад,
студентам напряму підготовки «Філологія» та курсантам і студентам напряму підготовки «Транспортні
технології» знати будову абревіатур і скорочень із цієї тематики та навчитися їх перекладати.
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Шуневич Богдан. Особенности построения аббревиатур и сокращений английских терминов автомобильного транспорта. В статье анализируются особенности построения англоязычных аббревиатур и сокращений,
которые встречаются в составленном автором «Англо-украинском словаре терминов по автомобильному
транспорту» объемом 9000 лексических единиц.
В процессе исследования частично сравнивалось построение аббревиатур и сокращений терминов
автомобильного транспорта, пожарно-технической тематики и робототехники.
Проведенный анализ дал возможность установить, что в терминологии автомобильного транспорта
преобладают инициальные аббревиатуры (299) от одной до пяти букв, имеются омонимы, акронимы, а также
большое количество сокращений (154), по сравнению с пожарно-технической и робототехнической терминологиями.
Для трех упомянутых терминологий характерно использование традиционных инициальных и
нетрадиционных, а также комбинированных аббревиатур.
Результаты проведенного исследования использованы в методической разработке для курсантов и студентов
направлений подготовки «Филология», «Транспортные технологии» по переводу аббревиатур и сокращений.
Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, акроним, автомобильный транспорт, термин, терминологическое сочетание.
Shunevych Bohdan. Peculiarities of Abbreviations and Shortenings Structure of English Automobile Transport
Terms. The article deals with analysis of peculiarities of English abbreviations and shortenings structure, which are used in
English-Ukrainian Dictionary of Automobile Transport Terms (9 000 lexical units).
A partial comparison of abbreviations and shortenings of automobile transport terms, fire-technical terms and terms on
robotics is implemented.
In the process of research it was revealed that initial abbreviations (299) from one to five letters prevail in transport
technology terminology, as well as homonyms, acronyms and a large amount of shortenings (154) are used in comparison
with fire-technical and robotics terminologies.
For the above mentioned three types of terminology the usage of traditional initial and nontraditional as well as
combined abbreviations are typical.
The results of the research are used in a methodical textbook on abbreviation and shortenings translation for training
Philology and Transport Technology cadets and students.
Key words: abbreviation, shortening, acronym, automobile transport, term, terminological combination.
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Семантичні та функціональні аспекти економічних термінів
у німецькій публіцистиці
У статті визначено особливості німецьких публіцистичних текстів фахового економічного спрямування,
відмінності між фаховими та нефаховими тестами, характерні ознаки публіцистичного стилю; зʼясовано
особливості терміна як слова або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небуть
галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо; охарактеризовано специфіку термінотворення та функції
досліджуваних одиниць, класифікації, що їх стосуються. Огляд фундаментальних наукових праць супроводжується
уточненням таких понять, як «термін», «термінологія», «фахова лексика», «функція терміна», «немотивований
термін» та «лжемотивований термін». Описаним у статті процесом формування семантики терміна продемонстровано перехід від ознак лексичної одиниці природної мови до появи в неї змістової структури й термінологічної
сутності. Уміщено короткий аналіз семантичного процесу термінологізації засобом метафори, метонімії, синекдохи,
перенесення значення за функцією; окреслено процеси вторинної номінації, розвиток вторинних значень лексичної
одиниці. Крім того, визначено основні функції термінологічних одиниць у фаховому тексті, серед яких детальніше
описано номінативну, сигніфікативну, комунікативну (інформативну), прагматичну, евристичну та когнітивну.
Установлено змістову структуру терміна та його пріоритетні функції в публіцистичних текстах фахового
спрямування.
Ключові слова: фаховий текст, публіцистичний текст, термін, термінологія, терміносистема, функція терміна,
фахова лексика, вторинна номінація, термінотворення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Преса  важливий інструмент реалізації
підприємницької та маркетингової комунікації як у сфері виробництва, так і в наданні відповідних
послуг. Публіцистичні видання зазнали значних змін  від перших невеликих суто інформативних
текстових повідомлень до масштабних гіпертекстуальних елементів.
Сьогодні публіцистичні тексти містять коментарі з різної проблематики та виконують комплекс
функцій. Паралельно з традиційними паперовими версіями за останні 10 років набувають поширення онлайн-версії публіцистичних видань, які створюють живу конкуренцію класичним медіа.
«Мовлення економічної кризи чи криза економічного мовлення?» – таким риторичним запитанням
розпочав свою книгу Х. Мосс, який детально досліджував у роботі фахове економічне мовлення преси.
На його думку, економіка та мовлення співіснують» [9, с. 10].
Наскільки великою є різниця між економікою та лінгвістикою, показав на прикладі швейцарський
письменник У. Відмер: «Вона (ця тріщина) абсурдна»,  заявив він одного разу в інтервʼю для газети
«Економічний тиждень», характеризуючи мовлення в галузі економіки такими прикметниками, як
«корумповане» й «евфемістичне».
Роль журналістів в економічній комунікації досліджували Б. Брандштеттер та Ш. Ранге в роботі
«Мова журналістів». Обидві авторки працюють редакторами економічних текстів у видавництві
«Аксель-Шпрінгер». У своєму науковому дослідженні вони пишуть про «небезпеку, бідність форм
висловлення та банальність у виборі слів», доходячи висновку про те, що редактори навіть серйозних
видань орієнтуються на мову бульварного журналізму. Таку думку ми не поділяємо на тій підставі, що
під час аналізу публіцистичних статей під рубрикою «Економіка» відомого німецького журналу «Der
Spiegel» простежено тенденцію до використання складних фахових термінів.
Упродовж останніх 25 років фахове економічне найяскравіше представлене в економічній пресі
[Duhme, 1991; Hundt, 1995] й усній економічній комунікації [Horst, 1998]. Тому для аналізу
досліджуваного явища взято публіцистичні тексти на економічну тематику, опубліковані в журналі «Der
Spiegel», що слугували емпіричним матеріалом.
Аналіз досліджень із цієї проблеми. Проблеми теорії терміна були обʼєктом інтенсивного
дослідження багатьох вітчизняних (А. С. Дʼяков, І. С. Квітко, Т. Р. Кияк) і зарубіжних (В. В. Виноградов,
Г. Й. Винокур, М. М. Володіна, В. Г. Гак, Б. М. Головін, С. В. Гриньов, H. Fluck, D. Möhn, T. Roelke)
мовознавців. У межах їхніх розвідок розглянуто специфіку терміна як особливої одиниці лексичної
системи (В. М. Лейчик, О. В. Луньова, О. В. Суперанська), визначено його основні ознаки (Д. С. Лотте,
В. А. Татаринов, О. М. Толикіна), досліджено семантичний аспект терміна (О. М. Галкіна, Т. Р. Кияк,
© Янкович Р., 2016
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Л. Х. Ларькова, В. М. Манакін). Указані дослідження створили теоретико-методологічну базу для
вивчення економічної терміносистеми, закономірностей її розвитку та функцій.
У працях представників когнітивного термінознавства Л. М. Алексеєвої, Л. А. Манерко,
В. Ф. Новодранової термін описано як результат дискурсу, який реалізує процес пізнання.
Мета й завдання дослідження. У статті сфокусовано увагу на семантичних і функціональних
особливостях економічних термінів у німецьких публіцистичних текстах. Приклади, використані для
ілюстрації досліджуваних явищ, узято зі статей під рубрикою «Wirtschaft» відомого німецького журналу
«Der Spiegel». Основна мета статті  установити змістову структуру терміна та визначити його
пріоритетні функції в публіцистичних текстах фахового спрямування. До основних завдань праці
потрібно віднести такі:
 описати особливості німецьких публіцистичних текстів фахового економічного спрямування;
 визначити відмінності між фаховими й нефаховими тестами, описати характерні ознаки
німецького публіцистичного стилю загалом;
 зʼясувати основні ознаки терміна як слова або словосполучення та виокремити його семантичні
особливості;
 визначити й описати основні функції економічних термінів у публіцистичних текстах;
 провести короткий аналіз процесу термінологізації засобом метафори, метонімії, синекдохи,
перенесення значення за функцією, окреслити процеси вторинної номінації, розвиток вторинних значень
лексичної одиниці.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. У лінгвістиці текст
розглядають як обмежений ряд мовних знаків, які є когерентними та, як єдине ціле, виконують помітну
комунікативну функцію [10, с. 78]. Відмінності між фаховим і нефаховим текстом полягають не у
формальних, а в текстуальних ознаках, до яких М. Дрезлер відносить когезію (зчеплення складових
одиниць), когерентність (цілісне охоплення частин тексту), спрямованість, сприйняття, інформативність,
ситуативний характер та інтертекстуальність. Не всі ці ознаки притаманні фаховим текстам.
Л. Гоффманн визначає фаховий текст «як продукт взаємодії мовно-комунікативної й суспільнопродуктивної діяльності» [7, с. 363].
Деякі дослідники [Piirainen, 1987; Hundt, 1995] наводять у своїх наукових пошуках приклади
публіцистичних текстів, використовуючи їх як репрезентативну ілюстрацію мовлення в галузі економіки.
Інші [Duhme, 1991] аналізують як публіцистичні тексти з економічної тематики, так і наукові. Треті
[Horst 1998]  детально аналізують різні типи текстів.
Зауважимо, що, незважаючи на велику кількість типів текстів економічного спрямування, для
аналізу дослідники відбирали переважно тексти з публіцистичних видань як таких, що є носіями
найновіших тенденцій у розвитку як економічного мислення, так і способів відповідного термінотворення.
Публіцистичним німецьким текстам притаманний номінальний стиль. Коли в тексті іменники й
дієслова використані збалансовано та вжиті дієслова мають чітке власне значення, то ідеться про
дієслівний стиль. Якщо переважають іменники чи прикметники  про номінативний стиль.
До основних характерних ознак публіцистичного стилю в німецькій мові належать: 1) часте
використання іменників, тобто так званий номінативний стиль; 2) інтенсивне застосування неологізмів та
англоамериканізмів; 3) часте використання метафор (особливо в назвах статей і ключових фразах),
наприклад: «Elephantenhochzeit, bzw. Mammuthochzeit. Fusion der großen Unternehmen», «Kurssprung
großer Kurszuwachs», «Krieg, Kampf, Schlacht zwischen Betriebe» та персоніфікацій, наприклад: «Riesen,
Giganten große Unternehmen und Konzerne»; 4) наявність фразем, сталих виразів, які описував у своїй
книзі під назвою «Phraseologie der deutschen Wirtschaftssprache» M. Думе та наводив такі приклади: an die
Borse gehen, in die Breite investieren, Pleite gehen, einen Verlust erleiden, in Konkurs gehen, den Zuschlag
erhalten [4, с. 84].
Ще однією помітною ознакою сучасної преси є застосування гіпербол, що проявляється в емотивних
формулюваннях, чи навпаки – у зображенні деяких фактів у надто темних фарбах за допомогою різких
висловлень.
Стильові засоби, які раніше були притаманні лише бульварній пресі, трапляються і в популярних
фахових журналах. Пейоративні поняття типу Blödwirtschaft, суперлативи / найвищий ступінь
порівняння, як-от: der tollste Versager, є нерідкісними в публіцистичних текстах, поряд із полемічними
композитами на зразок: Missgriff-Minister, Katastrophen-Ministerium та «емотивними» прикметниками на
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кшталт: brutal, drastisch, massiv. Зазначені тенденції поширюються не лише на інтерпретовані типи
текстів, серед яких виділяються коментарі, сенсаційні матеріали чи репортажі, але є характерними для
таких форм, як повідомлення чи новини.
Полеміка навколо мови преси триває вже багато років. Відомий вердикт А. Шопенгауера, котрий
закидав журналістам ще в кінці XIX ст. «знущання над мовою». Журналіст є архетипом друкаря, «який
виготовляє продукт для одноразового вжитку» [3, с. 20].
Г. Флук, навпаки, уважає, що фахова мова створює для простого читача «інформаційні та
комунікативні барʼєри», оскільки насичена складними термінами та професійною лексикою. Лише у
виняткових випадках терміни тлумачаться в контексті. Редактори вимагають від читача активного
політичного й економічного вокабулярія [5, с. 91].
Соціальні зміни викликали радикальну перебудову понятійного апарату багатьох наукових
дисциплін та одночасно зумовили виникнення нових понять, що викликало потребу їхньої номінації. Це
явище називають «термінологічним вибухом», тобто масове виникнення нових термінів, термінологічних полів і цілих термінологічних систем.
Розʼяснення мотивів та причин розвитку окремих терміносистем знаходимо в теорії мови для
фахових (спеціальних) цілей, що бере свій початок з ідей Празького лінгвістичного гуртка й трактує їх як
різновид чи підсистему розвинутих національних мов.
Термін – це слово або словосполучення, яке зіставляється з чітко окресленим поняттям певної галузі
науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя та вступає в системні відношення з іншими
подібними одиницями мови, утворюючи разом із ними особливу систему – термінологію. Мовознавці
виділяють такі ознаки терміна: 1) лексикографічна фіксація значення; 2) однозначність у межах певної
термінологічної системи; 3) точність і незалежність від контексту; 4) стилістична нейтральність;
5) системність (класифікаційна, словотвірна); 6) відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми,
хоча в деяких мовах існують терміни-еквіваленти, що утворюють синонімічний ряд. Терміни не є
ізольованими одиницями загальнонаціональної мови, вони є частиною її словникового складу [1, с. 32].
Особливу увагу приділено розмежуванню термінологічних одиниць від професійної лексики,
одиницями якої є так звані професіоналізми. Останні позначають в усному мовленні спеціальні поняття,
знаряддя чи продукти праці й виникають, коли певна галузь ще не має чіткої потреби у власній
терміносистемі та, власне, у термінах. Натомість термін – це цілком офіційна, нормативна, засвідчена в
словниках, статтях чи навчальних посібниках назва певного наукового поняття.
Наближеним до фахової лексики є так звані «штучні слова» (Plastikwörter). Вони утворюють
основний базовий словниковий запас економістів, політиків і журналістів. До таких належать, наприклад,
Entwicklung, Struktur, Ausbau, Dienstleistungen, Faktor, Funktion, darstellen, zuordnen, konsequent, hochartig,
Arbeitskraft, Energie, Grundbedürfnisse, Lebensstandard, Qualität, Prozess, Ressource, Strategie, System,
Wachstum, Wert, Versorgung, Zukunft тощо. У. Шмітц переконаний, що їх використовують для створення
співзвучності в публіцистичному тексті: Information – Kommunikation, Problem – Lösung – Strategie [11, с. 25].
Серед фундаментальних праць, в основу яких покладено дослідження терміносистем, є хрестоматія,
опублікована в Австрії за редакцією К. Лаурена та Х. Піхта («Ausgewählte Texte zur Teminologie», 1993),
й історико-теоретична монографія Б. Мошиц-Хагшпіль, присвячена ще радянській школі термінознавства.
Д. С. Лотте вважав, що термін, на відміну від звичайного слова, завжди виражає строго фіксоване
поняття; він повинен бути коротким, позбавленим багатозначності, синонімії та омонімії [1, с. 27].
Розглядаючи термін як лексичну одиницю, потрібно виокремити в ньому два аспекти – зміст і
форму. Змістова структура терміна  комплексне поняття, яке включає як його значення (Bedeutung), так
і смисл (Sinn) [6, с. 404]. Типовий процес термінологізації відбувається по-різному. Інколи «автор»
обирає певну лексичну одиницю мови для використання її як терміна. Таке термінотворення відбувається
на основі асоціацій чи подібності обʼєктів, тобто на основі метафори або називанням предметів за
сумісністю – метонімії. Із плином часу певна лексична одиниця стає «зрілим» однозначним терміном,
елементом терміносистеми, її термінологічне значення є виразним, а експресивні, образні та інші
компоненти набувають статусу конотацій.
Дискусійним виявилося питання щодо структури терміна в кінці ХІХ ст. в працях Г. Штейнталя,
А. А. Потебні й Г. Фреге та дотепер залишається в центрі уваги ономасіології й теорії номінації.
У момент утворення терміна його форма, зазвичай, є вмотивованою. Мотивом слугує найменування
обʼєкта термінотворення та виокремлення його ознак. При цьому зауважимо, що прагнення до
вмотивованості веде до утворення складних термінів.
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Умотивованість термінів змінюється з процесом поглиблення знань людини, що спричиняє виникнення таких понять, як «немотивований» та «лжемотивований термін». Останні можуть виникати з таких
причин: 1) наявність помилкових знань, невідповідність яких проявляється в процесі науково-технічного
розвитку; 2) зміна ознак, що лягли в основу номінації терміна; 3) перенесення назви на інший предмет,
що має подібні, проте інші ознаки; 4) свідомі наміри приховати знання справжніх ознак [1, с. 39].
Серед вимог, що висуваються до терміна й сформульовані в жорсткій формі, потрібно наголосити на
основній: термін повинен бути однозначним і точним. Однак практика засвідчує, що багатозначність
терміна трапляється й полягає у використанні однієї й тієї самої термінологічної одиниці в різних галузях
знань. Така багатозначність утворюється внаслідок міжсистемного запозичення термінів і зникає в ході їх
упорядкування за допомогою конкретизації. Інший випадок багатозначності – це полікатегоріальність,
коли одним терміном називають процеси й результати в різних галузях знань. У такому випадку йдеться
не про багатозначність  про здатність утворювати семантичні омоніми (наприклад, терміни
Bibliothekfund, Informationsfund, Finanzfund).
Розгляд змістової структури терміна видається доцільним завершити аналізом семантичних способів
їх утворення – метафоризації, метонімізації, синекдохи, перенесення значення за функцією, які ведуть до
виникнення й розвитку вторинних значень лексичної одиниці.
Візьмімо для прикладу поняття «Geld» (гроші), найбільш розповсюджене та найчастіше вживане в
німецькій мові. Воно стало основою для багатьох метафоричних утворень. Наприклад, обʼєднавшись з
іменником Zeit, близькі за звучанням й концептуальною цінністю слова утворюють відомі нам вирази:
Zeit ist Geld, er kann keine Zeit dafür erübrigen, er will seine Zeit nicht vergeuden, Zeit in etwas investieren, Zeit
sparen, kostbare Zeit verlieren, Gefühle investieren, an jemanden verschwenden.
У молодіжному мовленні знаходимо такі позначення грошей: Asche, Blech, Eier, Flocke, Heu, Kies,
Knete, Kohle, Kröten, Lappen, Möpse, Moos, Mäuse, Mücken, Pulver, Schotter, Steine, Zunder. Однак
літературна мова оперує виразами:
Dem einen rinnt das Geld durch die Finger, während der andere im Geld schwimmt und zum Monatsende
ist so mancher nicht mehr flüssig.
Такі звʼязки реалізуються на мовно-когнітивному рівні. Наводимо ще декілька метафоричних
прикладів: eine Stange Geld haben, das große Geld machen, schwerreich, steinreich gelten.
«Гроші» персоніфікують: Es soll für seine Besitzer auf der Bank arbeiten. Wir halten Ihr Geld fit! –
знаходимо на шпальтах журналу «Шпігель» у рекламі банку.
Функціональний аналіз термінологічних одиниць  невідʼємний складник їх вивчення. Основною
функцією термінів, утім, як і будь-яких інших лексичних одиниць, є номінативна. Специфіка терміна як
одиниці номінації полягає в тому, що він фіксує спеціальні знання.
Номінативна функція терміна тісно повʼязана із сигніфікативною або знаковою, у межах яких
вивчають різновиди мовних знаків відповідно до їх умотивованості, способи позначення, відношення
знаків до типів обʼєктів.
Інша важлива функція – комунікативна (інформаційна) – полягає в передаванні реципієнту змістової
інформації та спеціальних знань зі встановленням зворотного звʼязку. Ця функція, як і прагматична,
повною мірою реалізується на шпальтах публіцистичних видань.
Прагматична функція, що тісно повʼязана з комунікативною, полягає в передаванні ідей і намірів, які
використовує в процесі мовлення продуцент, впливаючи на реципієнта, намагаючись переконати його,
заохотити до дій, чи маніпулювати його думкою. У нашому випадку в ролі продуцента виступає
журналіст, економічний експерт, а роль реципієнта виконує читач.
Особливим є випадок, коли використання терміна спрямоване на свідоме дезінформування. У таких
випадках ідеться про застосування «лжемотивованих» термінів, користуючись при цьому недостатнім
рівнем знань реципієнта.
Функція участі в процесах пізнання та знаходження істини називається евристичною. Терміни, які
виконують цю функцію, мають переважно прогностичний характер, позначаючи поняття, які ще
перебувають на концептуальному етапі формування.
Когнітивна функція позначає термін як результат вербалізації тривалого процесу пізнання сутності
предметів і явищ обʼєктивної дійсності.
Крім основних, деякі терміни виконують додаткові, так звані «приватні» функції.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Виходячи зі сказаного вище, сутність
поняття «термін» може бути, на нашу думку, сформульована так: термін – це лексична одиниця певної
мови для спеціальних цілей, що позначає загальне, конкретне чи абстрактне поняття теорії певної
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спеціальної галузі знань або діяльності. Зауважимо, що таке визначення є статичним, дещо спрощеним та
не враховує наукових висновків когнітивного термінознавства.
Із викладеного вище стає очевидним, що змістова структура терміна містить такі компоненти:
1) власне семантику (лексичне, денотативне, репрезентативне значення); 2) умотивованість; 3) сигніфікативне значення (позначення спеціального поняття).
Охарактеризовані в статті ознаки та функції термінів, інтенсивне використання яких притаманне для
фахових економічних текстів німецькомовних публіцистичних видань, засвідчують складність і
багатогранність досліджуваної проблеми.
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Янкович Рената. Семантические и функциональные аспекты экономических терминов в немецкой
публицистике. В статье проведен анализ особенностей публицистических текстов профессионального
экономического направления, определены признаки терминологических единиц, особенности термина как слова
или словосочетания, что обозначает четко очерченное специальное понятие какой-либо отрасли науки, техники,
искусства, общественной жизни. Кроме этого, охарактеризирована специфика терминообразования и функции
исследуемых единиц. Обзор фундаментальных научных работ сопровождается уточнением таких понятий, как
«термин», «терминология», «профессиональная лексика», «функция термина», «немотивированный термин» и
«лжемотивированный термин», проанализированы имеющиеся классификации, которые их касаются. Описанный в
статье процесс формирования семантики термина демонстрирует переход от лексической единицы естественного
языка до появления в нем содержательной структуры и терминологической сущности. В статье также проведен
краткий анализ процесса терминологизации с помощью метафоры, метонимии, синекдохи, переноса значения по
функции, процессов вторичной номинации, развития вторичных значений лексической единицы. Кроме этого,
определены основные функции терминологических единиц в научном тексте, среди которых  номинативная,
сигнификативная, коммуникативная (информативная), прагматическая, эвристическая, когнитивная. В результате
проведенного исследования определена содержательная структура термина и его приоритетные функции в
публицистических текстах профессионального направления.
Ключевые слова: профессиональный текст, публицистический текст, термин, терминология, терминосистема,
функция термина, профессиональная лексика, вторичная номинация, терминообразование.
Yankovych Renata. Semantic and Functional Aspects of Economic Terms in German Journalism. The article
analyzes the features of terminological units and their functions, the main features of publicistic texts in the professional
economic areas, identifies the differences between professional and non-professional texts, describes characteristic features of
the publicistic style of German publications. An overview of the «term», «terminology», «professional vocabulary», «term
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function», «unmotivated term» and «remoteware term» analyzes the existing of classifications, which refer to them, clarifies
the main features of the term as a word or phrase that means clearly defined concept of any branch of science, technology,
art, public life, etc, characterizes the specificity of term formation and functions of the investigated units. The linguistic
analysis of the meaning of the term described in the article demonstrates the transition from the signs of lexical units of
natural language to the formation of semantic characteristics of the term in this lexical unit that means the formation of
meaningful patterns and terminological entities in it. The article contains a brief analysis of the semantic process of
terminologization by means of metaphors, metonymy, synecdoche, transfer of meaning according to the function. In addition,
it also concerns the process of secondary nomination, the development of secondary meanings of a lexical unit. The article
defines the main functions of terminological units in a professional text, among which the nominative, significative,
communicative (informative), pragmatic, heuristic, and cognitive ones are considered in details. As a result of the
investigation a meaningful structure of the term and its priority features in professional publicistic texts are identified.
Key words: professional text, publicistic text, term, terminology, terminological system, term function, professional
vocabulary, secondary nomination, term formation.
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Світлана Гончарук,
Наталія Єфремова

Методологічні аспекти вивчення країнознавства країни другої мови
У статті розглянуто країнознавчий підхід як засіб підвищення мотивації під час вивчення англійської мови як
другої іноземної. Країнознавство як освітня дисципліна інтеґрує в собі універсальні знання про країну, історію,
особливості територіальної організації господарства, розселення населення, внутрішні відмінності країни, основні
тенденції сучасного суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку.
«Країнознавство країни другої мови» має на меті надати студентам інтегрований розвиток усіх навичок
мовленнєвої діяльності, що є запорукою здатності студентів користуватись іноземною мовою для досягнення
комунікативних цілей. Основним принципом програми курсу «Країнознавство країни другої мови» є принцип
наступності, який ураховує наявні знання та попередній мовний досвід четвертокурсників з основних аспектів
англійської мови (практика, фонетика й граматика) і сприяє їх розширенню та поглибленню. Автори статті
стверджують, що специфіка навчання «країнознавства країни другої мови» полягає в тому, щоб створити всі умови
для досягнення такого рівня знань з цього предмета, який би дав змогу використовувати ці знання в подальшій
професійній діяльності студентів.
Ключові слова: країнознавство країни другої мови, принцип наступності, мотивація, країнознавча
компетенція студентів.

Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі навчання іноземних мов
країнознавство є однією з провідних дисциплін для студентів, які опановують спеціальність «Англійська
мова та література» як другу іноземну мову. Ця дисципліна – один із найважливіших засобів отримання
нової інформації, що не лише створює передумови для розширення й поповнення загальної освіти, але й
дає можливість кожному студенту отримувати нові знання.
Будь-яке навчання – це передача молодому поколінню знань у певному обсязі, і лише культура в
різних її проявах сприяє формуванню особистості. Саме країнознавство дає студентам такі знання про
культуру країни, що вивчається. Чим більше студент просунувся в практичному напрямі оволодіння
іноземної мови, тим більшим обсягом мовних знань він володіє і тим більшу роль у процесі навчання
відіграє вивчення курсу «Країнознавство країни другої мови».
Роль країнознавства в суспільстві визначається, передусім, його освітянським і світоглядним
значенням. Країнознавство бере участь у створенні «візитної картки» країн і районів. Воно інтеґрує в собі
універсальні знання про країну, історію, особливості територіальної організації господарства, розселення
населення, внутрішні відмінності держави, основні тенденції сучасного суспільно-політичного й
соціально-економічного розвитку.
Аналіз досліджень із цієї проблеми. Будучи продуктом мовної діяльності, яка проявляється в
процесі говоріння та написання, наша мова являє собою дуже складне й багатогранне явище, яке здатне
служити втіленням усього різноманіття та багатства думок, які виникають у головах носіїв мови.
Питанням формування країнознавчої компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови
займалися Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, В. Фурманова, Г. Томахін та ін. Однак, незважаючи на
велику кількість наукових напрацювань, ця тема на сьогодні недостатньо вивчена й потребує подальшого
висвітлення.
© Гончарук С., Єфремова Н., 2016
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Як відомо, для успішного спілкування потрібно не лише володіти мовними засобами співрозмовника (фонетичними, лексичними, граматичними), але й загальними змістовними знаннями про світ.
Ці знання прийнято називати фоновими. Одне з найважливіших завдань викладача – необхідність
розробки технологій навчання країнознавчого компонента в змісті навчання іноземної мови. При цьому
не можна забувати про рідну культуру студентів, залучаючи її елементи для порівняння, оскільки лише в
цьому випадку студент усвідомлює особливості сприйняття світу представниками іншої культури.
Мета й завдання статті. Мета дослідження – розкриття особливостей вивчення країнознавства
країни другої мови та роль цієї дисципліни у формуванні міжкультурного виховання студентів.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) охарактеризувати способи підвищення формування в студентів країнознавчої компетенції,
потрібної для адекватного володіння іноземною мовою як засобом спілкування;
2) формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою
англомовного світу;
3) підтримувати інтерес до країни, мова якої вивчається, а також до її суспільного життя,
матеріального побуту, історії й культури;
4) навчати оцінювати події та реалії історичного, політичного й культурного життя; порівнювати
певні етапи розвитку Великої Британії, критично висловлюватися та вести бесіду на задані теми
країнознавчого плану.
Країнознавство має на меті сприяти інтегрованому розвитку всіх навичок мовленнєвої діяльності
студентів, що є запорукою їхньої здатності користуватися іноземною мовою для досягнення
комунікативних цілей.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Вивчення
іноземної мови нерозривно повʼязане із зануренням у культуру її народу, оскільки мова й культура
нероздільні. У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб і спілкування, і залучення студентів
до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови й
зумовлює потребу у формуванні в студентів країнознавчої компетенції.
Освіта засобами іноземної мови передбачає знання про культуру, історію, реалії та традиції країни
досліджуваної мови (лінгвокраїнознавство, країнознавство), уключення школярів у діалог культур,
знайомство з досягненнями національних культур і розвитку загальнолюдської культури усвідомлення
ролі рідної мови й культури в дзеркалі культури іншого народу [1, c. 412].
Предмет «Країнознавство країни другої мови» не лише знайомить із культурою країни мови, що
вивчається, але й сприяє вихованню студентів у контексті діалогу культур. Країнознавство у викладанні
іноземних мов має, по-перше, пізнавальне значення, тому що розширює загальний кругозір, по-друге,
формує країнознавчу компетенцію, тобто навички та вміння аналітичного підходу до вивчення
зарубіжної культури в зіставленні з культурою своєї країни. Знання культури країни сприяє більш
точному й глибокому розумінню мови, що вивчається. Взаємозвʼязане вивчення мов і культур (діалог
мов – діалог культур) – один із принципів лінгвістичної освіти, на основі якого відбувається залучення до
культури інших країн.
Системною універсальністю предмета «Країнознавство країни другої мови» є такі твердження:
– усі сфери функціонування суспільства будь-якої країни тісно взаємоповʼязані між собою;
– неможливо отримати цілісну картину тієї чи іншої держави або регіону при вилученні того або
іншого її елемента (сфери, регіону);
– велике значення має взаєморозміщення країн і регіонів одне стосовно одного в географічному
(геополітичному) просторі;
– країни й міждержавні утворення існують у часі, який разом із простором визначає буття людей,
народів та суспільств;
– будь-яка система (країна) складається з підсистем нижчого ієрархічного рівня, до яких переважно
належать територіально-управлінські системи (штати, губернії, області, провінції тощо);
– функціонування країн і регіонів відбувається постійною зміною їхніх станів унаслідок як
внутрішньої, так і зовнішньої взаємодії елементів [2].
Програма вивчення курсу «Країнознавство країни другої мови» передбачає послідовність і
наступність у вивченні матеріалу другої іноземної мови й зорієнтована на формування навичок і вмінь
практичного володіння матеріалом країнознавчого характеру англійської мови.
Основним принципом програми курсу «Країнознавство країни другої мови» є принцип наступності,
який ураховує наявні знання та попередній мовний досвід четвертокурсників з основних аспектів
англійської мови (практика, фонетика та граматика) і сприяє їх розширенню й поглибленню.
Зміст курсу вибудовується навколо тематичного блоку «Країна», відображаючи зміни в соціальному
досвіді четвертокурсників. Отже, зміст навчання тісно повʼязаний з особистим і громадським життям
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студентів, навчальним процесом, а саме з курсами основної та другої іноземних мов, історією мови,
екологією, англійською літературою й іншими дисциплінами.
Головні терміни викладу – це лексичні одиниці, які відображають усі аспекти країнознавчої
тематики: географічний, історичний, економічний, культурний; а також мовні реалії англійської мови.
У процесі вивчення курсу «Країнознавство країни другої мови» розвʼязується низка завдань:
1) дати знання про особливості географічного положення Британських островів, основні етапи
історичного, економічного й політичного розвитку країни;
2) ознайомити з основними термінами викладу курсу;
3) навчити аналізувати й інтерпретувати події у Великій Британії історичного, економічного й
політичного характеру.
Студент повинен знати особливості географічного положення Британських островів, основні дати
історичного розвитку країни, загальну характеристику політичного устрою та освітньої системи й уміти
аналізувати події у Великій Британії історичного, економічного й політичного характеру.
Заняття з курсу країнознавства мають на меті загальне ознайомлення студентів з історією,
географією, політичною системою, економічним та культурним життям країн, мова яких вивчається. Під
час вивчення цього курсу періодично застосовують різні інноваційні методи навчання: відеосемінарипрактикуми, тести, рольові-ігри. Студенти також готують доповіді, реферати та проектні роботи.
Тематичний план змістових модулів передбачає ознайомлення студентів із такими темами:
1) General information about the British Isles;
2) Early period in the British history;
3) England in the Middle Ages;
4) The modern period of the history of Great Britain (XVIIth- first half of the XXth century;
5) The modern period of the history of Great Britain (the second half of the XXth century). The political and
social life of the country.
Специфіка навчання «Країнознавства країни другої мови» полягає в тому, щоб створити всі умови
для досягнення такого рівня знань із цього предмета, який дав би змогу використовувати ці знання в
подальшій професійній діяльності студентів. Для ефективного опанування цього курсу студентам
потрібно працювати з дуже великою кількістю матеріалу. Крім того, значну частину матеріалу для
опрацювання в навчальному процесі студенти повинні знаходити самостійно та за допомогою
консультацій викладача.
У своєму розвитку країнознавство спирається на суміжні науки, але водночас саме плідно впливає
на них. Навчання спілкування іноземною мовою в справжньому сенсі цього слова передбачає оволодіння
соціокультурними знаннями й уміннями. Без цього немає та не буде практичного оволодіння мовою. Із
цього випливає, що країнознавча спрямованість навчання іноземної мови забезпечує реалізацію не лише
загальноосвітніх і виховних цілей, але так само цілком конкретних практичних цілей. Виходячи з цього,
можна зазначити, що студенти повинні отримати знання з основних тем національної культури (з історії,
географії, освіти, спорту та ін); соціокультурних особливостей народів – носіїв мови (це є основою
спілкування з людьми різних культур і професій).
Говорячи про способи формування країнознавчої компетенції, потрібно зазначити, що цей процес
відбувається не лише за допомогою вивчення суто матеріалів із географії, історії, економіки, політики
тощо, але й традицій, звичаїв, моральних пріоритетів, стилю життя представників країни, мова якої
вивчається.. Тому мета країнознавчої освіти – формування та динамічний розвиток країнознавчої
компетенції, яка допомагає вільно орієнтуватися в різних типах культур та співвідносних із ними нормах
комунікативного спілкування, адекватно інтерпретувати явища, вибирати стратегії взаємодії для
вирішення особистих питань у різних типах сучасного міжкультурного діалогу.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Резюмуючи все вищесказане, можемо
відзначити, що в процесі формування країнознавчої компетентності студентів, які вивчають країнознавство країни другої мови, вони дізнаються про іншу культуру, вивчають її історію, знайомляться з
різноманітними сферами сучасного життя та моделями поведінки носіїв мови, що вивчається. Це
виводить процес вивчення іноземних мов на якісно новий, продуктивний рівень і дає змогу сформувати
різносторонньо розвинуту й багатогранну особистість, у майбутньому – гнучкого спеціаліста, здатного
адаптуватися до умов нового середовища.
Отже, знання, отримані в ході вивчення курсу «Країнознавство країни другої мови» служать базою
для узагальнення, беруть участь у розвиткові навичок й умінь студентів. Цілеспрямована робота з
реалізації країнознавчого аспекту сприяє підвищенню інтересу до предмета й створює позитивну
мотивацію при засвоєнні мовних засобів. Це веде до розвитку та вдосконалення в студентів країнознавчої мотивації.
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1. Борисенко М. К. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения на французском языке /
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3. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению / Е. И. Пассов. – М. :
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Гончарук Светлана, Ефремова Наталья. Методологические аспекты изучения страноведения страны
второго языка. В статье рассматривается страноведческой подход как средство повышения мотивации при
изучении английского языка как второго иностранного. Страноведение как образовательная дисциплина
интегрирует универсальные знания о стране, истории, особенностях территориальной организации хозяйства,
расселения населения, внутренние различия страны, основные тенденции современного общественнополитического и социально-экономического развития.
«Страноведение страны второго языка» имеет целью предоставить студентам интегрированное развитие всех
навыков речевой деятельности, что является залогом их способности пользоваться иностранным языком для
достижения коммуникативных целей. Основным принципом программы курса «Страноведение страны второго
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розвиток креативно-інтелектуальних здібностей студентів, їхнього інтересу до осягнення вершин культури й
мистецтва слова; необхідність знати мови й досконало володіти ними в усіх сферах суспільного життя; формування
мовних і мовленнєвих компетентностей, тобто системних знань про мову як засіб вираження думок та почуттів
людини, практичних навичок володіння культурою мови; вироблення мовного смаку за допомогою розширення
філологічного світогляду.
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Постановка наукової проблеми та її значення. До питання важливості й значущості формування
комунікативних компетентностей зверталися А. Хуторський, К. Ушинський, Л. Варзацька, М. Пентилюк,
О. Пометун, Я. Коменський та інші, стверджуючи, що наскрізною компетентністю, якої потребує сучасне
життя, є комунікативна – здатність, повʼязана з ефективним спілкуванням. Вона визнана загальнокультурною й може формуватися за допомогою будь-яких предметів, оскільки виявляється в спілкуванні,
толерантній поведінці в умовах відмінностей між людьми, у збереженні традицій [6, 9]. Основна мета
навчання – формування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями й
навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами мови, тобто забезпечити належний
рівень комунікативної компетенції.
Обʼєкт нашого дослідження – організаційно-діяльнісна гра «Оксфордські дебати» як засіб формування комунікативної компетентності студентів-філологів. Мета статті – висвітлити роль організаційнодіяльнісної гри «Оксфордські дебати» у формуванні комунікативної компетентності студентів.
Аналіз досліджень із цієї проблеми. Зміст поняття «комунікативна компетентність», детермінований контекстом теорії комунікації, визначається соціологією (В. Кашкін, Г. Почепцов, В. Ядов й ін.),
лінгвістикою (Д. Берло, Г. Богін, В. Звегінцев, Ю. Караулов, О. Леонтьєв, Л. Щерба, Р. Якобсон та ін.),
соціолінгвістикою (Ю. Дешерієв, Н. Жинкін, Л. Нікольський), психологією (Г. Андреєва, Л. Виготський,
В. Зінченко, О. Леонтьєв, Л. Петровська, Ж. Піаже та ін.), психосемантикою (А. Залевська, В. Зінченко),
психолінгвістикою (І. Горелов), лінгводидактикою (А. Баскаков, Н. Шанський), філософією (М. Бахтін,
Ж. Дерида, К. Касториадіс, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер, Ю. Шпет й ін.), теорією компʼютерного
програмування (Р. Котов, В. Ляудіс).
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Сучасне
соціальне замовлення на підготовку фахівців для різних сфер виробництва обґрунтовує вимоги до
формування соціально-професійних якостей майбутнього спеціаліста, які ґрунтуються не лише на
загальному обсязі знань, а й, передусім, передбачають розвиток здібностей самостійно виконувати
нестандартні професійні завдання, застосовуючи альтернативне мислення, демонструвати постійне
прагнення до вдосконалення професійної діяльності. Тобто потрібно підготувати спеціаліста, спроможного виконувати соціально-виробничі завдання, та забезпечити його субʼєктно-особистісний розвиток. Отже, для успіху сучасній людині потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто мати
відповідну комунікативну компетентність.
Проведений аналіз літератури з проблеми свідчить, що здатність до комунікації дослідники
називають комунікативністю, комунікабельністю або комунікативною компетентністю людини. Аналіз
напрацювань учених свідчив, що поняття «комунікація» не тотожне спілкуванню. Її характеристиками є
виражений цільовий характер, раціональність, спрямованість на продуктивну колективну діяльність,
прагматичність. Комунікативну компетентність учені розглядають як таку, що виявляється лише в
діяльності й зумовлює спроможність індивіда розвʼязувати проблеми, до цілеспрямованої продуктивної
діяльності та кооперації, до результативного контакту з іншими та умову його здійснення.
Деякі дослідники, визначаючи зміст комунікативної компетентності, указують на взаєморозуміння в
спілкуванні, уміння подивитися на себе очима співрозмовника й взаємно скоригувати поведінку,
допомогти партнеру проявити сильні сторони, що є неодмінною умовою для кооперації інтелектуальних
зусиль та продуктивної колективної діяльності.
Проведені дослідження дають підставу стверджувати, що багатьма вченими досліджено питання
забезпечення ефективності комунікативної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, розвитку
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комунікативних умінь, формування здатності організовувати та спілкуватися з іншими людьми,
розглянуто класифікації комунікативних умінь й методики їх навчання. Це сприяло уточненню
педагогічного змісту поняття «комунікативна компетентність», під якою розуміємо спроможність
особистості до цілеспрямованої продуктивної взаємодії з іншими людьми для досягнення взаєморозуміння та колективного розвʼязання як навчальних, так і життєвих проблем. Таке визначення корелює із
широким поняттям комунікації та повністю відповідає актуальним вимогам до випускника вищого
навчального закладу.
Розділяючи позицію більшості українських педагогів, комунікативну компетентність розглядаємо як
результат підготовки студента, який можна оцінити. У її структурі наявні когнітивний, ціннісноемоційний і діяльнісно-процесуальний компоненти. Основними показниками розвитку її когнітивного
компонента є знання та уявлення про:
– цілеспрямованість комунікації, її етапи, ефективні стратегії, тактики комунікації, показники
комунікативної компетентності, ознаки конфлікту, правила конструктивної дискусії;
– ціннісно-емоційний компонент (гуманістична установка особистості на діалог, інтерес до
продуктивної взаємодії з іншими людьми, готовність вступати в ділові переговори й брати участь у
виробленні спільного рішення);
– потребу в рефлексивному оцінюванні комунікативної компетентності, у розвитку комунікативних здібностей;
– діяльнісно-процесуальний компонент – здатність студента успішно виступати перед аудиторією,
ставити доречні запитання, коректно вести діалог або дискусію, володіти різними ефективними
способами спільної роботи в групі, оцінювати відповідність психоемоційного стану партнера вимогам
спільної діяльності, будувати продуктивну стратегію в ситуаціях ділового спілкування, шукати й
знаходити компроміси, ураховувати позиції всіх учасників комунікації щодо розвʼязуваних завдань,
позитивно виконувати групові задачі [1].
Найбільш ефективними для формування комунікативної компетентності студентів дослідники
визнають інтерактивні методи та форми, зокрема ігрові, тренінгові, які дають змогу відтворити соціальні
життєві ситуації, активізують субʼєкт-субʼєктну взаємодію й продуктивне спілкування, мотивують
студентів до участі в діалогах [1]. До них відносять «Оксфордські дебати» – тренінг для публічних
виступів, де учасники вчаться принципів побудови виступу, техніки й відповідного застосування
невербальної комунікації. Дуже важлива змістова підготовка до дебатів, тому цей метод використовують
і для отримання знань учасниками з певної теми.
Організація навчального діалогу з іншими, активної взаємодії під час диспутів, дебатів, дискусій,
проектної роботи для формування комунікативної компетентності студентів стає ефективною за
наявності реальної й значущої для них проблеми та теми, стосовно якої вони отримують можливість
вільно висловлювати свою думку, формувати її, стикаючись із позиціями інших людей. Таким способом
відбуваєються процес розвитку ціннісного ставлення до комунікації, перевірка й доповнення знань про
комунікацію, формування комунікативної компетентності.
Упродовж багатьох років «Оксфордські дебати» є підсумком вивчення курсу «Основи теорії мовної
комунікації», який викладають для студентів-філологів. Для філолога, який повинен бути зразком для
наслідування в спілкуванні, грамотності, уміле володіння словом як універсальним інструментом думки
й переконання є необхідним, адже це – визначальний складник його професійного успіху та обовʼязковий
атрибут іміджу кваліфікованого, компетентного та інтелігентного фахівця.
Усе життя сучасної людини повʼязане зі спілкуванням, оскільки без нього неможливо вести ділові
бесіди, переговори, презентації тощо. Сучасна людина проводить в усному спілкуванні 65 % свого
робочого часу. За даними американських учених, витрата чистого часу на бесіди в пересічного мешканця
Землі складає 2,5 роки. Це означає, що кожна людина впродовж життя встигає «наговорити» близько
400 томів обсягом 1000 сторінок. Отже, люди багато розмовляють, але часто роблять це неефективно.
Близько 50 % інформації втрачається під час її передавання. Причина цього – невміння донести до
співрозмовника повідомлення, схильність говорити самому, небажання слухати.
Щоб бути успішною людиною сьогодні, потрібно володіти мистецтвом спілкування. Той, хто добре
володіє словом, здатен навіть своїх супротивників перетворити на друзів. Красномовство – сила, за
допомогою якої вдається впливати на світ, змінювати його, реалізовуючи власну волю. Особливої
енергетики мовленню надають артистизм, упевненість, дружелюбність, щирість, обʼєктивність,
зацікавленість. У діловому спілкуванні цінують також експресію й тональну варіативність мовлення.
Так, Анатолій Коні писав: «Якщо красномовство – це дарунок природи, то вміння говорити формується в
процесі повсякденної праці, системних тренувань і вправ».
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Отже, «золотим оратором» публічних виступів може бути лише той, хто має бажання ним стати, хто
прагне до цього, хто багато працює над собою. На це звертали увагу й американський дослідник Дейл
Карнегі та чеський учений Іржі Томан: «Для того щоб навчитися добре, змістовно говорити, потрібно
збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати освіту, тобто всебічно розвивати свою особистість».
Отже, оратор повинен оволодіти такими основними навичками:
• добирати літературу;
• вивчати дібрані джерела;
• складати план;
• володіти собою;
• орієнтуватися в часі.
Із набутих навичок формуються вміння оратора:
• самостійно готувати виступ;
• зрозуміло й переконливо викладати матеріал;
• відповідати на запитання слухачів;
• установлювати та підтримувати контакт з аудиторією;
• використовувати різні засоби навчання.
Усі вищезгадані вміння й навички покликані формувати навички до вдосконалення «Оксфордських
дебатів», мета яких – у формуванні комунікативної компетентності, умінь і навичок дискутування в
групах, розвитку інтелектуальної культури, лідерських якостей, толерантності й взаємоповаги [9].
Потрібно підкреслити, що в дебатах головні промовці відіграють певні ролі (як і в симуляції).
Думки, які вони виголошують під час дебатів, не повинні збігатися з їхніми особистими поглядами. Це
важливо, оскільки часто дебати є контраверсійними. Принципи дебатів ґрунтуються на традиціях
британської Палати громад. Важливий поділ дебатантів на дві команди, які в дебатах називаються
сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції) та проти (сторона опозиції). Формулювання тези
повинно бути чітким, зрозумілим (найкраще – провокаційним), наприклад: «Інтерактивне навчання – це
марна трата часу», «Узаконення одностатевих шлюбів – демократія, чи занепад?», «Смертна кара – за й
проти», «Вища освіта та освіченість – тотожні поняття чи різні?», «Позитивна дискримінація».
Дебати – це не просто відповіді на запитання, вчасно згаданий якийсь факт або швидко виконане
якесь завдання, це – глибокий аналіз усієї наявної інформації, а не механічне її відтворення. Під час
дебатів із хаотично розрізнених фактів, що містяться в головах учасників, як зі шматочків пазлу,
складається чітка, структурована та обґрунтована позиція з певного питання, яку потім ще потрібно
яскраво та переконливо презентувати іншим гравцям, суддям й аудиторії, не забуваючи миттєво та
влучно реагувати на сказане опонентами [7].
РЕГЛАМЕНТ «ОКСФОРДСЬКИХ ДЕБАТІВ»
1. Дебати організовує та провадить голова. Він не має права брати участі в дебатах, оскільки є
особою безсторонньою.
2. Голову підтримує секретар, який інформує промовців про те, скільки вони мають часу для
виступу, та веде документацію дебатів.
3. Перед дебатами їхні учасники займають місця в такому порядку: праворуч від голови сидять ті,
хто виступає за тезу – Пропозиція, ліворуч – ті, хто виступає проти тези – Опозиція, в останніх рядах,
посередині (перпендикулярно до сторін), сидять ті, хто не має власної думки (так зване Болото).
4. Кожен промовець повинен розпочати свій виступ словами: «Пане голово…», – звертаючись до
ведучого дебатів, за винятком утручання (реплік) до дискусії.
5. Учасники дебатів повинні звертатися одне до одного: «Пане / Пані».
6. У дебатах виступають по черзі промовці, які захищають тезу, і ті, котрі виступають проти неї.
Першим виступає промовець, який захищає тезу й водночас пояснює її, другим – той, хто заперечує тезу;
наступні промовці повинні підтримувати тези, сформульовані першими промовцями. Останні промовці
підсумовують аргументи сторін і, відповідно, підтримують або заперечують тезу.
7. Після виступів головних промовців починаються дебати в залі: тут кожен має право виступити (у
тому числі й головні промовці), перед виступом потрібно назвати своє імʼя й прізвище секретареві.
Промовці по черзі представляють різні сторони – захисників тези і її опонентів. Розпочинає дебати
промовець, котрий захищає тезу. Дебати тривають доти, доки не виступлять усі бажаючі взяти участь в
обговоренні, наприклад із боку опозиції або після розпорядження голови.
8. Промовець повинен виступати біля трибуни. Він підходить до неї з того боку, із якого сидить.
Промовець не повинен віддалятися від трибуни.
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9. Якщо учасники дебатів хочуть поставити питання чи надати інформацію, то вони повинні
піднятися з місця, покласти ліву руку на голову, підняти праву руку й сказати: «Питання» або
«Інформація». Промовець має право прийняти чи відкинути репліку, удаючись до певного жесту чи
кажучи: «Прошу» або «Ні, дякую». Репліка не повинна бути довшою ніж 2–3 речення.
10. Якщо репліку відкинуто, то той, хто хоче з нею виступити, повинен сісти, не промовивши
жодного слова.
11. Промовець і голова мають право в будь-який момент перервати репліку.
13. Учасники дебатів можуть змінювати свої місця й покидати зал лише в перервах між виступами.
14. На час дебатів для промовців обовʼязковим є офіційний стрій.
15. Голова втихомирює учасників дебатів словом: «Тиша». У виняткових випадках він має право
попросити вийти із залу тих учасників, котрі порушують регламент.
16. Після дебатів настає голосування, під час якого всі мають право висловитися згідно зі своєю
позицією. Голосуючі повинні оцінювати не саму тезу, а представлені обома сторонами аргументи та її
важливість [2].
«Оксфордські дебати» можна широко використовувати в навчальній діяльності:
 навчаючи мистецтва публічного виступу (дебати вимагають від промовців ретельної підготовки,
уміння будувати виступи із застосуванням принципів презентації, а також (що найважче) уміння
справитися зі складними питаннями);
 якщо хочемо показати переваги та недоліки певної теорії чи розвʼязків, наприклад переваги й
небезпеки використання інтерактивних методів у навчанні студентів;
 коли навчаємо роботи в групі (успіху в дебатах може добитися лише та сторона, яка готується до
виступу разом);
 коли працюємо з великою групою (кілька десятків осіб), то часто оптимальним методом у роботі
з нею буде лекція чи оксфордські дебати [2].
Отже, усе очевиднішим стає той факт, що людина з добре сформованими риторичними вміннями
почуває себе впевненіше в будь-якій ситуації спілкування. У сучасному світі вміти спілкуватися,
виступати публічно потрібно всім, незалежно від віку, статі, професії. Вивчення загальних закономірностей мовленнєвої поведінки, які діють у різноманітних ситуаціях спілкування й сферах діяльності,
та практичних можливостей їх використання для того, щоб зробити мовлення ефективним, – одне з
основних завдань теоретичного курсу «Основи теорії мовної комунікації».
Нині, в умовах становлення демократії, уміння переконливо говорити набуває особливого значення,
оскільки від цього залежить вибір правильних рішень у законодавстві, бізнесі, виробництві, суді, в освіті,
політиці, у банківській сфері. Здатність до комунікації є базовою та потрібною для всіх видів людської
діяльності й проявляється у всіх сферах життя та навчання під час організації колективної діяльності,
тому комунікативна компетентність визнається в педагогіці як ключова, «наскрізна», інтегративна.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Основними характеристиками ефективного
навчального процесу з формування комунікативної компетентності студентів є створення змістовної
проблемної ситуації, яка спонукає до діалогу; проблемний характер навчальних завдань і
непередбачуваність результатів розвʼязання навчально-ігрової ситуації; відсутність спеціальних ролей,
створення ситуацій, що потребують не лише застосування набутих знань та вмінь студентів, а й
виявлення життєвих позицій учасників; систематична організація рефлексивної діяльності для
закріплення досвіду комунікації й проектування нових способів поведінки в комунікативній ситуації.
«Оксфордські дебати» створюють усі необхідні дидактичні умови для формування комунікативної
компетентності студентів:
 забезпечують усвідомлення студентами важливості й потреби комунікації в ході власної
суспільно значущої діяльності, формування необхідності теоретичних і практичних знань, які є
складовими частинами комунікативної компетентності;
 впливають на ціннісно-емоційний компонент за рахунок ігрової ситуації колективного
розвʼязання важливої для всіх проблеми, що актуалізує вміння розуміти інших й адекватно оцінювати
участь кожного, конструювати продуктивний комунікативний процес.
За допомогою індивідуальної та групової рефлексії учасники гри виконують самоаналіз, самооцінку
в колективній взаємодії, визначають власний рівень розвитку комунікативної компетентності.
Очевидною виступає потреба подальших досліджень організаційно-діяльнісної гри «Оксфордські
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дебати» як засобу формування комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі викладання
інших дисциплін.
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Лисинская Татьяна, Мудрик Лариса, Коляда Элина. Формирование коммуникативной компетентности
студентов средствами организационно-деятельностной игры «Оксфордские дебаты». В статье предпринята
попытка проанализировать потенциал «Оксфордских дебатов» в формировании коммуникативной компетентности
студентов-филологов. «Оксфордские дебаты» – это организационно-деятельностная игра, интерактивная
образовательная технология, которая учит мастерству ораторского искусства, презентации, умению
структурированного, аргументированного изложения материала, использования принципов невербальной
коммуникации, которая намного повышает эффективность и мотивацию к усвоению и использованию новых
знаний. Принцип дебатов построен на древних традициях британской Палаты общин. Критерием победы в дебатах
является большая убедительность в подтверждении или отрицании определенного тезиса (темы).
Изучение курса «Основы теории речевой коммуникации» реализует компетентностный, функциональнодеятельностный и личностно-ориентированный подходы к обучению языку, отвечающие современным запросам
общества. Речь идет о развитии креативно-интеллектуальных способностей студентов, их интереса к постижению
вершин культуры и искусства слова; необходимости знать языки и в совершенстве владеть ими во всех сферах
общественной жизни; формировании языковых и речевых компетенций, то есть системных знаний о языке как
средстве выражения и языкового вкуса путем расширения филологического мировоззрения.
Ключевые слова: «Оксфордские дебаты», коммуникативная компетентность, формирование, коммуникация,
методы, приемы.
Lisinska Tetiana, Mudryk Larysa, Kolyada Elina. The Formation of Communicative Competence of Students
by Means of an Organizational-Activity Game «Oxford Debates». The article is an attempt to analyze the potential of
«Oxford Debates» in the formation of the communicative competence of students-philologists. «Oxford debates» is a game,
interactive educational technology that teaches public speaking skills, presentation skills, using the principles of non-verbal
communication, which increases the efficiency and motivation for learning and using new knowledge. The principle of
debates is built on the ancient tradition of the British House of Commons. The criterion of victory in debates is greater
cogency in confirming or denying certain statement (theme).
The course «Fundamentals of the theory of verbal communication» realizes competence based, functional and personcentered approaches to language teaching, corresponding to modern social needs. It deals with the development of creative
and intellectual abilities of students, their interest in the comprehension of the vertices of culture and art of word; need to
know languages and to master them in all spheres of public life; forming speech and language competences that is knowledge
of a language system as a means of expressing thoughts and feelings of a man, practical skills of the culture of language; the
development of linguistic taste by expanding philological outlook.
Key words: «Oxford debates», communicative competence, formation, communication, methods, techniques.
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УДК 371.11

Вікторія Матвєйченко

Соціокультурний потенціал англомовних коротких оповідань
як специфічна передумова в навчанні усного непідготовленого мовлення студентів
мовних факультетів (початковий етап)
У статті розглянуто соціокультурний потенціал коротких оповідань в аспекті навчання студентів усного
непідготовленого мовлення. Соціокультурна інформація в коротких оповіданнях відіграє важливу роль у цьому
процесі, оскільки має великі мотиваційні можливості, які реалізуються у двох функціях: еталонній та стимуляційній.
Сприйняття соціокультурної інформації, яка є частиною естетичної інформації, спроможне викликати в студентів
емоційну реакцію та, як наслідок, забезпечить запуск механізму «думки-мовлення».
Вибір коротких оповідань для навчання усного непідготовленого мовлення студентів на початковому етапі
обумовлено завданнями їхньої комунікативної діяльності в аспекті використання інформації художніх текстів.
Інтерпретація мовних реалій у короткому оповіданні сприяє глибокому проникненню й логічному сприйняттю
тексту, його повноціному відтворенню, що являє собою основу для усного непідготовленого мовлення, оскільки
внутрішні передумови організації тексту короткого оповідання є імпульсом, що породжує десятки відповідей і тим
самим утворює ситуативні передумови, потрібні для «запуску» мовленнєвих механізмів.
Ключові слова: еталонна функція; коротке оповідання; соціокультурна інформація; стимуляційна функція;
усне непідготовлене мовлення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Усне мовлення займає провідне місце в системі
навчання іноземної мови на мовному факультеті [8]. Однак роботу над розвитком усного мовлення на
мовному факультеті можна вважати вдалою лише в тому випадку, якщо в студентів будуть сформовані
навички та вміння усного непідготовленого мовлення.
Відповідно до вимог Програми з практики усного й писемного мовлення для студентів 1-го і 2-го
курсів зі спеціальності «Англійська мова та література», випускник мовного факультету, учитель
іноземної мови та літератури, повинен володіти монологічним і діалогічним мовленням у ситуаціях
неофіційного та офіційного спілкування з професійно-педагогічної, суспільно-політичної, культурної й
побутової тематики. Як учитель літератури, випускник повинен успішно здійснювати опанування
літератури країни, мову якої він вивчає.
Реалізація поставлених завдань можлива лише за умови тісного та постійного звʼязку між практичним оволодінням мовним матеріалом і засвоєнням інокультури. Однак навіть на мовному факультеті
навчання усного мовлення відбувається поза мовним середовищем та обмежене рамками навчальної
аудиторії. Розширити їх, певною мірою реконструювати мовне середовище, можливо, використовуючи
навчання художніх текстів. За умов відсутності природного мовного середовища художня література
повина займати провідне місце у формувані лінгвістичної, комунікативної, країнознавчої й соціокультурної компетенції в студентів. Країнознавчий потенціал художнього тексту, а саме характерна для
нього велика кількість мовних і країнознавчих реалій англійської мови, сприяє пізнанню студентами
інокультурної дійсності, формуванню емоційного, позитивного ставлення до країни й народу, мову якої
вивчають. Великий соціокультурний потенціал художнього тексту розглядаємо як змістовну та мотиваційну основу для розвитку навичок і вмінь усного непідготовленого мовлення.
Навчання усного мовлення досліджували в різних аспектах.
Так, П. Б. Гурвич (1964), М. С. Обносов (1968), Н. І. Поройкова (1987), розробляли теорію навчання
непідготовленого мовлення. В. І. Єпіфанова (1965), В. Л. Скалкін (1968), І. Р. Царькова (1989),
Н. К. Скляренко (1992) розробляли комплекс вправ, спрямованих на навчання непідготовленого
мовлення. М. І.Жинкін (1965) вивчав психологічні особливості непідготовленого мовлення.
Організацією роботи над деякими видами експресивного усного мовлення й розвитком навичок і
вмінь непідготовленого мовлення займалися Л. Г. Селезньова (1974), А. Є. Мельник (1977), М. А. Демченко (1995).
Питання використання художнього тексту також широко розглядали в методиці навчання іноземних
мов (С. К. Фоломкіна, 1973; Н. В. Єлухіна, Є. В. Мусницька; 1978, G. Brumfit, 1978; R. E. Scholes, 1985).
Однак лише в небагатьох роботах художній текст рекомендовано як засіб розвитку усного мовлення
(К. В. Леонтьева, 1975; О. М. Мамай, 1989; Н. М. Топтигіна, 2002). Аналіз робіт вищезазначених авторів
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засвідчив, що можливості використання художнього тексту в процесі навчання усного мовлення ще не
вичерпані.
На нашу думку, художні тексти з відносно великим соціокультурним потенціалом можуть
розглядатися як мотиваційна база для розвитку в студентів умінь усного непідготовленого мовлення.
Мета статті – визначення та розгляд соціокультурного потенціалу англомовних коротких оповідань як
специфічної передумови в навчанні усного непідготовленого мовлення.
У цій праці намагаємося виконати такі завдання:
1) довести потребу врахування соціокультурної інформації короткого оповідання як умови
оволодіння студентів умінням використовувати мовні засоби в реальній комунікації;
2) показати мотивовану роль соціокультурного потенціалу короткого оповідання під час навчання
студентів усного непідготовленого мовлення.
Поняття «непідготовленості» мовленнєвого акту багатоаспектне й різними вченими розглядається
по-різному.
У статті досліджуємо усне непідготовлене мовлення як психолінгвістичне явище. Ми погоджуємося
з М. С. Обносовим [7, с. 54], що непідготовленє мовлення – це психологічне явище, оскільки являє собою
природний мовленнєвий акт, «необхідність виконання якого обумовлюється реальними комунікативними потребами людей», їхнім бажанням щось повідомити або отримати якусь інформацію про
предмети та явища дійсності, які нас оточують.
Одночасно непідготовлене мовлення – це лінгвістичне явище, оскільки функціювання його механізмів можливе лише на базі тієї чи іншої конкретної мови» [7].
Таке визначення усного непідготовленого мовлення є суттєвим, тому що навчання усного
непідготовленого мовлення на матеріалі художнього тексту будується як взаємоповʼязаний процес
психологічних і лінгвістичних мовленнєвих механізмів студента. Це означає, що вже на початковому
етапі під час навчання студентів лексичних та граматичних структур мови враховують їхню змістову
сторону [1, с. 30], тобто процес оволодіння усним непідготовленим мовленням будують як процес спілкування мовою [2, с. 24].
Вибір саме коротких оповідань для навчання усного непідготовленого мовлення зумовлений, поперше, тезаурусом студентів початкового етапу навчання, по-друге – необхідність використання
коротких оповідань для навчання студентів усного непідготовленого мовлення безпосередньо повʼязана з
якісними параметрами художнього тексту.
Навчання усного мовлення, починаючи з першого курсу мовного факультету, бажано здійснювати
на матеріалі оригінальних творів. Це обумовлено естетико-психологічними аспектами художнього
тексту. При адаптації естетико-психологічні аспекти тексту не зможуть реалізувати повністю свій прихований потенціал, що знижує ступінь впливу на читача й ставить під сумнів виникнення в студента
естетичної реакції. Адаптований варіант тексту не враховує інформацію соціокультурної спрямованості
та не може бути еталоном мовного й мовленнєвого оформлення усних висловлювань студентів, що,
однак, потрібно для розвитку усного непідготовленого мовлення на матеріалі художнього тексту.
По-третє, вибір коротких оповідань для навчання усного непідготовленого мовлення студентів на
початковому етапі зумовлений завданнями комунікативної діяльності студентів в аспекті використання
інформації художніх текстів. Розвиток навичок і вмінь усного непідготовленого мовлення на матеріалі
художнього тексту передбачає активну роботу з текстом. Однак неадаптований художній текст являє
собою складну структуру, у якій органічно поєднуються його зовнішня (формальна) та внутрішня
(смислова) організація й розуміння якої вимагає від студента значних інтелектуальних зусиль. Короткі
оповідання характеризуються простотою та лаконічністю й тим самим забезпечують миттєве сприйняття
оповідання, що є стимулом для розвитку усного непідготовленого мовлення. Малий обсяг оповідання дає
змогу студенту сприймати та інтерпретувати мовні реалії тексту. Інтерпретація мовних реалій у
короткому оповіданні сприяє глибокому проникненню та логічному сприйняттю тексту, його повноціному відтворенню, яке являє собою основу для усного непідготовленого мовлення, оскільки внутрішні
передумови організації тексту короткого оповідання, а саме синтез художнього образу, підвищене ідейне
й емоціональне навантаження слова, підтекст, символічне переосмислення зображуваного є імпульсом,
який породжує десятки відповідей і тим самим створює ситуативні передумови, необхідні для «запуску»
мовленнєвих механізмів.
Роль соціокультурної інформації при практичному оволодінні іноземною мовою досить велика,
оскільки оволодіння іноземною мовою є проникненням у культуру народу, яка є невідʼємною частиною
мови в процесі її вивчення, тому для досягнення ефективного іношомовного спілкування недостатньо
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сформувати психолінгвістичні механізми, що забезпечують здійснення іншомовних операцій, дій і вмінь
у цілому. Потрібне також і оволодіння системою знань, навичок та вмінь у використані інформації
соціокультурної спрямованості, що визначає мовленнєву поведінку індивіда залежно від його соціальної
ролі й конкретної ситуації, яка суттєво відрізняється в різних спільнотах.
Соціокультурна інформація в художньому тексті виражена як експліцитно, за допомогою мовних
засобів, так і імпліцитно, у формі образів і уявлень, які реалізовуються через мовні реалії. Вони, свідомо
відібрані автором, використовуються в тексті як художні деталі (образотворча, уточнювальна,
характерологічна, імпліцитна, символічна) та допомогають автору розкрити тему твору.
Художня деталь – символ повідомлення і являє собою ключове слово в художньому тексті. Слово в
художньому тексті не є простим засобом разової комунікації, що діє однолінійно й протягом короткої
миті; воно (слово) несе в собі два паралельні смисли – зовнішній і внутрішній. Дистантна реалізація
значення слова має за мету утворення підтексту: паралельно та одночасно із зовнішнім потоком подій
лінійно реалізованого контексту спрямовується потік глибиних значень [6, с. 43]. У художньому тексті
неперервна смислова інформація замінена її «дискретними значеннями» (термін В. А. Кухаренко) –
художніми деталями. У процесі декодування смислової інформації тексту студент виділяє окремі
сигнали повідомлення, художні деталі, сукупність яких дає змогу уявити (зрозуміти) всю інформацію в
цілому.
Під час знаходження художніх деталей у тексті вже на початковому етапі навчання в студентів буде
можливість практикуватись у визначенні та тлумаченні змісту слова. Мовлення студентів як результат
активної розумової роботи над словом стане більш інформативним і правильним як на структурному
рівні, так і з погляду соціокультурної спрямованості, оскільки соціокультурна інформація в художньому
тексті – головне джерело еталонного мовного та мовленнєвого оформлення носіїв мови, яка вивчається.
Змістовна й смислова інформація соціокультурного характеру виступає спонукальною
передумовою, що забезпечує володіння «реальною комунікацією». Інформація про життя народу, його
національний характер, самосвідомість та менталітет сприяє формуванню вміння здійснювати свою
мовленнєву поведінку відповідно до головних особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої
вивчається.
Інформація соціокультурної спрямованості в художньому тексті виконує дві важливі функції в
аспекті навчання усного непідготовленого мовлення:
1) еталонну, що співвідноситься з лексиконом студентів;
2) стимуляційну, що співвідносна з прагматиконом студентів.
Еталонна функція коротких оповідань проявляється в здібності демонструвати зразки мовного та
мовленнєвого оформлення усно-мовленнєвих висловлювань і ситуацій спілкування носіїв мови,
ознайомлення з якими дає змогу студентам використовувати лексичні й граматичні структури в реальній
комунікації майже безпомилково.
Так, еталоном монологічних висловлювань на основі оповідань можуть виступати стимуляційні за
змістом описи-характеристики персонажів; описи місця дії. Динамічні розповіді про різні події, факти,
явища, проблемні й актуальні міркування про загальнолюдські цінності також є еталоном різноманітних
видів монологічних висловлювань.
Для коротких оповідань характерне авторське коментування, що є експліцитною оцінкою та
виступає для студентів зразком вираження ставлення, оцінки подій і персонажів. Авторське коментування – зразок побудови й мовного оформлення аргументації та контраргументації, оцінки та вираження
ставлення до змісту оповідання.
Короткі оповідання з усно-мовленнєвою спрямованістю мають велику кількість діалогічних
фрагментів, що виступають головним джерелом еталоного мовного й мовленнєвого оформлення діалогів
і мікродіалогів в усіх їх різноманітностях (переконання, заперечення, пояснення, суперечка). Діалоги –
зразки мовленнєвого оформлення усних висловлювань студентів. Крім того, вони, виступаючи безпосередньою характеристикою персонажів, указують, до якого соціального класу вони належать, яке місце
в суспільстві займають. Спостереження за мовою персонажів сприяє формуванню в студентів уміння
стилістичної диференціації мовних засобів, розвитку вміння робити потрібні еквівалентні заміни при
переносі лексичних одиниць і граматичних структур із художнього тексту у своє мовлення.
Отже, спостереження студентів за мовою персонажів в оповіданнях забезпечує правильне вживання
мовних засобів у їхньому мовленні як на структурному рівні, так і на рівні ситуації спілкування.
У тісному звʼязку з еталонною стоїть стимуляційна функція соціокультурної інформації, яка
співвідноситься з прагматиконом студента-читача.
311

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Соціокультурна інформація виконує в оповіданні роль фону для власне естетичної інформації й
може розглядатися як її невідʼємна частина, тобто інформація соціокультурної спрямованості певною
мірою включає той потенціал впливу на читача-студента, який естетична інформація містить у собі повною мірою. Сприйняття студентом соціокультурної інформації як частини естетичної інформації спроможне викликати емоційну реакцію, та, як наслідок, цього, забезпечить запуск механізму «думкимовлення». Це зумовлено тим, що соціокультурна інформація співвідноситься з прагматиконом студента-читача, оскільки задовольняє всі його вищі потреби (пізнавальну, естетичну, комунікативну).
Реалізація вищих потреб студентів відбувається в процесі сприйняття соціокультурного потенціалу
текстів, який створюється всім багатством їхнього змістовного плану, а саме єдністю тематики,
проблематики й ідейно-емоційної оцінки, а також компонентами художньої форми [5, с. 63].
Компонентами художньої форми є мовні реалії та квазіреалії, які виступають у тексті в якості різних
типів художніх деталей і виконують стимуляційні функції усно-мовленнєвих висловлювань студентів.
Це обумовлено низкою факторів:
1. Процес виявлення та наступна інтерпретація реалій і художніх деталей активують розумову
діяльність студентів, що є, насамперед, розвитком умовиводу мислення. Розвиток умовиводу мислення в
процесі смислового аналізу тексту полягає в тому, що при знаходженні художніх деталей у тексті відкриваються приховані звʼязки й відношення, окремі звʼязки тексту зіставляються між собою, узагальнюються, абстрагуються. Студент проводить складну роботу над смисловою інформацією тексту.
Активна інтелектуальна робота над текстом забезпечує великий обсяг запомʼятовування й тривалість
утримання в памʼяті мовного матеріалу оповідань. Оскільки при цьому лексичні одиниці проходять через
зоровий, слуховий та мовнорухомий аналізатори, то утворюються передумови для їх засвоєння й
активного вживання в мовленні [3].
2. Мовні реалії та художні деталі оповідань для студента є «сигналом» подій, переживань, спогадів і
внаслідок цього мають велику силу впливу. Здатність слова викликати у свідомості людини ті чи інші
образи становить асоціативну потенцію слова.
Асоціація – це поняття психологічне, тому вона може бути як словесною, так і мати форму образів,
відчуттів, емоцій [4]. Емоції, що виникають у процесі розуміння й інтерпретації мовних реалій та
художніх деталей, співчуття персонажа, оцінка його поведінки, поглядів через особистий світогляд, а
також бажання зʼясувати незрозумілі моменти в поведінці персонажа із чимось погодитись або не
погодитися та, нарешті, бажання саморозкриття забезпечують виникнення в студентів потреби в
словесному вираженні.
Пізнавальна, комунікативна й естетична потреби, які реалізовуються одночасно під час читання,
роблять цей процес (читання) мотивованим та утворюють мотивовані мовленнєві ситуації. Це
обумовлено тим, що характерна риса індивідуального сприйняття – неоднозначність розуміння як
особисто-значимої для студента змістовної інформації, так і смислової інформації оповідання. Унаслідок
цього переказ змістовної й смислової інформації в кожному висловлюванні стимулюватиме нові
висловлювання студентів, що створить реальну комунікацію в розвитку усного непідготовленого
мовлення.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Ще раз нагадаємо, що соціокультурна
інформація в оповіданнях відіграє важливу роль у навчанні студентів усного непідготовленого мовлення,
оскільки, має великі мотиваційні можливості, що реалізуються у двох функціях:
1) стимуляційній, яка співвідноситься з прагматиконом студента. Стимуляційна функція соціокультурної спрямованості полягає в тому, що ця інформація відіграє роль фону для естетичної інформації
як головної в оповіданні. Це означає, що соціокультурна інформація певною мірою включає якості,
характерні для естетичної інформації, і на підставі цього може викликати в студентів під час читання
оповідань відповідну естетичній інформації реакцію. Виникнення естетичної реакції стимулює в
студента потребу у вербальному висловлюванні;
2) еталонній, яка співвідноситься з лексиконом студента. Короткі оповідання мають значний
соціокультурний потенціал, спроможний демонструвати зразки мовного й мовленнєвого оформлення
усно-мовленнєвих висловлювань та ситуацій спілкування носіїв мови. Реальні ситуації спілкування в
контексті оповідань демонструють реалізацію безмежного різноманіття комунікативних завдань
спілкування.
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Матвейченко Виктория. Социокультурный потенциал англоязычных коротких рассказов как
специфическая предпосылка в обучении устной неподготовленной речи студентов языковых факультетов
(начальный этап). В статье рассматривается социокультурный потенциал коротких рассказов в аспекте обучения
студентов устной неподготовленной речи. Социокультурная информация в рассказах играет важную роль в
обучении студентов устной неподготовленной речи, так как имеет большие мотивационные возможности, которые
реализуються в двух функциях (эталонной и стимулирующей). Понимание студентом социокультурной
информации, которая является частью эстетической информации, способно вызвать у него эмоциональную реакцию
и, как следствие этого, обеспечить запуск механизма «мысли-речи».
Выбор коротких рассказов для обучения студентов устной неподготовленной речи на начальном этапе
обусловлен задачами коммуникативной деятельности студентов в аспекте использования информации
художественных текстов. Интерпретация языковых реалий в коротком рассказе способствует глубокому
проникновению и логическому восприятию текста, его полноценному воспроизведению, которое представляет
основу для устной неподготовленной речи, так как внутренние предпосылки организации текста короткого рассказа
есть импульсом, который порождает десятки ответов и тем самым создает ситуативные предпосылки, необходимые
для «запуска» речевых механизмов.
Ключевые слова: эталонная функция, короткий рассказ, социокультурная информация, стимулирующая
функция, устная неподготовленная речь.
Viktoriia Matvieichenko. Sociocultural Potential of English Short Stories as a Specific Prerequisite for Teaching
Students Oral Spontaneous Speech at Language Departments (Primary Stage). In the article socio-cultural potential of
short stories is investigated in the aspect of teaching students oral spontaneous speech. Socio-cultural information in short
stories plays an important role in teaching students oral spontaneous speech because it has big motive possibilities which are
realized in two functions (a model function and a stimulating function). The understanding of socio-cultural information,
which is part of aesthetic information, is able to arouse an emotional reaction in students and as a consequence of it is able to
provide the «shot» of the thought-speech mechanism.
The choice of short stories for teaching students oral spontaneous speech at a primary stage is conditioned by the tasks
of studentsʼ communicative activity in the aspect of using the information of literary texts. The interpretation of language
realia in short stories favor deep penetration and logical understanding of the text and its full reproduction which is the basis
for oral spontaneous speech because inner prerequisites of the organization of the text of a short story become an impulse
which raises a lot of answers and as that it creates situational prerequisites which are necessary for the «shot» of speech
mechanisms.
Key words: a model function; a short story; socio-cultural information; a stimulating function; oral spontaneous
speech.

Стаття надійшла до редколегії
25.03.2016 р.

313

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
УДК 378.881

Тетяна Ніфака,
Бовда Олена

Когнітивний напрям у методиці викладання іноземних мов
У статті розглянуто основні положення когнітивної лінгвістики, установлено її тісний звʼязок із методикою
викладання іноземних мов, що обумовлює реалізацію когнітивного напряму в навчанні. Конкретизовано семантикокогнітивний підхід до аналізу мови, уточнено поняття концепту, розглянуто типології, структуру та зміст концептів,
польову організацію. Окреслено способи (сенсорний досвід, операції людини з предметами, мислячі операції, мовне
спілкування, самостійне пізнання) й етапи моделювання концепту (опис / образи, ієрархія ознак, польова організація
ознак). Визначено можливості застосування концепту в навчальному процесі, що дає змогу розглядати його як
вихідну одиницю навчання, відбору та організації мовного (лексичного) матеріалу. Використання концепту
забезпечує подолання міжмовної інтерференції студента, який виступає вторинною мовною особистістю, здійснює
ефективне формування й удосконалення міжкультурної компетенції студента.
Ключові слова: методика викладання, когнітивна лінгвістика, концепт, етапи моделювання, семантикокогнітивний підхід, мовний матеріал, міжмовна інтерференція.

Постановка наукової проблеми та її значення. Вплив лінгвістики на методику викладання
іноземних мов не викликає сумніву. Когнітивна лінгвістика, що відіграє провідну роль у сучасних
філологічних дослідженнях, знаходить свою реалізацію в процесі викладання іноземних мов. Але
недостатня визначеність цього предмета призводить до незрозумілості застосування її результатів у
практиці викладання.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Когнітивна лінгвістика вивчає мову як когнітивний механізм, що
бере участь у кодуванні та трансформації інформації. Когніцію, пізнання, відображення свідомістю
людини дійсності, що її оточує, визначали як пізнавальний процес. Сучасний етап розвитку науки надає
цьому терміну значення «внутрішній», «ментальний». Когнітивна наука вивчає системи знань, процеси
обробки та переробки інформації, аналізує організацію загальних принципів когнітивних здібностей
людини в єдиний механізм, установлює їх взаємозвʼязок і взаємодію [4]. Дослідження ж когнітивної
лінгвістики концентруються на ментальних процесах, що відбуваються під час сприйняття, осмислення
та пізнання дійсності свідомістю людини, а також види й форми їх ментальних репрезентацій. Головне
завдання когнітивної лінгвістики  отримання даних про діяльність розуму, матеріалом якої слугує
свідомість. Виділяють два основні підходи в когнітивній лінгвістиці: лінгвокогнітивний і лінгвокультурний. Останній передбачає вивчення специфіки національної концептосфери (упорядкована
сукупність концептів, інформаційна база мислення) від культури до свідомості. Цей підхід визначає
концепт базовою одиницею культури, що включає образний, понятійний та ціннісний компоненти [3].
Лінгвокогнітивний підхід складають дослідження, що розглядають концепт, як одиницю ментальної
інформації, основу знань про світ. Аналіз сучасних досліджень дає можливість визначити такі напрями
сучасної когнітивної лінгвістики: культурологічний (концепт – елемент культури на основі різних
наук) [5], лінгвокультурологічний (мовні одиниці, концепти – елементи національної лінгвокультури у
взаємозвʼязку з національними цінностями та особливостями) [3], логічний (аналіз концептів логічними
методами поза їх залежністю від мовної форми) [2], семантико-когнітивний (лексична й граматична
семантики мови  засіб аналізу змісту концепту, їх моделювання від семантики мови до концептосфери) [4; 7], філософсько-семіотичний (когнітивні основи знаковості) [6]. У деяких роботах ототожнюються
поняття «концепт» та значення слова. Традиційний аналіз семантики слова називається аналізом
концепту, а семантичне дослідження – когнітивним, що створює певні неточності щодо визначення.
Мета статті та її завдання  конкретизація положень семантико-когнітивного підходу до аналізу
мови, а саме уточнення поняття концепту, аналізу його типології, структури та змісту, польової організації та визначення можливих способів використання концепту в навчальному процесі.
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Семантико-когнітивний підхід передбачає дослідження співвідношення семантики мови з концептосферою
народу, семантичних процесів із когнітивними [7], що відіграє суттєву роль під час організації та
проведення навчального процесу з іноземної мови. Урахування його основних положень дає змогу
успішно реалізувати комунікативну мету навчання й значно підвищити його ефективність.
© Ніфака Т., Бовда О., 2016
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Відомо, що мислення людини невербальне. Воно реалізується за допомогою універсального предметного коду. Люди мислять концептами, одиницями, що кодуються й складають базу універсального
предметного коду. Концепт належить до свідомості людини та є глобальною одиницею мислячої
діяльності. Мовну свідомість розуміємо як сукупність ментальних механізмів породження, розуміння й
збереження мови, що забезпечують мовленнєву діяльність людини і є компонентами когнітивної
свідомості. Оскільки мовленнєва діяльність  складова частина комунікативної, то виникає потреба
розмежування мовної та комунікативної свідомості. Комунікативна свідомість являє собою сукупність
знань і механізмів, що забезпечують весь комплекс комунікативної діяльності людини. Вона зберігає
інформацію про те, як треба поводитися ввічливо – із яким виразом обличчя, інтонацією, які жести
використовувати тощо. Комунікативна свідомість уключає мовну. Мовна свідомість містить інформацію
про формули ввічливості (мовні одиниці), їхні диференційні значення. Когнітивна лінгвістика досліджує
семантику одиниць, що репрезентують концепт, що може бути вербалізований і невербалізований.
Концепт  внутрішньо організований. Його структура характеризується когнітивними ознаками, які
визначаються за ступенем яскравості у свідомості певної конкретної людини й упорядковуються за
польовим принципом. Розрізняють національну, соціальну, групову та індивідуальну специфіку концепту. Когнітивна семасіологія використовує поняття концепт як інструмент для обмеження мовного
матеріалу, що досліджується, та для пояснення й поглибленого опису семантики одиниць мови.
Лінгвістична концептологія визначає концепт як одиницю національної когнітивної свідомості,
моделювання та опису національної концептосфери, що виражається лінгвістичними засобами. Її
завдання  виявлення максимально точного складу мовних засобів, що репрезентують концепт.
Аналіз наукових джерел дає підставу окреслити такі способи формування концептів: 1) безпосередній сенсорний досвід; 2) безпосередні операції людини з предметами; 3) мислячі операції людини з
іншими вже наявними в його свідомості концептами, що веде до утворення нових метаконцептів;
4) мовне спілкування; 5) самостійне пізнання людиною значення лексичних одиниць.
Розглядають різні підходи до визначання та розуміння концепту. Ми поділяємо думку В. І. Карасика, який характеризує концепти як ментальні утворення, що зберігаються в людський памʼяті і
являють собою значущі осмислені типові фрагменти досвіду [3]. Концепт – це уявлення про фрагмент
світу, що має номінативне поле (сукупність мовних засобів), компонентами якого є всі частини мови.
Номінативне поле не є однорідним. Воно може складатися з таких мовних засобів: прямі (ключове слово,
його синоніми); похідні номінації концепту (переносні, похідні) й односкладові слова; сіміляри (лексеми
подібні за семантикою, що не є синонімами); окказіальні індивідуально-авторські номінації; сталі
словосполучення, які є синонімами ключового слова; фразеологізми, що включають імʼя концепту;
паремії (прислівʼя, афоризми, приказки); метафоричні номінації; сталі порівняння з ключовим словом;
вільні словосполучення, що називають ознаки концепту тощо.
Концепти можна класифікувати. Існують різні типології концептів згідно з певними критеріями.
Найдоцільніша, на нашу думку, класифікація за типом знань і відображенням дійсності. Відповідно до
вказаного критерію пропонують таку типологію концептів: представлення, схема, поняття, фрейм,
сценарій / скрипт, гештальт. Наступний, вартий уваги критерій – ступінь абстрактності. Згідно з цим
розрізняють абстрактні й конкретні концепти. Окрім того, існують групові (вікові, гендерні, професійні),
а також індивідуальні концепти.
Визначають зміст і структуру концепту. Його зміст утворюється когнітивними ознаками та
внутрішньо впорядкований за польовим принципом (ядро, ближня, далека й крайова периферії).
Структура концепту представлена образом, інформаційним змістом та інтерпретаційним полем.
Чуттєвий образ кодує концепт. Він неоднорідний і характеризується такими ознаками: 1) перцептивними
когнітивними, що формуються через органи відчуття; 2) образними, що утворюються в результаті
метафоричного осмислення відповідного предмета чи явища (метафоричний / когнітивний образ).
Перцептивний образ уключає зорові, тактильні, смакові, звукові й нюхові образи.
Інтерпретаційне поле концепту включає когнітивні ознаки, що описують, інтерпретують та
оцінюють його основний інформаційний зміст. Визначають зони концепту, де реалізуються його певні
когнітивні ознаки, а саме: оцінна, міфологічна, енциклопедійна, утилітарна, регулятивна, соцільнокультурна, пареміологічна (сукупність когнітивних ознак, що характеризуються приказками,
прислівʼями, афоризмами, які відображають історичні відносини народу концепту, розуміння його різних
складових частин).
Побудова концепту передбачає встановлення: 1) ключового слова; 2) ядра номінативного поля через
синонімічне розширення ключового слова, аналіз контекстів (художні, публіцистичні тексти);
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3) периферії номінативного поля різними засобами; визначення; 4) лексико-фразеологічного поля
ключового слова за допомогою підбору синонімів, антонімів до нього; 5) дериваційного поля концепту;
6) пареміологічного поля концепту (приказки, прислівʼя, афоризми), для деяких концептів може й не
бути. Указані складники визначають номінативне поле концепту.
Наступний етап  виявлення ієрархії когнітивних ознак концепту. Ними можуть бути складники,
наслідки, сфери, причини реалізації тощо. Польова організація концепту подається за частотністю,
яскравістю ознак на певній периферії, уключає ядро й має вербальне або графічне представлення.
Аналіз викладеного матеріалу дає можливість змоделювати концепт. Рекомендовано три етапи
моделювання. Перший передбачає опис концепту та його образів: 1) перцептивні, 2) когнітивні (метафоричні й метонімічні характеристики денотату концепту: моральні якості, психічні, інтелектуальні,
фізичні якості, культурні навички). Інформаційний зміст концепту утворюється такими когнітивними
ознаками: 1) засіб спілкування, 2) розповсюдженість. Інтерпретаційне поле концепту визначається за
зонами. На другому етапі встановляється ієрархія когнітивних ознак, що включає загальну оцінку,
емоційну, сферу використання, основні функції. Метою третього етапу виступає опис польової
організації ознак. Концепт можна представити вербально (усно / письмово) та графічно у вигляді
малюнка / схеми.
Узагальнення матеріалу, описаного вище, дає змогу стверджувати про доцільність використання
концепту в якості універсальної одиниці набуття знань студентами в процесі формування їхньої мовної
компетенції, а саме застосування концепту як одиниці відбору та організації мовного (лексичного)
матеріалу. У методиці викладання іноземних мов концепт може мати такі значення: 1) базова одиниця
культури; 2) одиниця концептуальній системи індивіда / студента, яка відображає його знання й досвід.
Це зумовлено певними чинниками: по-перше, вивчаючи іноземну мову, студент знайомиться з новими
для нього культурою, засобами її сприйняття та визначення (новими концептами), що інакше
презентують знайому дійсність; по-друге, студент розширює власну концептуальну систему додаванням
до неї нових концептів. Отже, концепт як методична категорія виступає культурно детермінованою
одиницею комунікації, що є вихідною для формування мовної компетенції в процесі вивчення іноземної
мови [8].
Знання в методиці викладання розглядають як інформацію, яка відбирається та впорядковується
тими, хто навчається, у процесі пізнавальної діяльності з іноземної мови й дає змогу виконувати
комунікативну діяльність. Оскільки концепт володіє інформаційним потенціалом, то він реалізовується в
мовленнєвій діяльності та являє собою певний «квант людських знань» [1]. Отже, використання
концепту як одиниці відбору й організації навчального матеріалу на заняттях з іноземної мови, дає
можливість викладачу створити інформаційний простір, працюючи в якому студенти набувають знання.
Відбір концертів доцільно проводити на основі двох принципів: 1) культурної значущості та
2) різноманіття мовних форм. Перший передбачає відбір концептів, інформаційний потенціал яких
відображає ключові духовні й матеріальні цінності носіїв мови. Наприклад, концепти Happiness, Danger,
Health, Work еtc. Згідно з другим принципом, до змісту навчання відбирають концепти різних типів
залежно від способу їх репрезентації у свідомості та домінуючому когнітивному процесі. Серед наявних
потрібно виокремити такі типи концептів, як образи, поняття, схеми, сценарії, фрейми. Усі концепти
обʼєднано в концептосфери  тематичні групи. Наприклад, концептосфера Success уключає такі
концепти: Achievement, Goal, Career, Finances, Family, Leisure, кожний із яких представлений у різних
типах; концепт Achievement можна подати у вигляді поняття (сукупність необхідних ознак предмета:
achievement – sth done successfully, with effort and skills); схеми (узагальнені просторово-графічні
представлення: спайдограми, кластери etc.); фрейму (схеми сцен / знання стереотипних ситуацій
дійсності): achievement, happiness, quality of life, intellect, celebration, relaxing, weekend breaks, books and
reading, ect.); сценарію (послідовності дій у певній ситуації дійсності): subject: a person; activity: to set
goals, to pursue oneʼs goals, to block out negative thoughts, to channel oneʼs efforts, to plan oneʼs progress, to
push beyond oneʼs limits, to become second nature, to use oneʼs imagery and visualization, to surpass oneself, to
manage oneʼs time effectively, to get a job, to promote, to succeed, to achieve success, etc.; place: a company, a
firm, a sport competition, a university, a family, a house, a city, a town, a village, etc.; time: every day / week /
month / year, regularly, etc. Розподіл лексичних одиниць, що складають його номінативне поле, за зонами
чітко визначає сфери спілкування, теми, ситуації й певний мовний матеріал, що дає змогу студенту
успішно реалізувати комунікативний намір. Наприклад, оцінна зона: to be rewarding, to be stimulating, to
be mundane, to be strenuous, to be whiz, to be on a roll, to take keen interest in, to approve of, to be on the top of
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the world, to boost oneʼs confidence, to keep plugging away, to become second nature, to have the world at oneʼs
feet, to be in seventh heaven, to be over the moon, etc. Опис польової організації складових ознак концепту
забезпечує студента лексичними одиницями, що характеризуються частотністю вживання в мовленні,
сполучуваністю, семантичною цінністю, багатозначністю, словотворчою та стройовою здатністю.
Наведемо деякі приклади: ядро  to succeed, success, successful, to be a great success; ближня периферія 
to win, to improve, to do well, to achieve, achievement, progress, to make progress, to manage, effective,
promising breakthrough, to make a breakthrough etc.
Висновки. Урахування викладених вище положень розвиває у викладачів та студентів уміння
відбирати, класифікувати, систематизовувати необхідний мовний матеріал залежно від мети й ситуації
спілкування; удосконалювати та реалізовувати компенсаторні вміння студентів; навчати їх будувати
когерентний дискурс і здійснювати добір потрібних мовних стратегій для його реалізації. Усе це
уможливлює чітку організацію навчального процесу, що забезпечує ефективне формування
міжкультурної компетенції студентів.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективним напрямом подальшого дослідження
виступає пошук способів реалізації когнітивної лінгвістики в навчальному процесі, яка вивчає ментальні
процеси, що відбуваються під час сприйняття, осмислення й пізнання дійсності свідомістю людини. Такі
дослідження дають можливість глибше зрозуміти вербальні процеси комунікації та розробити моделі
навчання успішного формування вторинної мовної особистості.
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Нифака Татьяна, Бовда Елена. Когнитивное направление в методике обучения иностранным языкам. В
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Nifaka Tetiana, Bovda Olena. Cognitive Approach to Teaching Foreign Languages. The article highlights the key
issues of cognitive linguistics, the ways of their application to teaching foreign languages. The correlation between the
sciences has conditioned the emergence of cognitive method in teaching English. The effective organization of the learning
process cannot be possible without their understanding and comprehension. To achieve it semantic cognitive approach to
language analysis has been clarified. The notion of concept is specified. The classification of concepts is given. The ways of

317

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
constructing concepts are outlined. The composition and contents of the concept are analyzed. The stages of constructing the
concept are recommended. The expediency to use the concept as a coherent knowledge structure, a basic unit for the
selection and distribution of lexis is proved. It provides teachers with effective teaching English, regulating studentsʼ verbal
behavior, making them use various language and speech means of communication. The teaching enables the students to
overcome the cross-language interference, to form and improve their compensational skills, to create a coherent discourse
and choose the appropriate forms of its realization.
Key words: teaching methods, cognitive linguistics, concept, stages of constructing, semantic linguistic approach,
language units, cross-language interference.

Стаття надійшла до редколегії
30.03.2016 р.

УДК [378.016:811.111]:792

Надія Петровська

Формування іншомовної компетенції студентів у театрі-студії «Modern Globe»
У статті підкреслюємо важливість ефективних методів викладання іноземної мови, зокрема методики роботи
над постановкою вистав за класиками англійської та американської літератур мовою оригіналу в студентському
театрі. Мета статті – створення умов для формування комунікативних навичок під час роботи над спектаклями.
Завдання дослідження – проаналізувати та науково обґрунтувати методи й прийоми роботи під час драматизації
літературних творів іноземною мовою. Систематизовано та узагальнено теоретичний і практичний матеріал із
проблеми, що досліджується. Описано методику роботи на кожному етапі зі створення театралізованого дійства.
Подано конкретні рекомендації щодо роботи зі студентами індивідуально, у парах та в колективі студентів-акторів.
Доведено ефективність роботи щодо покращення вимовних, інтонаційних навичок, знань граматики та збагачення
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Постановка наукової проблеми та її значення. Досконале володіння іноземними мовами – це
вимога сучасності. Без таких знань неможливо долучитися до міжнародного співробітництва, усвідомити
свою відповідальність у глобальних загальнолюдських процесах. Іноземна мова розкриває перед
людиною нові стилі життя, скарбниці іншомовної культури. Основна мета навчання іноземної мови –
розвиток комунікативної компетенції, тобто здатності здійснювати іншомовне спілкування. Сучасний
стан викладання іноземних мов спрямований на пошук нових способів процесу говоріння іноземною
мовою як під час проведення практичних занять, так і в процесі організації позааудиторних заходів.
Важлива роль, на наше переконання, належить методиці постановки творів англійських й американських
класиків мовою оригіналу. Тому актуальність нашого дослідження очевидна.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблема рольової гри та драматизації була предметом
детального вивчення багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-методистів [2, 3, 7, 8 ] та педагогівпрактиків [1, 4, 5, 9, 10]. Використовуючи театралізовані інсценівки на заняттях з англійської мови й у
позакласній роботі та зважаючи на їх вплив на підвищення мотивації до вивчення предмета, дослідники
цього питання відзначали, що драматизація сприяє підвищенню знань і навичок, отриманих у процесі
навчання, підвищує креативний початок, стимулює фантазію, розвиває памʼять, увагу, дисциплінує,
допомагає подолати пасивність [1, 2, 4, 5, 7, 8]. Педагог-психолог Т. І. Олійник розглядала рольову гру як
чинник мотивації до вивчення англійської мови [10]. Отже, напрацювання вчених і методистів-практиків
із цієї проблеми стали теоретичною базою нашого дослідження.
Мета статті – створення умов для формування комунікативних навичок під час постановок
спектаклів класиків зарубіжної літератури англійською мовою. Для досягнення поставленої мети
проведено аналіз лінгвістичної й методичної літератури з проблем драматизації та театральної педагогіки, запропоновано методи, які є найбільш ефективними під час вивчення англійської мови,
працюючи зі студентами у театрі-студії «Modern Globe».
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Завдання дослідження – проаналізувати та науково обґрунтувати методи й прийоми роботи над
сценаріями під час індивідуальної роботи зі студентами-акторами, на репетиціях спектаклів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Драматизацію як методичний прийом для навчання іноземної мови вперше застосовано в Англії. Родоначальниками використання цього прийому в навчальних закладах вважаються Пітер Слайд та Братан
Уей. На їхнє переконання, традиційні вправи руйнують безпосередність і творчість дітей. Драматизація ж
змушує пропускати ситуацію через себе, надаючи їй особистісного характеру. Оскільки в цьому випадку
до інтелекту підключаються емоції, то це значно підвищує ефективність засвоєння іноземної мови.
Прийом драматизації розвиває комунікативну, творчу та культурну компетенції, сприяючи формуванню в студентів навичок соціального спілкування.
У процесі вивчення англійської мови драматизація трапляється на кожному кроці: лексика,
різноманітні розмовні форми відпрацьовуються не лише в монологічному мовленні, а й у діалогах.
Студенти, спілкуючись на задану тему, нерідко складають свої власні діалоги за ключовими словами. В
усіх цих вправах уже присутній елемент драматизації. Однак при цьому не буває справді драматичних
ситуацій. У навчальних діалогах не завжди виражаються сильні почуття та емоції.
Театральні постановки є важливим і необхідним елементом у процесі вивчення іноземної мови,
оскільки завдяки їм легко долається така перешкода, як «мовний барʼєр». Виникає ситуація гри, рольової
взаємодії, усі виявляються залученими до загального творчого процесу. Спільна робота розвиває вміння
слухати партнера, створює умови для взаєморозуміння, взаємовиручки, закріплює відповідальність за
загальну справу, створює сприятливий психологічний клімат.
Основне завдання в роботі зі студентами, котрі вивчають іноземну мову, – формування пізнавального інтересу до дисципліни. Важлива роль у цій справі належить методу театральної педагогіки,
головний засіб якої – драматична гра, мовна діяльність, мотивація, відсутність примусовості. Це глибоко
особистісна індивідуальна творча діяльність, навчання й виховання в колективі та через колектив,
розвиток психічних функцій і здібностей студентів через розваги. Основну роль у цій методиці відведено
дидактичним іграм. Але якщо гру використовують лише як засіб розваги, відпочинку, то користь від неї
мінімальна. Гра – лише форма, змістом і призначенням якої має бути навчання, у нашому випадку –
оволодіння англійською мовою як засобом спілкування.
Використання театралізації під час навчання іноземної мови ставить перед собою такі цілі:
 формування в студентів навичок спілкування англійською мовою;
 уміння користуватись іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження думок і почуттів,
відтворення почуттів персонажів, ролі яких студент виконує;
 виховання активного творчого й емоційно-естетичного ставлення до слова через підготовку та
постановку вистав.
Під час навчання іноземної мови за допомогою драматизації ми керуємося такими принципами:
 колективної взаємодії;
 доступності;
 активності;
 максимального зближення, координації в оволодінні різними видами мовленнєвої діяльності;
 наочності;
 міцності засвоєння лексичного матеріалу [5, с. 135].
Під час роботи над пʼєсою метод драматизації дає змогу продуктивно працювати над лексикою,
граматикою, вимовою, інтонацією. Робота над твором не є самоціллю, а являє собою природний процес
мовленнєвої передачі його змісту.
У ході репетицій студенти мимоволі запамʼятовують не лише свої слова, але й практично всю пʼєсу,
від початку до кінця. При постановці вистав немає місця «механічному зубрінню», драматизація
спонукає розвиток навичок спілкування англійською мовою, розширює ерудицію, світогляд, студенти
стають емоційно багатші, упевненіші в собі.
У процесі підготовки й проведення театралізованих постановок студенти занурюються в атмосферу
невимушеного спілкування та дружньої обстановки, тим самим підсвідомо прагнучи зробити свій внесок
у спільну справу, що неможливо без застосування знань і вмінь, отриманих як під час занять англійської,
так і в результаті роботи над отриманою роллю самостійно й індивідуально з викладачем.
Думка про створення в себе на факультеті театру зʼявилася ще в 1993 році під час проходження
стажування в США, де при університеті «Old Dominion University» діяв студентський театр; я була
надзвичайно вражена грою студентів. Театр-студія «Modern Globe» діє на факультеті міжнародних
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відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з 2009 р. Із того часу
вистави відбуваються регулярно, двічі на рік: у листопаді (у межах святкування Дня студента) та у квітні
(23 квітня, на день народження великого Шекспіра.
Зараз у репертуарі нашого театру нараховується вже одинадцять спектаклів: драми, комедії,
фантастична феєрія, казка. Як у справжньому театрі, ми маємо свою емблему з девізом «All the worldʼs
stage», печатку «Modern Globe», декорації, костюми. До кожної вистави готуємо афіші, програмки з
дійовими особами та виконавцями, білети, навіть є рекламний відеоролик. Акторами нашого театру є
студенти, випускники й аспіранти факультету, а також викладачі. Активність учасників дуже висока,
навіть відбувається кастинг на деякі ролі.
Постановки вистав здійснюються викладачем разом зі своїми ініціативними, енергійними та
талановитими студентами. Незважаючи на багатогодинні «муки» при написанні сценаріїв, виснажливі
репетиції з «натягнутими нервами» через відсутність того чи іншого актора, після кожного виступу
відчуваєш ні з чим не порівняне задоволення та гордість за своїх студентів. Щирі оплески, посмішки й
побажання від удячних глядачів (друзів, колег, батьків) дають поштовх до втілення нових ідей.
Поділимося досвідом роботи в театрі-студії. Звичайно, акценти розставимо саме на важливості
вдосконалення мовних навичок під час роботи на кожному етапі підготовки вистав.
У книзі великого чеського письменника – драматурга Карела Чапека «Как это делается. Как ставится
пьеса» детально описано етапи роботи над спектаклями з усіма нюансами, казусами, труднощами:
складання сценарію; розподіл ролей; читання ролей; репетиція; продовження репетиції; генеральна
репетиція; премʼєра [6]. Ми зі студентами проходимо всі ці етапи.
Робота над складанням сценарію передбачає перечитування класичного твору в оригіналі, перегляд
фільмів (інколи декілька варіантів відео, бажано із субтитрами) за цим твором англійською мовою. Це
дуже корисно для розвитку навичок аудіювання. Завершений варіант сценарію розсилається електронною поштою кожному учаснику майбутнього дійства для ознайомлення та ретельної роботи зі
словниками різних видів для повного розуміння реплік і контексту. Працюючи над текстом сценарію,
студенти виробляють навички перекладу, ознайомлюються з новою лексикою, удосконалюють вимову
(обовʼязковою вимогою є виписування транскрипції, оскільки тексти оригінальних творів містять багато
архаїчних термінів, власних назв). Багато роботи в цьому плані зроблено під час роботи над творами
В. Шекспіра: «Ромео і Джульєтта» та «Приборкання норовливої» (William Shakespeare «Romeo and
Juliette», «Taming of the Shrew»), Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» (G. B. Shaw «Pygmalion»), Б. Томаса «Вітаю! Я
Ваша тітонька» (Brandon Thomas «Hello! I Am Your Auntie!»), А. Дюма «Три мушкетери» (Alexander
Dumas «The Three Musketeers»). Із надзвичайним захопленням читали студенти детективи А. Крісті
«Десять негренят» і «Вбивство у Східному Експресі» (Agatha Christie «Ten Little Indians», «Murder on the
Orient Express»). Ідею з написання сценарію, присвяченого двадцятирічному ювілею факультету, подано
студентом-аспірантом, а авторство однієї зі сценок також належить йому, решта пʼять – результат
творчості студентсько-викладацького колективу. Складання сценарію одинадцятої вистави, казки
«Попелюшка» («Cinderella») було повністю довірене студентам, і з чим вони успішно впоралися.
Звичайно, робота над корекцією остаточного варіанта сценарію належить викладачеві. Опрацьовуючи
сценарій, студенти мають можливість побачити себе в тій чи іншій ролі. Звичайно, підібрати
кандидатуру на ту чи іншу роль – завдання режисера. Але часто думки збігаються.
Розподіл ролей – довготривалий процес і відповідальний етап, оскільки потрібно підібрати на роль
такого студента, який би зміг відтворити персонажа у виставі, й не образити його, якщо не все буде
виходити в нього із погляду виконання ролі, та звучання іноземною мовою. Завдання викладача – знайти
тактовний підхід до кожного з бажаючих узяти участь у виставі, не відбити бажання грати і, відповідно,
не позбавити студента можливості спілкуватись іноземною мовою та вдосконалювати її.
Читання ролей або індивідуальна робота над англійською вимовою, правильною інтонацією,
драматизацією ролі – найважливіша ділянка роботи з боку викладача. Він на цьому етапі виконує свою
навчальну функцію: консультує, примушує імітувати вимову за допомогою неодноразового повторення
за викладачем. Часто студенти змушені переглядати фрагменти фільмів ще декілька разів.
Прослуховування повторюється неодноразово: спочатку – читання слів зі сценарію, потім – драматизація
ролі напамʼять. Наступний етап роботи – прослуховування діалогів між персонажами. Знову й знову
виправлення вимови, інтонації, граматики, розстановка акцентів. Одночасно слідкуємо за мімікою,
жестикуляцією, діями під час проголошення репліки, діалогу чи монологу.
Репетиції, уключаючи генеральну, забирають багато часу. Керівнику потрібно постійно тримати у
полі зору всю трупу студентів-акторів, уважно прислухатися до читання ролей, ненавʼязливо
виправляючи неточності вимови, логічних наголосів, інтонацій, ретельно слідкувати за недопущенням
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граматичних помилок. Часто репетиції проходять дуже жваво. Однак не обходиться й без зайвих емоцій,
інколи негативних. Але коли на генеральній репетиції всі вже в костюмах, із реквізитом і декораціями,
студенти-актори вживаються в образ – і тоді результати попередньої клопіткої роботи відчуваються
однозначно. Хоча і тут не обходиться без викладача-режисера, якому обовʼязково потрібно виправляти
вже незначні помилки.
Під час премʼєри режисер, звичайно, за кулісами. Його роль – слідкувати за процесом вистави, у
рідких випадках – бути суфлером. Завдання виправлення помилок уже перед ним не стоїть.
Крім зазначених вище К. Чапеком етапів роботи над виставою, у діяльності нашої театральної студії
є ще один нюанс – переклад (створення можливості для тих глядачів, які не так вільно володіють
англійською мовою, зрозуміти суть вистави). Для студентів-міжнародників друга спеціальність яких –
«переклад», дуже важливе залучення до перекладацької діяльності. Найпростіше було здійснити
переклад «Ромео і Джульєтти», адже він уже існує – неперевершений переклад Бориса Пастернака. До
того ж ми використали для цього і прийом так званого «стоп-кадру», коли, поки звучить переклад,
актори завмирають на сцені. Для наступного шекспірівського твору «Приборкання норовливої» обрано
іншу тактику: перед початком вистави демонструвався фрагмент однойменного художнього фільму
(російською й англійською мовами), а в антракті – мультфільми з тим самим змістом. При постановці
«Трьох мушкетерів» переклад став дійовою особою, утілившись у постарілого ДʼАртаньяна, який пише
мемуари та згадує свою таку багату пригодами юність. Схожу техніку використано й у «Десяти
негренятах», коли дві онучки головної героїні, зустрівшись у Луцьку, читають нещодавно знайдений
щоденник їхньої бабусі, де викладено доленосні події та деталі «ідеального вбивства». Для супроводу
комедії «Вітаю! Я ваша тітонька!» звичайні ремарки українською мовою щодо змісту кожної окремої
сцени та кожної конкретної ситуації [3, с. 7–8].
Отже, різноманітні методи вдосконалення іноземної мови можливі не лише під час проведення
занять, але й у позааудиторний час, при опрацюванні кращих творів світового письменництва мовою
оригіналу й постановкою спектаклів іноземною мовою. Результати роботи в театрі-студії «Modern Globe» –
свідчення покращення якості знань англійської мови студентів-акторів факультету міжнародних
відносин. Робота в студентському театрі відкриває впевненість та індивідуальність у кожному, дає
можливість адаптації в колективі, формує моторику, пластику, розвиває памʼять та уяву, навчає дикції й
правильної англійської вимови та інтонації, удосконалює навички граматики та перекладу. Це – шлях до
розвитку комунікативної компетенції студентів. Активна роль у позааудиторних заходах, зокрема в
театральній студії, – це підготовка до вільного спілкування зі своїми однолітками, у тому числі
іноземними. Відповідно в умовах інтеграції України до міжнародної спільноти це дасть студентамміжнародникам змогу в майбутньому долучитися до міжнародного співробітництва.
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Петровская Надежда. Формирование иноязычной компетенции студентов в театре-студии «Modern
Globe». В статье подчеркивается важность эффективных методов обучения иностранному языку, в частности
методике работы над постановкой спектаклей классиков английской и американской литератур в оригинале. Целью
статьи является создание условий для формирования коммуникативных навыков во время работы над спектаклями.
Задача исследования – проанализировать и научно обосновать методы и приемы работы во время драматизации
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литературных произведений на иностранном языке. Систематизирован и обобщен теоретический и практический
материал по исследуемой проблеме. Описана методика работы на каждом этапе по созданию театрализованного
представления. Поданы конкретные рекомендации относительно работы со студентами индивидуально, в парах и в
коллективе студентов-актеров. Доказана эффективность работы по улучшению произносительных, интонационных
навыков, знаний грамматики и обогащения лексики. Участие в театрализованных спектаклях на английском языке
повышает интерес к изучаемому предмету, способствует наиболее полному достижению комплексной цели –
формированию коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: драматизация, эффективный метод, коммуникативная компетенция, интонация,
лексический запас.
Petrovska Nadiya. The Formation of Foreign Language Competence of Students in Theatre Studio «Modern
Globe». The article deals with the effective methods of teaching foreign languages, in particular, with methods of work at
staging English and American classics in the original. The aim of the article is creation of conditions for formation of
communicative skills the work at plays. The task of the investigation is to analyze and to prove scientifically the methods of
work at dramatizing literary works in foreign language. Theoretical and practical material on the problem is systematized.
The methods of work at each stage of creation of the plays are described. The concrete recommendations as to work with
students individually, in pairs and in groups of actors are given The effectiveness of work with studentsʼ pronunciation,
intonation, grammar and vocabulary, raise their interest to the subject they study, promotes the achievement of the main goal –
the formation of communicative competence.
Key words: dramatization, effective method, communicative competence, synonyms, intonation, vocabulary.
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