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УДК 81-114
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TOWARDS A DEFINITION OF LEXICAL BLENDING
In this paper, I review literature on lexical blending, focusing on a number of controversial issues. I propose
arguments for or against some of the claims considered and introduce my definition of lexical blends.
Key words: blending, word-formation, clipping, compounding
У даній статті проведено огляд літературних джерел, присвячених лексичному блендингу, а саме деяких
дискусійних питань з даної теми. Ми пропонуємо аргументи за та проти деяких аналізованих у роботі тверджень та подаємо своє визначення лексичних блендів.
Ключові слова: блендинг, словотвір, усічення, основоскладання
В данной статье проводится обзор литературных источников, посвященных лексическому блендингу, а именно некоторых дискуссионных вопросов по данной теме. Мы приводим аргументы за и против
анализируемых в работе утверждений и предлагаем свое определение лексических блендов.
Ключевые слова: блендинг, словообразование, усечение, основосложение

1. Introduction
There is little agreement in the literature on the definition of lexical blends. Most treatments of the phenomenon
considered converge on a definition of blends as words formed by combining two or more words which may have
been clipped. In this paper, I intend to provide some insights into the nature of blends. Thus, the goals of this paper
are (i) to provide arguments for or against some points of contention encountered in the literature on lexical blending,
and (ii) to formulate my own definition of a blend. Establishing an exhaustive definition of a blend is essential, since
it will advance research on blending by enabling the linguists who adopt it to focus on a more narrowly-defined set of
linguistic phenomena.
For clarity it is necessary to start by defining some of the key terms used in the context of discussions on blending.
First, the words which form a blend are referred to as source words (SW) in this paper (see also Gries [2004], Lehrer
[2007], Brdar-Szabó & Brdar [2008]). Second, I will refer to the fragments of the clipped SWs as splinters (see also
Lehrer [2007] and Ronneberger-Sibold [2012]).
Below, I will discuss the following aspects of blending: segmental overlap of SWs or splinters, clipping of SWs,
relation of blending to compounding, and neoclassical elements in blends. All these aspects to a different degree
cause some disagreement among linguists attempting to define blending; thus, the discussion thereof is essential for
formulating my own definition of blends.
2. Segmental overlap of SWs or splinters
Words formed by two or more SWs with a homophonic overlapping sequence are blends. For example, the words
fling and linguist share the homophonic sequence /lɪŋ/. As demonstrated in (1), a blend derived from these SWs has
ling as an overlapping sequence.
(1) flinguist < fling linguist1
(a member of an Ultimate Frisbee team formed by linguists)
Words like those in (1) are identified as blends both in early works on blending (see Bergström [1906], Wood
[1911], and others) and in more up-to-date analyses of blends. However, to my knowledge, there is one exception in
the contemporary literature. Namely, Ralli & Xydopoulos [2012] do not consider words involving segmental overlap
as blends. In their analysis of Modern Greek blends, Ralli & Xydopoulos [2012:35] consider a word as a blend only if
no SW used for deriving it remains intact. Unlike a number of linguists who view words like flinguist in (1) above as
preserving both SWs intact (Plag [2003], Bat-El [2006], and Konieczna [2012]), Ralli & Xydopoulos [2012: 46] claim
that one of the SWs in examples like that in (1) is clipped via haplology. The logical question is: if one accepts Ralli &
Xydopoulos’ [2012] formal requirements to blends, should one consider the French example in (2) below as a blend?
(2) a. franglais < français anglais
b. franglais < français anglais
‘Frenglish’ ‘French’ ‘English’

1

In this paper, I underline the overlap in blends and put the parts of the source words which form a blend in bold type.
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It can be postulated that the SW français is clipped to the remaining splinter fran•2, while the SW anglais is
clipped via haplology to the splinter •glais (see (2a)). Accepting this postulation would mean recognizing franglais
as a blend. Alternatively, one can view français as being clipped to fr• and anglais as remaining intact (see (2b)), in
which case franglais would not be considered as a blend.3 Thus, the claim that words which demonstrate the overlap
of homophonous sequences always involve clipping is problematic, as it is not clear which of the SWs is clipped.
Another logical question is: how do Ralli & Xydopoulos [2012] classify words like flinguist in (1) or their own
Modern Greek example repeated in (3)? I assume that they view such words as clipped compounds, since they claim
that such words «are built in accordance with the compounding processes, but are reduced via haplology» [Ralli &
Xydopoulos 2012:46].
(3) panoleθriamvos < panoleθria θriamvos
‘disaster and truimph’ ‘disaster’ ‘triumph’
[(15b) in Ralli & Xydopoulos 2012:46]
I will discuss the criteria I use for discriminating between blends and (clipped) compounds further in this section.
For now it should suffice to say that those criteria are not limited to formal characteristics of splinters. For example,
I support Plag’s [2003:121] claim that clipped compounds are simply a shortened form of existing compounds. For
example, the use of the English clipped compound in (4) is paralleled by the use of the corresponding non-clipped
compound science fiction. Since, as far as I know, there are no corresponding non-clipped compounds to the examples
in (1) and (3), I conclude that they should not be considered as clipped compounds.
(4) sci-fi < science fiction
Bauer [2012:19] claims that some blends are more prototypical than others. If this is true, blends involving
segmental overlap are perhaps the most prototypical of all blends. It seems that blends with segmental overlap are the
best compromise between two competing goals pursued when forming a blend: to truncate the SWs in order to allow
the blend to have the length of a single word, on the one hand, and to preserve the maximum number of segments of
the SWs in order to increase semantic transparency of the blend, on the other hand [Ronneberger-Sibold 2012].
3. Clipping of SWs
That words formed by combining the first part of the SW1 and the second part of the SW2 are blends is generally
agreed upon in the literature (Bergström [1906], Wood [1911], Plag [2003], Gries [2004], and Bat-El [2006]). Plag
[2003:123] formulates the following blending rule, with A, B, C, and D referring to the respective parts of the elements
involved: AB + CD → AD. Different variations of this rule are possible.
Potentially, we can identify words with the structure ABD and ACD as blends. Words of the ABD type occur much
less frequently than those of the ACD type, which presumably is linked to the blends’ recognisability. Bauer [2012:
13] claims that recognisability is easier for word beginnings than for endings. Thus, when forming blends one would
be more likely to clip more segments of the SW1 than the SW2 [Gries 2004:654, and Bauer 2012:13]. In this paper, I
view the relatively rare examples of ABD words, e.g. (5), as blends.
(5) wintertainment < winter entertainment
[Lehrer 2007:117]
However, all the numerous ACD type words I have encountered are reduced compounds (I will eleborate on this
in section 4).
One could also consider configurations of the BD and AC type as blends. However, I have only come across one
example of a blend formed by final splinters of the SWs (see the English example in (6)), which was pointed out to me
by A. Pounder [personal communication, 6 August 2013].
(6) Sippi-see-kansas < Mississippi Tennessee Arkansas
[Hanson 2010]
Thus, I assume that even if blends formed by final segments of SWs appear in a language, they must be very rare,
which is in tune with Bauer’s [2012] observation regarding recognisability mentioned above. In (6), recognisability
can be attributed to the uniqueness of the geographical names. As for the words of the AC type, they are common.
However, they are normally viewed as reduced compounds (see section 4).
4. Relation of blending to compounding
Although compounding and blending share some characteristics, I will follow many linguists (e.g. Bat-El [2006],
Xruščeva [2011], Gries [2004], and others) in arguing that they are two separate types of word-formation, so that
blends are not a subtype of compounds (as argued, for example, by Lehrer [2007] and Arcodia & Montermini [2012]).
Below, I will provide some arguments to support my claim.
2
Following Bat-El [2006], I will use the symbol • to mark the edge of the splinter from which certain phonological material
has been clipped.
3
The latter clipping pattern is possible, since a SW can be clipped on the border of syllable constituents, e.g. an onset and a
rhyme [Plag 2003: 123–124, Bat-El 2006: 69, Xruščeva 2011: 50-51, and Bauer 2012: 17], and there is a tendency to preserve more
segments of the rightmost SW, compared to the leftmost one [Bauer 2012: 13; Gries 2004:654].
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The most obvious characteristic shared by blends and compounds is that they combine two or more words into one.
However, the compounding operations which result in forming blends are different from those which result in forming
compound words. Firstly, the possible combinations of the formal, semantic, and syntactic rules which trigger the
formation of blends are different from the combinations of the rules which produce compounds. For example, while
the syntactic rule combining a noun and a verb can be combined with a formal rule of compounding in the formation
of a Ukrainian blend, such a combination cannot produce a Ukrainian compound. Additionally, the compounding of
the SWs into a blend may involve the overlap of the homophonous sequences, which does not happen in the formation
of compounds. What is more, a compounding operation can be applied subsequently to the process of clipping of the
inner edges of the SWs in forming blends, but not compounds. The assumption that the operations of compounding
and clipping are applied when forming blends explains the observation that languages exhibiting more compounding
and clipping are more likely to have many blends [Brdar-Szabó & Brdar 2008:183]. It should also be observed that an
obligatory application of the compounding operation is not exclusive to formation of blends (consider, for example,
reduplication).
Another similarity between compounds and blends is their headedness: both blends and compounds can be either
headed (endocentric) or non-headed (i.e. exocentric). However, the difference between blends and compounds with
respect to this characteristic is emphasized by Bat-El [2006]. In some languages, endocentric compounds demonstrate
a fixed order of the head and the modifier, while blends do not. For example, both in French and Hebrew compounds
are strictly left-headed, but blends can be either right- or left-headed [Bat-El 2006:67, Arcodia & Montermini
2012:94–95]. This can be illustrated by the left-headed French example in (7a) and the right-headed French example
in (7b), where the heads are italicised.
(7) a. nostalgérie < nostalgie Algérie
‘nostalgia for Algeria’ ‘nostalgia’ ‘Algeria’
b. musictionnaire < musique dictionnaire
‘music dictionary’ ‘music’ ‘dictionary’
[(2b) in Arcodia & Montermini 2012:95]
An additional argument in favour of a close relation between blends and compounds is that the constraints on the
lexical categories which can be combined to form a word apply both to blends and compounds in a given language.
However, as discussed above in this section, some linguists note that blends are more permissive than compounds:
they may allow combinations of syntactic categories that do not appear in compounds [Bat-El 2006:67, Arcodia &
Montermini 2012:95]. For example, while in French Verb+Verb compounds are ungrammatical, blends do display
this «illegal» category combination, as Arcodia & Montermini [2012] put it, as in (8).
(8) pleurire < pleurer rire
‘cry and laugh’ ‘cry’ ‘laugh’
[Arcodia & Montermini 2012:95]
The claim that blending and compounding are two different types of word-formation can also be supported by the
difference in phonological complexity of blends and compounds. Unlike compounds, blends can be subject to stemlevel phonological processes, which leads me to conclude that there is no prosodic word boundary between the splinters
of a blend. For example, as pointed out to me by D. Flynn [personal communication, 26 Nov. 2013], Canadian raising
takes place in the blend in (9a), but not in the compound in (9b). Presumably, the prosodic word boundary between
the constituents of the compound in (9b) separates the diphthong target from the voiceless consonant trigger, therefore
blocking Canadian raising. On the other hand, the absence of the prosodic word boundary between the splinters of the
English blend in (9) allows for Canadian raising to take place.
(9) a. nichrome < nickel4 chrome
b. bi-chrome
Finally, words formed by two initial splinters, like the Ukrainian example in (10) below, are occasionally referred
to as blends in the literature [Borgwaldt et al. 2012, Konieczna 2012, Ronneberger-Sibold 2012].
(10) mexmat < mexaniko-matematyčnyj (fakul’tet)
‘Faculty of Mechanics and Mathematics’ ‘mechanic’ ‘mathematic’ ‘faculty’
However, I argue that they are reduced compounds, as opposed to blends. This is in tune with the primary works
in which the term «blending» was established [Bergström 1906, Wood 1911 and others]. Bat-El [2006:66] also asserts
that such structures, as well as words in which only the first SW undergoes truncation, are characteristic of clipped
compounds [Bat-El 2006:66]. Importantly, to my knowledge such words tend to have existing non-reduced compound
correspondents [Plag 2003:121]. However, it is fair to say that if a word of the ACD type satisfies all our requirements
for blends and does not have a corresponding full compound, it can be considered as a blend.

4

Crucially, the diphthong is only used in the blend, the SW1 being pronounced with /ɪ/.
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5. Neoclassical elements in blends
Neoclassical elements are lexemes originally borrowed from Latin or Greek, whose combinations are of modern
origin, e.g. bio- in (11a) and photo- in (11b) [Plag 2003].
(11) a. biochemistry
b. photograph
[Plag 2003:74]
Such elements have a questionable status in word-formation because they exhibit features of both affixes and roots.
It is important for us to decide what status to assign to such elements for the following reason. On the one hand, if we
consider orto- in (12) as an affix, then the Ukrainian word orto-dushka is an affixed clipping. On the other hand, if we
view it as a root, then orto-dushka is a blend. In this paper, I will consider neoclassical elements as bound roots for
reasons outlined below.
(12) ortodushka < orto- podushka
‘ortho-pillow’ ‘ortho-’ ‘pillow’
On the one hand, it is true that neoclassical elements share some properties with affixes: they have a stable
position, e.g. narco- is word-initial and -holic is word-final [Konieczna 2012:65], and they can only be used as bound
morphemes. On the one hand, firstly, as Konieczna [2012: 65] points out, they preserve lexical meaning, rather than
acquiring more general meaning, like affixes (e.g. narco- and -holic mean ‘drug’ and ‘addicted to’, respectively).
Moreover, in certain cases neoclassical elements can be attached not only to words, but also to other neoclassical
elements, as in (13). Considering the neoclassical elements in (13) as affixes would undermine the basic assumptions
about the general structure of words [Plag 2003].
(13) ecology < eco- -logy
Finally, Plag [2003: 174] notes that words formed by combining a neoclassical element with a base behave exactly
like compounds formed on the basis of native words: for example, a kitchen sink is a kind of sink, while biochemistry
is a kind of chemistry. The only difference between neoclassical forms and native compounds is that the non-native
elements are obligatorily bound.
Assigning neoclassical elements the status of a bound root allows me to consider the Ukrainian example in (14)
as a compound and the Ukrainian examples in (15a,b) as blends. In (14), the bound root is combined with a full (as
opposed to clipped) base. In (15a) it is combined with a fore-clipped SW, i.e. the splinter dushka, while in (15b), there
is a segmental overlap of the neoclassical element and the SW.
(14) orto-poduška
‘ortho pillow’
(15) a. ortoduška < orto- poduška
‘ortho pillow’ ‘ortho-’ ‘pillow’
b. akvas < akva kvas
‘kvas diluted with water’ ‘aqua’ ‘kvas’
Based on all the argumentation provided above, I can now propose a definition of blends. Thus, a blend is a word
formed by merging two or more SWs. Such merging of the SWs must involve either clipping of their inner edges or
an overlap of the SWs’ fragments due to their homophonicity.
6. Conclusion
There is no agreement in the literature on the exact delimitation of the concept of lexical blending. Therefore,
there is a need to shed some light onto the essense of a lexical blend. Without having a comprehensive defintion of
blends, linguists run the risk of making weak or even incorrect generalisations regarding the ill-defined sets of words
considered in their works.
The arguments which I presented in this paper lead to a more accurate description of the phenomenon of lexical
blending. My analysis enables one to exclude certain formations from the group of words referred to as blends.
For example, I argued for differentiating between blends and reduced compounds. More generally, I argued against
the assumption that blends are a sub-type of compounds. Additionally, I challenged the claim that words involving
segmental overlap should not be viewed as blends. Finally, I gave reasons in support of the claim that neoclassical
elements are bound roots, which allows one to consider words composed of splinters and neoclassical elements as
blends. The exhaustive definition of blends presented here is significant, since having adopted it, an analyst of blending
can focus on studying more specific questions regarding this type of word-formation.
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LEXICAL CHANGES IN THE UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES
SINCE THE FALL OF COMMUNISM
The objective of the paper is to trace and analyze Ukrainian and Russian language use, paying particular attention
to lexical innovations, neologisms, and satirical allusions. These changes are presented as the continuation of a steady
process of democratization or liberalization of the Ukrainian language, a phenomenon some researchers attributed
only to Russian. The analysis of new words not registered in the dictionaries is provided.
Key words: lexical and morphological changes, language, lexical innovation, neologisms, satirical allusions.
Метою статті є прослідкувати і проаналізувати використання української та російської мов з особливою увагою на лексичні інновації, неолоогізми та сатиричні натяки. Ці зміни представлення як продовження
стабільного процесу демократизації і лібералізації української мови, феномену, який вважався невідємною
властивістю російської мови. Представлено аналіз нгвих слів не зазначених у словниках.
Key words: лексичні і морфологічні зміни, мова, лексичні інновації, неологізми, сатиричні натяки.
Цель статьи проследить и проанализировать использование украинского и русского языков с особенным
вниманием на лексические инновации, неолоогизмы и сатирические намеки. Эти изменения представлены как
продолжение стабильного процесса демократизации и либерализации украинского языка, феномена, который
считался неотъемлемым свойством русского языка. Представлен анализ новых слов не отмеченных в словарях.
Key words: лексические и морфологические изменения, язык, лексические инновации, неологизмы, сатирические намеки.

Ukrainian has managed to develop and re-connotate its vocabulary referring to the new status in the post-USSR
period and distancing itself to a certain extent from Russian [the concrete examples of this vocabulary has been
presented in the aticle], though influence of Russian has not disappeared altogether. Trends of extensive borrowings
from English in Russian and Ukrainian have been analyzed.
Extreme colloquilization of Russian and Ukrainian press leads to low-level style of the language and further to
criminal argot/jargon and vulgarity. What was forbidden and not allowed previously flooded the pages of Ukrainian
and Russian press.
Knowledge of political context is required for understanding the language of contemporary mass media. The
research is based mostly on the source data taken from contemporary Ukrainian and Russian press (newspapers,
magazines, etc.).
Development of the lexical innovations in both Ukrainian and Russian of the 90-ies and the end of the century has
been traced and compared with recent (2001-2013) innovations.
Recent publications on Ukrainian language issues in the West. As Michael M. Naydan (2006: 150)1 remarks:
«While the Ukrainian language (like many of the other Slavic «less commomly taught languages» [LCTLs] but from
their perspective no less significant languages [NLSLs] of the former USSR) had been relegated to secondary status
and was under constant pressure to assimilate to the politically more powerful Russian language, its East Slavic
neighbor, it survived and has perhaps been removed from the endangered language list – with at least the possibility
of developing in a natural way». The beginning of this century saw (witnessed) some increase in publications on
Ukrainian language issues. This macropicture from the sociolinguistic perspective was probably the best covered in
Laada Bilaniuk’s (2005) monograph2. Articles in scholarly journals complemented this picture. Issues of language and
ethnicity (see Kulyk 2006)3, Russian-Ukrainian confrontation (see Fournier 2002)4, gender and language (see Bilaniuk
2003)5, language and politics (see Polkovsky 2005)6 have been researched and touched upon.
Language Change. We witness unprecedented language change. Researchers pay close attention to this
phenomenon. Among the recent publications it is worthy to notice thorough publication by Jonathon Keats7.
Keats (front cover of the book) talks about «… the interplay between words and ideas in our fast-paced tech-driven
use-it-or-lose-it society». For him scientific and technological neologisms are very important. According to Keats
(vii) «we live in an age of specialization». We are amazed by «fascinating glimpse of novel language as it comes into
being» (Keats, front cover).
Naydan, Michael. Slavic and East European Journal and Fifty Years of Ukrainian Studies. In Slavic and East European Journal, Vol. 50, No.1 (2006): 150-58.
2
Bilaniuk, Laada (2005). Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. Ithaca and London: Cornell University Press, 2005.
3
Kulyk, Volodymyr. Constructing common sense: Language and ethnicity in Ukrainian public discourse. In Ethnic and Racial
Studies, Vol. 29, No. 2 (March 2006): 281-314.
4
Fournier, Anna. Mapping Identities: Russian Resistance to Linguistic Ukrainisation in Central and Eastern Ukraine. In Europe-Asia Studies, Vol. 54, No.3 (2002): 415-33.
5
Bilaniuk, Laada. Gender, language attitudes, and language status in Ukraine. In Language in Society 31: 1(2003): 47-78
6
Polkovsky, Valerii. The Language of the Presidential Election Campaign in Ukraine. In Canadian Slavonic Papers, Vol.
XLVII, Nos. 3-4 (2005): 317-31.
7
Keats Jonathon. Virtual Words: Language on the Edge of Science and Technology. – Oxford: Oxford UP, 2011. – 177 pp.
1
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All living languages are susceptible to change. However, specific periods in their development bring more radical
dimension to the change than others. Constant change is becoming the norm of life and it is not an easy task to talk
about (and even more difficult to reflect on) the current state of a language that is being molded by this ongoing
process of change.
Recent literature on lexical and morphological changes in Contemporary Russian and Ukrainian.
Amoing the recent publications on lexical and morphological changes in Contemporary Russian and Ukrainian the
following articles could be commended: Vinogradova Valentina. Slovoobrazovanie i aksiologiia [Word-Formation
and Axiology] // Reflection of History and Culture…8 (2010): 60-66; Iermakova Olga. Nekotorye osobennosti
russkogo mentaliteta, otrazhennye v slovoobrazovanii [Some Peculiarities of Russian Mentality, Reflected in WordFormation]//Refelection of History and Culture… (2010): 85-90; Karpilovs’ka Ievheniia. Nova Ukraina u slovotvirnii
nominatsii: Zminy u movnomu «kreslenni» svitu [New Ukraine in Word-Formation Nomination: Changes in the
Language «Drawing» of the World]//Reflection of History and Culture… (2010): 91-109. [Karpilovs’ka notices that
the changes in the society for 19-year independence period have been reflected in Ukrainian language9. She comments
various types of lexical innovations, reaction of language on sociodynamics. According to Karpilovs’ka 92 we have
the fund of innovations in the Ukrainian language for the period of independence with over 17 000 units and fund of
the Ukrainian language of the Soviet period with over 170 000 units. Sociodynamics of new Ukraine is fascinating
(Karpilovs’ka 93)]; Koriakovtseva Elena. Proizvodnye Nomina Actionis i iazykovyi obraz postsotsialisticheskogo
obshchestva (na materiale russkogo, pol’skogo i cheshskogo iazykov) [Derivative Nomina Actionis and Language
Image of Post-Socialist Society (Based on the Material of Russian, Polish and Czech Languages]// Reflection of
History and Culture… (2010): 133-144 [Mass media are the main «delivers» of neologisms – considers Koriakovtseva
133. Russian nomina actionis ending in –izatsiia are becoming very popular.
Izmenenie obshchestvennogo stroia, povliiavshee na sovremennuiu russkuiu lingvokulturu i obuslovivshee smenu
leksicheskikh paradigm, privelo k poiavleniiu neologizmov …
‘Change of the social order, influencing current Russian linguistic culture and determining the change of lexical
paradigms led to the neologisms appearance…10.
Koriakovtseva talks about social dialogue aggression11, banditizatsiia vsei strany – ‘banditization of the whole
country’, change of political lexicon and political jargon in particular, rapid fall of speech culture and general culture
in all social and age groups, including people working in mass media, TV and radio.12
Konfliktno-agressivnyi i konfliktno-manipuliatorskii tip rechevogo povedeniia zhurnalistov, eskalatsiia rechevoi
agressii v SMI vysvobozhdaiet v ikh adresatakh otvetnuiu agressiiu
‘Conflict-aggressive and conflict manipulative type of journalists’ speech behavior, escalation of speech
aggression in mass media relieves in their adressees responsive aggression’ – considers Koriakovtseva 137. Internetforums are full of derogatory terms, the communication style is very aggressive]; Lukashanets Elena. Argo i kul’tura:
Slovoobrazovatel’nyi aspekt [Argot and Culture: Word-Formation Aspect]// Reflection of History and Culture…
(2010): 155-164; Miloslavsky Igor. Rol’ slovoobrazovaniia v rasshirenii kognitivnogo prostranstva russkogo iazyka
[Word-Formation Role in the Expansion of Cognitive Space of Russian Language]// Reflection of History and
Culture… (2010): 176-180 [Miloslavsky 176 talks about «word deficit». Direct loans and calques – their importance
(179)]; Ohnheiser Ingeborg. (Anti-) utopicheskoe slovoobrazovanie v romane G. Orwell-a «Nineteen Eighty-Four»
i ego perevodakh na russkii, pol’skii i cheshskii iazyki [(Anty-) Utopian Word-Formation in G. Orwell’s Novel
«Nineteen Eighty-Four» and its Translations into Russian, Polish and Czech Languages]//Reflection of History and
Culture.. (2010): 222-235. The features of Newspeak (novoiaz), according to Ohnheiser (2010: 223) are: metaphorics
based on the opposition «my: oni» (we-they) (my- edinaia sem»ia sovetskikh narodov; bratskii; otets rodnoi (Stalin):
oni = otreb»e, svalka, iazva)» (we- the unified family of Soviet nations; brotherly; dear father (Stalin): they – dump);
Limited choice of lexical material and high predictability of word combinations; active neology, including
various types of abbreviations and their derivatives; tavtology (demokratiia – narodnaia demokratiia) ‘democracy –
people’s democracy’. The author speaks about totalitarian experience of the Ukrainian language during Soviet period
(Ohnheiser 224); Ulukhanov Igor. K voprosu ob otrazhenii v slovoobrazovanii iavlenii real’nogo mira [On Reflection
of Real World Phenomena in Word-Formation]//Reflection of History and Culture… (2010: 298-307).
[In his article Ulukhanov (2010: 298) talks about «iazykovaia kartina mira» (language world picture), «model’
mira» (world model), «kartinka zhizni» (life picture)].
Kysliuk Larysa. Natsional’nomovni resursy vidobrazhennia sotsiodynamiky [National Language Resourses of
Social Dynamics Reflection]// Reflection of History and Culture… (2010: 393-408).The lexeme derzhava ‘state’ got
the status of «key word» since 1991.13 Stabil’nym vzhyvanniam vidrizniaiet’sia derzhbiudzhet, zafiksovane v usikh
slovnykakh, pochynaiuchy z 1930-kh rr. ‘The word derzhbiudzhet ‘state budget’ has been enjoing stable usage, fixed
Vidobrazhennia istorii ta kul’tury narodu v slovotvorenni: Dopovidi XII Mizhnarodnoi konferentsii Komisii zi slov»ians’koho
slovotvorennia pry Mizhnarodnomu komiteti slavistiv (25-28 travnia 2010 r., Kyiv, Ukraina)/ Uporiadkuvannia ta naukove redahuvannia N. F. Klymenko i Ie. A. Karpilovs’koi. – K.; Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2010. – 472 s. «Reflection of History and
Culture of the People in Word-Formation:» Papers of XII International Conference, the Commission on Slavic Word-Formation at
the International Committee of Slavists within its session in Kyiv on May 25-28, 2010»
9
see Karpilovs’ka 91.
10
Koriakovtseva 134.
11
Koriakovtseva 134.
12
Koriakovtseva 137.
13
Kysliuk 393.
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in all dictionaries, beginning from 1930’s’. This statement can be supported by numerous examples: derzhdopomoha
‘state support/assistance’ [title of the article Problemnym bankam obitsiaiut’ derzhdopomohu ‘State Assistance has
been promised to Problematic Banks’14, derzhbanky ‘state banks’, Derzhsluzhba turyzmu i kurortiv ‘State Service of
Tourisms and Resorts’15.
Adjective ukrains’kyi ‘Ukrainian’ as well as acronyms with this component have been widely used (see, for
example: Ukrains’ka Hreko-Katolyts’ka Tserkva zminiuie svoie kerivnytsvo ‘Ukrainian Greek-Catholic Church
Changes Its Leadership’16; UHKTs bula zaboronena ‘Ukrainian Greek-Catholic Church was Forbidden/Prohibited’.17
Use of radians’kyi ‘Soviet’ in Contemporary Discourse. Has the adjective radians’kyi ‘Soviet’ (in rare cases
adjectivized noun radians’ki ‘Soviet ones/the Soviets’) been enjoying popularity in contemporary discourse (in
particular mass media discourse)? Some linguists claim that it has been falling out of active use and joining the
category of passive lexemes. Our examples show that the situation is opposite (some of the examples only found in the
journal18: Tserkva perezhyla radians’ki represii i zaborony, periody pidpil’noho isnuvannia, ii ne zlamaly radians’ki,
ne zlamaiut’ i donets’ki», – hovoryt’ lider VO «Svoboda» Oleh Tiahnybok ‘«The church survived Soviet repressions
and prohibitions, periods of underground existence, it was not bent/broken by the Soviets, it will not be by Donetsk
ones» – says leader of the All-Ukrainian Union «Svoboda» Oleh Tiahnybok’, p. 5); «Mozhlyvo, hraie rol’ radians’ke
mynule – molodym ukraintsiam tsikavo spilkuvatysia z inozemtsiamy», – reziumuie ekspert ‘«Maybe, the Soviet past
has some importance – young Ukrainians like to communicate with foreigners» – sums up the expert’ (p. 15); U
sil’s’komu «supermarketi» bulo praktychno vse – vid soli do pral’nykh mashyn, khocha siristiu i obsharpanistiu
mahazyn nahaduvav radians’ki 80-ti ‘In the rural/village «supermarket» there was practically everything – from salt
to washers/washing machines, though by its grayness and shabbiness the store reminded Soviet 80’s’ (p. 34); ‘Tsentr
korablebuduvannia Radian’koho Soiuzu», – os’ tak neshchodavno nazyvaly Mykolaiv. A radians’ke korablebuduvannia
posidalo odne z chil’nykh mists’ v sviti ‘«The center of ship-building in the Soviet Union,» – this is how Mykolaiv
was recently called. And the Soviet ship-building was one of the world’s leaders’ (p. 36); Radians’ka promyslovist’
vyrobliala tretynu viis’kovykh korabliv u sviti i bula v pershii desiattsi lideriv iz tsyvil’noho sudnobuduvannia ‘Soviet
industry produced 1/3 of world’s military ships and was among first ten in civil ship-buiding’ (p. 37).
SRSR ‘the USSR’ is also used (Vil’noho rynku novykh avtomobiliv u Venesueli nemaie, iak kolys’ u SRSR, treba
stoiaty v cherzi abo pereplachuvaty ‘There is no free market of new cars in Venezuela, the same as it was in the
former USSR, one has to be on a waiting list or overpay’ (p. 33). Radians’kyi Soiuz ‘the Soviet Union’ is also known
as simply Soiuz ‘Union’:
U den’, koly rozsypavsia «Soiuz’,
Ia vtishyvsia i vidchuv smertel’nu vtomu
‘That day when «the Union» collapsed,
I felt satisfaction and mortal fatigue’.19
Postradians’kyi ‘post-Soviet’ has been used as well (rynky postradians’koho prostoru ‘markets of post-Soviet
space’)20; postradians’kyi svit ukrains’koi literatury ‘post-Soviet world of Ukrainian literature’21; postradians’ka
solom»iana vdova ‘post-Soviet straw widow’22. New discourse brought also derogatory terms: sovdepivs’kyi23,
komuniaky24, Sovdepiia ‘the USSR’, Sovok ‘Soviet Union’, sovok (citizen of the Soviet Union, or post-Soviet states
nostalgic about former regime), sovkovyi etc. Vladimir Novikov (2008:144)25 mentions that sovok was one of the main
language concepts of Gorbachev-Yeltsin epoch. According to him, it has been actively used for about ten-fifteen years
and now has been going to the passive fund of the Russian vocabulary. But not in Ukraine. It has been used even more
than earlier. People are not willing to live according to the emposed Soviet/Russian model regarding development of
their country, culture, education, etc.
Internationalisms (primarily English borrowings). Borrowings from English are abundant and quite often their
Ukrainian equivalents could be found, but are not registered. Among the internationalisms found in one issue of the
journal26: shopinh, mediabainh, loukoster, developers’kyi proekt, developery, rieltory, volontery (though Ukrainian
equivalent dobrovoltsi has been provided), maister-klas. TV announcer27 uses the following announcement that does
not require any translation: Brend, trend i boifrend.
Activation of truncated components in word combinations. Truncated adjectives/nouns + noun (in rare cases other
adjective plus noun) are abundantly used in Contemporary Ukrainian and they find their registration. Typical examples

journal weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 7.
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 7.
16
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 5.
17
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 5.
18
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011.
19
Bastiuk Bohdan. Tsilushka. – Ternopil’: Dzhura, 2000. – 84 pp: 65.
20
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 30.
21
Kononenko Ievheniia. Bez muzhyka: Prosus nostalgos. – L’viv: Kal’variia, 2006. – 208 pp: 29.
22
Kononenko 94.
23
Kononenko 16.
24
Kononenko 17.
25
Novikov Vladimir. Novyi slovar’ modnykh slov. – M.: AST: Zebra E, 2008. – 192 pp. – (Biblioteka Modnoi Zhizni).
26
weekly.ua, N. 7, 18-24.2011.
27
TSN program, 16.03.2011.
14
15

Серія «Філологічна». Випуск 44

11

are: Kabmin (Kabinet ministriv) ‘Cabinet of Ministers/Government’28, vetklinika (veterynarna klinika) ‘veterinary
clinic/hospital’29, weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 5), Minekonomrozvytku (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku)
‘Ministry of Economic Development’ (weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 5), Ukrhazbank (Ukrains’kyi hazovyi bank)
‘Ukrainian Gas Bank’30, finustanovy (finansovi ustanovy) ‘financial institutions’31, very popular current adminreformy
(adminisratyvni reformy) ‘administrative reforms’32.
Vogue words. Soviet Union concepts/notions/things are quite often being replaced with more catchy/flashy/
prestigious words:
.. slovo «magazin» napominalo o zhutkikh mnogochasovykh ocherediakh v GUMe i TsUMe, a «butik» stalo
oboznacheniem zavedeniia nebol’shogo, no roskoshnogo i nestandartnogo ‘… the word «store» reminded of terrible
lines/ques in State Universal Store or Central Universal Store, and «boutique» became the symbol of small institution,
but comfortable and non-standard’33. Among vogue words one can find Maidan ‘square’ in Ukrainian. It has become
popular during Orange Revolution where there were protests against Viktor Yanukovych clan’s manipulations.
Maidan means not only the physical space, but «revolt of the people fighting for their rights». This meaning is
now present in word combinations like druhyi Maidan ‘second Maidan: Iakshcho vlada ne zupynyt’sia, bude druhyi
Maidan ‘If the authorities do not stop, there will be second Maidan’34; «zhytlovyi Maidan» ‘accommodation/dwelling/
housing Maidan’: Provokuvaty «zhytlovyi Maidan» vladi zaraz ne z ruky, os’ i vidkladaiut’ do zruchnishoi sytuatsii
‘It is not the right time for the authorities to provoke «housing Maidan», that is why they have been postponing it
to a more appropriate situation’35; «podatkovyi Maidan» ‘«taxation Maidan»‘36. Unpopular reforms in housing and
taxation sectors. Unpopular reforms led to the appearance of neologisms/slangisms like sproshchentsi (pidpryiemtsi
na sproshchenii systemi opodatkuvannia) ‘entrepreneurs on simplified system of taxation’; iedynnyky (platnyky
iedynoho podatku) ‘payers of the only tax’37.
Background knowledge. Background knowledge plays an extremely important role for decoding the meaning of
the sentence/text/information. What does the sentence
Odni stverdzhuiut’, shcho polityk vidpochyvaie v Hruzii, za slovamy inshykh – poprosyv politychnoho prytulku v
Izraili, dekhto navit’ zhartuvav shchodo povernennia mera v kosmos ‘Some people state, that the politician has a rest
in Georgia, according to the words of others – he sought political asylum in Israel, and some have been even joking
regarding mayor’s return into space’38. The article is about ‘legendary’ Kyiv’s mayor Leonid Chernovetskyi, famous for
his goofy and baloony ideas (nichname L’onia-Kosmos). Another sentence has also to be decoded/reconstructed: Navit’
kharyzma Iulii Tymoshenko, shcho dobylasia dostrokovykh vyboriv u stolytsi, ne zmohla spravytysia z uliublentsem
stolychnykh babus’ ‘Even Yulia Tymoshenko’s charisma who got preempt elections in the capital, could not cope with
capital grannies’ pet/toyboy’39. Who is this uliublenets’ stolychnykh babus’? Again Leonid Chernovetskyi, who was
bribing grannies before his election campaign with packages of buckwheat.
Political discourse lowered its standard in Ukrainian and Russian: A iz Tihipka prosto namahaiut’sia zrobyty
«tsapa-vidbuvaila» ‘They try to make Tihipko a scapegoat’40. Serhii Tihipko is Vice-PM in charge of reforms various
sectors of Ukrainian social life. Russian: V politicheskom smysle perspektivy bezradostny, i chinovniku khorosho
by nachat’ podyskivat’ mesto v partiinom spiske «regionalov», daby ne stat’ kozlom otpushcheniia bez zapasnogo
aerodroma ‘In political sense prospects are bleak and the clerk would better try to seek the spot in the party list
of «Regions», in order not to become scapegoat without extra airfield’41. It is about Viktor Tikhonov, Vice-PM,
Minister of Regional Development, Construction and Communal Services of Ukraine. The names of political parties
are widely used (see, for example, ruling Partiia rehioniv ‘Regions’ Party’, hence its members are called «rehionaly»
‘«Regionals»‘, Narodna partia ‘People’s Party’, hence its members are known as «lytvynivtsi» (its leader is current
Speaker of Ukrainian Parliament Volodymyr Lytvyn).
Ukrainian politics has been closely interconnected with business interests and lobbying as well as criminality:
… shche za kil’ka misiatsiv pered ioho vidstavkoiu deputat vid Partii rehioniv Volodymyr Iaroshchuk zaiavyv,
shcho Sivkovych «spryiaie reiderstvu», «kryshuie» zakhoplennia pidpryiemstv, napravliaie reideriv na ti chy inshi
ob»iekty, aktyvno korystuiet’sia telefonnym pravom u roboti z suddiamy».
‘… a couple of months before his resignation Party of Regions MP Volodymyr Iaroshchuk stated that Sivkovych
«supports raidership, «protects» enterprises’ seize, sends raiders to various businesses, actively uses telephone right in
his work with judges’42, Telefonne pravo is an undestructible heritage from the Soviet times. Volodymyr Sivkovych
is ex-Vice PM, Deputy Head of the Council of National Security and Defense.
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 4.
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 4.
30
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 7.
31
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 28.
32
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 10.
33
Novikov 28.
34
Hazeta po-ukrains’ky, 19.11.2010: 1.
35
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 5.
36
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 6.
37
see weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 6.
38
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2011: 8.
39
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 11.
40
Hazeta po-ukrains’ky, 15.03.2011: 1.
41
Glavred, 12.03.2011: 1.
42
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010; 12.
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Podeikuiut’, shcho prychynoiu ponyzhennia Horbalia staly biznes-konflikty z krylom L’ovochkinaKhoroshkovs’koho-Firtasha
‘They say that the reason for Horbal’s lowering became his business conflicts with L’ovochkin-Khoroshkovs’kyiFirtash’43. Vasyl’ Horbal’ is ex-Governor of Lviv Region, MP; Serhii L’ovochkin is almighty Head of Presidential
Administration; Valerii Khoroshkovs’kyi is Head of Ukrainian Security Service (Sluzhba natsional’noi bezpeky
Ukrainy, billionaire himself and the owner of TV channels, embodying the paradox of post-Soviet situation); Dmytro
Firtash is billionaire and co-owner of RosUkrEnerho (Russian-Ukrainian Energy Company, embezzling billions of
dollars from Ukrainian taxpayers for gas supply and services in Ukraine).
Ukrainian MPs quite often have criminal nicknames:
Vidpovidaty za sil’s’ke hospodarstvo v uriadi zalyshyly ministra ahropolityky Mykolu Prysiazhniuka, iakoho
pov»iazuiut’ z odioznym deputatom vid partii rehioniv Iuriiem Ivaniushchenkom (Iuroiu Ienakiivs’kym)
‘To be in charge of agriculture in the government they left the Minister of Agrarian Policy Mykola Prysiazhniuk,
who has been tied to odiose MP from the Party of Regions Iurii Ivaniushchenko (Iura Ienakiivskyi)’44.
Nynishnia problema «vidstavnyka» poliahaie v tomu, shcho u n’oho nemaie «donets’koi propysky» – vin iz Kharkova
‘The current problem of «resignee’ is that he does not have «Donets’k registration» – he hails from Kharkiv45.
Russian influence on Ukrainian is reflected in informal housing neologisms (see, «dvushka» ‘two-room apartment’,
«tr’oshka» ‘three-room apartment’46. Though Ukrainian equivalents exist (see, for example, trykimnatka ‘three-room
apartment’, odnokimnatka ‘one-room apartment’47.
INNOVATIONS IN CONTEMPORARY UKRAINIAN AND RUSSIAN
– A kym zhe zh vin pratsiuie? ‘And what is his occupation?’
– A khto zh tsykh novykh ukraintsiv zaraz rozbere? Chy to dylerom,
chy to kilerom... ‘Who can tell for sure about these new Ukrainians?
Either dealer, or killer…48
Lexical innovations as a direct result of post-communist transformations in Ukraine and Russia are abundant.
Special attention has been paid to the redistribution of active and passive vocabulary of both languages.
Ukrainian has managed to develop and re-connotate its vocabulary referring to the new status in the post-USSR
period and distancing itself to a certain extent from Russian, though influence of Russian has not disappeared
altogether.. Is the speaker/reader ready to perceive/understand massive lexical innovations? Can they lead to a certain
misunderstanding and confusion?
Extreme colloquilization of Russian and Ukrainian press leads to low-level style of the language and further to
criminal argot/jargon and vulgarity. What was forbidden and not allowed previously flooded the pages of Ukrainian
and Russian press.
Mass media nowadays experience not only influx of colloquial and vulgar words, but also slang, foreign
borrowings, abbreviations, hidden implied meanings, etc. I want to point out here at two things:
1. Passivization of communist and ideologically charged lexicon, abandoning of the so called ‘ideological vocabulary’,
mocking it, etc. Creation of new words, expressions. This process still continues. In the press one can find allusions to the
communist past, play with the catchy phrases, famous communist slogans, etc. Role of language play in both languages
is enormous. Role of context (political, cultural, you name it) has tremendously increased and is enormous too.
2. But one cannot ignore the second tendency. August 2014 will witness the 23rd anniversary of independence
of Ukraine, quite a long period of time. Further development of new vocabulary is actively taking place (creation of
new adjectives from nouns, verbs from nouns, etc.). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrains’koi movy49 with
170 000 words included presents a new word pi-ar (noun). But other words, based on this one, such as piaryty (verb),
piarivs’kyi (adjective), piarshchyna (noun), piarnyk (noun) are formed.
I can mention here about influx of terminology (business, technical, even medical, philosophic and literary
discourse, etc.) into mass media and communication. Late 90’s can be characterised as the period of reevaluation/
reinterpretation of «perestroika discourse, perestroika words and expressions». New century witness their falling
out of active use or passivization, though some elements obviously remain. VTSSUM has included the Ukrainian
equivalent of Russian ‘perestroika» (perebudova), but does not explain it properly. The word perestroika, which has
been used in Ukrainian, is not included. VTSSUM presents the word radians’kyi, but radianshchyna is absent. The
word isteblishment іs also included in the same dictionary, but isteblishmens’kyi, isteblishmenstvo are not included.
The word diaspora іs registered, but diaspornyk, diasporyt, diaspornyi, diasporytians’kyi are not. Judging from the
aforementioned examples one can mention about active process of further development of foreign borrowed words.
Previously really alienated, foreign, sometimes dead in the language, now they are adjusted, acculturated through
word-building suffixes and prefixes:
Ukrainian noun sekond-khend, adjective developed sekond-khendovyi (zvychainisin’ke sekond-khendove smittia
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 12.
weekly.ua, N. 7, 18-24.02.2010: 12.
45
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‘ordinary second-hand garbage’50, and sekondkhendivs’kyi (sekond-khendivs’ka barakholka ‘second-hand flee market’51.
Language is developing so quickly that even the best dictionaries are unable to register all recent changes in the lexicon.
For example: VTSSUM: noun veto is present, but there is no verb vetuvaty: Putin vetuvav popravky do zakonu pro
ZMI ‘Putin vetoed amendments to the legislation on mass media’52. Traditional word combination naklasty veto is
also used in the article. There is noun potiah ‘train’, potiahovyi (аdjective, potiahovi kradii ‘train thieves’53, is absent
in VTSSUM. Among recent borrowings from English in both languages raider/ raider, snoubording/ snoubordynh,
snoubordist/ snoubordyst (used extensively). Foreign derived words carry some prestige, enigma for the reader:
Ukrainian language– Correspondent asks celebrity: U vas bezlich khobi: katannia na lyzhakh, daivinh, kartynh
‘You have lots of hobbies: skiing, diving, carting54. It is high time to write the article «Suffix –inh/ynh as an indicator
of prestige in Contemporary Ukrainian». Ukrainian tries to expand its word-building potential, utilizing analogy.
For example, there are such words as ukrainofil and ukrainofob. The students’ newspaper of Kyiv-Mohyla Academy
called Koleha/Кoliega uses occasionalisms l’vovofil аnd l’vovofob.
In my Ph.D. dissertation55 I prepared the list of new words with narko- ‘drug’, ievro- ‘Euro’, tele «TV» as the
first components + normal word. New ones appeared recently: Ukrainian narkotrafik ‘drug traffic’, narkokanal ‘drug
channel’, Russian narkotochki ‘drug spots’, narkooborot ‘drug circulation’, etc.
Ievro – Ukrainian ievroparlamentarii ‘European/EC MPs’, ievrodeputaty ‘European/EC MPs’, ievroterapiia
‘European therapy’, ievrokabinet ‘European-style study’, ievrovikna ‘European-style windows’, ievrodveri ‘Europeanstyle doors’, etc. Some of them can easily be occasionalisms and will not survive the test of life.
The practice of presenting some English written words continues. For example, Russian56: Оna sexy ‘She is sexy’.
The acronym VIP is used excessively in both languages, with Russian leading the race. The word is written in
Latin as well as in Russian script. The word is not new and has been actually introduced at the end of the 20th century.
Now the word expanded its potential from VIP to superVIPy.
I want a little bit to dwell on play of language, play with the public, play with the reader. As an example I will
use Russian parallel star – [short form of the adjective staryi ‘old’ and borrowed from English ‘star’] and superstar
[adequately ‘superold’ and ‘superstar’, which in many cases obviously can go together]. All examples are taken from
one newspaper «KP». It started with the article about Alla Pugachova, comical allusion to her age. Later it continued
with the article Belmondo – star... superstar (title of the article, devoted to his 70th anniversary)57, Кoz’mich ne star, а
superstar (It is about Valentin Koz’mich Ivanov, devoted also to his 70th anniversary, when he became the head coach
of the Russian A-soccer league team «Torpedo-Metallurg»). Neutral Russkii superstar v NBA Аndrei Kirilenko58,
obviously no allusion to his age.
Certain notions/concepts are not represented in Ukrainian or Russian. Then dilemma appears- to use a lengthy
explanation, not actually the term or to use borrowed term (with the problem that readers/speakers mostly do not know
it): Ukrainian – Dzhon Kerri peremih na poperednikh vnutrishn’o-partiinykh vyborakh («praimeriz») ‘John Carry
won the primaries’59. Later «Praimeriz» vidbudut’sia...’Primaries will take place’» Borrowed form is used because of
its shortness, original Ukrainian – four words. This is the big difference why borrowed terms have been used. Quite
often purists do not take it into account (especially in the Ukrainian context). It is relatively easy to explain most terms
and quite awkward (and practically impossible) to use them in an attributive function.
Previous exceptions or abnormalities are often pushed to the forefront of language evolution and become the
markers of that period or epoch.
A couple of researchers mention about general tendency towards colloquialisation, vulgarization, lowering the
standard of the Russian language, rejection of literary standard in many cases. Ryazanova-Clarke & Wade60 116
present the list of active criminal argot used in contemporary Russian discourse: bespredel ‘lawlessness’, vyrubit’sia
‘to pass out’, kachat’ prava ‘to throw one’s weight around’, kinut’ ‘to con’, naezd ‘a rough time’, tusovat’sia ‘to
hang around’, etc. My examples show the abundant use of these as well as the other words from Ryazanova-Clarke
and Wade’s list. I will try to show certain tendencies on concrete examples taken from contemporary Russian mass
media as well as from books by Limonov61 and Karyshev62. I also used the following dictionaries: Skliarevskaia63 and
Shlyakhov and Adler64.
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Among the tendencies – abundant use of vulgar words, expressions, allusions, connotations, etc. When RyazanovaClarke and Wade 114-115 among the vulgar words list suka ‘bitch’, zasranets ‘shitty person’, morda ‘mug’, padla
‘bastard’ these ones sound very mild in comparison with my examples from newspapers of the 21st century. Vulgarisms
are everywhere:
Oni trakhaiutsia vozle musorok, a v duzhe u nikh tsvetut romashki? ‘They fuck each other close to the garbage
bins, and romashki blossom in their soles?’65;
Etot Fattakh trakhaet vse, chto dvizhetsia. On trakhaet bab, kak Al’binos – zavody. ‘This Fattakh fucks everything
that moves. He fucks women, like Albino plants66.
Skliarevskaia 791 presents the following meaning of the word trakhat’sia. Razg. Snizh. 1) Vstupat’ v polovuiu
sviaz’ ‘Coll. Low. 1) To have sexual intercouse.
Vulgarisms are becoming an inseparable part of political discourse. Looks like some of the leaders like the former
President of Ukraine Leonid Kuchma or Deputy Chairman of the Russian Parliament, leader of LDPR Vladimir
Zhirinovskii can not build a single separate sentence without using them. Just an example of Vladimir Putin’s lowered
style: Pochemu u nas tak (kak v Evrosoiuze – Red.) ne poluchaetsia? Potomu chto, izviniaius’, vse sopli zhuem i
politikanstvuem ‘Why we cannot do it (as in the EU –Ed.)? Because, I am sorry, all the time are chewing sopli and
involved in politicking67, Very mild in comparison with Zhirinovskii’s and Kuchma’s «pearls».
The word sranyi ‘worthless, useless’ is used in other contexts: from the interview of Slava Zaitsev, famous Russian
clothes designer: Etot sranyi bantik snimu s golovy ‘I will take off that shitty ribbon off the head’ (talking about Nikita
Mikhalkov’s wife)68.
The expression iapona mat’ ‘Japanese mother’ is reactivated and resurrected: Davno pora, iapona mat’, v finale
nam v futbol sygrat’ ‘It is high time, Japanese mother, for us to play in the soccer final’69; Ne otdadim Kurily, iapona
mat’ ‘We will not give away Kuryly, Japanese mother70.
In distant 1982 Dreizin and Tom Priestly71 noted: «Mat is a shadow-image of the Russian language as a whole».
V. M. Mokienko72 mentions about popularization of argotisms by contemporary writers and mass media. Mokienko
(75) talks about 2900 аrgitisms (~8.4% of their total number) in obshchenarodnyi iazyk ‘popular/national language’.
Indirect allusions are becoming more and more popular:
Bush nakazhet Rossiiu po samye neftedollary ‘Bush will punish Russia up to its oil dollars’73 [po samye iaitsa ‘up
to the balls’ is implied]
Another interesting observation has found complete proof in my data: «Nashi politiki matom ne rugaiutsia,
oni an nem razgovarivaiut» – prishel k vyvodu correspondent «Komsomol’skoi pravdy» i bol’shoi liubitel’ politiki
Aleksandr Gamov ‘«Our politicians do not swear using mat, they talk in it» – arrived to the conclusion correspondent
of «Komsomol’skaia gazeta» and a great lover of politics Alexander Gamov’74.
Criminalization of life, business, entrepreneurial, any activity is clearly reflected in the language. Liubov’
Kazarnovskaia: Segodnia operoi pravit mafia ‘Today opera is being ruled by mafia’75. Artem Troitskii: «… nashe
televidenie stoprotsentno korrumpirovano ‘…. Our TV is 100 % corrupted76.
Together with politicheskaia i ekonomicheskaia elita ‘political and economic/business elite’ (Skliarevskaia
869) more often expression kriminal’naia elita ‘criminal elite’ is used. Mokienko (76) talks about the notion of
«bizhargonnoe pole» (bijargon field) – leksika, ob»ediniaiushchaia rech’ predstavitelei pravookhranitel’nykh organov
s rech’iu prestupnikov (bol’nichka, polosatyi, krytka ‘lexicon, uniting speech of representatives of law-enforcement
officers with criminals’ speech (hospital, striped, prison)’. Тhe phenomenon of the 21st century is much, much broader
– «bizhargonnoe pole» combines quite often the speech of politicians, legislators with the speech of criminals. Quite
often in the Russian reality criminals become politicians and legislators:
Ryazanova-Clarke and Wade (118) refer the word krutoi ‘serious, tough, cool’ to youth slang. Shlyakhov and
Adler (119) provide the following meaning of krutoi: 1 strong, strong-willed, strict, tough, pushy. 2 making a strong
impression, frightening, terrific. My data show that this word broadened its semantic meaning and is not used only
by youth. Semantic component ‘having financial success’ is becoming stronger in its meaning. What can be krutoi
nowadays in Russia? Without any classification I provide the whole list: mini-disk ‘mini-CD’ (expensive), mesto
(tantsploshchadka) ‘spot (dancing hall)’, zhizn’ ‘life’, rebiata ‘guys’, vyskazyvaniia ‘sayings’, vorota [iz stali] ‘steel
gates’, shestisotyi «mers» ‘Mercedes -600’, ugolovniki ‘criminals’, dela ‘things/affairs’, biznesmen ‘businessman’,
liudi ‘people’, politiki ‘politicians’, ment ‘policeman’, kurtka ‘jacket’, zakony ‘laws’, otets ‘father’. Sotnia golykh
1995.
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liudei – eto kruto ‘One hundred naked people is cool’77. And, obviously, when so many things can be described by
крутой, degrees of comparison and other additives appear: naikruteishii ‘the coolest’78; superkrutoi ‘super cool’79.
A few comparisons with Ukrainian: Vitia, 9-year old, answering the question: Khto takyi biznesmen? ‘Who is
businessman?’80, says: Vin izdyt’ na krutii mashyni «Lambordzhini», u n’oho krutyi budynok, a u kvartyri – basein i
bahato televizoriv ta kom»iuteriv ‘He drives the cool car «Lamborgini», he has the cool house, and in his apartment
the swimming pool and many TVs and computers’.
Verbs mochit’ [1. To kill (lit. to wet) 2. To hit, beat81] and naezzhat’ [youth, neg. To demand, insist, exert pressure]
are still very popular and even gaining in popularity. Who can be «beaten/killed»? (normal’nye grazhdane ‘normal
people/citizens’, Saddam ‘Saddam’, babushka ‘granny’). Glavnoe, chtoby svoi ne «zamochili»! ‘The main thing is not
to be «beaten/killed» by your own guys!’82.
Very popular is the combination of Latin VIP + noun. For example: VIP-krugi ‘VIP-circles’, VIP-patsienty ‘VIPpatients’, VIP-prostitutki ‘VIP-prostitutes’, prostitutsiia VIP-klassa ‘prostitution of VIP-class, VIP-bordeli ‘VIPbrothels’, VIP-ubiistva ‘VIP-killings’, VIP-zal ‘VIP-hall’, VIP-zal’chik ‘VIP-small hall, VIP-persony ‘VIP-persons’,
VIP-pliazhi ‘VIP-beaches’, VIP-bankety ‘VIP-banquets’, VIP-gosti ‘VIP-guests’, VIP-zriteli ‘VIP-spectators’, VIPsektor ‘VIP-sector’. In Skliarevskaia (2001: Prilozhenie) only 7 examples with VIP are presented. Latin VIP also
serves as an adjective with Russian ending –ovskii: VIP-ovskaia publika ‘VIP-public’. Тhen corresponding noun is
created: VIP-y ‘VIPs’. «Purely Russian» supervipovskii developed.
What words are used to describe former compatriots (ex-USSR nations and nationalities)? Chechens (standard
chechentsy) are called checheny, «chekhi», «dukhi», chechy, chichiki (You remember famous slogan of LDPR
«Khoroshii chichik – mertvyi chichik» [Good Chechen is dead Chechen]). People from Caucasus are termed churki,
chernomazye, khachiki, uriuki, arbuzniki, chernozhepye.
Terence Wade,83 mentions: «… non-Russians are termed chernye ‘blacks’, nerus’ ‘non-Russians’ or zapadency
(from Western Ukraine)». Ukraine and Ukrainians are derogatorily called Khokhliandiia, Samostiinaia (chempionat
Samostiinoi), khokhlobaks, еtc.
And now a couple of words about nicknames of VIPs. Putin at different stages of his career was termed
prodolzhatel’ eltsinskikh idei, «naslednik», Yeltsin posledefoltovskogo perioda, Pauk, Vovan, VVP. Anatolii Chubais,
responsible for the process of privatization in Russia, probably, has the biggest amount of nicknames: Rzhavyi Tolik,
Ryzhii, Vaucher, Zheleznyi Drovosek; Kirienko – Кinder-siurpriz, Boris Nemtsov – Кudriavyi, Dumskii Kazanova,
Luzhkov – Luzhok, Кepka, Кolobok, Lavrentii Palych Meriia, Boris Berezovskii- BAB, Bereza.
How can you translate into normal language the title of the article Pasha-Mersedes stal Pashei-Katafalkom?
(аbout Pavel Grachev, Russia’s Minister of Defense during El’tsin’s period) [lobbying of the interests of the funeral
agency Memorial]. Іrina Khakamada – Khirosima, Grigorii Iavlinskii – Iavlo. Boris Eltsin – Rukovodiashchii stakan,
Alkogolissimus Vseia Rusi, Ded, Vsenarodno izbrannyi, Garant, Tsar’ Boris, BEN, Еlkin, ЕBN. Ukrainian President
Leonid Kuchma – Harant, Papa, Pakhan. Sportsmen have their nicknames: former Loko’s goalkeeper (Moscow)
Sergei Ovchinnikov – Boss, former AC Milan’s (and current «Dynamo» Kyiv’s) striker Andrii ShevchenkoSheva, еtc. Nicknames are especially popular among actors, pop singers: Zemfira – Zema, Filipp Kirkorov – Zaika,
Zaika rossiiskoi estrady, Alla Pugachova – Primadonna. Madonna, excuse me, please, according to84: Glavnaia
trakhal’shchitsa ‘The main fucker’. The word is a neologism and is not registered in the dictionaries.
My conclusion is pretty optimistic about the development of the Russian language lexicon in the 21st century.
Business terminology..
Ukrains’ka stala movoiu i maloho, i velykoho biznesu
‘Ukrainian became the language of small as well as big business’ – states Antonina Berezovenko (21)85. I cannot
agree with this statement. Russian has been mostly used for big business. Berezovenko (22) points out at influence of
Internet and parliamentary speech. The second factor nowadays is minor and cannot be considered as a very serious one.
The Language of marshrutka.
In her article86 Lesia Stavyts’ka remarks that marshrutky appeared about ten years ago in Ukrainian urban
space. Stavyts’ka (26) talks about ahresyvni formy povedinky, zokrema zastyhloho v chasi sovkovoho khamstva z
chipkoiu pryv»iazanistiu do radians’koi lozungovoi rytoryky, avariina svidomist’ postradians’koi liudyny, infikovanoi
permanentnym strakhom ‘aggressive forms of behavior, in particular frozen in time Soviet rudeness with tight
attachment to Soviet slogan rhetoric, alarming consciousness of post-Soviet person, infected with permanent fear’.
My observation was conducted in marshrutka «Ostroh – Rivne» (Ukraine), February 27, 2011, time of departure
from Ostroh – 9: 30 a.m., arrival time to Rivne – 10: 20 a.m.
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The instructor of physical culture of Ostroh School No. 1 is Russian speaking, students (their age approximately
12-15) going to the baseball competition are Ukrainian speaking. The instructor communicates all the time in Russian.
The instructor is female, age approximately 25-30 (the students called her «Vasylivna»). She uses all the time slang,
jargon, vulgarisms (for example, gani bablo ‘give me money’ – rude, vulgar, used approximately 12-15 times, kapiets
vsiem ‘all will be finished’, atpad ‘‘, used several times, blin ‘gosh’, rubliei ‘roubles’ instead of hryven’ ‘hryvnias’).
The students also used several times rubliei instead of hryven’, but some do not. They used only hryvni. All the
students are communicating in Ukrainian. But one of the students in his Ukrainian inserted words like sieichas ‘now’,
pazhaluista ‘please’. The instructor only once made an auckward attempt to use Ukrainian word. She said: Dienieg
nima´’No money’. (twice). The students immediately started to laugh and said: «Vona nima. Zavzhdy nima ‘She is
deaf. Always deaf’. She does not even know the simplest Ukrainian word nemaie ‘there is not’. The instructor did not
talk quietly, she was mostly yelling at her students and the whole marshrutka heard this ‘interaction’. The students did
not use many slang/jargon words, though there were some, like shyriaieshsia, sharyshsia ‘fussy, running too much’.
Among the recent publications on slang we can mention Mini Dictionary of Local Slang published in Ostroh
Academy National University (360 widely used slang expressions in Rivne region). The respondents’ age was 14 – 30.
Among unusual ones in this dictionary one can mention: zieliki ‘US dollars’, kafedra filosofii ‘washroom’, mitynhailo
‘talkative person’, monia ‘slow person’, iuki-puki ‘fantastic’, iushch ‘unreliable person’, iaha ‘woman with wrong
make-up’.
Conclusions. Ukrainian has been trying hard to overcome its colonial status. For the recent more than twenty
years there have been tremendous positive gains as well as sizeable losses. Russian was entering this 20-year period in
much better shape and form. But it suffered certain losses as well. The 21st century will be decisive for both languages
functioning and expansion the sphere of their application.
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Compositional and LingUostylistic Peculiarities
of the traditional Fairy Tale
Cтаття присвячена особливостям традиційної казки. Казка тлумачиться як особливий жанр із власним
лексиконом, певними композиційними особливостями, набором стилістичних засобів, мовних експресивів, залишаючись у полі зору дослідників.
Ключові слова: традиційна казка, жанр, композиція, стилістичний прийом.
Cтатья посвящена особенностям традицонной сказки. Сказка трактуеться как особенный жанр с
собственным лексиконом, определенными композицонными особенностями, набором стилістичних засобів,
языковых экспрессивов, оставаясь в центре внимания исследователей.
Ключовые слова: традиционная сказка, жанр, композиция, стилистический прием.
The offered paper is devoted to the peculiarities of traditional fairy tale. Up to the present day the fairy tale is
regarded as a separate genre, which is marked by its own lexicon, the special peculiarities of the composition, the
usage of various stylistic deviсes, expressive means of language, and is of vital interest and importance to linguists.
Key words: traditional fairy tale, genre, composition, stylistic deviсe

The main goal of the present paper is to study the semantics, composition, style of the traditional fairy tale as a
separate literary genre. The tasks of the paper are more precise: 1) to reveal the special peculiarities of the traditional
fairy tale; 2) to single out the traditional fairy tale on the factual material. The material of the paper is borrowed from
a collection of folk fairy tales.
Traditionally the tale is considered to be one of the main folklore genres. In folklore by genre is understood a
combination of works, which have the same poetic system, pragmatic purpose, structure and music system [2, c. 46].
The tales get their name from the inclusion of fairy, but word fairy has more than one meaning. T. Keightly
speculated that the root of the word fairy was the Latin fatum ’doom’, which led to the Latin verb fatare «to enchant»,
in French it became faer, then made the substantive faerie «illusion, enchantment», the meaning of which was
afterwards extended, particularly after it was adopted by English. According to Th. Keightly, the first meaning of
faerie was «illusion», the second – «the land of illusions», the third – «the inhabitants of that land», and the fourth –
«an individual inhabitant» [4, p. 5-10].
J.R.R. Tolkien insists that the fairy tale gets its name from the reference to the second of these meanings. He says:
«Fairy stories are not in normal English usage stories about fairies or elves, but stories about Fairy, that is Faerie,
the realm or state in which fairies have their being» [9, p. 8]. V. Propp, in his turn, points out that the word fairy
is purely theoretical as other types of tales also can be of a fairy character, with fantastic heroes (for example, the
devil) and events. He distinguishes fairy tales «not from the point of view of their fictitious character (like A. Aarne),
but according to their composition, their structural features, their so to say syntax, which can be easily determined
scientifically» [2, с. 47].
However, there is no a precise definition of the tale. All of them are, as a rule, not concrete enough and do not point
out the basic features of every distinguished type (see [10, p. 5; 7, p. 1; 5, p. 7; 6, p. 1 and others]).
Nevertheless we can easily distinguish between the fairy tale and other types of tales. The compositional
peculiarities of a fairy tale make V. Propp to single out the fairy tale as a special folklore genre. [1, c. 20] The structure
of the fairy tale can be defined in the following way: «Every fairy tale has an initial situation, in which the hero or
the members of the family are named. Though this situation is not a function, it is a very important element. After the
initial situation the functions of the characters follow. The number of them... is limited (there are only 31 functions)»
[1, c. 20]. (see also [6, p.3 1]) These functions build up the plot of a great number of fairy tales. It is worth mentioning
that all the functions are logically connected and every other function follows from the previous one. All of them are
grouped round one core.
There are seven characters in the fairy tale (see [1, c. 60-61]). Besides, a lot of functions can be divided into certain
spheres, which correspond to certain performers – these are spheres of action: 1) the antagonist’s sphere of action;
2) the donor’s sphere of action; 3) the helper’s sphere of action; 4) the princess and her father’s sphere of action; 5) the
sender’s sphere of action; 6) the hero’s sphere of action; 7) the antihero’s sphere of action. (see also [2, c. 47; 6, p. 31]
Moreover there are certain principles, according to which the fairy tale is created. They are called the «epic laws»:
1. A tale does not begin with the most important part of the action and it does not end abruptly. There is a leisurely
introduction; and the story proceeds beyond the climax to a point of rest or stability. 2. Repetition is everywhere
present, not only to give a story suspense but also to fill it out and afford it body. This repetition is mostly threefold,
…. 3. Generally there are but two persons in a scene at one time. Even if there are more, only two of them are acting
simultaneously. 4. Contrasting characters encounter each other – hero and villain, good and bad. 5. If two persons
appear in the same role, they are represented as small or weak. They are often twins and when they become powerful
they may become antagonists. 6. The weakest or the worst in a group turns out to be the best. The youngest brother
or sister is normally the victor. 7. The characterisation is simple. Only such qualities as directly affect the story are
mentioned: no hint is given that the persons in the tale have any life outside. 8. The plot is simple, never complex.
One story is told at a time. The carrying along of two or more subplots is a sure sign of sophisticated literature.
© K. V. Tretyakova, T. I. Panchuk, 2014
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9. Everything is handled as simply as possible. Things of the same kind are described as nearly alike as possible, and
no attempt is made to secure variety. [8, p. 455-456]
The fairy tale is seen to be made up of a number of functions of the characters or motives rather logically knit
together. The motives make up the plot of the tale and the type. Each type consists of a varying number of motives in
a given sequence. A number of all known motives occurs only in a limited number of tale types or on the contrary, is
quite ubiquitous, and their presence is not restricted to only a few types [6, p. 2]. The others believe that most of the
motives can be traced back to rituals, habits, customs and laws of primitive and pre-capitalist societies. Moreover,
such acts which occur in tales as cannibalism, human sacrifices, … [4, p. 24-25; 10, p. 6].
A lot of scholars have attempted to draw lists of motives. A more elaborate list of motives is suggested by S.
Thompson and others [8, p. 23-175]. First of all, the fairy tale is melodramatic in tone and character. Its protagonists
are few in number: the hero (heroine), the kindly helper or helpers, and the villain or villains. As a rule, there is only
one hero. The exceptions are few and far between. The melodramatic character of the fairy tale comes out very clearly
in the description that is given of the general conditions of the hero or heroine at the outset of her or his career. They
are said to find themselves in a truly miserable state. As for the virtues, possessed by the hero, the chief of these is,
of course, courage. Next come cleverness, presence of mind, but also generosity, willingness to listen to good advice,
kindness and the common decency. In the heroine courage naturally falls somewhat into background, but the other
virtues remain much the same. All these are qualities, which have always been prized and presumably will continue
to be for centuries to come. With all his virtues, however, the hero would hardly succeed in his task if it were not for
kind helpers. In a large number of tales the helper is clearly of the supernatural variety.
Like every good melodrama, the fairy tale has its villain or villains. In the end the hero always manages to conquer
them and they receive their punishment.
In the centre of the fairy tale stands the task or tasks, often three in number, of the hero. Their nature varies,
of course, in different types. One of the most common is the quest motive. Another very common set of tasks is
connected with wooing adventures.
The tale under analysis – The Story of the Three Bears – is a sample of a traditional well-known fairy tale, with
singled out fairy tale formulas and compositional patterns, close on V. Propp’s thesis [1, c. 60-61].
Once upon a time there were Three Bears, who lived together in
a house of their own in a wood.

Time and place of action are indicated; the initial situation
of the tale – A traditional fairy tale formula.

They had each a bowl for their porridge… a chair to sit in… a
bed to sleep in.

The characters are named: Three Bears – trebling.

One day, after they had made the porridge for their breakfast
and poured it into their porridge bowls, they walked out into
the wood while the porridge was cooling…

Modified function «One of the members of the family
leaves his home».

A little girl, called Goldilocks, who lived at the other side of the
wood and had been sent on an errand by her mother, passed by
the house and looked in at the window… She opened the door
and went in…

Modified function «The antagonist is trying to make a
reconnaissance».

1) First she tasted the porridge of the Great Big Bear … next –
the porridge of the Middle-Sized Bear… and then the porridge
of the Little Wee Bear…

Modified function «The antagonist brings damage to one of
the members of the family».
Trebling.

2) Then Goldilocks… sat down in the chair of the Great Big
Bear… And than she sat down in the chair of the Middle-Sized
Bear… she sat down in the chair of the Little Wee Bear…

Modified function «The antagonist brings damage to one of
the members of the family».
Trebling.

3)And first she lay down upon the bed of the Great Big Bear…
And next she lay down upon the bed of the Middle-Sized Bear…
And then, she lay down on the bed of the Little Wee Bear…
By this time the Three Bears thought their porridge would be
cool enough for then to eat it properly: so they came home to
breakfast.

Modified function «The antagonist brings damage to one of
the members of the family».
Trebling.
1), 2), 3) – trebling of function 7.

1) The Three Bears discovered that somebody had tasted their
porridge:
а) the Great Big Bear: «Somebody has
been at my porridge!»;
b) the Middle-Sized Bear: «Somebody has been at my
porridge!»;
c) the Little Wee Bear: «Somebody has been at my porridge,
and has eaten it all up!»

Modified function «The hero is informed of his being
in need of something, asked to do something or sent
somewhere».
a), b), c) – trebling.
Modified function «The hero is informed of his being
in need of something, asked to do something or sent
somewhere».
a), b), c) – trebling.
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2) The Three Bears discovered that somebody had been sitting
in their chairs:
a) the Great Big Bear: «Somebody has been sitting in my
chair!»
b) the Middle-Sized Bear: «Somebody has been sitting in my
chair!»
c) the Little Wee Bear: «Somebody has been sitting in my chair,
and has sat the bottom through!»

Modified function «The hero is informed of his being
in need of something, asked to do something or sent
somewhere».
a), b), c) – trebling.
1), 2), 3) – trebling of function.

3) The Three Bears discovered that somebody had been lying in
their beds:
a) the Great Big Bear: «Somebody has been lying in my bed!»
b) the Middle-Sized Bear: «Somebody has been lying in my
bed!»
c) the Little Wee Bear: «Somebody has been lying in my bed –
and here she is still!»…

Trebling.

….Up she started, and when she saw the Three Bears on one
side of the bed, she tumbled herself out at the other and ran to
the window…

Modified function «The antagonist is punished».

Thus, taking into consideration the structure of the tale under analysis we can draw the following conclusion. This
tale as well as other tales of the kind has a complicated plot and structure than the traditional tale does, but the structure
of this tale, though it is based on some fairy tale motives and compositional patterns, fully depends on the laws of
literature and not the epic laws. At the same time, the fairy tale is characterised by a series of motives or functions,
the number of which is limited. All the functions are logically knit together and every other function follows from
the previous one. All of them are grouped round one core. Using the fairy tale motives, formulas and compositional
patterns, one can create a fairy tale, to which all the other tales will be variants, as the same compositional pattern may
be the basis of various plots.
Future research on fairy tale, both traditional and literary, can be carried in various ways. More deep researches are
needed on different aspects of folklore genres, such as tales, proverbs, paroemias, songs.
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THE EFFECTIVENESS OF KINESIC NON-VERBAL COMPONENTS
USED BY BARACK OBAMA IN HIS SPEECHES
Стаття присвячена аналізу невербальних засобів комунікації, які використовує президент США Барак Обама під час публічних виступів. Дослідження спрямоване на опис та надання детальної характеристики функціонально-прагматичних особливостей невербальних компонентів комунікації, а саме: жестів, посмішки, помахів
руками та інших рухів, які використовує Барак Обама для забезпечення ефективного комунікативного процесу.
Ключові слова: невербальне спілкування, кінесика, політичний імідж, комунікативний процес, публічний
виступ.
Статья посвящена анализу невербальных средств коммуникации, которые использует президент США
Барак Обама во время публичных выступлений. Исследование направлено на описание и предоставление детальной характеристики функционально-прагматических особенностей невербальных компонентов коммуникации, а именно: жестов, улыбки, взмахов руками и других движений, которые использует Барак Обама с
целью обеспечения эффективного коммуникативного процесса.
Ключевые слова: невербальное общение, кинесика, политический имидж, коммуникативный процесс, публичное выступление.
The article deals with the analysis of non-verbal means of communication used by the president of the USA Barack
Obama in public speeches. The research focuses on the description and detailed characteristics of functional and
pragmatic features of kinesic non-verbal components such as gestures, smiles, hand motions, other movements used by
Barack Obama to ensure effective communication.
Key words: non-verbal communication, kinesics, political image, communicative process, public speech.

A great number of observation facts were gathered in the science of language before the beginning of the third
millennium and this allowed to expand the study area in the field of non-verbal means of communication [3, р. 170].
Non-verbal means of communication or body language is a signal system that people began to use when there was no
speech interaction.
The scientific observations prove that nearly from 60 to 80% of information received by a person can be transmitted
by means of non-verbal communication. Non-verbal aspect of communication is the main message channel (or its main
intensifying factor) in the process of addressee’s persuasion. Very often influence effectiveness and the capability to
build relations with people depend on the skills to use and estimate non-verbal aspects of communication properly [4,
р. 227-231].
The relevance of the topic is stipulated by the tendency of modern linguistic research to study the communicative
process from the point of view of unity of verbal and non-verbal components of communication.
The subject area of the research is kinesic non-verbal components used by Barack Obama in his speeches.
The specific topic is the identification of functional and pragmatic features of kinesic non-verbal components
represented in Barack Obama’s public speeches.
The objective of the article is to describe and give a detailed characteristics of non-verbal means of Barack Obama’s
communication, gestures in particular, that signal speaker’s attitude to another participants of communicative process.
The non-verbal communication traditionally includes:
– phonation understood as lung-power, voice pitch, elocution;
– kinesics – gestures, facial expressions and postures;
– proxemics – the distance between communicators [1, 4].
There is no doubt that non-verbal transmission of information takes place simultaneously with verbal and can
enhance or change the word meaning. Exchange of glances, facial expression, raising of eyebrows, a glance signifying
approval or disapproval are all non-verbal components of communication interpreted nearly always correctly by an
addressee [5].
The introduction of non-verbal components to the communicative process gives the opportunity to reduce to a
minimum the decoding of speech that allows the addressee to evaluate its value and to make an adequate communicative
action. Research results prove that 55% of the message is transmitted through facial expression, gestures; 38% –
through the tone and voice modulation and only 7% belongs to the word [5].
Judging by facial expression, type of smile, glance, tone the utterance is pronounced with, it can be both cooperative
and conflict-oriented. But on the other hand, to prevent an undesirable communicative result one can allow himself
«not to notice» or «not to understand» the conflict gesture, glance or the tone because of the fact that the information
is ill defined for univocal interpretation. Therefore, one can block speaker’s intentions and try to shift the conversation
onto the desirable track [3, р. 171].
In the process of argumentative discourse, the aim of which is to persuade an interlocutor, express one’s point of
view, prove that it is the right one, non-verbal aspect of communication takes an important place as one of two levels
of feeding with information about the speaker’s state, his/her emotions, intentions and is a marker of the argumentative
strategy [4, р. 227-228].
Each person forms his/her own and unique arsenal of non-verbal elements that he/she uses in the process of
communication and argumentation. The effectiveness of a communicative strategy largely depends on the successful
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Серія «Філологічна». Випуск 44

21

use of the non-verbal elements with the purpose of an addressee’s persuasion and the communicator’s positive image
creation [4, р. 231].
In daily activities we often use non-verbal means of communication speaking to various communicative partners.
The research and conscious attitude to non-verbal signals that we simultaneously receive and convey open the
possibility to raise the effectiveness of social and political influence. So, non-verbal communication is natural in all
types of political processes, including an electoral too.
A political leader interacts with the electorate with the help of different kinds of communication, where non-verbal
signals play a major role. Each politician has their own style: one carries on a live conversation, the other – loses direct
verbal and at the same time non-verbal contact with the electorate [5].
Non-verbal communication is very important for all aspects of a politician’s carrier, especially when it refers to the
public speeches, socializing, interviews in mass media. The first impression the politician makes on people is based
on non-verbal perception and is a good adviser in understanding, whether the politician will have a great success. It is
important to note that all people who are in politics professionally are well informed about peculiarities of information
mental perception. Maximum continuous attention focusing is impossible. And it doesn’t matter how important the
information is. The audience is able to concentrate attention within a certain limited period of time. The decrease of
attention results in important things omission. To fill all these lacunas the brain tries to anchor something that is the
easiest for perception. Gestures are just the thing. If the addressee doesn’t understand the content he/she tries to find
all the answers in non-verbal behavior. As politics is always full of complicated problems, people try to concentrate
mostly on what they see, but not on what they hear. Therefore, the body language is very important in politics [6].
The outstanding talented orator, who has his own unique style of negotiation, is Barack Obama. His political
speeches are characterized by precise lay out, they are rich in comparisons, examples from his personal experience.
His speech is free from ambiguous reflections, superfluous words; his utterances don’t contradict his gestures and the
gesticulation emphasizes and intensifies what has been said. For example, during negotiations with Dmitry Medvedev,
Barack Obama mostly all the time sits at the edge of the chair, his chest is directed forward to the communicator;
verbal information corresponds non-verbal precisely. His hands are also directed forward to the communicator, his
palms are open, the head is titled slightly down, the glance is very attentive and concentrated on the interlocutor.
Obama’s elbows rest on his legs. Non-verbal signals suggest that he is always ready to listen to Medvedev’s terms and
go into the offensive immediately. During those negotiations Barack Obama made a control gesture: stretching his
hand he took Medvedev’s wrist. At the negotiations of such a high level this is a very audacious move that had worked
100%. Medvedev was touched by such a warm and open gesture of the USA President [7].
But if we trace the negotiation process between Barack Obama and Putin, we can notice some peculiarities: the
USA President directed his chest forward to Putin not so rapidly, his tilt forward is minimal, the right hand rests on
his knee, and the left one interrupts the communication line completely. In such a case we can easily identify the guest
from the host [8].
It is necessary to emphasize how efficiently the USA President uses a handshake. July, 8, 2009 during G8 summit
in Italy while shaking hands with Silvio Berlusconi Barack Obama keeps his hand above, as if laying emphasis on his
might and the fact that he controls the situation [10]. To intensify a handshake emotionally, Obama uses a handshake
and at the same time a free hand touches the hand of the other person, a handshake and a free arm is on the shoulder,
a handshake and a free hand covers this handshake [11].
Obama clearly understands that each next gesture gets higher emotional marking. To have a mighty look, the USA
President often puts his hand on the communicator’s back. It is as if he directs him, dominating by his power and
might. Going to vote, Obama, as a real master of gestures, used this technique to demonstrate his leadership.
Communicating with journalists the President always holds his palms open. This helps him to attract attention and
gain the confidence. In such a way Obama emphasizes that he has nothing to hide and build confidence. If two palms
are open, it signals that the speaker tells the truth [12].
A gesture called «open hands» was observed not once. With the help of it Obama tries to show his will to make
advances and to establish rapport. His hands show the interrelation of interests and help him to reach a consensus
more quickly [5].
One can observe the way Obama holds his head during public speeches. He never looks down because a bowed head
signals submission. An obedience and submission are the last things which any politician would like to demonstrate.
One old technique used by the USA President is soft and friendly waving to the audience or gestures of recognition
while walking to the place to deliver a speech. This is a very powerful gesture that shows support and popularity. It
demonstrates that the speaker has his supporters among the audience and the President himself is very friendly and
this evokes a feeling of solidarity with the audience [6].
Brack Obama can grip the attention of the audience. His way of interacting is very effective. But it is difficult not
to notice how the politician reacts to what he doesn’t like. One of the gestures that shows his discontent is rubbing an
ear. One could notice this gesture used by the USA President while Health Insurance Reform discussion. It denoted
that the President didn’t like what he had heard. Such a gesture is used by Barack Obama when he is skeptical about
something or tries to put pressure on the communicator [5].
The USA President is proficient in the art of persuasion and influence. During his speech, he always wants to have
the audience’s support. Observing Obama’s behavior, one can notice that his hands are always on the table he sits
at. If he just sits at the chair, his knees and hands are always in the frame. This is the evidence of the fact, that such a
person achieves his goal easier and faster.
Obama never loses his dignity. If people are nervous, they often try to hide this with the help of a smile. In
abstracto it is not bad, because a smile helps to establish rapport, but it must be such a smile as Obama’s one – a
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beaming smile. One part of a face smile is its universal micro expression that means disrespect, contempt, disgust.
Smile is an important tool for the USA President to establish rapport. Subconsciously we assume that the more
important the person is, the less he/she needs to smile. Obama necessarily smiles at the beginning and at the end of
the interview not to seem insincere.
If we pay attention to such a gesture of the politician when the hand touches the cheek, it is possible to understand
that this gesture is inherent to a person who estimates all pros and cons and can address the situation dispassionately
and prudently [2, р. 192-193].
One more gesture which is necessary to mention is pointing the finger at the audience. Usually it is considered a
manifestation of rudeness. In Washington at the meeting with demonstrators Obama replaces it with the more effective
and emotional gesture, that doesn’t have a negative meaning. When he shows a thumb, it is a sign of extreme trust.
The open posture, smile and hands that show something above the head level – Obama has touched a very important
for him personally and sometimes even sacred topic. This gesture is used by the US President when he informs about
something extremely important [9].
Taking into account the fact that a universal means of information exchange between people is verbal language,
it is necessary to point out that an adequate and full understanding of the utterance is impossible without taking into
consideration non-verbal elements of communication.
To create an effective political image it is necessary to consider many aspects, including peculiarities of non-verbal
communication. This is imperative for leading politicians when it is necessary to present a vast amount of information
in a limited period of time allotted for a speech. Non-verbal communication supplement the message, and in such a
way, reinforce the impression.
During the effective politician image creation it is essential to build up non-verbal communication properly. It
should be done in compliance with verbal components of communication and the politician’s personal characteristics.
Barack Obama’s non-verbal communication always emphasizes that he has the upper hand: his posture is straight, the
chin in parallel to the floor, head movements are in a horizontal plane; the back is straight, shoulders are straightened,
feet are slightly apart, while sitting knees look sideways; gait is a bit relaxed. An effective non verbal communication
of the US President both support and strengthen his political image.
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класифікація фразеологічних одиниць У вітчизняних
та зарубіжних лінгвістичних дослідженнях
У статті розглянуто та проаналізовано класифікації фразеологічних одиниць за зарубіжними та вітчизняними науковцями
Ключові слова: семантична класифікація, структурно-семантична класифікація, граматично-функціональна класифікація, функціональна класифікація.
В статье рассмотрены и проанализированы классификации фразеологических единиц зарубежных и
отечественных ученых.
Ключевые слова: семантическая классификация, структурно-семантическая классификация, грамматически-функциональная классификация, функциональная классификация.
Foreign and Ukrainian scientists’ classifications of phraseological units are considered and analysed in the article.
Keywords: semantic classification, semantically-structural classification, grammatically-functional classification,
functional classification.

Багата мова – це не тільки численні слова синоніми, а й інші засоби, що роблять її красивою та образною,
гнучкою та експресивною. З цією метою використовується словесний комплекс, що є певним, більш менш
стійким лексичним поєднанням – так званою фразеологічною одиницею (далі ФО), що виражає думки і сподівання самих мовців, їх історію побут, культуру, єднають різні покоління[1]. Вивченням природи й характеру
ФО займались представники вітчизняної і зарубіжної філологічної науки (Я.Баран, В.Виноградов, О.Кунін,
А.Левицький та А.Пайдзінська, П.Мюлднер-Нєцковський, М.Шанський та інші). Однак, треба зазначити, що
термінування мовних одиниць, що є першоелементом фразеології, та їх класифікація досі є одними із спірних
питань сучасної лінгвістики.
Мета статті – проаналізувати існуючи класифікації ФО та визначити їх особливості.
Класифікація ФО за В. Виноградовим базується на семантичному принципі. На думку вченого, одиниця з
частково переосмисленим значенням показує найслабкіший ступінь єдності між компонентами; чим віддаленіше значення фразеологічної одиниці від значень її складових, тим більше семантичної єдності. Відповідно
до цієї концепції, розрізняють три типи ФО: фразеологічні зрощення (абсолютно неподільні словосполучення, значення яких зовсім не залежить від їх лексичного складу, від значень компонентів), єдності (звороти, у
яких зберігся принцип семантичної окремості компонентів, натяк на вмотивованість загального значення) та
сполучення (звороти, що утворюються завдяки реалізації фразеологічно зв’язаних значень слів. Фразеологічні сполучення – аналітичні) [3].
Доречно вказати, що вітчизняний вчений Я. Баран зауважив на відсутності у побудові класифікації
В. Виноградова єдиного принципу. Два перших типи – зрощення та єдності – розрізняються за ступенем вмотивованості, тобто можливості чи неможливості вивести значення фразеологізму із значень їхніх компонентів, а третій тип – фразеологічні сполучення – за ступенем обмеженої сполучуваності фіксованого компонента
у даному значенні [2].
Ми виявили, що М.Шанський, зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В. Виноградова, виділив четвертий клас – фразеологічні вирази, які протиставляє не зрощенням та єдностям, а фразеологічним сполученням. Від останніх вирази відрізняються тим, що не містять компонентів із фразеологічно
зв’язаним значенням [7].
Варто зазначити, що класифікацію М.Шанського критикують за наявність протиріччя в її основі, за випадковість вибраних для класифікації ознак [2].
Доволі цікавим є підхід зарубіжного науковця П.Мюлднера-Нєцковського, який поділяє ФО на ідіоми,
фраземи, складені слова та паремії за сполучуваністю компонентів (семантичний принцип). Так, ідіома (зрощення та єдності В. Виноградова) є така ФО, семантична сполучуваність (синтетичний зв’язок між компонентами) якої переважає над синтаксичною (аналітичний зв’язок між компонентами). Вона характеризується
тим, що сума значень слів та значення кожного слова зокрема є іншими, ніж значення всієї ФО. Фраземою
автор вважає ФО, семантична сполучуваність якої певною мірою урівноважується із синтаксичною. Зміст
усього вислову зосереджується у значенні одного з слів [9]. Таким чином, основними критеріями класифікації
ФО за семантичним принципом можна вважати повне або часткове переосмислення ФО, зв’язане значення
одного з її компонентів, рівень семантичної цілісності, семантична ускладненість або семантична або синтаксична сполучуваність тощо.
Граматично-функціональну класифікацію ФО на семантико- граматичні розряди пропонували, зокрема,
Я.Баран, А. Левицький та А. Пайдзінська. Науковці виділяють такі фразеологізми, як субстантивні, ад’єктивні,
дієслівні, адвербіальні та вигукові фразеологізми [8]. На думку українського вченого за всіма ознаками субстантивні фразеологізми належать до підкласу загальних назв і включають як назви предметів і явищ, так і
назви осіб. Польські вчені об’єднують субстантивні ФО з ад’єктивними в одну групу іменних ФО. Ад’єктивні
фразеологізми виражають ознаку предмета чи явища і т.п
А. Левицькийо та А. Пайдзінська в одну групу означальних ФО об’єднують такі фразеологічні одиниці,
що виражають ознаку предмета чи явища, ознаку дії та ознаку ознаки (подібно до прикметників та прислів© Н. М. Абабілова, 2014
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ників), тобто ад’єктивні та адвербіальні. До дієслівних фразеологізмів український науковець Я. Баран відносить ФО, які виражають дію і функціонують найчастіше у функції присудка. В той час як А.Левицький та
А.Пайдзінська використовують «звороти» для дієслівних ФО, утворених за моделями словосполучення. Виокремлюючи адвербіальні фразеологізми, вітчизняний дослідник поділяє їх на два підкласи: якісні і обставинні адвербіальні фразеологізми. Адвербіальні фразеологічні одиниці, до яких також відносять прийменникові
із ФО, що виконують синтаксичну роль сполучників і часток, А.Левицький та А.Пайдзінська зараховують до
фразеологічних «індикаторів». Польські вчені трактують вигукові ФО як частково фразеологічні «індикатори», що виконують у реченні функцію часток.
Отже, основним критерієм розподілу ФО на семантико-граматичні розряди є їхня синтаксична роль у реченні, зумовлена специфікою фразеологічного значення та наявністю чи відсутністю формотворчої парадигми.
Керуючись функціональним принципом, польський науковець П.Мюлднер-Нєцковський вирізняє відкриті, закриті та формальні ФО. Перші потребують додаткової інформації про будову, синтаксис і сферу значення. Закриті ФО є повними багатослівними відповідниками слів, і вживаються у реченні за загальними правилами синтаксису. Їхньою істотною ознакою є те, що вони можуть бути складовими інших ФО. Формальні ФО
утворені у потребі однозначного порозуміння в чітко окреслених умовах. Вони мають ознаки закритих ФО,
але є зовсім окремими висловлюваннями і тому не можуть входити до складу інших фразеологізмів. Науковець вирізняє команди, директиви та терміни [9].
Заслуговує на увагу й запропонована О.Куніном класифікація фразеологічних одиниць, яка заснована
на структурно-семантичному принципі і також спирається на коефіцієнт стійкості фразеологічних одиниць.
Дослідник виділяє класи на основі функції фразеологічних одиниць в процесі спілкування, де класи визначаються за структурно-семантичними особливостями: 1)номінативні фразеологічні одиниці, представлені
зворотами, які виконують певну функцію; 2)номінативно-комунікативні одиниці, до яких належать дієслівні
фразеологізми, які можуть бути трансформовані в речення з присудком у пасивному стані; 3)фразеологічні
одиниці ні номінативного, ні комунікативного характеру; 4)комунікативні фразеологічні одиниці, представлені прислів’ями та приказками[4].
Зазначимо, що ця система класифікації містить в собі одинадцять підкласів і розрядів. Вони виділяються за ознакою замкнутості (незамкнутості структури фразеологізмів). У рамках підкласів виділяється де
в’ятнадцять розрядів структурно-семантичних значень залежно від типу зв’язку між компонентами та типу
переосмислення(повного або часткового).
В основі класифікації ФО Б.Лабінської знаходиться функціонально-стилістичний принцип, згідно якого
виділено 1) розмовні ФО, що виконують комунікативну функцію і вживаються, передусім, в усному мовленні
і яким притаманне «знижене» експресивно-стилістичне забарвлення: а) повсякденно-побутові; б) розмовнофамільярні ФО; в) просторічні ФО; 2) книжні ФО, які вживаються, здебільшого, у писемній мові і характеризуються «підвищеним» експресивно-стилістичним забарвленням: книжність, святковість, урочистість,
патетичність, поетичність тощо; 3) міжстильові ФО, які експресивно не забарвлені, загальновживані, функціонують у всіх стилях мови. Останні умовно поділяються на дві підгрупи. ФО І підгрупи можуть бути субстантивні; дієслівні (охоплюють абстрактний іменник і повнозначне чи допоміжне дієслово); ад’єктивні (дають
якісну характеристику предмету або особі); адвербіальні (за семантичною ознакою подібні до ад’єктивних та
характеризують якість дії або вказують на ступінь якісної характеристики особи, предмета). До ІІ підгрупи
належать ідіоми, парні зрощення, прислів’я, приказки, крилаті вирази [5].
Зарубіжний вчений Л.Сміт у своїх працях пропонує класифікацію відповідно до джерел походження ФО
(генетична). Так, науковець вирізняє ідіоми взяті з мови моряків, рибалок (better one small fish than an empty
dish –краще щось, ніж нічого), солдатів (to fight on two fronts – битися, боротися на два фронти), мисливців
(to run after two hares – гнатися за двома зайцями, братися за безнадійну справу). Також, вчений виділяє ідіоми, пов’язані з різноманітними свійськими і дикими тваринами (donkey between two bundles of hay – прилюдно,
у присутності людей), птицями (birds of one feather – однакові люди; одного поля ягода, одного тіста книш,
два чоботи – пара), природними явищами (one cloud is enough to eclipse all the sun – одна хмара може закрити
сонце); пов’язані з сільським господарством, кухнею (eggs are all in one basket – усім ризикує, поставив усе на
карту), різними видами спорту, мистецтва, частинами тіла (first finger – вказівний палець) тощо [7].
Зробивши аналіз існуючих класифікаційних схем фразеологічних одиниць, ми виявили, що в їх основі лежать різні принципи. Проте зустрічаються класифікації з подібними рисами, а деякі з них є трансформаціями інших. Під час дослідження нами були виділені функціональна, функціонально-стилістична, семантична,
граматично-функціональна, структурно-семантична, контекстологічна, генетична класифікації. Кожна з них
по-своєму допомагає з’ясувати природу фразеологічних одиниць, схарактеризувати особливості їх функціонування. Так, семантично-структурна класифікація є найбільш придатною для розгляду цілісності чи ускладненості семантики фразеологічної одиниці, граматично-функціональна – для виявлення граматичних категорій та функцій, функціональна – для пояснення особливостей вживання, тощо.
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МОДИФІКАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЛЮБОВНОМУ РОМАНІ
У статті здійснюється спроба аналізу табуйованої лексики в англомовному любовному романі та чикліт
з точки зору існуючих ґендерних стереотипів. У зв’язку з чим виділяються модифікації ґендерних стереотипів
під впливом екстралінгвальних факторів. Підтверджується гіпотеза про асиміляцію чоловічих патернів обсценного вживання жіночою половиною суспільства.
Ключові слова: гендерний стереотип, модифікація, табу, інвектива, експлетив, обсценна лексика, любовний роман, чикліт.
В статье предпринимается попытка анализа табуированной лексики в англоязычном любовном романе
и чиклит с точки зрения существующих гендерных стереотипов. В связи с этим выделяются модификации
гендерных стереотипов под влиянием экстралингвальных факторов. Подтверждается гипотеза об ассимиляции мужских паттернов обсценного употребления женской половиной общества.
Ключевые слова: табу, инвектива, эксплетив, гендерный стереотип, обсценная лексика, любовный роман,
чиклит.
The attempt to analyze taboo lexis in English romance and chick lit from the point of view of existing gender
stereotypes is undertaken. Thus the modifications of gender stereotypes under the circumstances of extralingual factors
are singled out. The hypothesis about the assimilation of masculine obscene word usage patterns by females is confirmed.
Key words: gender stereotype, modification, taboo, invective, expletive, obscene lexis, romance, chick lit.

У зв’язку з бурхливим розвитком ґендерних досліджень у центрі уваги сучасних науковців опинилися соціо-статеві аспекти стереотипізації суспільної свідомості. Багатогранність та складність феномену стереотипу
зумовили виняткову суперечливість його характеристик, що й визначило актуальність цієї наукової розвідки.
Концептуальний базис студіювання ґендерних стереотипів (ҐС) досліджується як іноземними, так і вітчизняними науковцями в різних галузях. Найбільш широко розробляється аспект формування стереотипних
уявлень про такі категорії, як маскулінність та фемінінність в процесі ґендерної соціалізації (Broverman I.,
Ashmore R. D., Deaux K., Lewis L. L., Агеев В. С.), досліджуються конструктивні та деструктивні прояви ҐС
(Вілкова О. Ю., Мінаєва Е. В). В лінгвістиці особлива увага приділяється вивченню дискурсивного конструювання ґендеру (Tanen D., Мартинюк А. П., Велика І. О.), проводяться наукові розвідки вивчення ґендеру в
мові культурологічного, соціолінгвістичного, психолінгвістичного характеру.
Але, деякі питання залишаються поза увагою сучасної науки, зокрема недостатньо розроблено корпус
питань щодо модифікації ҐС, що і зумовило мету статті: дослідити факти модифікації ґендерних стереотипів
в сучасному англомовному любовному романі на прикладі табуйованої лексики. Для повного аналізу особливостей модифікації ҐС по-перше треба визначити структуру ҐС, а також відокремити адекватну дефініцію
ґендерного стереотипу, яка б відбивала всі його параметри та атрибути.
Провідною темою в визначенні ґендерних стереотипів в міждисциплінарних науках є узагальнені уявлення про персональні характеристики чоловіків та жінок [8, с. 89], куди входять не тільки зовнішні та фізичні
якості, але й поведінкові моделі, вміння та інтереси, а також ґендерна специфіка соціальних ролей та занять
[11]. Це по суті соціокультурні форми уявлень про якості, атрибути та норми поведінки представників обох
статей, їх статево-рольові характеристики.
Ґендерні стереотипи репрезентують також специфічний когнітивний конструкт, провідними рисами якого
є схематичність та спрощеність. Подібно до схем ці стереотипи керують сприйняттям, запам’ятовуванням та
обробкою інформації, що надходить. Внаслідок цього ми схильні запам’ятовувати лише ту інформацію, яка
слугує підтвердженням цих стереотипів [2]. Як когнітивна структура ҐС базуються на певній системі орієнтирів (схем, програм, фреймів) відносно прийнятної або неприйнятної для чоловіків та жінок поведінки. Це
спрощує ситуацію ґендерної соціалізації, бо людині значно легше жити в системі стереотипізованих уявлень
про ґендерні відношення.
Крім того, будучи явищем культурного порядку, ҐС формуються під впливом історичних умов.
Беручи все це до уваги, на нашу думку найбільш адекватне тлумачення ҐС дає Мартинюк А. П., згідно
якого ҐС – «історично обумовлене, мінімізоване, типізоване і структуроване у вигляді фрейму в колективній
свідомості певного лінгвокультурного соціуму уявлення про фізіологічні, емотивні, психічні, психологічні та
соціокультурні атрибути, що є властивими/невластивими індивіду, якого соціум категоризує як чоловіка або
жінку, а еталон – як уявлення про атрибути, що є бажаними/небажаними для цього індивіда» [6, с. 17].
В змістовних статичних характеристиках будь-якого соціального стереотипу, зокрема ґендерного, підкреслюються його узгодженість, схематичність, однорідність, помітне оцінне та ціннісне забарвлення. Динамічні характеристики акцентують його сталість, ригідність та консерватизм, що свідчить про здатність досить
успішно опиратися інформації, яка спрямована на його зміну [1].
Але саме сталість та ригідність ґендерних стереотипів не можуть бути абсолютними. Будучи сталими,
вони не є незмінними – вони достатньо пластичні [6, с. 318]. ҐС залежать від стану міжгрупових відношень та
соціального контексту в цілому. Такі характеристики змінюються з часом та залежно від країни, її культурного, економічного, політичного, ідеологічного середовища.
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Цей процес модифікації стереотипів обумовлюється з одного боку об’єктивними факторами під впливом
соціально-економічних або політичних трансформацій. Наприклад, боротьба жінок за свої права призвела до
розширення сфери інтересів жінок. Вони вже не лімітовані лише сім’єю, а приймають участь у всіх проявах
громадської діяльності. Суб’єктивні фактори тісно пов’язані з індивідуально-психологічними особливостями
та умовами соціалізації особистості [6, с. 318-319].
На нашу думку процес модифікації ґендерних стереотипів може бути зафіксовано в мові, яка є потужним
транслятором соціальних стереотипів та ґендерних зокрема. Його можна розглянути на прикладі використання
табуйованої лексики, адже стереотип про те, що жінки не використовують лайливих виразів [4, с. 71] є провідним.
Зовсім недавно можна було з впевненістю стверджувати про панування чоловіків в використанні інвективного лексикону. Це пояснюється по-перше домінантністю чоловічої комунікативної особистості [3, с. 66], подруге – психосоціальними особливостями маскулінного комуніканту. В чоловічому соціумі вульгарна лексика використовується задля визначення себе в команді (male bonding) [10, 16]. Жіноча ж афективна комунікація
повинна уникати інвективного застосування.
Однак останнім часом в багатьох культурах, в тому числі англомовній, спостерігається тенденція до більш
вільного використання інвективного репертуару жіночою половиною суспільства. Прихильниці феміністичного
руху активно асимілюють чоловічі патерни обсценного використання за власними потребами [18, x; 16, 190].
У зв’язку з цим актуальним уявляється порівняльний аналіз текстів традиційного любовного роману та
чикліт на предмет виявлення ґендерних особливостей інвективного слововживання. Будучи транслятором
соціальної структури суспільства, масова література стає інструментом формування соціальних стереотипів,
ґендерних зокрема. І, якщо любовний роман традиційно вважається транслятором патріархальних поглядів,
то жанр чикліт визначають як «вияв постфемінізму, який вийшов за межі зображення жінки-як-жертви й розширив тематичні обрії жіночої прози» [7,с. 324].
Перш за все слід окреслити лінгвістичні межі інвективного лексикону. Найбільш перспективними вважаємо класифікацію, запропоновану німецьким вченим R. Aman, згідно якої до інвективної лексики відносимо:
лихослів’я, богохульства та профанізми, інсинуації [10, с. 2]. Усі інвективні форми мають табуйований характер
та вербалізуються за допомоги вживання вульгаризмів, експлетивних вигуків, інвективних інтенсифікаторів.
Порівняльний аналіз табуйованої лексики виявив її кількісне превалювання в текстах, які відносяться до
жанру чикліт (636/531).
Треба відзначити відмінності в розподілі використання обсценних слів та богохульств між чоловічими
та жіночими персонажами. Якщо в комунікації маскулінних референтів патріархального любовного роману
вживається 75.5% слів, які містять табу-семи (термін В. А. Булдакова сМ. : [3, с. 56]), то використання такого
роду лексем в комунікативній поведінці чоловічих персонажів чикліт складає всього 21.2%. Відбувається
явне переваження в бік жіночого вживання табуйованої лексики. Однак цікавим є не сам факт наявності більших чисельних показників, а його якісні характеристики.
Якість табу, що використовуються, зазнає значної модифікації. Якщо в традиційному любовному романі
фемінінні референти прагнуть до вживання інвектив-профанізмів (85%), як в ситуаціях горя, радості, здивування, так і обурення, гніву, то жіночі персонажі в текстах чикліт не перебирають висловів сильних емоцій за
допомогою лайливих слів (57.4%).
В любовному романі емоційні відношення до ситуації, що описується транслюються автором в основному
через експлетивні вигуки. Відмітимо, що в жіночих репліках, які містять такого роду вигуки, превалює релігійне табу God: «God, she still loved him, she realized with a sickening jolt in her stomach» [15, с. 90]. «Thank God
we didn’t get married’, she said with helpless sincerity.»[13, 93]. «Anna kept her mouth firmly shut until they were out
of the building and safely alone in the parking lot. ’Cam, for God’s sake» [17, с. 237].
Чоловіча комунікація прагне до більшого використання табуйованих слів God, Christ, damn та hell як у складі
експлетивних вигуків, так і в якості інтенсифікаторів: «Christ, I’ve got to sit down a minute.’ He stepped into a small
waiting area, and dropped into a chair» [17, с. 15]; «I’m here,’ he snapped as they came through the back door. ’What’s the
damn problem?» [17, с. 57]. «Get the hell away from me.’ His voice came out in a croak of terror, infuriating him» [17, с. 12].
Під час мовленнєвого висловлювання крайньої форми негативних емоцій дратування та обурення в комунікацію фемінінних референтів також уводяться інвективи damn и hell: «… she said with enough frost in her
voice to destroy Florida’s entire citrus crop, ’What in hell are you doing in my bed?» [14, с. 131] «Do I give a damn
where you sleep?» [14, с. 131].
Послаблення табу на поняття релігійної сфери можна відмітити в вербальній поведінці обох статей (90
випадків вживання). Однак найбільша евфемізація спостерігається в репліках жінок (80). Фемінінні референти використовують звуконаслідувальні лексеми gosh, goodness, doggone, а також вживають евфемізми Lord,
gracious, good heavens, oh dear, тим самим уникаючи прямої релігійної профанації: «But she couldn’t have
dinner anywhere with this man: he was her employer, for goodness’ sake …» [15, с. 53]; «… she gasped, tickled
pink by the announcement. ’Gosh, I can’t wait to see him.» [13, с. 86]; «Then Melanie forgot Eli and looked from
her grandfather to her brother. … Doggone it, what about her?» [14, с. 78]; «Her thoughts drifted from one thing
to another. Six half brothers, my Lord!» [14, с. 53] Пом’якшене висловлювання в використанні непристойних
слів відмічається й у чоловічих персонажів. Заміні піддаються інвективи God, damn и hell: «Darn,’ Collin said,
showing his own disappointment» [14, с. 182]; «Aw, heck,’ Sean said with a teasing grin.» [14, с. 185].
Найгрубіша експресивна лексика, яка містить лексеми fuck, shit, bitch, bloody використовується переважно в маскулінній комунікації: «What the fuck is this?’ he demanded as he shot to his feet.» [17, с. 25]; «Phillip
surfaced, spat, and shoved the wet hair out of his eyes. ’Son of a bitch. You son of a bitch» [17, с. 26]; «That don’t
mean shit to me» [17, с. 27]. В лексиці фемінінних референтів ці інвективи мають поодиноке вживання, а вер-
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бальна агресія передається за допомогою менш вульгарних лайок: «You hateful bastard!’ Georgie finally lost
control» [13, с. 26]; «You pig! You bastard! I’ll kill you for this» [17, с. 6].
Лексикон персонажів чикліт відрізняється інтенсивністю вираження та використанням великої кількості
слів та висловів обсценного характеру. Необхідно звернути увагу на той факт, що на долю жіночих персонажів припадає найбільша кількість лексем, які мають табуйоване значення (501 із загальної кількості 636),
причому перше місце займає ненормативна лексика.
Передавання власного відношення до ситуації та людини відбувається через реалізацію вербальної агресії,
яка здійснюється за допомогою звинувачення опоненту: «She. Is. Such. A. Bitch!» [19, с. 16] «The unanimous
initial verdict was, ’Bastard fuckwittage» [12, с. 68]; «Bloody Perpetua» [12, с. 118].
З метою посилення оцінки в вербальній поведінці жіночих персонажів використовуються інвективні інтенсифікатори, які містять табуйовані лексеми fuck, damn, goddamn, bloody: «But she could’ve called while you were
gone and no one would’ve been here to answer the goddamn phone!» [19, с. 77]; «Then I remembered bloody Vanessa
and her slinky dark bob» [12, с. 51]; «You’re joking. I have to pick up a fucking dog with this Porsche?» [19, с. 6].
В ситуації міжґендерного спілкування фемінінні референти без будь-яких церемоній порушують табу на
використання в мовленні слів, які пов’язані із статевими взаємовідношеннями, назвами інтимних частин тіла,
а також фізіологічними процесами: «His wife was pregnant, and he was so cute I fucked him and she found out.»
[9, с. 52]; «Can you imagine what a stinky crotch they have?» [9, с. 78]; «The first time was to throw up over the side
of the bed …» [19, с. 196].
У текстах чикліт експлетивні вирази, які містять релігійні табу також використовуються переважно жінками. Їх кількісний показник дорівнює 42.6% від всієї кількості табуйованих слів та виразів. Вживаються вони в
основному в негативно-забарвлених емоційних ситуаціях: «Ohmigod, you must work for Miranda!» [19, с. 120];
«I blurted. Damn. Damn» [12, с. 99]; «Who the hell was Madelaine?» [19, с. 3].
В постфеміністичному чикліт можна також прослідкувати процес евфемізації табуйованої лексики переважно в мовленні жіночих персонажів, але наявність такого роду слів та висловів дуже нечисленна (20 вживань у жінок та 3 у чоловіків): «She said she just turned down a date with a beautifully eligible, recently divorced
forty-one-year-old banker because his unmentionable was too small. ’Index finger,’ she sighed» [9, с. 29].
Підбиваючи підсумок всьому вищезазначеному, слід відмітити, що в свідомості англомовного соціуму зафіксовані певні ґендерні стереотипи комунікативної поведінки. Для жінок – це велике значення норм моралі та табу
в релігійній сфері. Для чоловіків – ігнорування усіляких норм та вербальна агресія. Однак, проведений аналіз текстів традиційного любовного роману з його патріархальними настановами та чикліт виявив, що під впливом екстралінгвальних факторів має місце модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному романі. Відбувається руйнування моральної заборони на використання табуйованого вокабуляру, жінки стають більш вільними
у виборі та вживанні лексичних засобів вираження емоцій, заборонений лексикон стає загальноприйнятим.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі номінацій чоловіків та жінок в традиційному
любовному романі та чикліт на предмет модифікації ґендерних стереотипів стосовно соціальних ролей.
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Роль тексту і контексту у процесі розуміння
У статті розглядається роль контексту у процесі інтерпретації інтернет-комунікації. Визначено, що
контекст не полегшує розуміння текстів інтернету.
Ключові слова: інтернет-комунікація, розуміння, контекст, текст.
В статье рассматривается роль контекста в процессе интерпретации интернет-коммуникации. Определено, что контекст не облегчает понимание текстов интернета.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, понимание, контекст, текст.
The article discusses the role of context in interpretation of Internet communication. It is determined that the
context does not facilitate understanding of the Internet texts.
Keywords: Internet-communication, understanding, context, text.

В останнє десятиліття швидко збільшується кількість робіт у сферах психолінгвістики та комунікативної лінгвістики, присвячених проблемам розуміння мови, мовлення, тексту. Вже визначено загальні етапи та
механізми розуміння, специфіку рецепції, інтерпретації, кодування/декодування та збереження інформації у
мовній свідомості. Проте у більшості сучасних робіт поза межами уваги вчених залишається важливий комунікативний феномен – контекст.
Мета цієї розвідки – визначити роль контексту у процесі розуміння тексту в умовах інтернет-комунікації.
Залежність значень і сенсів від контексту неодноразово підкреслювалася у роботах Л. Блумфiлда,
А. Гардiнера, Л. Єльмслева. Зокрема, Л. Єльмслев максимізував цю думку: «В абсолютнiй iзоляцiї жоден знак
не має значення, а будь-яке значення виникає в контекстi» [7, с. 303]. Проте традиційно в лінгвістиці зустрічається й зовсім протилежна точка зору: «Незалежно від його даного вживання слово є у свідомості з усіма
його значеннями, з прихованими і можливими, готовими за першої нагоди спливти на поверхню» [6, с.14].
Складність визначення ролі контексту пояснюється кількома причинами. По-перше, неоднозначністю терміна: у загальному значенні контекст – це те, що оточує текст. Подібне трактування дозволяє розглядати як
контекст і мовленнєвий матеріал, що супроводжує висловлювання (текст), і ситуацію спілкування. По-друге,
вивчення ролі контексту у процесі інтерпретації ускладнюється через різні класифікації контекстів. Частіше
автори наводять типології, що включають лінгвістичний, соціальний, культурний, психологічний, зовнішній, вертикальний, ситуативний, операційний, глобальний (комунікативний) контексти. Загальної теорії щодо
ролі контексту поки що не розроблено.
На думку С. Бурлак, усвідомлення контексту спрощує розуміння, звужуючи перелік потенційних значень
до типових у такій ситуації: «слова вживаються у висловлюваннях, а висловлювання – в тих чи інших життєвих ситуаціях, тим самим кількість «контексту» (як мовного, так і позамовного) збільшується» [5, с. 115]. Але
в мовленні іноді типові значення трактуються нетипово: «Скажіть, Ви часом не син старого Ковальського?»
«Так, син, але що «випадково», я чую вперше».
О. В. Косович дотримується протилежної точки зору, вважаючи, що контекст здатен породжувати нові
значення окремих лексем: «Функцiонуючи у процесi мовленнєвої комунiкацiї, мовнi одиницi в тому ж
словниковi не просто проявляють чи реалiзують своє системне, закрiплене в мовi значення, а й набувають
пiд тиском вузького чи широкого контексту (а також i позамовної ситуацiї) новi значення чи вiдтiнки. Отже,
визначальним у значеннi слова є роль контексту: словникове значення задає напрям, – контекст дає бiльшу
частину конкретики. Мовець іде вiд значення до контексту, а той, хто слухає, − вiд контексту до значення [9,
с. 123]. З цією тезою важко погодитися, оскільки нові значення, на нашу думку, породжуються інтенцією та
свідомістю мовців, поза людиною текст не має значення.
Зарубіжні теорії прагматики (Неограйсівська теорія (Bach 1994; Horn 2005; Levinson 2000), і теорія доречності (Carston 2002, 2005; Sperber and Wilson 1995)) узгоджуються в тому, що лексичне значення слова визначити неможливо без контексту, воно зумовлюється ним. Згідно з більшістю прагматистів, контекст дає можливість слову проявити свої приховані потенційні можливості [8]. Основною стратегією при цьому вважається
кооперація (за М. Томаселло), тобто прагнення мовця передбачити фонові знання реципієнта щодо висловленого, впевненість у тому, що реципієнта зацікавить таке висловлювання. Подібні тези широко обговорюються
в роботах приматологів, де навіть вважаються визначальною рисою людської мови. Якщо зазначені міркування
правильні, то спільний контекст є основою успішної комунікації. На доказ зворотнього наведемо такий анекдот: Вчителька: «А де наш класний журнал?!». Вовочка: «Та що в ньому класного? Ось «Плейбой» - оце так!
В умовах масової комунікації, зокрема інтернету, передбачити, а тим більше врахувати фонові знання
аудиторії навіть конкретного сайту представляється надто складним завданням.
Фахівці з нейрофізіології вважають передумовою розуміння спільний досвід комунікантів: «Феноменальна здатність мови викликати швидке й інтуїтивне розуміння заснована на дії дзеркальних нейронів .... Мова
наділяє нас здатністю викликати в іншій людині відображені образи наших уявлень і завдяки цьому досягати
взаєморозуміння» [4, с. 62]. Безумовно, висловлене є одним з чинників розуміння, але навряд чи визначальним. Якби успішність комунікації залежала лише від спільних сценаріїв, то комунікативна практика мала б
призвести до зменшення непорозуміння.
© Н. В. Акімова, 2014
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Усі ці факти дискусійні, проте вони наближують до висновку про провідну роль контексту у розумінні.
Але новітні методи дослідження дозволили підрахувати, що у процесі розуміння ми будуємо висновки, спираючись на поняття з тексту (63% інформації), споріднені з ними поняття (9% інформації) та ситуацію спілкування (28%) [1, с. 21]. Отже, розуміння визначається здебільшого мовними чинниками (на 72%). На користь
цієї гіпотези свідчить особистий досвід кожного (скільки суперечок закінчується висловлюваннями «ти що
не міг це сказати іншими словами», «так би прямо і сказав» тощо). Про це ж твердять і дослідження мови у
філогенезі: «спостереження за розвитком мови у дітей показують, що, коли дитина вчиться говорити, окремі
елементи граматики вивчаються незалежно один від одного. Так, якщо дворічній дитині запропонувати фразу
з вигаданим дієсловом і неправильним порядком слів, а потім попросити вжити це дієслово з іншими словами,
вона скопіює і неправильний порядок слів» [5, с. 128].
Особливо зростає значення тексту в умовах інтернет-комунікації, якій властиві гібридність, мультимедійність, використання «смайликів» і специфічних скорочень, насиченість неологізмами, недотримання мовних
норм, необмеженість у виборі мовних засобів, схильність до мовної гри, фрагментарність, презентативний
характер. Контекст в інтернеті часто не тільки не спрощує розуміння тексту, а навпаки ускладнює його. Наприклад:
«Все не так, ребята. Самые распространенные заблуждения людей» [2 від 30.07.12]. Перше речення є
прецедентним текстом, слова з пісні В.Висоцького «Моя цыганская». Подальший коментар пояснює першу
фразу, проте текстова частина не узгоджується з зображенням. Встановлення логічних зв’язків між оманою
та краном потребує часу, інтелектуальних зусиль та розвиненої уяви. Оскільки омана та кран безпосередньо
не пов’язані, то у кожного реципієнта будуть власні асоціації, а, відповідно, й варіанти трактування анонсу.
Не спрощують розуміння тексту і деякі зображення на білоруських новинних сайтах, зокрема:
«Против белорусских властей восстали деревья» [3 від 4.11.12]. Звучний вираз «восстали против властей» аж ніяк не передбачає як суб’єкт дерева, та й малюнок з зображенням кількох дерев не містить опор для
дешифровки тексту. На українських новинних сайтах теж трапляються такі приклади:
«Кореспондент: Розум, честь і гроші» [10 від 21.10.12]. Зображення трьох молодих людей з мобільними
телефонами на голові не корелює з поданим далі новинним анонсом.
Отже, у процесі розуміння інтернет-комунікації користувач спирається здебільшого на текст. Відповідно
адекватність інтерпретації в першу чергу залежатиме від якості тексту. Контекст здатен корегувати сприйняття, встановлювати порядок сприйняття тексту, зв’язки з іншими текстами, несвідомі конотації.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ
І КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД З XV ПО XXI СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена вивченню проблеми розвитку фонологічних систем української і корейської мов у період з XV по XXI століття. Шляхом аналізу попередніх наукових робіт українських і зарубіжних вчених у статті детально охарактеризовано фонетичний склад та основні характеристики двох фонологічних систем на
основних етапах їх історичного розвитку, висвітлено загальні фонологічні процеси, наявні в українській і корейській мовах, та їх вплив на формування сучасного фонетичного інвентарю двох мов.
Ключові слова: українська фонологічна система, корейська фонологічна система, система вокалізму, система консонантизму.
Данная статья посвящена изучению проблемы развития фонологических систем украинского и корейского
языка в период с XV по XXI столетие. Путем анализа предыдущих научных работ в статье детально охарактеризован фонетический состав и основные характеристики двух фонологических систем на основных
этапах их исторического развития, освещены общие фонологические процессы, присутствующие в данных
языках, и их влияние на формирование их современного фонетического инвентаря.
Ключевые слова: украинская фонологическая система, корейская фонологическая система, система вокализма, система консонантизма.
The article deals with the studying of the problem of the Ukrainian and Korean phonological systems development
during the period from XV till XXI century. Carrying out the analysis of the previous scientific works of the Ukrainian
and foreign scholars the article gives detailed characteristics of two phonological systems during the basic stages
of their historical development. Also the article shows the general phonological features, which are present in the
Ukrainian and Korean languages and theirs influence on the formation of the modern set of phonemes in two languages.
Key words: Ukrainian phonological system, Korean Phonological system, vocalic system, consonant system

Питання розвитку фонологічної системи є ключовим в контексті утворення і використання писемності,
оскільки писемність є графічним відображенням фонетичного інвентарю мови. Саме наявність чітко окреслених розрізнених фонетичних одиниць, а також особливості їх сполучуваності в усній мові є базовою основою
для формування графічного інвентарю мови та орфографічних принципів письма.
Даним питанням займалися такі вітчизняні науковці, як Л. А. Булаховський [1], М. А. Жовтобрюх [2],
О. І. Крижанівська [3], Ю. Н. Мазур [4], Н. І. Тоська [7], Ю. В. Шевельов [8], І. П. Ющук [9], та іноземні лінгвісти Кім Сок Дик [14], С. Й. Кім-Чо [10], Лі Ікcоп [11], Лі Кі Мун [12], Г. Й. Рамстедт [5], С. Роберт Ремзі
[11], [12], Сон Хо Мін [13] та інші.
Однак загальні процеси діахронічного розвитку української і корейської фонологічних систем та їх вплив
на формування сучасного фонетичного інвентарю даних мов є недостатньо вивченими.
Отже, метою нашого дослідження є висвітлення основних процесів та тенденцій, присутніх у розвитку
української і корейської фонологічних систем у період з XV по ХХІ століття, та їх впливу на формування
сучасного фонологічного апарату даних мов.
Окреслена мета конкретизована у наступних завданнях:
– проаналізувати загальні процеси розвитку української і корейської фонологічних систем в період з XV
по ХХІ століття;
– встановити основні тенденції розвитку, притаманні даним фонологічним системам;
– порівняти одержані результати для визначення характерних особливостей фонологічних систем зазначених мов.
Отже, розглянемо стан української і корейської фонологічних систем на основних етапах їх розвитку.
Історичний розвиток української мови у період з XV по XXI століття охоплює дві історичні фази: середньоукраїнський період (XV – XVIII ст.) і сучасний період (XIX ‒ XXI ст.) [3, c. 19].
Середньоукраїнський період. На початок XV століття фонологічна система української мови налічувала
сім голосних і тридцять сім приголосних фонем [2, c. 328-329].
Система голосних фонем характеризувалася наступним чином:
1) за положенням язика розрізнялися чотири фонеми переднього ряду: [і], [и], [е], [ä], і три фонеми заднього ряду: [у], [о], [а];
2) за піднесенням виділялися: а) дві фонеми високого піднесення: [і], [у]; б) одна фонема високо-середнього піднесення: [и]; в) дві фонеми середнього піднесення: [е], [о]; г) дві фонеми низького піднесення: [а], [ä];
3) за огубленістю: дві огублених: [о], [у], і п’ять неогублених: [і], [и], [о], [і], [а], [ä].
Детальний аналіз писемних історичних пам’яток даного періоду свідчить про те, що станом на XV ст.
більшість фонем сучасного українського вокалізму вже повністю сформувалася та закріпилася у своєму теперішньому вигляді. Єдиною голосною, яка продовжувала зазнавати активних змін, була фонема [ä]. Чітко
визначена на початку періоду, дана фонема поступово втрачає свої диференційні ознаки внаслідок процесу
депалаталізації губних і шиплячих перед нею. Цей процес призводить до того, що фонема [ä] починає поступово зливатися з фонемою [а], і до кінця періоду система українського вокалізму зменшується з семи одиниць
до шести [2, c. 328].
© О. С. Аліменко, 2014
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Система приголосних середньоукраїнської мови на початку періоду нараховувала тридцять сім фонем і
виглядала наступним чином[3, c. 52]:
а) сімнадцять твердих [б], [в], [г], [ґ], [д], [й], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х];
б) десять м’яких [зʹ], [жʹ], [лʹ], [нʹ], [рʹ], [сʹ], [цʹ], [чʹ], [шʹ], [джʹ];
в) десять пом’якшених [бʹ], [вʹ], [гʹ], [дʹ], [кʹ], [мʹ], [фʹ], [хʹ], [пʹ], [тʹ].
Варто зазначити, що на початок періоду чіткого розмежування приголосних фонем за такими диференційними ознаками, як дзвінкість-глухість і твердість-м’якість, не існувало. Однак фонологічні процеси, які мали
місце у даний період, призвели до формування системи сучасних фонологічних протиставлень: тверді – м’які,
дзвінкі – глухі. До таких фонологічних процесів відносяться:
1) депалаталізація губних перед колишніми [ä] і [ę], що призвело до виокремлення після губного [й];
2) депалаталізація шиплячих перед [ä], що призвело до втрати м’яких шиплячих фонем у українському
консонантизмі;
3) депалаталізація [р] в кінці складів, що призвело до чіткого розмежування смислорозрізнювальних фонем [р] і [рʹ];
4) виникнення фонем [дз] і [дзʹ] шляхом дисиміляції приголосних [2, c. 328-329].
Сучасний період. Сучасна фонетична система голосних фонем української мови налічує шість фонем [7,
с. 59], які характеризуються наступним чином:
1) фонема [а] – неогублена голосна заднього ряду низького піднесення;
2) фонема [е] – неогублена голосна переднього ряду середнього піднесення;
3) фонема [и] – неогублена голосна переднього ряду високо-середнього піднесення;
4) фонема [і] – неогублена голосна переднього ряду високого піднесення;
5) фонема [о] – огублена голосна заднього ряду середнього піднесення;
6) фонема [у] – огублена голосна заднього ряду високого піднесення.
Система приголосних фонем сучасної української мови налічує сорок п’ять одиниць і характеризується
наступним чином [6, c. 32 – 33], [7, c. 91], [9, c. 67],
За органом творення вони поділяються на:
а) десять губних: [б], [п], [в], [ф], [м], [бʹ], [пʹ], [вʹ],[фʹ], [мʹ];
б) двадцять дві передньоязикових: [д], [т], [ж], [з], [ш], [с], [дж], [дз], [ч], [ц], [н], [л], [р], [зʹ], [жʹ], [сʹ], [шʹ],
[джʹ], [дзʹ], [цʹ], [чʹ], [рʹ];
в) п’ять середньоязикових: [дʹ], [тʹ], [й], [нʹ], [лʹ];
г) шість задньоязикових: [ґ], [к], [х], [ґʹ], [кʹ], [хʹ];
д) дві глоткових: [г], [гʹ].
За способом творення дані фонеми поділяються на:
а) п’ятнадцять проривних: [б], [д], [ґ], [п], [т], [к], [в], [й], [бʹ], [дʹ], [ґʹ], [пʹ], [тʹ], [кʹ], [вʹ];
б) чотирнадцять фрикативних: [ж], [з], [г], [ф], [ш], [с], [х], [жʹ], [зʹ], [гʹ], [фʹ], [шʹ], [сʹ], [хʹ];
в) вісім африкатів: [дз], [дж], [ч], [ц], [дзʹ], [джʹ], [чʹ], [цʹ];
г) шість зімкнено-прохідних: [м], [н], [л], [мʹ], [нʹ], [лʹ];
д) два дрижачих: [р], [рʹ].
За використанням голосу:
а) одинадцять сонорних: [й], [в], [м], [н], [л], [р], [вʹ], [мʹ], [нʹ], [лʹ], [рʹ];
б) тридцять чотири шумних, серед яких шістнадцять дзвінких: [б], [д], [ґ], [ж], [з], [г], [дз], [дж], [бʹ], [дʹ],
[ґʹ], [жʹ], [зʹ], [гʹ], [дзʹ], [джʹ]; і вісімнадцять глухих: [п], [т], [к], [ф], [ш], [с], [х], [ч], [ц], [пʹ], [тʹ], [кʹ], [фʹ], [шʹ],
[сʹ], [хʹ], [чʹ], [цʹ].
За ступенем м’якості:
а) двадцять дві твердих: [б], [д], [ґ], [п], [т], [к], [в], [ж], [з], [г], [ф], [ш], [с], [х], [дз], [дж], [ч], [ц], [м], [н],
[л], [р];
б) п’ять м’яких: [дʹ], [тʹ], [й], [нʹ], [лʹ];
в) п’ять пом’якшених: [зʹ], [сʹ], [дзʹ], [цʹ], [рʹ];
г) тринадцять напівпом’якшених: [бʹ], [ґʹ], [пʹ], [кʹ], [вʹ], [жʹ], [гʹ], [фʹ], [шʹ], [хʹ], [джʹ], [чʹ], [мʹ].
Історичний розвиток корейської мови у період з XV по XXI століття охоплює три еволюційні стадії:
пізній середньовічний період (XV – XVI ст.), новокорейський період (XVIІ – XIX ст.) і сучасний період
(XX ‒ XXI ст.) [11], [12].
Пізній середньовічний період. Фонетична система корейських приголосних у XV – XVI ст. мала двадцять
три фонеми і виглядала наступним чином [12,с. 128]:
1) шість простих: ㅂ [б/п], ㄷ[д/т], ㄱ[ґ/к], ㅈ[дж], ㅅ[с], ㅎ[х];
2) чотири придихових: ㅍ[пх], ㅌ[тх], ㅋ[кх], ㅊ[чх];
3) шість посилених: ㅃ[п:], ㄸ[т:], ㄲ[к:], ㅉ[дж:], ㅆ[с:], ᅘ[х:],
4) три дзвінких: ᄫ[w], ㅇ[ʡ], ᅀ[з];
5) три назальних: ㅁ[м], ㄴ[н], ᄋ[нґ];
6) одна плавна: ㄹ[р/лʼ].
Основною характеристикою приголосних фонем даного періоду є протиставлення простих і придихових.
Посилені приголосні також були присутні в мові, однак не визначалися як окрема категорія фонем. Приголосні звукиᄫ[w], ㅇ[ʡ], ᅀ[з], присутні у мові на початку періоду, поступово виходять з ужитку до кінця XVI ст.,
однак їх графічні зображення традиційно зустрічаються у передруках новокорейського періоду.
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Фонетична система корейських голосних у XV – XVI ст. налічувала двадцять три голосних фонеми [10,
c.51 – 79]:
а) сім монофтонгів: ۱ [ᴧ], ㅏ[а], ㅓ [ͻ], ㅗ [о], ㅜ [у], ㅡ [и], ㅣ [і];
б) шість дифтонгоїдів: 1) чотири і-подібних: ㅠ [йу], ㅛ [йо], ㅕ [йͻ], ㅑ [йа]; 2) два у-подібних: ㅝ [уͻ], ㅘ [уа];
в) шість дифтонгів: [ᴧі], ㅐ [аі], ㅔ [ͻі], ㅚ [оі], ㅟ [уі], ㅢ [иі];
г) чотири трифтонги: ㅒ [йаі], ㅖ[йͻі], ㅙ [уаі], ㅞ [уͻі].
Суттєвою зміною даного періоду стала втрата тональної системи до кінця XVI ст. [12, c. 163-164].
Новокорейський період. Основними характеристиками даного періоду є [12, c. 256-266]:
1) остаточне зникнення з ужитку приголосних ᄫ[w], ㅇ[ø], ᅀ[з] та поступове зникнення голосної фонеми
١ [ᴧ] [12, c. 262-263];
2) виділення посилених звуків (гемінатів) ㄲ [к:], ㄸ [т:], ㅃ [п:], ㅉ [дж:], ㅆ [с:], ᅘ [х:] в окрему категорію
самостійних фонем. В результаті цього сформувалася потрійна система протиставлення глухих фонем: прості
– посилені – придихові [12, c. 256-257];
3) процес загальної монофтонгізації дифтонгівㅐ [аі] і ㅔ [ͻі], та трифтонгів ㅒ [йаі], ㅖ [йͻі], ㅙ [уаі], ㅞ
[уͻі] [12, c. 263];
4) огублення звуку [и] після губних ㅁ [м], ㅂ [б/п], ㅃ [п:], ㅍ [пх], що призвело до переходу [и] в [у]: 믈
[милʼ] > 물[мулʼ] «вода» тощо [12, c. 265].
5) палаталізація африкатів ㅈ [дж], ㅉ [дж:], ㅊ[чх], що призвела до алофонізації твердих і м’яких фонем, в
результаті чого склади 자 джа, 저 джо, 조 джо, 주 джу і 쟈 джя, 져 джьо, 죠 джьо, 쥬 джю відповідно почали використовуватися без різниці у значенні: 쥴 джюль і 줄джуль «мотузка» тощо [12, с. 260].
Сучасний період. Фонетичну систему сучасної корейської мови формують двадцять одна голосна і
дев’ятнадцять приголосних фонем [4, c. 531-533]. До складу голосних фонем належить:
І) Десять монофтонгів:
а) голосні заднього ряду:
1) фонемаㅏ [а] – неогублений монофтонг низького піднесення;
2) фонема ㅓ [ͻ] – неогублений монофтонг середнього піднесення;
3) фонемаㅗ [о] – огублений монофтонг середнього піднесення;
4) фонемаㅜ [у] – огублений монофтонг високого піднесення;
5) фонемаㅡ [и] – неогублений монофтонг високого піднесення;
б) голосні переднього ряду:
6) фонемаㅣ[і] – неогубений монофтонг високого піднесення;
7) фонема ㅔ [е] – неогублений монофтонг середнього піднесення;
8) фонемаㅐ [э] – неогублений монофтонг низького піднесення;
9) фонемаㅟ [уі > ü] – огублений монофтонг високого піднесення;
10) фонема ㅚ [ое > ö] – огублений монофтонг середнього піднесення.
ІІ) Десять дифтонгоїдів:
а) шість і-подібних: ㅑ [іа], ㅕ [іͻ], ㅛ [іо], ㅠ [іу], ㅒ [іэ], ㅖ [іе];
б) чотири у-подібних: ㅘ [уа], ㅝ [уͻ], ㅙ [уэ], ㅞ [уе].
ІІІ) один дифтонг: ㅢ [иі].
На сучасному етапі проходить активний процес монофтонгізації дифтонгів ㅟ [уі > ü] іㅚ [ое > ö], який іще
не завершився. Дані дифтонги вже офіційно набули статусу монофтонгів, однак дифтонговий компонент іще
присутній у їх вимові.
Сучасна система корейського консонантизму виглядає наступним чином [4, c. 531 – 533]:
За органом творення:
а) чотири губних: ㅂ [б/п], ㅃ [п:], ㅍ [пх], ㅁ [м];
б) сім передньоязикових: ㄷ [д/т], ㄸ [т:], ㅌ [тх], ㄴ [н], ㅅ [с/шʹ], ㅆ [с:/шʹ:], ㄹ[р/л];
в) три середньоязикових: ㅈ [дж], ㅉ [дж:], ㅊ [чх];
г) чотири задньоязикових: ㄱ [ґ/к], ㄲ [к:], ㅋ [кх], ㅇ [ŋ];
д) одна глибоко-задньоязикова: ㅎ [х].
За способом творення:
а) дванадцять проривних: ㅂ [б/п], ㅃ [п:], ㅍ [пх], ㅁ [м], ㄷ [д/т], ㄸ [т:], ㅌ [тх], ㄴ [н], ㄱ [ґ/к], ㄲ [к:], ㅋ
[кх], ㅇ [ŋ];
б) чотири щілинних: ㅅ [с/шʹ], ㅆ [с:/шʹ:], ㄹ [р/л], ㅎ [х];
в) три африкати: ㅈ [дж], ㅉ [дж:], ㅊ [чх].
За використанням голосу:
а) чотири сонорних: ㅁ [м], ㄴ [н], ㅇ [ŋ], ㄹ [р/л];
б) п’ятнадцять шумних: ㅂ [б/п], ㅃ [п:], ㅍ [пх], ㄷ [д/т], ㄸ [т:], ㅌ [тх], ㅅ [с/шʹ], ㅆ [с:/шʹ:], ㅈ [дж], ㅉ
[дж:], ㅊ [чх], ㄱ [ґ/к], ㄲ [к:], ㅋ [кх], ㅎ [х].
За м’якістю корейські приголосні фонеми не розрізняються.
Порівнюючи основні аспекти розвитку даних фонологічних систем, ми можемо підсумувати, що станом
на XV століття українська мова налічувала сім голосних і тридцять сім приголосних фонем, а корейська мова
– двадцять три голосні і двадцять три приголосні фонеми. Системи вокалізму в обох мовах розвивалися шляхом зменшення кількості фонем та спрощення їх вимови. Кількість голосних в українській мові зменшилася
з семи до шести, а кількість голосних корейської мови скоротилася з двадцяти трьох до двадцять однієї. Така
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тенденція свідчить про відносну сталість кількості фонетичних одиниць в обох мовах, однак якщо в українській мові вимова фонем незмінна, в корейській мові вона підлягає динамічних змінам: зникають трифтонги,
кількість дифтонгів зменшується з шести до одного, кількість дифтонгоїдів збільшується з шести до десяти,
кількість монофтонгів – з семи до десяти. Такі тенденції розвитку даних фонологічних систем говорять про те,
що система українського вокалізму вже сформувалася, тоді як система корейського вокалізму ще перебуває
на стадії активного розвитку.
Якщо порівняти про системи консонантизму у даних мовах, тут спостерігаються протилежні тенденції.
Українська фонологічна система розвивається шляхом збільшення кількості фонем: станом на XV століття в
ній налічувалося тридцять сім приголосних фонем, але на сучасному етапі їх кількість збільшилася до сорока
п’яти. Корейська фонологічна система, навпаки, зменшилася з двадцяти трьох фонем до дев’ятнадцяти.
Аналіз даних систем в цілому дозволяє дійти висновку про те, що фонетичний інструментарій української
мови за період з XV по XXI століття збільшився з сорока чотирьох до п’ятдесяти однієї фонеми, а фонетичний
інструментарій корейської мови зменшився з сорока шести фонем до сорока. Це є свідченням протилежних
тенденцій в еволюції порівнюваних мов, а саме: українська фонологічна система розвивається шляхом розширення фонетичного інвентарю, тоді як корейська фонологічна система еволюціонує у протилежному напрямку, шляхом зменшення фонетичного інвентарю.
Отже, дослідивши основні аспекти розвитку української і корейської мов у період з XV по XXI століття,
ми можемо дійти висновку, що фонологічні системи обох мов зазнали значних змін у складі фонетичного інвентарю. Однак в українській мові більшість змін відбувається у системі консонантизму, тоді як у корейській
мові система вокалізму є більш динамічною. Загалом же українська мова розвивається шляхом розширення
фонетичного набору, на відміну від корейської, що еволюціонує шляхом зменшення кількості фонем.
Перспективами подальшого дослідження є вивчення кореляцій між фонетичною і графічною системами
досліджуваних мов та визначення особливостей письмового відображення їх звукового потоку.
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МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОЇ НАСТАНОВИ
НА СПОНУКАННЯ ДО ДІЇ В АНГЛОМОВНОМУ АФОРИЗМІ
У статті розглянуто прагматичні настанови англомовного афоризму. Проаналізовано мовностилістичні
засоби їх реалізації. Виокремлено стилістичні фігури, стилістико-синтаксичні та стилістико-семантичні засоби реалізації прагматичної настанови на спонукання до дії в англомовних афоризмах.
Ключові слова: прагматична настанова, потенційна прагматична настанова, мовно-стилістичні засоби.
В статье рассматриваются прагматические установки англоязычного афоризма. Проанализированы
языково-стилистические средства их реализации. Выделены стилистические фигуры, стилистико-синтаксические и стилистико-семантические средства реализации прагматической установки на побуждение к действию в англоязычных афоризмах.
Ключевые слова: прагматическая установка, потенциальная прагматическая установка, языковостилистические средства.
The paper deals with pragmatic settings of English aphorisms. The stylistic means of their realization have been
presented and illustrated by examples. Stylistic schemas, syntactic semantic means of realization of pragmatic setting
for motivation to action in English aphorisms have been revealed.
Key words: pragmatic setting, potential pragmatic setting, linguistic stylistic means.

Актуальність дослідження прагмастилістичного аспекту англомовного афоризму визначається загальною спрямованістю сучасної наукової парадигми, її зацікавленістю проблемами функціонування мовних одиниць, а також недостатнім ступенем дослідженості об’єкта.
Об’єктом статті є англомовні афористичні висловлювання англомовних авторів, предметом – мовно-стилістичні засоби реалізації потенційних прагматичних настанов, які були виявлені на матеріалі 500 афоризмів
англомовних авторів, відібраних методом суцільної вибірки.
Під регуляцією соціальної поведінки розуміють вплив на емоційну раціональну сферу людини, на сферу її
знань і поведінки, який відбувається водночас на культурологічному, соціальному и психологічному рівнях.
Вплив на культурологічному рівні реалізується усім контекстом культури. Вплив на соціальному рівні являє
собою дію на людину як представника певної спільності, групи и реалізується через цілеспрямований вибір
засобів впливу. Вплив на психологічному рівні становить особистісний, індивідуальний вплив на людину і реалізується як емпатія и перехід в царину особистісних змістів [4, с. 132]. Причому афоризм впливає на читача
чи слухача на всіх зазначених рівнях, а тому має великий прагматичний потенціал, зокрема спонукання до дії.
Внаслідок високої інформативної щільності афоризму як стильової риси, в одному афористичному висловлюванні можуть водночас реалізовуватися декілька прагматичних настанов.
Слід зауважити, що афоризм як самостійна одиниця, яка представлена в словниках поза контекстом, має
самостійне значення и потенційні прагматичні настанови. Практична реалізація цих прагматичних настанов
відбувається тоді, коли афоризм вживається в мовленні як відтворювана одиниця. Крім того, прагматична настанова автора може вирізнятися від фактично досягнутого прагматичного результату. Адже «… читачі читають
текст по-різному, и не існує закону, який диктував би їм, як саме читати, тому вони часто використовують текст
как умістилище своїх власних емоцій, зароджених поза текстом або випадково текстом навіяних» [3, с. 19].
Прагматична настанова в афоризмах реалізується за допомогою широкого спектру стилістичних засобів.
Вперше на використання художньо-стилістичних засобів в афоризмах звернув увагу видатний іспанський вчений
XVII ст. Б.Грасіан. Він відзначив, що тропи та риторичні фігури є матеріалом и основою, на якій «зводить свою
красу дотепність» [1, с. 288]. Б.Грасіан наводить афоризми, основані на визначенні, парадоксальності, антитезі,
градації та інших стилістичних фігурах, відзначаючи ефект, який досягається при їх вживанні [1, с. 356-362].
Стилістичний аналіз афоризмів у відповідності до загальної практики (Раєвська Н.М., Гальперін І.Р., Кузнець М.Д., Скребнєв Ю.М.) можна поділити на аналіз морфологічних стилістичних засобів, аналіз стилістичних и аналіз синтаксичних стилістичних прийомів.
Насамперед треба зробити зауваження щодо композиційних особливостей афоризмів. Афоризми, зазвичай,
складаються з двох части: конкретної думки та підсумкового висновку. Інколи ці компоненти нероздільні, але
вони завжди наявні. У висновку міститься «соль» афоризму – авторська оцінка першої частини. Афоризм має
нібито два аспекти, які часто знаходяться в конфлікті між собою. Проте, ця суперечність, не перетворює їх на
парадокс. Парадокси завжди протистоять загальній думці, в той час як суперечності афоризмів гасять в них
самих [6, с. 79].
Навіть в найсуперечливіших на перший погляд афоризмах парадоксальність використовується лише як
стильовий прийом. Наприклад, парадоксальне висловлювання Punctuality is the thief of time. (Oscar Wilde) (тут
і надалі: [7]), яке суперечить поширеному погляду та загально відомим рекомендаціям, інколи виявляється доречним, беручи до уваги той факт, що в деяких ситуаціях людина, яка приходить вчасно має чекати на тих, хто
спізнюється.Тобто в цьому афоризмі протиставляється загальне правило та життєвий досвід. Таким чином, це
висловлювання спонукає читача берегти свій час.
Поряд з інформаційною функцією, яка складає основу семантико-стилістичного ефекту оригінальності, парадоксальність виконує також ряд додаткових, стилістичних функцій, таких как: експресивно-оформлювальна,
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тобто досягнення яскравості формулювання, а через неї и активація мислення читача, и актуалізація відомої,
але помарнілої істини; створення комічного ефекту; досягнення стислості; компактності викладення [5, с. 47].
Багато афоризмів, що містять прагматичну настанову на спонукання до дії, являють собою речення наказового способу: наприклад, Write down the thoughts of the moment. Those that come unsought for are commonly
the most valuable (Francis Bacon). Або Inject a few raisins of conversation into the tasteless dough of existence
(O. Henry), в якому автор спонукає до спілкування.
Також такі афоризми можуть мати негативну форму Never look backwards or you’ll fall down the stairs
(Rudyard Kipling). Стилістичний ефект цього афоризму також підсилено метафорою.
Аналогічно афористичні висловлювання можуть мати форму наказових речень та пропозицій, що утворюються за допомогою дієслова ’let’: Let your religion be less of a theory and more of a love affair (Gilbert K.
Chesterton). Цей афоризм також містить метафору ’love affair’ для вираження чуттєвого, емоційного ставлення
до релігії на відміну від сухого інтелектуального – ’theory’.
Афоризми, які основані на визначенні є досить поширеними в загальному масиві, але небагато з них містять прагматичну настанову, яка досліджується. Наприклад, афористичне висловлювання The true method of
knowledge is experiment (William Blake) спонукає до дії лише завдяки семантиці слова ’experiment’, яка передбачає певну діяльність.
Деякі афоризми створені у формі риторичного питання, що має на меті емоційно вплинути на читача та
спонукати його на певні дії. Так афоризм When we were children we were grateful to those who filled our stockings
at Christmas time. Why are we not grateful to God for filling our stockings with legs? (Gilbert K. Chesterton) спонукає людину цінувати те, що вона має і не приймати це як самозрозумілу річ. Для підсилення експресивного
ефекту також вживаються повтори.
Для досягнення прагматичної мети в афоризмах часто вживається метафора, яка привертає увагу читача
та надає висловлюванню експресивності та виразності: We are all in the gutter, but some of us are looking at the
stars. (Oscar Wilde) (в цьому висловлюванні «gutter» – метафорична форма для вираження життєвий труднощів, скрутного становища; «stars» – щось величне, недосяжне). Автор закликає бачити прекрасне навіть в
нелегкі моменти життя.
Часто афористичні висловлювання мають складну структуру та містять в різноманітних комбінаціях дві, а
інколи більше стилістичні фігури та інші художні засоби.
Наприклад, в одному афоризмі можуть поєднуватися антитеза, гіпербола, порівняння: Better murder an
infant in its cradle than nurse an unacted desire (William Blake). Автор стверджує, що бездія гірша за вбивство
дитини, і таким чином спонукає діяти.
В наступному висловлюванні також закладене спонукання до активного життя. Вжито еліпсис, який сприяє лаконічності, динамічності афоризму, та антитеза Life is ours to be spent, not to be saved (D.H.Lawrence).
На досягнення прагматичної мети працюють такі стилістичні фігури як емфаза, епіфора та еліпсис: What
saves a man is to take a step. Then another step (C.S.Lewis). Ці стилістичні засоби задають вислову динаміки,
спонукають до руху.
Досить поширеною стилістичною фігурою для досягнення прагматичної мети спонукання є анафора. Вживання повтору слів або груп слів на початку речень та їх частин створює потужний стилістичний ефект. Поряд
із анафорою вживається паралелізм, що підсилює його та сприяє досягненню прагматичних цілей: Wear a
smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles (George Eliot).
Стилістичної експресивності та прагматичної ефективності надає градація: Be still when you have nothing to
say; when genuine passion moves you, say what you’ve got to say, and say it hot (D.H.Lawrence.).
На підставі проведеного лінгвостилістичного аналізу, можна зробити висновок, що в англомовних афоризмах, що містять прагматичну настанову на спонукання до дії, стилістичні засоби присутні не в повному обсязі:
парадокс і каламбур, на відміну від афоризмів, що містять інші прагматичні настанови, використовуються
досить обмежено. Набагато ширше вживаються синтаксичні стилістичні прийоми. Найбільш розповсюджені
паралелізм и всі його різновиди, повтори, різноманітні конструкції, що посилюють емоційний вплив афоризму. Також поширені метафора та порівняння. Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному висловлюванні, що підсилює стилістичний и прагматичний ефект.
Наведені стилістичні засоби та їх поєднання обумовлюють образність, оригінальність, емоційну дієвість
афоризму та, як наслідок, його високий прагматичний потенціал.
Перспективою подальшого дослідження є вивчення засобів мовно-стилістичної реалізації інших прагматичних настанов в англомовному афоризмі.
Література:
1. Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощренного ума // Испанская эстетика: Ренессанс. Барокко. Просвещение / Б. Грасиан. – М. : Искусство, 1977. – С. 169-464.
2. Еко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Перев. с англ. и итал. С. Д. Серебряного. – СПб.
: «Симпозиум», 2007. – 502 c.
3. Еко У. Шесть прогулок в литературных лесах / Умберто Еко. – М. : Симпозиум, 2002. – 288 с.
4. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед.
ин-т, 1992. – 330 с.
5. Манякина Т. Н. Языково-стилистическая характеристика жанра афоризмов (на материале нем. яз.): дисс.
… кандидата филологических наук: 10.02.04 / Т. Н. Манякина. – Днепропетровск, 1980. – 230 с.
6. Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика / Н. Т. Федоренко, Л. И. Сокольска. – М. : Наука, 1990. – 419 c.
7. The Oxford Dictionary of Quotations / Elizabeth Knowles. – Oxford University Press, 2004. – 1768 p.

Серія «Філологічна». Випуск 44
В. М. Баран,

37
УДК 811.111ʼ343.3

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

Наголос у творенні англійського дискурсу: Сприйняття та розуміння
Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до вивчення проблеми моделей наголосу та їх вплив на
сприйняття та розуміння англійського мовлення.
Ключові слова: моделі наголосу, ментальний лексикон, склад.
Статья посвящена анализу современных подходов к изучению проблемы моделей ударения и их влияние на
восприятие и понимание английской речи.
Ключевые слова: модели ударения, ментальный лексикон, слог.
The article is devoted to the analysis of the contemporary approaches to the problem of the stress and stress
patterns and its influence on the perception and understanding of the English language.
Keywords: stress patterns, mental lexicon, syllable.

Відомо, що словесний наголос в англійській мові є «вільним». Сьогодні лінгвісти мають тверде переконання, що природа вільного наголосу в тій чи іншій мові визначається непередбачуваністю його позиції у
слові. Проте, дослідження показують, що в англійській мові є певні чинники, які визначають місце словесного
наголосу. На відміну від мов, де наголос у слові є абсолютно «вільним», свобода наголосу в англійській мові
обмежується рядом тенденцій, які все ж дозволяють передбачати його позицію. Однак, треба пам’ятати, що і
Даніель Джонс відзначав, якщо це взагалі можливо, щоб сформулювати правила розстановки словесного наголосу в англійській мові, вони завжди будуть містити ряд винятків [6, с. 277].
Не можна не погодитися з твердженням, що розташування і ступінь словесного наголосу в складних та похідних словах англійської мови визначаються історично сформованими факторами. Суперечливий характер
тонічних варіантів слів може бути пов’язаний з одночасним і відмінним у часі впливом на тонічну структуру
слова, викликаним різними чинниками та акцентними закономірностями. Д. А. Шахбагова пояснює нестійкість тонічного балансу складних слів нестабільним семантичним балансом їх компонентів [1, c. 177].
Не заглиблюючись у лінгвістичні та історичні причини тонічних варіацій, досі очевидним є вагомість
самого поняття «словесний наголос», а також значущість тонічних моделей, як одних з найважливіших чинників просодії, що великою мірою впливають на творення та сприйняття англійського дискурсу.
Стаття пов’язана з темою дослідження кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка «Формування фонологічної компетенції студентів вищих навчальних закладів», де вирішення проблеми відбувається шляхом зіставлення різних лінгвістичних підходів.
Обраною тематикою займалися такі науковці, як Даніель Джонс, Джульєтта Шахбагова, Енн Катлер,
Катрін Браумен, Галина Скуланова, Миколай Трубецькой, Георгій Торсуєв, Вячеслав Васільєв, та багато інших, оскільки акцентологія була і досі є проблемною гілкою фонетики, що спонукало лінгвістів вести як
синхронічні, так і діахронічні дослідження.
Метою написання статті є висвітлення лінгвістичних підходів до проблеми наголосу та його вплив на
сприйняття та розуміння мовного матеріалу.
Моделі словесного наголосу є невід’ємною частиною фонологічної репрезентації слів у ментальному лексиконі; вони не утворюються певним правилом. Незважаючи на те, що можна навести ряд прикладів, де мовці
володіють загальними знаннями закономірності таких моделей у своїй рідній мові, вони можуть «підпасовувати» відповідні шаблони до нових похідних або безглуздих слів за аналогією з іншими відомими їм словами
– хоча є достатні докази того, що в процесі творення мовлення моделі словесного наголосу не присвоюються
кожному слову застосуванням загальних правил, але сприймаються разом із вимовою, коли слово «виймається» з ментального лексикона [4, с. 79].
Доказом цього, для прикладу, можуть служити здогади мовця, коли той не пам’ятає слово, але має його «на
кінчику язика». Шукаючи слово Ghirardelli, мовець виробив кілька здогадів: Garibaldi, Gabrielli і Granatelli. Усі
з них мають певні спільні звуки, переважно початкові та кінцеві, але, що важливо, усі слова мають однакову
кількість складів та однакову модель наголосу, як і в оригінальному слові. Браун і Макніл запропонували гіпотезу, що лексичні одиниці, які рідко використовуються, можуть стати «слабкими» через нечасте вживання, так
що тільки деякі частини читаються – можливо, початок і кінець, але часто сприймається кількість складів і розташування первинного наголосу. Цей аргумент передбачає що моделі наголосу присутні в лексиконі [3, с. 332].
Дослідження обмовок у спонтанному мовленні малює аналогічну картину. Наприклад, було висловлено
думку, що семантично незв’язані помилки заміщення слова, наприклад, confession – convention виникають
тоді, коли замість потрібного слова в ментальному лексиконі «виринає» помилково вибраний близький сусід. Такі помилки підтверджують існування одного ментального словника – лексикона, оскільки лексикон
сприйняття та лексикон творення – ідентичні [5, с. 512]. Такі звукові подібності включають модель наголосу:
майже без виключення помилкове і потрібне слово мають однакову кількість складів та однакову позицію
первинного наголосу.
Інша мовленнєва помилка – це неправильне застосування власне самого наголосу, наприклад, superˡfluous
замість suˡperfluous. Такі помилки не є рідкістю, і вони показують закономірність: наголос падає неправильно
на склад, який є наголошеним у спорідненому слові superfluity.
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Катлер стверджує [4, с. 71], що слова, які походять від однієї кореневої морфеми зберігаються разом в ментальному лексиконі, і, що виникають, помилки наголосу, коли вибирають корінь і правильне закінчення, але
основний наголос падає на склад, який має бути наголошений не у похідній, але в іншому члені лексичного
кластера. Ця думка також спирається на лексичній репрезентації інформації, яку несе в собі наголос. Відповідно можна було б очікувати, що ідентифікація лексичної картини наголосу буде відігравати велику роль в
розпізнаванні слів під час розуміння мовлення. І це дійсно так. Наприклад, коли невірно чують слова, саме
модель наголосу, а також природа наголошеного складу визначають, що слухачі думають, що вони чують.
Типовими слуховими помилками є: your purse замість reverse, are you using paint remover? замість are you
gonna paint your ruler? Інформація наголошеного складу була використана для перебудови повідомлення, в
якому кількість складів і модель наголосу такі ж, як в оригіналі, але присутні і певні додаткові нюанси. І лише
семантична невідповідність попереджає слухача про те, що він щось почув не так. Можна припустити, що реконструкція висловлювання на основі часткової інформації таким способом не обмежується тими випадками,
коли вона подає невірний результат; але якщо би це не давало часто прийнятні результати, імовірно, було б
закинуте як стратегія сприйняття мовлення.
Що відбувається, коли інформація, яку несуть в собі моделі наголосу невірна? Зовсім не дивно, що це часто породжує помилку інтерпретації. Каламбур, не в змозі створити очікуваного ефекту, коли він пов’язаний
зі зміною позиції наголосу. Енн Катлер твердить, що слухач, який почув слово perfectionist із наголосом на
першому складі, та, відповідно, і фонетичним феноменом редукції у другому, сприйме його як perfect shnist,
і тільки з усвідомленням того, що ніякого значення слово shnist не має, він зрозуміє свою помилку. [4, с.
72] Банзал представив слухачам запис розмови індійців англійською мовою, які часто застосовують словесний наголос неортодоксальним чином, і виявилося, що слухачі схильні інтерпретувати те, що вони почули,
щоб матеріал відповідав моделі наголосу, хоча це часто суперечило сегментній інформації. [2, с. 151] Для
прикладу, коли слова із наголосом на першому складі вимовлялися із наголошеним другим складом, слово
atmosphere чулося як must fear, written як retain. Подібно ж коли двоскладові слова із наголосом на другому
складі вимовлялися з наголошеним першим, то слухачі сприймали prefer як fearful, correct як carried, і about
як come out.
Робінсон провів експериментальне дослідження важливості моделей наголосу у розпізнаванні слів. Слухачі чули перелік двоскладових вигаданих слів з наголосом на першому або останньому складі. Тоді їм представляли двоскладові послідовності, утворені із тих складів, які вони вже чули, хоча в інших комбінаціях.
Суб’єкти, як правило, помилково сприймали ці послідовності, якщо рівні наголосу у складах були такими ж,
як у вихідній презентації [7, с. 84]. Подібним чином, як результат подібності моделей наголосу, було виявлено ефекти інтерференції при вільному відтворенні в пам’яті, як вигаданих слів, так і коротких фраз; іншими
словами, моделі наголосу можуть спричиняти неправильне сприйняття.
Висновки. На основі викладеного можна дійти висновку, що наголос та його моделі значною мірою впливають на сприйняття мовного матеріалу та відіграють важливу роль у творенні англійського дискурсу, особливо, коли мова йде про фонетично коректне формулювання висловлювання. Словесний наголос є важливою частиною вимови, що більше, прямо, чи опосередковано, через свої сегментні нюанси, наголос має
велике значення в англійському мовленні при розпізнаванні слів.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в систематизації уже досягнутих результатів у даному
напрямі, а також у глибшому та ширшому аналізі сучасних експериментальних підходів до вирішення даної
проблеми.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСУАЗИВНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ,
ПРИСВЯЧЕНОГО ПРОБЛЕМІ ЕВТАНАЗІЇ
У статті проаналізовано засоби реалізації персуазивної стратегії на матеріалі англомовних текстів, присвячених евтаназії – одній з найскладніших проблем професійної етики медичного працівника. Досліджено
тактики аргументації та активізації емоцій, зокрема, лінгвостилістичні аспекти їхнього втілення.
Ключові слова: персуазивна комунікація, медичний дискурс, евтаназія, троп.
В статье проанализированы средства реализации персуазивной стратегии на материале англоязычных
текстов, посвященных эвтаназии – одной из самых сложных проблем профессиональной этики медицинского
работника. Исследованы тактики аргументации и активизации эмоций, в частности, лингвостилистические
аспекты их воплощения.
Ключевые слова: персуазивная коммуникация, медицинский дискурс, эвтаназия, троп.
The article analyzes the means of persuasive strategy on the material of English medical texts devoted to euthanasia
as one of the most difficult problems within the professional ethics of a healthcare practitioner. The paper investigates
the tactics of reasoning and emotions intensification, in particular, the linguostylistic aspects of their implementation.
Keywords: persuasive communication, medical discourse, euthanasia, trope.

Комунікативно-функціональний підхід, що нині домінує у лінгвістиці, передбачає розуміння мови як
інструменту досягнення людиною певних цілей та завдань у процесі мовленнєвого спілкування. У цьому
контексті комунікативний процес тлумачиться як специфічний засіб моделювання реакцій та поведінки співрозмовника, формування уявлень та переконань реципієнта. Таким чином, ключовою функціонально-прагматичною характеристикою процесу комунікації постає персуазивність, тобто здатність мовленнєвого повідомлення впливати на адресата.
У викладі А. В. Голоднова, персуазивна комунікація – це «ментально-мовленнєва взаємодія комунікантів,
що реалізує спробу впливу адресанта на ментальну сферу реципієнта з метою зміни його поведінки (спонукання до здійснення / відмови від здійснення певних посткомунікативних дій)» [1, c. 3]. Важливим у цьому
процесі є вибір лексичного, стилістичного та граматичного наповнення дискурсу як засобів найоптимальнішого впливу на аудиторію. Персуазивність (від англ. persuasion – «умовляння, переконання»; persuasiveness
– «переконливість») розглядається як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на посилення аргументів у
процесі комунікації [2, c. 4]. Як зазначає Н. А. Безменова, для персуазивного дискурсу характерна наявність
різноманітних «риторичних фігур», які становлять спосіб «рельєфного зображення аргументу» і передбачають
деякі «зміни перспективи висловлювання в комунікативній ситуації» [1, c. 26]. Проблемі персуазивності присвячені дослідження А. Голоднова, Е. Гріффіна, У. Ліппмана, Р. Харріса, П. Оукса, П. Паррота,T. Борхерса.
Потенціал мовленнєвого впливу дискурсу є актуальною проблемою сучасної лінгвістики, однак типи дискурсів, у яких персуазивні стратегії знайшли найпродуктивніше втілення, є недостатньо вивченими. Зокрема,
персуазивні стратегії медичного дискурсу дотепер не отримали детальної інтерпретації. Серед дискусійних
моментів сучасної медицини проблема евтаназії є однією з найбільш неоднозначних. Полеміка з приводу цього явища генерує цілу низку полярно опозиційних дискурсів, спрямованих на звернення уваги та переконання
представників влади і широкого загалу. Цілком логічно, що домінуючою комунікативною стратегією цих
текстів є вплив на посткомунікативну поведінку реципієнта. З огляду на вищесказане, метою статті є дослідження лінгвостилістичних засобів персуазивності в анломовному медичному дискурсі, присвяченому проблемі евтаназії. Матеріалом дослідження послугували англомовні медичні видання «Medical Care», «Journal
of the Royal Society of Medicine», «Current Oncology», «Journal of Medical Ethics», «Annals of Internal Medicine»
та інші.
З моменту свого відкритого застосування патологоанатомом з Мічигану Джеком Кеворкяном у 1990 році,
процедура евтаназії викликала неабиякий резонанс і досі залишається широко обговорюваною проблемою.
Розрізняють два типи евтаназії: пасивна форма передбачає припинення медиками терапії, що підтримує життєдіяльність хворого, у той час як активна форма (добровільна евтаназія або самогубство з лікарською допомогою – англ. «Physician-assisted suicide») передбачає надання хворому на його прохання препаратів, що
припиняють життя [5, c. 30]. У США евтаназія є незаконною у більшості штатів, за винятком Орегону, Вашингтону, Вермонту і Монтани. Самогубство з лікарською допомогою є законним у Нідерландах з 2002 року,
у той час як у ряді інших європейських країн ця процедура заборонена [14, c. 209]. Таким чином, проблема
евтаназії незмінно генерує найрізноманітніші інтерпретації та оцінки.
У контексті перcуазивної комунікації традиційним є розмежування раціональної (логічної) та емоційної
(риторичної) аргументації [3, c. 353]. Відповідно, перша апелює до раціонального мислення, а друга – до емоцій. Раціональна аргументація прикметна використанням відносно великої кількості фактів, посилань, цитат,
ілюстрацій, порівнянь і зіставлень. Емоційний спосіб впливу передбачає використання тропів, що дозволяють
створити у свідомості реципієнта яскраві образи. Крім того, слід відзначити неабиякий персуазивний потенціал змішаної аргументативної стратегії, що використовує як раціональний, так і емоційний способи впливу [3,
с. 360]. Отже, останній тип аргументації передбачає вплив на читача за допомогою комбінованої форми, коли
поряд із раціональними аргументами використовуються засоби емоційного впливу.
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Серед засобів персуазивності в арсеналі противників евтаназії слід відзначити домінування цифрових показників, статистичних даних, що характеризують негативну сторону досліджуваного явища. Опора на кількісні дані і процентні співвідношення становлять продуктивний пласт раціонального впливу на адресата: «Of
patients whose death was nonsudden, only 7% explicitly requested for euthanasia (n = 6860; response 78%)» [10,
c. 598]. Противники евтаназії стверджують, що це явище принципово суперечить ролі лікаря у суспільстві.
Дискутована процедура вважається несумісною з клятвою Гіппократа зокрема і цариною медичної етики загалом: «pronouncements against assisted suicide date back to the Hippocratic Oath and have formed the ethical
backbone for professional opposition to the practice of physician-assisted suicide» [14, c. 211]. Крім того, згідно з
Декларацією незалежності і Конституцією США, людське життя має першорядне значення [11, c. 27]. Отже, у
дискурсі, опозиційному до процедури евтаназії, аргументативна сила висловлювання посилюється за рахунок
тактики посилання на авторитет.
Водночас, противники легалізації евтаназії широко використовують і потенціал тропу як засобу реалізації
персуазивності. Риторичне посилення мови шляхом використання тропів є одним із найважливіших стилістичних прийомів переконання. Використання образних стилістичних засобів дозволяє представити та інтерпретувати ситуацію під певним кутом, градус якого задається автором повідомлення. Завоюванню уваги та
інтересу читача сприяє широке використання експресивного перифразу. Зокрема, перифрази ефективно виконують функцію формування негативного враження: «physician-assisted suicide: A recipe for elder abuse and the
illusion of personal choice» [6, c. 3]; «euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls» [12,
c. 227]. Перифрази містяться у промовистих інтродуктивних питаннях, що використовується у заголовках та
підзаголовках текстів, і спрямовані на актуалізацію читацької уваги: «Physician-assisted suicide: compassionate
liberation or murder?» [8, c. 121].
У дискурсі, метою якого є спростування доцільності евтаназії, емоційний спосіб впливу включає прийом
метафоризації. Опоненти евтаназії часто підкреслюють, що ця процедура не позбавлена недоліків і законодавчих прогалин. Як наслідок, це явище призводить до численних випадків юридичних порушень, що передбачають зловживання і небезпеку для вразливих груп населення (наприклад, у разі психологічних порушень
чи депресії пацієнта або коли пацієнт зазнає тиску). У цьому контексті, дослідники наголошують, що легалізація евтаназії «will create new paths of abuse» [6, c. 3]. Так, можливість правопорушення метафоризується
як «стежка», тобто отримує більш наочне та конкретне зображення з метою посилення ефекту і досягнення
емоційного відгуку у читача.
Прибічники процедури евтаназії також вдаються до образного формулювання своєї позиції. Як наслідок,
дискурс насичений промовистими епітетами: «to relieve intractable suffering» [7, c. 367]; «physician-assisted
suicide provides relief from suffering excruciating pain and prolonged agony at the end of life» [4, c. 425]; «one’s
life by all reasonable estimate can no longer contain any but the most negative meaning – such as relentless pain and
agony» [9, c. 78]. Продуктивним інструментом створення персуазивних образів, посилення ефекту і досягнення позитивного емоційного відгуку у читача є персоніфікація: «Euthanasia brings relief to people in the extremes
of pain» [8, c. 122]; «euthanasia gives a way to relieve unbearable pain» [13, c. 520]. Серед прибічників евтаназії
широко застосовується прийом метафоризації: «patient’s body itself constitutes unwarranted life support unfairly
prolonging his or her mental life» [13, c. 519]. Як бачимо, тіло пацієнта метафоризується як «незаконна опора
життя».
З метою забезпечення вільного вибору і розуміння ситуації пацієнтом, прихильники евтаназії зосереджуються на численних захисних та запобіжних заходах, що спрямовані на максимальне зниження ризику
зловживання правами пацієнта. У цьому контексті, дискурс містить установку на переконання читача за допомогою вичерпного викладу кількісних даних: «Oregon’s Death With Dignity Act applies only to the last 6 months
of the patient’s life <…> it invovles two oral requests by the patient, as well as a written request by the patient.
Further, a 15-day waiting period must occur upon the first oral request, and a 2-day waiting period must elapse upon
the submission of the written request» [8, c. 122].
Отже, для медичного дискурсу, присвяченого проблемі евтаназії, характерною є чітко виражена персуазивність. Персуазивність як ознака медичного дискурсу виражається у свідомому впливі на когнітивно-ментальну сферу читача. Стратегія персуазивності найповніше реалізується через тактику активізації емоцій і
тактику раціонального впливу. У результаті дослідження встановлено, що обидві сторони обирають комбіновану форму персуазивності, тобто поряд з раціональними аргументами використовуються засоби емоційного
впливу. Найпоширенішими лінгвостилістичними засобами персуазивності у медичному дискурсі, присвяченому проблемі евтаназії, є епітет, метафора, персоніфікація та перифраз. Полярно опозиційні дискурси, присвячені проблемі евтаназії, мають на меті звернення уваги та переконання представників влади і широкого загалу. Персуазивно маркований мовленнєвий вплив спрямований на спонукання читата до здійснення певних
посткомунікативних дій (підтримати легалізацію процедури евтаназії чи стати в опозицію).
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ДІАЛОГ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄС С. БЕККЕТА ЯК ТИП ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ
У статті розглянуто та проаналізовано структуру діалогу персонажів п’єс С. Беккета як тип художнього мовлення. Виявлено, що діалог є одностороннім. Він позбавлений діалогічної рівноваги, тобто комунікант
не чує свого співрозмовника, а також йому властива алогічність, яка виявляється у хаотичному нагромадження реплік.
Ключові слова: структура діалогу, односторонній діалог, діалогічна рівновага, співрозмовник, алогічність.
В статье рассмотрено и проанализировано структуру диалога персонажей пьес С. Беккета как тип художественной речи. Выявлено, что диалог является односторонним. Он лишен диалогического равновесия, то
есть коммуникант не слышит своего собеседника, а также ему присуща алогичность, которая проявляется
в хаотическом нагромождении реплик.
Ключевые слова: структура диалога, односторонний диалог, диалогическое равновесие, собеседник, алогичность.
The article deals with analysis of personage dialogue structure in plays by S. Beckett as a type of artistic speech.
One-sided dialogue is shown. It is devoid of dialogic balance, that is a communicant can’t hear his interlocutor. It is
also based on illogicality, which is shown through chaotic accumulation of cues.
Key words: dialogue structure, one-sided dialogue, dialogic balance, interlocutor, illogicality.

Актуальність статті зумовлена її відповідністю сучасній антропоцентричній парадигмі на виявлення комунікативних закономірностей функціонування мовних явищ; а також необхідністю аналізу англомовної драми абсурду як жанрового різновиду драматичного тексту у світлі сучасного розуміння постмодерністського
письма.
Метою статті є визначення структурно-композиційних особливостей діалогу персонажів п’єс С. Беккета
як типу художнього мовлення. Об’єктом дослідження є англомовні п’єси С. Беккета. Предмет дослідження –
діалог п’єс С. Беккета.
Основи теорії діалогу у мовознавстві радянського періоду були закладені у працях Л. Щерби, Л. Якубинського, В. Виноградова, де накреслені шляхи досліджень у цьому напрямку. Дослідження реплік діалогу знаходимо у працях Л. Павленко, Є. Падучевої та І. Святогора [25; 27; 28].
Зацікавленість діалогом виявляється у 40 – 50-х роках [5; 9; 10]. Активне вивчення синтаксичних явищ діалогічного мовлення спостерігаємо у 50-60-ті роки [24; 34]. Діалогічне мовлення у 60-70-ті роки стало об’єктом
кількох дисертаційних досліджень [4; 6]. Чималий досвід у вивченні діалогу має й українське мовознавство
[2; 18; 31]. Чимало науковців-представників комунікативної граматики сфокусували свою увагу на вивченні діалогічної комунікації. Об’єктом дослідження стали структурно-синтаксичні та семантичні особливості
діалогічного мовлення [7; 8; 14; 15; 20; 21; 23; 26; 32; 33; 35; 38]. Діалог вивчався багатьма дослідниками як
драматургічний засіб виразності [10; 30; 34], які, вивчаючи діалог, намагалися зрозуміти, чим, з лінгвістичної
точки зору, діалоги відрізняються одне від одного.
Діалог – це один із типів організації усного мовлення, який за своєю формою є розмовою двох осіб. Головною метою виникнення діалогу має бути усвідомлення опозиції «Я – Ти» на тлі «інших» [13, с. 204].
З такого погляду репліка кожного учасника діалогу є витвором усіх учасників діалогової ситуації як реакція на попередні репліки і на присутніх мовчазних свідків розмови. Характер і своєрідність діалогу залежать
від таких чинників, як суспільна ситуація, тематика, ідеологічні позиції учасників розмови, їхнє ставлення
один до одного. Тому кожна діалогічна репліка залежить від інших реплік, зумовлюється ними, а її зміст,
«пластика» визначаються контекстом епізоду чи цілого твору, а не тільки наміром мовця. [13, с. 205]. Діалогічний текст як підсистема тексту є жанрово-функціональним різновидом мовних утворень, які відтворюють розмовний стиль мови, з відповідними архітектонічною і комунікативно-мовленнєвою підсистемами у
функціонально, семантично та структурно завершеній комунікативно-мовленнєвій єдності. Діалогічний текст
відповідає розмовному стилю і є закритою підсистемою тексту відповідно внутрішньої організації, зорієнтованої на передачу інформації через колективне (не менше двох комунікантів) або авторське відношення
до висловлюваних подій, фактів. Вибір мовних засобів, організація їх у діалогічний текст зумовлюються як
лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами. До екстралінгвістичних факторів відносимо ситуацію
спілкування, тематику мовлення, характер учасників акту комунікації, особливості взаємовідносин між ними,
прагматичну спрямованість акту комунікації. До лінгвістичних факторів формування діалогічного тексту слід
віднести мовну структуру, тобто форму мовлення [12, с. 33-34].
Діалогічний текст утворює серцевину поняття драматичної мови, виявляє схожі риси зі звичайним живим
мовленням, відображаючи усі його реєстри [16, с. 258]. Діалог художнього тексту – це складне і багатофункціональне утворення. Будучи аналогом усного мовлення, він у своєму складі і організації відтворює притаманні
йому закономірності – ситуативність, спонтанність, орієнтованість на співрозмовника, суб’єктивну співвіднесеність з предметом мовлення, а також він має характерологічну функцію, тобто виражає індивідуальні
особливості мовців [22, с. 28].
Аналізуючи діалог п’єс драми абсурду, ми звертаємося до класифікації І. П.Зайцевої, згідно з якою є два
типи діалогу – унісонний та дисонансний. Діалог персонажів у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда є
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дисонансним, оскільки для кожного із комунікантів основною метою є не встановлення контакту із співрозмовником і його (контакту) розвиток, а вирішення власних завдань, відповідно висувається на перший план
апелятивна функція мови. Те, що кожен із учасників спілкування зосереджений на власній особі, що часто
призводить до неуважності, а інколи і навмисного ігнорування комунікативних завдань співрозмовника, знаходить відображення в лінгвістичних (композиційних, семантичних, стилістичних) особливостях діалогічного мовлення. Ці діалоги характеризуються непослідовним розвитком теми (тем), а саме: постійним переходом
з одного предмету мовлення на інший, зіткненням неспівпадаючих (часто – полярних) позицій комунікантів,
що формує іншу – обірвано-плутану – схему розгортання діалогу, подрібнення його на достатньо автономні
смислові сегменти [19, с. 179-180]. У цьому типі діалогу існують «нульові діалогічні відношення» [3] між комунікантами, де зміст інформації, яка передається, не знаходить відповідного розуміння, і діалог виявляється
розмовою глухих. І. Зайцева називає такий діалог діалогом глухих або паралельним діалогом. Як зазначав М.
Бахтін, для слова немає нічого страшнішого, ніж те, що воно залишається без відповіді [3, с. 98]. У такому
діалозі відсутнє мовленнєве спілкування з установкою на взаємність, побудову відносин.
Т. Владімірова вважає, що справжній «діалог особистостей» як форма шуканих взаємовідносин створюється спільними зусиллями комунікантів за умови, що мотиви «Я для себе» і «Ти для мене» поступаються першістю мотиву «Я для тебе» [11, с. 188]. У діалозі драми абсурду немає поняття «ми», натомість є «я» і «ти».
Немає «зустрічі глибинного «я» з іншим» [3], що можливо лише на основі цілісних, узгоджених діалогічних
стосунків, які супроводжується проникненням у внутрішні світи одне одного.
Діалог драми абсурду позбавлений діалогічної рівноваги розмови. Цю думку підтверджують слова Н.
Абрамова стосовно того, що розмова є різновидом обмінної торгівлі: ми даємо одне і отримуємо за це інше, по
можливості, рівноцінне. Якщо з двох співрозмовників лише один дає, а інший отримує все або відкараскується незначними «так» і «ні», то розмова згасає, не будучи підтриманою [1, с. 9]. Власне, діалог драми абсурду і
є одностороннім [37], тобто комунікант веде свою лінію розмови, а його співрозмовник, інший герой, його або
не чує, або не хоче чути, продовжуючи потік свого мовлення. Герой не чує іншого героя, тому відповіді доволі часто не співпадають із запитаннями. Це підводить реципієнта до думки про відчуження людей у сучасну
епоху, що і є однією із центральних ідей цього жанру.
К. Серажим розрізняє монологічні та діалогічні тексти, вважаючи, що специфіка останніх полягає у тому,
що в діалозі беруть участь кілька комунікантів, де у кожного є свої комунікаційна програма, тактика і стратегія комунікації. У кожного з них народжується свій концепт, з’являється свій мотив породження тексту.
Якщо вони не можуть або не хочуть зрозуміти значення та ідею тексту співрозмовника, то вони створюють
паралельні тексти, що і є характерним для драми абсурду [29, с. 2].
Торкаючись питання тематики діалогу драми абсурду, можна виділити у ньому регулярні теми: згадування минулого, жаль за ним, самопочуття, а також роздуми про життя та його сенс. Зрештою, висловившись,
персонажі п’єс ні до чого не доходять та залишаються з тим, з чим були на початку п’єси.
Діалоги драми абсурду не пов’язані з чіткою подійно-інформативною послідовністю, проте завдяки своїй
алогічності чудово передають безглуздість як існування, так і смертності людини. Слова не є власним здобутком особистості, навіть із собою, звертає нашу увагу С. Беккет, ми говоримо чужими словами. У тексті
цей парадокс підкреслюється цитатами, часто спотвореними, які практично вириваються з вуст персонажів.
Не здатне адекватно відображати світ слово стає грою слів, повторюється знову і знову, залишаючи трагічне
відчуття розладу та нісенітної циклічності [17, с. 94-95].
Наприклад:
Clov: I’ll leave you, I have things to do. // Hamm: In your kitchen? // Clov: Yes. // Hamm: What, I’d like to know.
// Clov: I look at the wall. // Hamm: The wall! And what do you see on your wall? Mene, mene? Naked bodies? Clov:
I see my light dying. // Hamm: Your light dying! Listen to that! Well, it can die just as well here, your light. Take a
look at me and then come back and tell me what you think of your light. Clov: You shouldn’t speak to me like that. //
Hamm: Forgive me. I said, Forgive me. // Clov: I heard you. Hamm: Did your seeds come up? // Clov: No. // Hamm:
Did you scratch round them to see if they had sprouted? // Clov: They haven’t sprouted. // Hamm: Perhaps it’s still too
early. // Clov: If they were going to sprout they would have sprouted. They’ll never sprout! Hamm: This is not much
fun. But that’s always the way at the end of the day, isn’t it, Clov? // Clov: Always. // Hamm: It’s the end of the day
like any other day, isn’t it, Clov? // Clov: Looks like it [36, с. 99-100].
У цьому прикладі ми спостерігаємо хаотичне нагромадження реплік персонажів, перестрибуванню з однієї теми на іншу та алогічність. Персонажі п’єси С. Беккета «Кінець гри» Хамм та Клов розмовляють і про
щоденне заняття Клова, і про саджанці, а також роздумують про людське життя та його плин. Ці теми аж ніяк
не пов’язані між собою та між ними відсутній будь-який зв’язок. Простежується повтор роздумів головних
героїв п’єси про людські існування та страждання, які так ні до чого і не призводять. Діалог Хамма та Клова.
не є інформативним та повністю висвітленим, а натомість – поверхневим, алогічним та непослідовним. Це
підтверджує аналіз змістових блоків у наведеному уривку з діалогу: мотив/пояснення → роздуми → вербальна реакція → уточнення → роздуми.
Наведений уривок з діалогу нагадує мозаїку, поєднуючи у собі сукупність строкатих та непослідовних
змістових блоків.
Наведемо приклад із п’єси С. Беккета «Очікуючи на Годо»:
Estragon: Nothing to be done. // Vladimir: I’m beginning to come round to that opinion. All my life I’ve tried to
put it from me, saying, Vladimir, be reasonable, you haven’t yet tried everything. And I resumed the struggle. So there
you are again. Estragon: Am I? // Vladimir: I’m glad to see you back. I thought you were gone for ever. // Estragon:
Me too. // Vladimir: Together again at last! We’ll have to celebrate this. But how? Get up till I embrace you. //
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Estragon: Not now, not now. Vladimir: May one enquire where His Highness spent the night? // Estragon: In a ditch.
// Vladimir: A ditch? Where? // Estragon: Over there. // Vladimir: And they didn’t beat you? // Estragon: Beat me?
Certainly they beat me. Vladimir: The same lot as usual? // Estragon: The same? I don’t know. // Vladimir: When I
think of it... all these years... but for me... where would you be... You’d be nothing more than a little heap of bones at
the present minute, no doubt about it. // Estragon: And what of it? // Vladimir: It’s too much for one man. On the other
hand what’s the good of losing heart now, that’s what I say. We should have thought of it a million years ago, in the
nineties. // Estragon: Ah stop blathering and help me off with this bloody thing. // Vladimir: Hand in hand from the
top of the Eiffel Tower, among the first. We were respectable in those days. Now it’s too late. They wouldn’t even let
us up. What are you doing? // Estragon: Taking off my boot. Did that never happen to you? // Vladimir: Boots must be
taken off every day, I’m tired telling you that. Why don’t you listen to me? // Estragon: Help me! // Vladimir: It hurts?
// Estragon: Hurts! He wants to know if it hurts! // Vladimir: No one ever suffers but you. I don’t count. I’d like to
hear what you’d say if you had what I have. // Estragon: It hurts? // Vladimir: Hurts! He wants to know if it hurts! //
Estragon: You might button it all the same. // Vladimir: True. Never neglect the little things of life. // Estragon: What
do you expect, you always wait till the last moment. Vladimir: The last moment... Hope deferred maketh the something
sick, who said that? // Estragon: Why don’t you help me? // Vladimir: Sometimes I feel it coming all the same. Then
I go all queer. How shall I say? Relieved and at the same time... appalled. AP-PALLED. Funny. Nothing to be done
[36, с. 3-5].
У наведеному прикладі ми бачимо, що діалог героїв п’єси С. Беккета «Очікуючи на Годо» є замкнутим
колом, яке починається реченням Nothing to be done і ним же закінчується. Думки та роздуми персонажів
теж повторюються – невідворотність долі та жалюгідне людське існування. Другою характерною рисою діалогу дійових осіб є перескакування з однієї теми на іншу. У діалозі героїв відсутні логіка та послідовність у
викладенні думок. Вони, фактично, лише поверхнево торкаються певної теми і повністю її не висвітлюють.
Остання репліка, яка звучить і на початку цього діалогу, є одночасно підсумком, висновком і квінтесенцією
роздумів дійових осіб, у тому числі й автора, про долю людини.
Алогічність і непослідовність замкнутого діалогу Владіміра та Естрагона, в якому теми вичерпуються, так
і не розвинувшись, підтверджується ще й змістовими блоками: роздуми → подія → попередня подія → роздуми → реальна ситуація → роздуми
Роздуми є наскрізною семантичною категорією та утворюють замкнуте коло – ними діалог починається,
ними він і закінчується. Дійові особи спілкуються немов пасивні ляльки, які увесь час тільки те й роблять, що
розмірковують.
Таким чином, ми бачимо, що спілкування дійових осіб у п’єсах англомовної драми абсурду є поверхневим
та нагадує калейдоскоп, у якому поєднується непоєднуване. Діалог персонажів відбувається на примітивному рівні, нагадуючи стрибок від однієї побутової теми до іншої, частково торкаючись теми плину життя та
людських страждань. Крізь призму хаотичного, непослідовного та алогічного поєднання змістових блоків
зображена сучасна людина, яку хвилюють глибокі та змістовні екзистенцій ні питання.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ»
У статті проведено дослідження лінгвістичних засобів вираження модальності медіа-жанру «Порада».
Розглядаються основні види відношення висловлювання до дійсності, описуються типи висловлювань за характером комунікативної інтенції, аналізується функціонально-прагматична специфіка.
Ключові слова: медіа-жанр «Порада», категорія модальності, комунікативна інтенція, реципієнт.
В статье проведено исследование лингвистических средств выражения модальности медиа-жанра «Совет». Рассматриваются основные виды отношений высказывания к действительности, описываются типы
высказываний по характеру коммуникативной установки, анализируется функционально-прагматическая
специфика.
Ключевые слова: медиа-жанр «Совет», категория модальности, коммуникативная установка, реципиент.
The article deals with the investigation of linguistic means which express modality of a new media-genre. The main
types of relations between the utterance and reality are regarded, the types of utterances according to communicative
intentions are described, functional and pragmatic specific features are analyzed.
Key words: media-genre «Advice», category of modality, communicative intentions, receiver.

Каждая эпоха характеризуется преобладанием определённой формы словесности. Вторая половина ХХ
века обозначена динамичным развитием традиционных СМИ и, следовательно, стремительным увеличением новой сферы текстоупотребления в массовой коммуникации. Эта тенденция способствовала появлению
новых жанров периодики, к которым мы относим и медиа – жанр «Совет». Анализ языка средств массовой
коммуникации находится в фокусе внимания отечественной лингвистики, это чрезвычайно обширное и интересное поле деятельности для современных исследователей. Проблемам синтаксических и стилистических
особенностей газетно-публицистического стиля посвящено множество лингвистических работ Г. Н. Акимовой [1], Н.С. Валгиной [4], Г. О. Винокура [5], В. Г. Костомарова [9], К. А. Роговой [13], Г. С.Шалимовой [14]
и др. Следует отметить, что, хотя анализу функционирования синтаксических конструкций в языке публицистики посвящено немало работ учёных-лингвистов И. В. Арнольд [2], Е. А. Баженовой [3], К. Л. Кайды [7,8],
Е. М. Лазуткиной [10], А. В. Молодыченко [11], Н. А. Николиной [12] и др., структурные модели собственно
совета как одного из новых жанров публицистики, насколько нам известно, не получали теоретическое освещение в научной литературе.
Целью данной статьи является анализ такого частного аспекта лингвальной структуры медиа-жанра «Совет», как функционально-семантическая категория модальности в ее речевом воплощении.
Цель предполагает решение следующих задач:
а) рассмотреть основные виды отношений высказывания к действительности, репрезентированных в
минимальных синтаксических моделях жанра «Совет»;
б) описать типы высказываний, представленных в советах минимальной конфигурации, по характеру их
коммуникативной установки;
в) проанализировать функционально-прагматическую специфику советов, ограниченных рамками одного
предложения.
«В.В. Виноградов считал модальность конструктивным признаком, присущим каждому предложению:
«Предложение, отражая действительность в ее практическом общественном сознании, естественно, выражает
отнесенность содержания речи к действительности. Каждое предложение включает в себя как существенный,
конструктивный признак модальное значение»« [6, с. 113]. Совету также присуща функционально-семантическая категория модальности, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности. При
исследовании были выявлены тексты, которые можно квалифицировать как:
– предупреждение (предварительное сообщение читателю о чём-либо):
Советы био-энерготерапевта
Не принимайте поспешных решений (Доктор Нострадамус, 2008, № 16);
– предостережение (разновидность предупреждения, в котором актуализируется опасность возникновения
неприятной ситуации):
Советы против мигрени
Организуйте комфортную жизнь: недосыпание и избыточный сон, стрессы и скука, гиподинамия и физическое переутомление – всё это вредно (Украинский пенсионер, 2009, № 1);
Помните: алкоголь не утихомиривает, а усиливает мигрень (Украинский пенсионер, 2009, № 1);
– запрещение (категорический приказ не делать, не выполнять что-либо):
Советы на все случаи жизни
Если хотите проверить доброкачественность крупы, насыпьте её на ладонь, согрейте дыханием и понюхайте: почувствуете запах плесени – в пищу ни в коем случае не употребляйте (Украинский пенсионер,
2009, № 7);
– инструкция (приказ в интересах адресата):
Советы био-энерготерапевта на июль 2008 года
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5 июля. Бездеятельность сегодня противопоказана, как и проявление негативных эмоций (Доктор Нострадамус, 2008, № 16);
– запрос совета (потребность в получении разъяснения):
Советы психолога
Критикуем правильно
Хотите грамотно покритиковать – дважды похвалите (Вечерний город, 2008, №16);
– совет (наставление, указание, как поступить):
Советы на все случаи жизни
Соль в подсолнечном масле не растворяется, поэтому масло в салат добавляйте только после того, как
перемешали овощи с солью и уксусом (Украинский пенсионер, 2009, № 34);
– рекомендация (разновидность совета, в котором советчик обладает профессиональной компетенцией):
Советы туристам
Специалисты советуют:
Очутившись на отдыхе в тропической стране, пейте только бутилированную воду (Аргументы и Факты
Здоровье, 2008, № 29);
– призыв (обращение к определённой группе людей, в котором кратко излагается суть какой-либо идеи,
требования или предложение действовать определённым образом):
Вредные советы туристам
Никогда не доверяйте публикациям в СМИ, рассказывающим об очередных обманутых туристах и турагенствах-мошенниках, – это всё «чёрный пиар» (Телек, 2009, № 24).
В советах встречаются единичные случаи употребления в рамках одного предложения сразу нескольких
видов отношений высказывания к реальной действительности. Обратим внимание на следующий текст совета, подтверждающий наше суждение:
Советы на все случаи жизни
При растирании желтка с сахаром (например, для торта) нельзя сыпать сахар в желток, нужно постепенно вылить желток в сахар (Украинский пенсионер, 2008, № 14).
Данный текст совета является ярким примером изложенного выше суждения, в нём соединяются два
модальных значения – предупреждения и совета.
К сфере модальности относят и противопоставление высказываний по характеру их коммуникативной
установки. В результате анализа предложений в зависимости от цели сообщения было выявлено, что подавляющее большинство предложений минимальной синтаксической модели – около 80,4 % – являются
побудительными. Побудительный характер предложений обусловлен спецификой рассматриваемого нами
жанра. Доказано, что побуждение представляет собой совокупность прагматических функций, которые во
многом совпадают с прагматической функциональной спецификой советов: адресованностью, заданностью
ответного действия, целенаправленностью. Рассмотрим более детально каждый компонент:
– «адресованность»: побуждение в советах всегда адресовано исполнителю непосредственно через
• побуждение, выраженное глаголом 2-го лица единственного числа:
10 советов для здоровья
Ешь жирную рыбу, такую как сёмга, сардины или макрель, чтобы улучшить познавательные способности и память (Телек, 2009, № 41);
• побуждение, выраженное глаголом 2-го лица множественного числа:
Советы на все случаи жизни
Чтобы жёсткие задники новых туфель не натирали пятки, потрите их свечкой, влажным мылом или
смочите спиртом (Украинский пенсионер, 2009, № 25).
Побуждение, выраженное глаголом 3-го лица (путём передачи через транслятора) в текстах советов,
ограниченных рамками одного предложения, не обнаружено;
– «целенаправленность»: побуждение в советах имеет цель стимулировать ответные
• неречевые действия исполнителя:
Советы туристам
Употребляйте в пищу только те продукты, которые прошли термическую обработку (Аргументы и
Факты, 2008, № 29);
• речевые действия исполнителя:
Читатель советует читателю
Чтобы вам постоянно везло, выполняйте несколько оккультных правил: не материтесь и не желайте
никому зла, на восходе и заходе солнца соблюдайте абсолютное молчание, а перед сном, своими словами поблагодарите Господа за удачно прожитый день (Магия, 2009, № 37).
– «заданность ответного действия» в советах запрограммирована в побудительном речевом акте:
Добрые советы
При сахарном диабете: мясо ешьте приготовленное на пару, а если у вас не повышено артериальное давление, то его можно запекать (Народный целитель, 2009, № 24).
Советы из конверта
Снимаем зубной камень
Чтобы избавиться от зубного камня, нужно после еды и на ночь полоскать рот раствором мёда (1ст.
ложка мёда на стакан тёплой воды) (Аргументы и Факты Здоровье, 2009, № 34).

48

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Данные тексты убеждают нас в том, что коммуникативные интенции пишущего / автора в советах
нацелены на побуждение адресата к действию, внося тем самым изменения на подсознание реципиента, что и
предопределяет волюнтивный, побудительный характер предложений.
Показатель частотности использования повествовательных предложений гораздо ниже – 18,7 %, однако
они также имеют место в советах минимальных синтаксических конструкций.
Приведём несколько примеров советов, которые были квалифицированы нами как повествовательные:
Полезные советы
Тупой нож легче заточить, если предварительно в течение получаса подержать его лезвие в слабом солевом растворе (Марь Ванна, 2008, № 9).
Советы на все случаи жизни
Кусочек сахара, добавленный в воду, где варятся овощи, улучшит их вкус.
Свежепойманная рыба не теряет свежести, если завернуть её в крапиву.
Пятна от косметических кремов обрабатывают бензином, после чего просушивают (Украинский пенсионер, 2009, № 23).
Советы, состоящие из повествовательных предложений, носят информативный характер (сообщают об
известном говорящему) или генеративный (сообщают информацию, соотнесённую с жизненным опытом и
универсальным знанием адресанта).
Восклицательные предложения составляют лишь 0, 9 % и практически не представлены в советах
минимальных синтаксических конструкций расширенной структуры, но иногда используются авторами,
которыми чаще всего являются маги, экстрасенсы, колдуны. Приведём несколько примеров, иллюстрирующих вышеизложенное:
Советы тремя строчками
Вообще-то покойников фотографировать не следует, но если таковые фото у вас уже имеются, то
храните их в отдельном конверте и уж, конечно, на стенку их не вешайте!
При головной боли приложить к вискам по кусочку лимона и шёпотом произносить в течение 1-2 минут:
«Пришедшее улетает, уходит, исчезает да лимонится!» (Магия, 2008, № 29).
Восклицательные предложения в советах выражают оценочную реакцию на ситуацию и носят реактивный
характер.
Результаты проведённого анализа убеждают нас в том, что содержание высказываемого в советах минимальной конфигурации может мыслиться как предупреждение, предостережение, запрещение, инструкция,
запрос совета, совет, рекомендация, призыв. Коммуникативные интенции автора в советах нацелены на побуждение адресата к действию, что и предопределяет волюнтивный, побудительный характер предложений.
Побудительный характер предложений обусловлен функционально-прагматической спецификой рассматриваемого нами медиа-жанра: адресованностью, целенаправленностью, заданностью ответного действия.
Перспективы наших дальнейших исследований видятся в анализе и описании релевантности грамматических характеристик предиката и прагматических установок текста, которые проявляются при трансформационном анализе, а также рассмотрение факторов и иллокутивных установок (лингвистических /
экстралингвистических), при которых может меняться модальность текста Совет в процессе коммуникации.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЗАЄМОВПЛИВ У СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БЕСІДІ
Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей діалогу-бесіди у сучасному британському та
українському електронному дискурсі, зокрема тих, які відбивають ефективний вплив на співрозмовника.
Ключові слова: діалог-бесіда, жанр, вплив.
Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей диалога-беседы в современном британском
та украинском электронном дискурсе, в том числе тех, которые отражают эффективное влияние на собеседника.
Ключевые слова: диалог-беседа, жанр, влияние.
The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of the dialogue-talk in the modern British and
Ukrainian digital discourse. The language means of the effective communicative impact are revealed.
Key words: a dialogue-talk, genre, impact.

Актуальність теми статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних антропоорієнтованих лінгвістичних студій на вивчення різнотипних діалогічних дискурсів та продукованих в їх межах текстів різних
жанрів. Метою роботи є встановлення лінгвальних особливостей діалогу-бесіди у сучасному британському
та українському електронному дискурсі, зокрема тих, які сприяють ефективному впливу, під яким розуміємо
інформаційне втручання однієї особи у простір фізичного чи психологічного існування іншої з метою їх запланованої зміни. Об’єктом роботи є діалог-бесіда у сучасному британському та українському електронному
дискурсі. Предметом є мовні та мовленнєві засоби створення діалогу-бесіди у сучасному британському та
українському електронному дискурсі, зокрема виявлення тих, які здійснюють вплив комунікантів один на одного. Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлюються лінгвальні особливості бесіди у сучасному британському та українському електронному дискурсі, зокрема в аспекті впливу на різних комунікативних
рівнях кінодіалогу. Для аналізу особливостей діалогу-бесіди, зокрема взаємовпливу співрозмовників, в якості
матеріалу дослідження виступили скрипти сучасних британських та українських художніх фільмів (обсяг –
10000 слів), в яких представлено даний вид діалогічної взаємодії.
Діалог, в якому перекликаються декілька голосів носить назву бесіда. Бесіда (або обговорення) припускає
наявність декількох учасників, які в невимушеній обстановці висловлюють думки за темою, міркування з того
або іншого приводу [1]. Діалог-бесіда спрямована на спокійне сприйняття, осмислення та розвиток висловлених ідей [7], виникаючи як необхідність роз’яснити деяке питання або освітити ряд проблем [1]. Це – своєрідний «інтелектуальний відпочинок» [11, с. 184], в якому істина розкривається поступово в умовах неспішного
проводження часу. Як тип діалогу, що характеризується «надподійєвістю» відносно реального подійового
ряду спілкування [8, с. 44], бесіда не терпить квапливості та уривчастості думок щодо предмету висловлення.
Таке тривале спілкування з тенденцією до аналітизму потребує узгодження ілокутивних намірів учасників
[11, с. 183], тому вона ефективна у разі емоційного зближення комунікантів [8, с. 44]: «потрібно грати не на
пониження аргументів співрозмовника, але бути здатним оцінити вагу думки Іншого» [3, с. 399].
Таким чином, бесіда, як вид організованої мовленнєвої взаємодії, фактично виступає як метод пізнання,
що відбувається під час реалізації вироблених стратегій та тактик, які відповідають умовам взаємодії [9, с.
85], наприклад, як засіб ознайомлення з позицією співбесідника, що необов’язково передбачає досягнення
взаєморозуміння у певній справі [3, с. 332]. За таким критерієм в межах офіційного спілкування можливо виділити такі її різновиди, як: співбесіда – спеціально організована бесіда на громадські, наукові теми [9, с. 85]
або прес-конференція з приводу соціально значущої події. Бесіда у неофіційному ключі: має субжанри: бесіда
на загальні теми, ділова, сімейна та дружня бесіди [6].
Аналіз фрагментів кіноскриптів виявив те, що вплив на співрозмовника як в інституціональному, так і
повсякденному дискурсі відбувається на фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та комунікативно-прагматичному рівнях. Позитивні результати впливу спостерігаються у репліці чи дії адресата,
які відповідають очікуванням адресанта. Так, фонетичний рівень впливу або репрезентації відносин природної чи соціальної (власно владної) субординації характеризується застосуванням ряду інтонаційних та стилістичних засобів для створення ефекту демонстрації приписуваних чи набутих владних повноважень. Для
інтенсифікації впливу та акцентування уваги реципієнта на потрібних смислових відрізках повідомлення використовується підвищення тону голосу, логічний наголос, паузи: англ. Doctor Parnassus: The message! What’s
the message? From Mr. Nick. What does he want? [16] та укр. Катя: Навіщо ми сюди полізли! В мене більше не
має сил! [5]. Спостерігаємо аломорфні випадки емфатичного розтягнення слів як вираження сильної позиції
мовця: укр. Вітька: Нє-а. А шо? Вовка: Не шо-о, а сиди вчись! [10]. Рівень емоційної насиченості української
бесіди практично у два рази вище, ніж британської: кількість окличних речень – 13 % від загальної кількості
висловлень, на противагу англійським – 7%, більшість з яких є спонукальними.
Ізоморфним є використання морфологічних засобів впливу, при цьому аломорфізм спостерігається у вживанні суфіксів оцінки та усіченні слів: англ. Dil: What you thinking of, hon? Fergus: I’m thinking of your man [14]
та укр. Вовка: … сиди вчись! Ротяра в тебе не закривається! [10].
© О. О. Борисов, 2014
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Аналіз бесіди на лексичному рівні продемонстрував вживання стилістично забарвлених лексичних одиниць та словосполучень (загальною кількістю – 23 (англ.) одиниць та 52 (укр.)) літературно-книжного шару:
англ. whilst, good gracious (4,5%) та укр. хазяйка мідної гори, світ божий (4%), та зниженої лексики: англ.
geezer, devil, yep, slum dog (70%) та укр. класно, пацан (3), у печінках сидить (54%), сленгізмів: укр. вісити
в, наїзди (12%), професіоналізмів: коногонка (0,2%) (англійських сленгізмів та професіоналізмів не було виявлено) та вульгаризмів: англ. crap (3), bloody (2), fucking (33,3%) та укр. курва, (3), морда, ні фіга собі (30%).
Лексичні одиниці зниженого шару лексики активно використовуються для підсилення основної (референційної) інформації: англ. VALENTINA All my life you’ve made me play ’Beauty’, ’Truth’, ’Justice’... filled my head
with dreams and high ideals. All that crap! [16] та укр. МАЛЬОК: Саме так. КАТЯ: Ненормальний, блін! [5].
На синтаксичному рівні стилістично значущими для впливу виявилися такі прийоми (за кількістю – 184
в українському тексті та 109 англійському тексті), як апозеопезис: укр. ВІН. Це ду-у-уже добре! Це надзвичайно добре! Бо вони ж… оті феміністки, погодьтеся, якісь… не-… не-… не… ВОНА Неадекватні? Так ви
хотіли сказати? [12] та англ. FERGUS I understand. MAGUIRE Fuck you, too– (14,1% та відповідно – 8,4%)
[14], еліпсис: укр. СІРОЖКА: А ты где будешь спать? БАБУСЯ: А тут. Зараз постелю собі…[6] та англ.
REYNOLDS How do you feel, Jack? JACK Bruised (72,2% та відповідно – 69,5%) [15], інверсія: укр. Анастасія
Ні, дядь Паш… я не хочу. Краще я у скверику пограюся. Можна? [4] та англ. ARWEN And to that I hold (4,4%
та 1,7%) [20], уособлення: ВІН. Це ду-у-уже добре! Це надзвичайно добре! Бо вони ж… оті феміністки,
погодьтеся, якісь… не-… не-… не-… [12] та англ. COMMISSIONER OF POLICE Prem Kumar himself- a man
of great standing and integrity- said the kid was a liar and a cheat. What more do you need? (4,4% та 5,9%) [13],
парцеляція укр. Вітька. Да не лайся ти! В чужій хаті… Бо лиха не оберемось [10] та англ. Somewhere in the
world, at any given time... someone is telling a story! Sustaining the universe! Right now, it’s happening (3,2% та
4,2%) [12], риторичні запитання: укр. Вовка. Вітьок, йо-майо, сорок три братана за один раз... І за що?!
Вітьок, а, за що? Краще вже воювати, з автомата стріляти...? [10] та англ. MAGUIRE It’s a knocking-shop.
Tres discreet, huh? He visits his ladies on Tuesday and Thursday nights and Saturday mornings (рівна кількість:
1,7% та 2,5%) [14].
Вивчення комунікативно-прагматичного рівня продемонструвало те, що для української бесіди (всього
– 1453 речення в українських та 1455 речень в англійських сценаріях кінодіалогу) характерним є вживання
більшої кількості констативів (1025 (70,5%) та 929 (63,5%)) та директивів – 135 (9,2%) та 109 (7,5%) як таких, що виражають більший вплив у рівностатусних стосунках у порівнянні зі звичайним твердженням: укр.
ВІН. Тоді, давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про себе [12] та англ. DR. PARNASSUS Valentina!
It’s not like that! Wait! Come back! Valentina! [16], перформативів – 5 (0,5%) та 2 (0,25%): укр. Вибачте, Павле
Івановичу [4] та англ. HAGRID: Harry! Happy Birthday! [17]. У той час як британському дискурсу притаманна
більша кількість квеситивів – відповідно 284 (19,5%) й 404 (28%) та промісивів 3 (0,2%) та 7 (0,5%): англ. DIL
Say it again. FERGUS I’d do anything for you, Dil [14] та укр. ЛАВРІН Як з нею не оженюся, то в Росі втоплюся
[2]. Менасивів виявлено рівну кількість (перехід до лайки, сварки) – 2 (0,1%) та (0,25%): англ. Fast. Or you’ll
find yourself on traffic duty at the Gateway of India. Understand? INSPECTOR Yes, sir [13] та укр. Вітька. Вовка,
чуєш? Пішли вже, бо без нас все пожруть [10].
Ізоморфність впливу розкривається у кооперативних тактиках обіцянки, вибачення, пояснення, прохання,
компліменту; у вузлах переходу від кооперації до конфронтації – тактика погрози, непогодження, критики
тощо. Аломорфними виявилися позитивні тактики штучної підозри й провокації в українському дискурсі та
тактика рекомендації в британському дискурсі.
Таким чином, стилістичний та лінгвопрагматичний аналіз діалогу-бесіди (в різних її жанрах) сучасного
британського та українського кінодискурсу показав, що її межі є гнучким, адже вона перехрещується з такими жанрами діалогу, як розмова, суперечка та, навіть, сварка, про що свідчить використання менасивів.
Ізоморфні риси мовлення комунікантів, зокрема в тих його фрагментах, які демонструють вплив однієї особи
на іншу, виявляються на фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та комунікативно-прагматичному рівнях; аломорфним є кількісне варіювання вживаних мовних засобів та мовленнєвих актів. Спостерігається відсутність сленгу та професіоналізмів у британській бесіді, яке, до того ж, є менш емоційним,
ніж мовлення українських персонажів, що виявляється у фонетичному, лексичному та синтаксичному планах.
Перспективою роботи є порівняння бесіди з розмовою британського та українського кінодіалогу.
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СОЦИОФОНЕТИЧЕАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ЗАДНЕЯЗЫЧНОГО СОНОРНОГО
СОГЛАСНОГО [ŋ] В НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ
Стаття присвячена вивченню соціофонетичних особливостей вимови сонорного приголосного [ŋ], що є
характерними для німецького мовлення російськомовних переселенців з колишнього СРСР. У статті виділено
диференційні ознаки фонеми [ŋ], що потенційно реалізуються в німецькому мовленні інформантів. Встановлено гендерні та вікові особливості німецької вимови сонорного приголосного [ŋ].
Ключові слова: фонетична інтерференція, комунікативна ситуація, соціофонетична змінна, гендер, анолект.
Статья посвящена изучению социофонетических особенностей произношения сонорного согласного [ŋ], характерных для немецкой речи русскоязычных переселенцев из бывшего СССР. В статье выделены
дифференциальные признаки фонемы [ŋ], потенциально реализуемые в немецкой речи русскоязычных переселенцев. Установлены гендерные и возрастные особенности немецкого произношения сонорного согласного [ŋ].
Ключевые слова: фонетическая интерференция, коммуникативная ситуация, социофонетическая переменная, гендер, аннолект.
The problem of bilingualism and multilingualism has been a vital one for over a decade. The following article is
devoted to a study of realization of non-standard pronunciation forms of the velar resonant consonant [ŋ] in the German
speech of the Russian-speaking migrants living in Germany. The study of the realization of the segmental level elements
in the German pronunciation of the Russian-speaking migrants living in Germany allows determining the correlation
between the realization of the socio-phonetic variables and such extra-linguistic factors as the communicative situation,
age and gender of a speaker. The influence of the mother tongue upon the German pronunciation of the speaker has
been also taken into consideration.
Key words: phonetic interference, communicative situation, socio-phonetic variable, gender, annolect.

В последнее время вопросы вариативности языка при межъязыковых контактах занимают одно из
центральных мест в лингвистике, что обусловлено стремлением языковедов выявить и объяснить последствия интерференционных изменений при общении на неродном языке. Данная социолингвистическая проблема уже неоднократно разрабатывалась как отечественными, так и зарубежными учеными (О. Р. Валигура,
Ю. М. Захарова, О. Д. Петренко, R.S.Baur, H. Frank, A. Goldbach, F. Grosjean, J. Hammers, E. Haugen, K. Meng,
C. Myers-Scotton, S. Nero, V. Ooi, B. Pabst, A. Reynolds, W. Weinreich). По результатам проведенных исследований был опубликован целый ряд работ [1-7]. Представленная статья выполнена в этом же русле и является
частью комплексного исследования немецкой речи русскоязычных переселенцев, проживающих на территории современной ФРГ.
Актуальность статьи обусловлена, с одной стороны, тем фактом, что количество социофонетических работ, направленных на раскрытие зависимости особенностей реализации фонем от многочисленных
экстралингвистических факторов, значительно увеличилось по сравнению с прошедшим десятилетием. С
другой стороны, в отличие от стран Евросоюза, США, Канады и Австралии, где существует устоявшаяся
традиция изучения языковой компетенции мигрантов, украинская лингвистика недостаточно полно освещает
данную проблему.
Целью статьи является выявление и анализ особенностей реализации заднеязычного сонорного согласного [ŋ] в немецкой речи русскоязычных жителей Германии. Для достижения поставленной цели был использован целый комплекс методов и приемов, в частности: метод стандартного интервью, аудитивный
и аудиторский анализ, приём лингвистической интерпретации данных, сопоставительный анализ, анализ
количественных значений и статистический метод.
В качестве материала для данного социофонетического исследования были отобраны сегментные
единицы фонетического уровня немецкого языка, полученные в ходе интервью в трех ситуациях общения
с интервалом в шесть месяцев. Целевая группа состояла из 27 информантов (12 мужчин и 15 женщин) разного возраста (от 15 до 57 лет), проживающих в одном регионе, родным языком которых был русский язык.
Информанты разбивались на группы по гендерному и по возрастному признакам. Первая возрастная группа
состояла из респондентов до 25 лет (младшая группа), вторую составляли информанты 26-40 лет (средняя
группа) и третью группу – от 41 года (старшая группа).
Проведенное исследование немецкой речи информантов выявило, что в большинстве случаев фонологическая переменная [ŋ] имела существенные отличия от стандарта, указанного в словаре немецкого произношения DUDEN, и реализуется следующим образом:
1. Как заднеязычный сонорный согласный [ŋ], что соответствует кодифицированной норме немецкого
произношения (указанной в словаре DUDEN за 2005 год). Данный вариант встречался в основном в тех случаях, когда согласный [ŋ] оказывался в позиции после краткого открытого гласного высокого подъема [υ] и
преимущественно в речи представителей младшей возрастной группы: Zunge [ˈtsυŋe], Junge [ˈjυŋe].
2. Как звукосочетание переднеязычного смычного сонорного альвеолярного носового согласного [n] и
заднеязычного смычного шумного звонкого согласного [g], образуя, таким образом, звукосочетание [ng]. Наибольшее количество таких вариантов было зафиксировано перед редуцированным гласным среднего ряда
[ə] «Murmellaut» во всех ситуациях общения независимо от возраста и пола говорящих: lange [ˈłange], langsam
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[ˈlangza:m], Menge [ˈmenge], Zunge [ˈtsu:nge], Wohnung [ˈvonu:ng], Zeitung [ˈtsaıtu:ng], Bildung [ˈbıłdu:ng],
Rechnung [ˈrexnu:ng], Einladung [aınˈładu:ng].
3. Как звукосочетание переднеязычного смычного сонорного альвеолярного носового согласного [n] и
заднеязычного смычного шумного глухого согласного [k], формируя, таким образом, звукосочетание [nk].
Во время исследования подобная реализация согласного [ŋ] встречалась чаще всего в конечном буквосочетании «-ng» и в позиции перед глухим согласным во всех ситуациях общения, преимущественно в речи мужчин средней и старшей возрастных групп: jung [junk], Fortbildung [fortˈbıldu:nk], Wohnung [ˈvo:nu:nk], Anfang
[ˈanfank], Erfahrung [erˈfa:ru:nk], Angst [ankst], fängt [fɛnkt], Stiftung [ˈsti:ftu:nk].
4. Как переднеязычный смычный сонорный альвеолярный носовой согласный [n] в некоторых случаях в
позиции в конце слова в суффиксе «-ung» преимущественно в речи мужчин старшей возрастной группы независимо от ситуации общения: Wohnung [ˈvo:nu:n], Umschulung [umˈʃu:lʲu:n], Meinung [ˈmaınu:n], Bedeutung
[beˈdojtu:n]. Таким образом, в этом случае наблюдается частичное или полное отсутствие назализации при
произношении сонорного [ŋ]. Данная фонетическая особенность подтверждается работами некоторых немецких ученых, которые также отмечают это фонетическое явление в немецкой речи поздних переселенцев [7,
c. 130-131].
5. Во время проведения исследования реализации заднеязычного сонорного согласного [ŋ] были
зафиксированы отдельные случаи фонетической итерференции с русским языком. В частности, в трёх случаях
фонологическая переменная [ŋ] заменялась звукосочетанием [nX] из русского языка и семь случаев подмены
заднеязычного сонорного согласного [ŋ] сонорным палатализованным согласным [nʲ] русского языка: Zunge
[ˈtsu:nʲe], Wohnung [ˈvo:nu:nʲ]/ [ˈvo:nu:nX]. Эти фонетические явления были обнаружены исключительно в немецкой речи представителей старшей языковой группы, как у мужчин, так и у женщин. Это объясняется тем,
что у этой возрастной группы сформированные артикуляционные навыки русского языка преобладают над
новыми только еще формирующимися навыками немецкого языка.
Как видно из вышеприведенных примеров, наибольшая вариативность фонологичной переменной [ŋ] наблюдалась в тех словах, которые чаще всего испльзуются русскоязычными мигрантами в их повседневной
жизни. В качестве такого примера, можно предложить слово Wohnung, которое имело шесть различных вариантов произношения: [ˈvo:nu:ŋ], [ˈvo:nu:ng], [ˈvo:nu:nk], [ˈvo:nu:n], [ˈvo:nu:nʲ], [ˈvo:nu:nX], или слово Zunge,
представленное в речи респондентов тремя вариантами: [ˈtsυŋe], [ˈtsu:nge] и [ˈtsu:nˈe].
Согласно данным проведенного социофонетическго анализа фонологическая переменная [ŋ] реализовалась в речи информантов, наряду с нормативным, ещё пятью факультативними вариантами. В зависимости
от позиции в слове и ситуации общения заднеязычный сонорный согласный [ŋ] имел следующие реализации:
[ŋ] 			
			
			
			
			
			

[ŋ]: Zunge [ˈtsυŋe], Junge [ˈjυŋe]
[ng]: lange [ˈłange], Menge [ˈmenge]
[nk]: Angst [ankst], fängt [fɛnkt]
[n]: Meinung [ˈmainu:n], Bedeutung [beˈdojtu:n]
[nX]: Wohnung [ˈvonu:нX]
[nʲ]: Zunge [ˈtsu:nʲe], Wohnung [ˈvo:nu:nʲ]

Процент средних показателей реализации стандартных вариантов заднеязычного сонорного согласного [ŋ]
в гендерном аспекте в произношении русскоязычных мигрантов, проживающих в Германии, представлен на
диаграме (рис. 1) в трёх ситуация общения. На горизонтальной линии графика (рис. 1) цифрами обозначено:
1 – интервью в ситуации официального общения, записанное в конце языкового курса по немецкому языку; 2
– интервью в ситуации менее официального общения, проведенное на нейтральной территории через полгода
после окончания языкового курса; 3 – интервью в ситуации неофициального общения, записанное в квартире
информантов через год после окончания языковых курсов.
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Рис. 1. Вариативность фонемы [ŋ] в гендерном аспекте
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Согласно данным диаграмы (рис. 1), на момент первого интервью средний процент коректних реализаций
в речи мужчин превышал показатели женщин на 14 %, но в третьем интервью (в ситуации неофициального
общения) этот показатель уменьшился почти в три раза (до 4 %). Такие изменения в реализации фонологической переменной [ŋ] свидетельствуют о медленной, но стойкой тенденции к увеличению употребления в
речи стандартных реализаций заднеязычного сонорного согласного [ŋ] как среди мужчин, так и среди женщин. Очевидно, что во время произношения фонологической переменной [ŋ] мужчины придерживаються
стандартного варианта больше, чем женщины. Это фонетическое явление возможно связано с социальными
особенностями проживания русскоязычных респондентов в ФРГ. Согласно данным анкет, именно мужчинам
легче получить работу в первую очередь; они активно социализируются, посещают многочисленные курсы
повышения квалификации или меняют свою профессию, а женщины в это время предпочитают проводить
время дома и общаться со своей семьей.
В ходе изучения вариантов реализации фонологической переменной [ŋ] в возрастном аспекте были
выявлены достаточно своеобразные, но ожидаемые тенденции. Процент усредненных показателей реализаций стандартного варианта фонологической переменной [ŋ] в речи русскоязычных мигрантов Германии в
возрастном аспекте в трёх ситуациях общения приведен на графике (рис. 2).
На графике (рис. 2) наглядно показана существенная разница в произношении фонологической переменной [ŋ] как в возрастном аспекте, так и в зависимости от ситуации общения. Данные графика свидетельствуют
о том, что наилучшие результаты реализации согласного [ŋ] наблюдаються во втором интервью в ситуации
менее официального общения в младшей возрастной группе. Интересная картина вырисовывается с представителями младшей и старшей возрастных групп. Их показатели развиваются практически параллельно.
К сожалению, в целом результат ни одной из групп информантов не превысил 65% правильних реализаций
данной фонетической переменной.
100
90
80
70
60

група 1
група 2
група 3

50
40
30
20
10
0
1

2

3

Рис. 2. Изменения фонеми [ŋ] в зависимости от возраста информантов
Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что информанты младшей возрастной
группы (группа 1) используют в своей речи бóльшее количество стандартних вариантов реализаций сонорного [ŋ], чем представители других возрастных групп (группы 2 и 3). Тем не менее, даже в этой группе в
ходе третього интервью (в ситуации неофициального общения) средний процент корректных реализаций согласного [ŋ], уменьшился на 12 % (по сравнению с показателями второго интервью), таким образом достигнув уровня второго интервью. Аналогичная тенденция прослеживалась в старшей возрастной группе (группа 3). Реализация фонологической переменной [ŋ] в речи информантов второй возрастной группы выявляет
протиложную тенденцию: процент средних показателей реализации стандартного варианта фонологической
переменной [ŋ] во втором интервью уменьшился с 38 % до 22 %, но в третьем интервью этот показатель
увеличивается до 40%. Вероятно, такие особенности произношения сонорного [ŋ] в разных возрастных группах связаны с экстралингвистическими факторами: наличием работы, возможностью общаться с носителями
немецкого языка, личным стремлением к скорейшей интеграции в немецкое общество. Старшая возрастная
группа показала наихудшие достижения в овладении произношением сонорного согласного [ŋ]. Этот результат объясняется двояко: во-первых, влиянием экстралингвистических обстоятельств (отсутствием работы и
постоянного общения с немецкоговорящим населением), а, во-вторых, воздействием лингвистических факторов (интерференцией со стороны родного языка).
Общие результаты проведенного исследования можно суммировать следующим образом:
1. Смена реализации сонорного согласного [ŋ] в речи русскоязычных мигрантов наблюдалась во всех ситуациях общения.
2. При анализе реализации сонорного согласного [ŋ] в гендерном аспекте не было выявлено существенной
разницы в произношении этого согласного.
3. Изучение особенностей произношения согласного [ŋ] в возрастном аспекте показало, что речь информантов старшей возрастной группы характеризуется наличием большего процента фонетической интерфе-

Серія «Філологічна». Випуск 44

55

ренции; большинство информантов младшей группы использовали стандартные варианты реализации сонорного согласного [ŋ].
4. Вариативность реализации сонорного согласного [ŋ] в немецком языке информантов обусловлена наличием фонетической интерференции, которая возникла как последствие взаимодействия русского (первичного) языка и немецкого (вторичного) языка и проявляется в качестве иностранного акцента при общении на
немецком языке.
Полученные результаты показали, что только постоянная языковая практика и желание самосовершенствоваться помогает русскоязычным мигрантам овладевать стандартным немецким языком. В дальнейшем
хотелось бы провести повторное тестирование этих групп информантов и не только зафиксировать изменения
в произношении согласного [ŋ], и проанализировать природу этих изменений, но и выявить факторы, способствующие этому.
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ОБРАЗ ПРЕДМЕТОВ-НАРРАТОРОВ
В ИНОСТРАННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статтю присвячено особливостям речей-нараторів у іноземній художній літературі.
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Статья посвящена описанию особенностей предметов-нарраторов в иностранной художественной литературе.
Ключевые слова: предмет-нарратор, персонаж, иностранные художественные произведения.
The article focuses on the problem of description of objects-narrators’ peculiarities in foreign prose.
Key Words: object-narrator, personage, foreign fiction.

Цель статьи – описать особенности образов предметов-нарраторов, ведущих повествование в иностранной художественной литературе. Задача заключается в выявлении их общих и специфических характеристик,
а также возможных вариантов модификаций такого литературного образа как предмет-нарратор.
Объектом исследования послужили англоязычные произведения авторов Тибора Фишера и Джоан Харрис.
Введение неодушевленного повествователя, по мнению Е.В. Игиной, следует рассматривать как крайний случай эксплицитного самоустранения автора и активизации прагматической установки на сотворчество
читателя [1, с. 90]. Рассказ может вести предмет-повествователь (артефакт), такой, например, как старинная ваза (повесть Тибора Фишера «Коллекционная вещь») или винная бутылка (произведение Джоан Харрис
«Ежевичное вино»). В перечисленных выше произведениях все происходящее описывается через восприятие
предметов.
Передавая повествование неодушевленным предметам, авторы художественных произведений преследуют цель – избежать стереотипность восприятия мира читателем, показать описываемую действительность в
необычном ракурсе.
Главный персонаж (она же рассказчица) повести Тибора Фишера «Коллекционная вещь» – старинная керамическая ваза 843 г. до н. э. рождения, побывавшая в руках сотен хозяев, на дне моря, в гробнице фараона.
Ваза живая: говорит на 5000 языках, может менять форму, размер. Ей представляется, что не люди ее коллекционируют, а она их коллекционирует. При этом ваза классифицирует своих хозяев и людей, которые попадают в поле ее зрения, и дает им номер: The Chin (Forty Thousand One Hundred and Nine) [2, с. 163].
Взгляд на человека происходит в формате вещь – человек, а не человек – человек, как привыкли люди. Человеку, попадающему в поле зрения вазочки, присваивается номер в зависимости от типа и формы той части
тела, которая привлекла саму коллекционную вещь. Чаще всего объектом внимания становится нос, рот, глаза, подбородок, грудь, ягодицы, пупок и т.д.:
Of bosom, there are two hundred and twenty styles, of buttocks, two hundred and eighty-four. I order. I know. I
do my job. [2, p. 11]
Her navel is type sixty seven of two thousand, two hundred and thirty-four, the buried bald man.
To date I have catalogued twenty-five assorted dirt-pushers, nineteen unknowns, fifteen herdsmen, fourteen
warriors, ten maids, nine seamstresses, seven bakers, six strumpets, five cooks, five members of the nobility or
lugalling classes, three discoboli, three singers, three users of ink, two ferrymen, two flute players, two lace makers,
two monarchs, two slaves... [2, p. 11-12].
Такая оценка со стороны неодушевленного предмета заставляет нас, людей, критически посмотреть на себя.
Обращает на себя внимание разнообразие цветов и оттенков, которые различает ваза. Если, например,
взять только цвет глаз, то их повествовательница насчитывает десять тысяч девятьсот сорок девять: For irises,
there are ten thousand, nine hundred and forty-nine principal hues. Rosa has mostly the grey I term mullet grey (там
же). Разнообразно и цветовосприятие винной бутылки-повествовательницы: raspberry red, elderflower green,
blackberry blue, rosehip yellow, dampsom black [3, p. 10].
Особенностью повествовательной структуры этого произведения является в частности то, что время в нем
выходит за рамки привычного (вазе более двух тысяч лет). Свое нынешнее положение ваза-повествовательница воспринимает как унизительное, поскольку она используется в качестве сосуда для сохранения остатков
пищи с ее неприятными запахами: … myself a lowly utensil, open wide to serve, a family retainer retaining the
evening meal, a delegation of local smells and colours, the bickering of the fish-friers [2, p. 10].
Ваза-повествовательница заявляет, что все неодушевленные предметы ночью становятся одушевленными:
платяные шкафы стонут и ворчат, стулья судорожно вздрагивают, доски пола суетливо ерзают, а она вслушивается в эти звуки: The inanimate, with the help of night can move… [2, p. 12].
Помимо всего прочего автор наделил вазу-повествовательницу недюжинным чувством юмора. Она не
только коллекционирует людей, но и дает им прозвища, в гротескной форме подчеркивая отличительные
черты их внешности (Nose, Tatman, The Beard, The Chin, Perforation), характера (Vote Now, The Champion),
либо особенностей поведения человека (Wordless, Bloodsuckerissimus).
Иногда юмор вазы переходит в злословие: The Gorgon vase that was positioned behind Lump has taken two
shattering bullets and the decent-sized shards have been ground into the ground by Lumps mass. Kablooied beyond
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the redress of glue and patience. Complicated irreversibly. Some sorry fourth rate provincial museum might offer it
sanctuary. Gotcha. I hear with satisfaction Nikki’s foot crunching another piece. There can’t be many of them left. I’m
patient. I’ll get them. Gorgons, I’m coming for you.
Truthfully, I don’t care that much, but I have to convince myself that I do. Without grudges what would there to
be? Without passion you’d just be sitting on the shelf, ceramicking along [2, p. 212-213].
В приведенном примере ваза-рассказчица поначалу испытывает радость оттого, что разбили ее соперницу
– вазу с изображением медузы Горгоны. Но с другой стороны, жизнь без тайного недоброжелательства становится для нее пресной. Обращает на себя внимание слово ceramicking (в словаре отсутствует глагол ceramick,
который ваза сама образовала от существительного ceramics), означающий «жить» (о керамическом предмете).
Ваза-повествовательница не только описывает явления, но и дает оценочные суждения и даже философствует о смысле жизни и бытия. В силу своей мудрости, опыта жизни она может как бы с позиции высшего
разума предсказывать будущие события и забегать вперед (проспекция):
The check has surely cleared by now and Nikki is off to unpay more bills, to take perhaps a turn from betraying to
being betrayed in her turn.
Prognostication: she will return to Market Harborough and close the circle ending up in the last place she
expected. The back of Market Harborough is furthest away from its front [2, p. 214].
Prognostication: this is the man Rosa will spend the rest of her life arguing with. In time they will speak of Nikki
with fondness, the matchless matchmaker who gave them both a flat worth living in. They will be collaborators on the
most chryselephantine pleasure.
Over the years he will annoy her by being late and then pretending when they arrive that it was Rosa’s fault. When
Lettuce marries he will vex Rosa by the stinginess of the wedding present he buys. Rosa’s choice of candlesticks will
infuriate him, as well as her harshness to spiders [2, p. 215].
В отличие от движущихся наблюдателей, которые могут выбирать, изменять собственную позицию (ракурс) предметы-повествователи – стационарные объекты. Они запечатлевают лишь то, что видят, создавая
впечатление отсутствия целостности мировосприятия. Вместо целостной картины жизни изображается ее
осколочность. Автор, скрывающийся за маской вазы-повествовательницы, показывает невозможность со
стороны предмета-повествователя рассказать все по порядку, поэтому она повествует о самом памятном и
приметном. Отбираются факты, события, явления, на первый взгляд, лишенные логики, непоследовательные,
но объединенные внутренне и неизбежные. В целом, повествование представляет собой разрозненные впечатления, встречи, беседы, монологи, диалоги. Фрагментарность восприятия находит отражение в речи повествователя за счет эллипса: Everything. Been it. Seen it. Mean it. [2, p. 5] В то же время, вместо полноты бытия у
вазы отмечается «отрывочное существование» и «узость наблюдений». Несмотря на иронию в повествовании
ваза-рассказчица прекрасно понимает, что читатели могут не воспринять ее как личность.
Та же картина наблюдается и у повествовательницы-бутылки из произведения Дж. Харрис «Ежевичное
вино», которая воспринимает мир через свое затемненное стекло: Wrong again. Nothing. [3, p. 45] Silence. [3,
p.51]. Как она сама говорит: through a glass, darkly [3, p.332]. Дробности описания способствует отсутствие
абзацных отступов в начале глав и в самом начале повествования. Действие как бы начинается с середины. Повествование винной бутылки начинается с утверждения о том, что по ее мнению, люди знают, что вино говорит:
Wine talks. Everyone knows that. Look around you. Ask the oracle at the street corner; the uninvited guest at
the wedding feast; the holly fool. It talks. It ventriloquizes. It has a million voices. It unleashes the tongue, teasing
out secrets you never meant to tell, secrets you never even knew. It shouts, rants, whispers. It speaks of great things,
splendid plans, tragic loves and terrible betrayals. It screams with laughter. It chuckles softly to itself. It weeps in
front of its own reflection. It opens up summers long past and memories best forgotten. Every bottle a whiff of other
times, other places; every one, from the commonest Liebfraumilch to the imperious 1945 Veuve Clicquot, a humble
miracle. Everyday magic, Joe called it. The transformation of base matter into the stuff of dreams. Layman’s alchemy.
Take me, for instance. Fleurie, 1962. Last survivor of a crate of twelve, bottled and laid down the year Jay was
born [3, p. 9].
В заключение отметим, что, прибегая к помощи предмета-повествователя, автор как бы прячется за него,
что позволяет ему подвергнуть более суровой критике общество, поведение людей. Находясь в роли «наблюдателя», неодушевленные предметы-повествователи («бездушные» ваза и бутылка) наделяются человеческими страстями и пристрастиями.
Специфика мировосприятия предметов-нарраторов в том, что они через собственные ощущения, рассуждения пытаются постичь окружающий их мир и, в частности, людей. Они также как и люди подчинены единой модели человеческого поведения. И их различие, так же, как и для разных повествователей-людей, в их
индивидуальности.
Исследование показало, что предметы-нарраторы в рассматриваемых произведениях в 100% случаев
являются периферийными персонажами. Их основной ролевой статус – наблюдатели событий. Освещение
событий с точки зрения предметов-нарраторов, характерное для современной прозы, служит средством активизации воображения, памяти и мышления читателя.
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ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ БАЖАНОГО ПЕРЛОКУТИВНОГО ЕФЕКТУ
В ЖІНОЧІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РИТОРИЦІ США
З метою визначення засобів досягнення бажаного перлокутивного ефекту та виявлення особливостей риторики жінок-політиків США у статті проведено комплексний аналіз жіночих політичних промов.
Ключові слова: риторика, політичні промови, перлокутивний ефект, адресат, мовні засоби.
С целью определения средств достижения желаемого перлокутивного эффекта и описания особенностей риторики женщин-политиков США в статье проведен комплексный анализ женских политических
выступлений.
Ключевые слова: риторика, политические выступления, перлокутивный эффект, адресат, речевые средства.
The article deals with a complex analysis of the U.S. female politicians’ speeches aimed at singling out the
peculiarities of American female rhetoric and specifying the means of achieving an intended perlocutionary effect.
Key words: rhetoric, political speeches, perlocutionary effect, addressee, linguistic means.

Політичні промови – дуже складний і багатофункціональний текст, і найчастіше політики під час свого
виступу прагнуть не лише проінформувати аудиторію про певний аспект суспільного, політичного та економічного життя, але й, що є ще важливішим, домогтися прихильності своїх слухачів, переконати їх прийняти
ту чи іншу позицію і таким чином залучитися підтримкою громадян. Малодосліджуваність жіночих політичних виступів зумовлює актуальність вивчення засобів досягнення бажаного прагматичного впливу власне в
жіночій політичній риториці.
Метою нашого дослідження є визначення засобів досягнення бажаного перлокутивного ефекту у жіночій
політичній риториці США та опис її особливостей.
У сучасних дослідженнях політичного дискурсу поняття гендеру є одним із центральних та найбільш досліджуваних. Адже гендер як соціокультурна категорія постійно проявляє себе під час дискурсивної практики
індивіда. Гендерна приналежність промовців є важливою складовою частиною мовної особистості, комплексом біологічних та соціокультурних характеристик і актуалізується у мовленні в кожній окремій ситуації
спілкування [3, с. 146]. Оскільки ми досліджуємо засоби прагматичного впливу на адресата у жіночій риториці США, пробуємо класифікувати мовні й мовленнєві засоби самопрезентації жінок у політичному дискурсі
США та їх вплив на досягнення бажаного прагматичного результату, нас цікавить власне «фемінність» у
політичному дискурсі – сукупність фізичних, психологічних та поведінкових властивостей, що їх очікують
від жінки у певному соціумі: пасивності, залежності, підлеглості, слабкості, емоційності, ніжності [2, с. 38].
Прагматична реалізація категорії суб’єкта в політичній промові може бути визначеною як «стратегічний
процес, базисом для якого є вибір оптимальних мовних ресурсів» [1, с. 96]. На основі дослідження промов американських жінок-політиків можна зробити висновок, що їхні текстові публіцистичні виступи характеризуються наступними критеріями: 1) доступністю – жінки роблять інформацію максимально доступною для аудиторії,
в якій виступають; 2) емоційністю – жінки підсилюють ефект сказаного емоційною насиченістю, їхній психологічний стан руйнує перепони осмислення інформації і цим самим підсилює вплив сказаного; 3) складністю
граматичних конструкцій, наявністю великої кількості цитат, риторичних питань, окличних речень, паралельних конструкцій; 4) вираженням вдячності – жіноча половина політиків США набагато частіше висловлює
свою подяку співрозмовнику, громадянам, аудиторії, ніж чоловіки; 5) стилістичною маркованістю – вживання
різноманітних стилістичних засобів, які надають промовам виразності й чіткості, показують рівень освіченості.
Засоби впливу на аудиторію бувають різними й залежать від намірів промовця, ситуації, теми промови та
самої аудиторії. Проаналізувавши 61 промову досліджуваних нами чотирьох американських жінок-політиків
(Кондоліза Райс, Гілларі Клінтон, Сара Пейлін та Синтія МакКінні), ми можемо визначити наступні засоби
досягнення бажаного перлокутивного ефекту:
1. Посилання на відомих людей, документи, символи. У кожному суспільстві, і в американському зокрема,
існують певні символи, уявлення, культура, які формують це суспільство. Використовуючи їх елементи у
своїй риториці, жінки-політики підсилюють вплив на аудиторію.
«As President Correa said recently in a speech he delivered at his alma mater, the University of Illinois, «In order
to resolve our problems, we have to accept that the principal, although not the only, responsibility lies with ourselves».
(www.beforeitsnews.com)
Ми можемо бачити, що політик посилається на слова президента, це дозволяє підвищити ефективність
промови та достовірність інформації, і показує, що не лише вона підтримує такі погляди, а це вселяє впевненість у людей.
«Friends, it’s no accident that it’s opening words are We the People, and while you are dreaming, imagine
leadership that respects the Second Amendment to the Constitution. The majority of Americans want this».
(www.beforeitsnews.com)
Тут наявне звернення до Конституції держави, її законів. Політик підтримує законослухняних людей, і це,
поза всяким сумнівом, впливає на свідомість, адже кожен громадянин хоче бути захищеним і мати права у
своїй державі.
© В. Б. Великорода, О. І. Головчинська, 2014
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«That President Bush was warned that terrorists were planning to hijack commercial aircraft and crash them into
buildings in the US; That in the weeks prior to September 11, 24-hour fighter cover was placed over the President’s
ranch in Crawford, Texas».
(www.counterpunch.org)
У цьому випадку політик посилається на важливі події, застерігаючи слухачів, впливає на свідомість, апелюючи до пам’яті й почуттів громадян.
2. Маніпуляція ідеологічними поглядами та віруваннями. Релігія завжди була дуже впливовою та довгий
час керувала суспільством. Ми всі у щось віримо, до чогось схиляємося, і політики часто використовують це
у своїх промовах.
3. Застосування стилістичних засобів. Промови насичені різноманітними стилістичними засобами, які
вживаються для того, аби пожвавити виклад, зацікавити слухача, надати мові емоційного заряду. Широке
використання епітетів, порівнянь, метафор, метонімій, персоніфікацій зумовлене прагматичною установкою
публіцистичного стилю, тенденцією до експресії та принципом економності. Метою є показати об’єкт у новому несподіваному світлі, привернути увагу яскравим образом [4, с.127].
«It’s not that nebulous hopeychangey stuff we heard about in 2008 like this poster says over here (points). No,
that’s what’s led us into the mess that we are in, with the tripling of the deficit and more crony capitalism than ever
and more taxpayer bailouts and more of the Left’s big government agenda via the mother-of-all-unfunded-mandates
called OBAMACARE».
(www.freerepublic.com)
«I accept the call to help our nominee for president to serve and defend America, and I accept the challenge of a
tough fight in this election against confident opponents at a crucial hour for our country».
(www.blogs.suntimes.com)
Прагматична установка політичних промов американських жінок-політиків знаходить вираження у риторичних запитаннях, окличних реченнях, паралелізмах.
«I am here today as a patriot, as a taxpayer, as a former union member, and as the wife of a union member.
We will take the courage and the integrity that you showed all of America. We will take it and we will win back our
country!»
(Game On! Sarah Palin’s Wisconsin Speech, April 18, 2011)
4. Звернення до своєї країни, як до особи. Досить часто ми можемо спостерігати те, як жінки-політики
персоніфікують США:
«America had turned a page from its evil playbook that had so outraged and disappointed the world.»
(www.informationclearinghouse.info)
Цим самим політики генералізують, висловлюються за всю країну, свої погляди і твердження підкріплюють вагомістю і важливість цілої держави.
5. Вживання слів-вставок. Також американські жінки-політики часто роблять сигнали перед важливою
інформацією, щоб привернути увагу аудиторії. Таким чином політики залучають аудиторію до активного
слухання, змушують задуматися:
«Next, think about energy and climate change» [5].
«Yes, the United States, imprisoning more people than any country on the planet, has become an incarceration
nation, but only for certain people»
(www.informationclearinghouse.info)
6. Наявність емфатичних конструкцій. Для логічного й емоційного забарвлення повідомлення вживаються
емфатичні конструкції, які передають значення інтенсивності дії, її значущості.
«I did see some faces and I know that this is an occasion as well as for so many friends and colleagues» [5].
«They get up and do go to work every day – often in difficult and dangerous circumstances thousands of miles
from home…» [5].
7. Часте використання інверсії. Ще одним виражальним засобом у жіночому американському політичному
дискурсі постає інверсія.
«On that foundation, confident of who we are, will we extend peace, prosperity and liberty beyond our shores» [6].
Інверсія у структурі речень дозволяє виділити смисловий центр повідомлення, змінює ритм речення, переносячи акценти з одних членів речення на інші [4, с.215].
8. Присутність розважального елементу в промовах. Не забувають жінки-політики і про гумор, аби налаштувати слухачів на хвилю позитиву, розслабити аудиторію і зняти напруження, вони вдаються до легеньких
жартів.
«I’ve been touring this great, great land of ours over the last few weeks. I have to say, the view is much better
from inside the bus, than under it!»
(www.politicalhumor.about.com)
«I thought, ’Uh-oh, I’m about to end up playing a piano bar, or maybe teaching 13-year-olds to murder Beethoven,
or playing at Nordstrom. But I am not going to play Carnegie Hall» [6].
Риторика досліджуваних нами жінок-політиків США є досить різноманітною. Хоча загальні риси та характеристики жіночого політичного дискурсу є дуже схожими, будучи мовною та політичною особистістю,
кожна з жінок-політиків має свої особливості мовлення, свої власні засоби досягнення бажаного перлокутивного ефекту. Досліджуючи промови таких американських жінок-політиків як Кондоліза Райс, Гілларі Клінтон, Сара Пейлін та Синтія МакКінні, ми можемо помітити певну схожість між парами політиків. Наприклад,
прагматичні засоби Гілларі Клінтон та Кондолізи Райс є подібними:
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1. Вживання елевативної лексики та складних граматичних конструкцій:
«But we have to make it a shared commitment – not just a speech or not just a plank in a campaign platform, but
a day by day sophisticated work that involves not just governments, but the private sector…» [5].
Цим жінки-політики підкреслюють свою освіченість, стриманість, вселяють у слухачів довіру щодо серйозності своїх намірів та слів.
2. Часте вживання риторичних питань та окличних речень.
«Indeed – indeed, that is the question of the hour. Where does America stand?» [6].
Таким чином американські політики намагаються спонукати адресата до розмірковувань, пошуків відповідей на дане питання і погодження з їх власною думкою.
3. Ініціальне використання займенника «we» та спонукального «let’s».
«Let’s face it. We have devoted a smaller percentage of our government budget to development than almost any
other advanced country.» [5].
Жінки-політики роблять це з метою показати аудиторії, що всі люди Америки є однією нацією, їхні проблеми спільні і вирішувати їх теж треба спільно.
Іншою парою жінок-політиків можна назвати Сару Пейлін та Синтію МакКінні. Їхня риторика найяскравіше характеризується наступними мовними засобами:
1. Підвищена емоційність, критика інших політиків.
«Barack Obama promised the most transparent administration ever. Barack Obama, you lied. Never before have
our challenges been so big and our leaders so small.»
(Sarah Palin’s Gridiron Speech, Dec 9, 2009)
Щирі емоції, як правило, викликають в людей довіру, підтримку і бажання відповісти тим самим, чим політики вміло користуються.
2. Використання метафор, метонімій.
«I’m proud that everywhere around me the human rainbow has been represented.»
(www.counterpunch.org)
Художні засоби роблять мову жінок-політиків більш образною, живою та яскравою.
3. Скорочення та вживання просторічної лексики.
«… we’re forcing our children to pay, because of today’s Big Government spending; it’s immoral and doesn’t
even make economic sense.»
(Sarah Palin Resignation Speech, 08/03/09)
Використовуючи мову повсякденного вжитку, жінки-політики наближаються до простих людей, їхнього
способу життя і таким чином можуть сподіватися на розуміння аудиторії.
Отже, ми можемо зробити висновок, що засоби досягнення бажаного перлокутивного ефекту в риториці американських жінок-політиків є багатими і різноманітними, вони спрямовані на переконання слухачів,
вселяння довіри з метою заручення підтримкою громадян. Жіноча риторика відрізняється від чоловічої за
багатьма критеріями, зокрема емоційністю, великою кількістю художніх засобів та складністю граматичних
конструкцій. Риторика досліджуваних нами жінок-політиків також не є одноманітною, адже кожен політик
має власні (свідомі чи підсвідомі) методи й засоби впливу на адресата, що допомагають йому досягнути бажаних результатів.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИХОВАНИХ СМИСЛІВ
В ЗАГОЛОВКАХ ОПОВІДАНЬ РОАЛЬДА ДАЛА
У статті розглянуто проблему реалізації прихованих смислів у заголовках фабульних оповідань Р. Дала та
визначено стилістичні засоби їх вираження. За допомогою аналізу заголовків і творів з’ясовано, що найбільш
поширеними стилістичними засобами є іронія та метафора.
Ключові слова: приховані смисли, дієгетичний наратор, недієгетичний таратор, іронія, метафора.
В статье рассматривается проблема реализации скрытых смыслов в названиях фабульных рассказов Р.
Дала. При помощи анализа названий и произведений выяснено, что наиболее распространенными стилистическими средствами являются ирония и метафора.
Ключевые слова: скрытые смыслы, диегетический нарратор, недиегетический нарратор, ирония, метафора.
The article deals with the problem of realization of hidden senses in the titles of the short stories by R. Dahl.
By means of the analysis of the titles and the short stories we have found out that irony and metaphor are the most
widespread stylistic means.
Key words: hidden senses, personified narrator, non-personified narrator, irony, metaphor.

Постановка наукової проблеми. У центрі лінгвістичних досліджень зарубіжної й вітчизняної науки
останніх десятиліть ХХ і початку ХХІ століття перебуває текст як органічне ціле. Останнім часом простежується тенденція здійснювати аналіз тексту на перетині наук. З семіотичної концепції Ю.М.Лотмана, згідно з
якою усі окремі знаки тексту функціонують на рівні елементів знака серед елементів структури тексту, в сильній позиції перебуває заголовок [3]. Особливого значення він набуває у фабульних оповіданнях британського
письменника Роальда Дала, які відносять до детективного жанру, особливістю якого є наявність прихованих
смислів. Деякі дослідники вважають твори письменника психологічними, оскільки в них присутні елементи неочікуваності, наявність певної загадки. Актуальність нашого дослідження також обумовлено інтересом
лінгвістів до вивчення мовного матеріалу у його структурній та стилістичній інтерпретації. Серед даного кола
проблема дослідження заголовку художнього тексту становить перспективу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як один з основних компонентів організації тексту заголовок неодноразово ставав об’єктом наукового пошуку багатьох вчених. Починаючи з О. О. Потебні, мовознавці досліджували проблеми статусу заголовка: О. М. Пєшковський, В. В. Виноградов, С. П. Суворов,
Ю. О. Карпенко, Л. О. Коробова, Є. В. Джанджакова, І. В. Арнольд, Ф. О. Нікітіна, С. Л. Козлов, О. М. Траченко,
Л. Ф. Грицюк, Н. О. Кожина, Л. Б. Бойко, Р. В. Дєткіна та інші. Визначення семантико-стилістичних та функціональних особливостей заголовка, новітні розвідки, здійснені дослідниками, не вичерпують проблеми. Теорія
заголовка художніх текстів залишається не до кінця розробленою [1, с. 40].
Семіотична природа тексту дозволяє дослідити заголовок у трьох планах, встановлених Ч.В.Моррісом:
синтаксису, семантики, прагматики [2, с. 35]. У синтаксичному плані зв’язок заголовка й тексту розглядають
як «знак – знак». Беручи за вихідну тезу Ю.М.Лотмана, згідно з якою кожен елемент знака, котрий посідає
сильну позицію у тексті, намагається виступити у ролі знака, який має власну семантику, твір та заголовок
слід розглядати як два самостійні тексти або як два підтексти єдиного тексту [2, с. 40].
У семантичному плані зв’язок заголовка й тексту розглядають як «знак – референт», визначається здатність заголовка декодувати зміст твору. Однак, заголовок забезпечує читача лише можливими напрямами
інтерпретацій. Натомість прагматика заголовка передбачає врахування тріади автор – заголовок – читач, а
його зв’язок із текстом розглядають як «знак – користувач».
Проблема прихованих смислів була предметом наукового пошуку вітчизняних та зарубіжних лінгвістів,
таких як І. В. Арнольд, А. А. Масленнікова, В. Ізер, Дж. Ліч. Різні підходи до проблеми представлені в роботах М. Я. Димарського, С. В. Крилова, Є. В. Падучєва; Е. Бенвеніст, К. Бюлера, Дж. Брауна, Р.Деклерка,
Г. М. Дівальд, Дж. Юля. Однак на даний час не існує достатньо досліджень, присвячених аналізу засобів реалізації прихованих смислів у заголовках оповідань Р. Дала.
Метою нашої роботи є визначення стилістичних засобів реалізації прихованих смислів в заголовках оповідань Р. Дала.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як вище зазначалося, назва твору є важливим компонентом
структури тексту, це нерозгорнуте оповідання, що концентрує в собі концепцію всього твору, який надається
читачу для інтерпретації [6]. За синтаксичною структурою більша частина назв творів Р.Дала має номінативний характер. Б. Г. Хомякова розглядає номінативні аспекти на рівні слова та визначає номінацію як утворення мовних одиниць, які виконують номінативну функцію, тобто існують для найменування та виокремлення
об’єктів дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів і
речень [7]. Крім того, у творчості Р.Дала знаходимо низку оповідань, назви яких представлені повноцінними
реченнями: «Yesterday was Beautiful», «They shall not grow old». Серед творів письменника є також оповідання,
в назві якого вжито дієслово у наказовому способі: «Beware of the Dog».
За іншим принципом класифікації назви оповідань Р.Дала слід поділити на дві групи: до першої належать
такі, в яких відсутні дейктичні елементи, наприклад: «The Landlady», «Taste», «The Way Up to Heaven», «The
Wish», «Pig» і т. ін. До другої групи належать назви, що містять дейктики та вказівки на локалізацію дейктич© О. Є. Верьовкіна, А. В. Опанасик, 2014
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ного центру. До вказаної категорії відносять низку оповідань: «My Lady Love, My Dove», «Someone like you»,
«Lucky Break – How I Become a Writer».
Серед оповідань Р.Дала є такі, які вирізняються з-поміж інших присутністю артиклів: «The Visitor»,»Death
of an Old Old Man», «An African Story», «A Piece of Cake». Однак, як свідчать численні дослідження, артикль
не є маркером прихованого смислу в заголовках оповідань. Крім того, деякі назви є стійкими виразами (наприклад, «Lamb to the Slaughter», «Nunc Dimittis»), тому в даному випадку не слід пов’язувати присутність
артиклю з авторською інтенцією.
На нашу думку, більш детально слід дослідити третій тип класифікації заголовків оповідань Р.Дала: за наявністю або відсутністю прихованих смислів в них, а також стилістичних засобів вираження останніх.
В даній роботі ми спираємося на теорію прихованих смислів Л.А.Масленнікової, яка розуміє приховані
смисли як будь-який смисл, що не має вербальної репрезентації у тексті повідомлення, але сприймається
адресатом як передбачуваний та інтерпретується ним на основі мовної компетенції, знань про світ та показників, що містяться в тексті повідомлення [4]. Особливістю прихованих смислів є те, що читач долучається
до них ще до читання оповідання. Як зазначає С.А.Сандажиєва, назва твору є першим знаком тексту, саме з
неї розпочинається актуалізація концепції оповідання. Саме з назви твору розпочинається діалог письменника
з читачем, налагоджується контакт [6]. В нашому дослідженні ми розглядаємо саме інтенціональні приховані смисли, оскільки художній текст насамперед увиразнює намір автора. До інтенціональних прихованих
смислів відносять усі прояви емоційно-оцінного ставлення мовця до предмету комунікації чи адресату. Назва пов’язана з текстом як з продуктом свідомості певної людини, який має на меті передати свої погляди, ідеї, ставлення до будь-чого, а назва є частиною загальної структури в акті комунікації. Назву твору, за
Л.А. Масленніковою, можна віднести до рівня індивідуальної авторської інтенції. Саме так відбувається діалог автора з читачем. Зазвичай автор у художньому творі має представника у вигляді наратора. Залежно від
типу наратора у творі можуть існувати два варіанти відповідності між заголовком і персонажем. Недієгетичний наратор у третій особі не належить світу тексту і репрезентує автора. У даному випадку заголовок може
містити інформацію про персонаж (або подію), яка надається читачу «за спиною» об’єкта розповіді: «Я вам
таке розповім про цю людину». Як правило, у таких випадках прихований смисл заголовку слугує засобом
виразу іронічного ставлення наратора до подій чи персонажу або є чинником, що сприяє експлікації прихованого смислу всього тексту.
Заголовки оповідань, у яких розповідь ведеться від персоніфікованого дієгетичного наратора, можуть імплікувати його ставлення до події, себе самого або іншого персонажу, однак спостереження за матеріалом
свідчать, що в даному випадку заголовки не імплікують іронію оповідача щодо себе.
Звернемося до прикладів. Розглянемо оповідання Р.Дала «Dip in the Pool». В українському перекладі твір
має назву «Кінці у воду», однак «Dip in the Pool» можна інтерпретувати не лише як «занурення у вир», оскільки слово «pool» має друге значення – «сукупність ставок (в картах)», завдяки чому назва набуває неоднозначного розуміння. Вона відтворює ставлення наратора до події. Розповідь ведеться від особи недієгетичного наратора. Персонаж (містер Ботібол) пливе на пароплаві, де приймаються ставки на відстань, яку судно подолає
до опівдня наступного дня. Містер Ботібол робить ставку на мінімальну відстань, однак вранці наступного
дня розуміє, що не має шансів виграти, оскільки море спокійне і судно пересувається досить швидко. Тоді
він приймає рішення стрибнути за борт, щоб затримати судно (поки його будуть рятувати). Він вдягається в
костюм для тенісу та виходить на палубу. Містер Ботібол спілкується з єдиною пасажиркою на палубі, повідомляє її, що збирається трохи розім’ятися («Got to go my exercise now», he said. «Never miss my exercise in
the morning»), та з’ясовує, що в неї все гаразд із зором та слухом, і вона не робила ставок напередодні. Герой
розраховує, що жінка візьме участь у його рятуванні після «падіння» за борт. Однак події розгортаються всупереч очікуванням містера Ботібола. «For a moment she looked as though she weren’t quite sure what she ought
to do: throw a lifebelt, run away and give the alarm, or simply turn and yell. She drew back a pace from the rail and
swung half around facing up to the bridge, and for this brief moment she remained motionless, tense, undecided.
Then almost at once she seemed to relax, and she leaned forward far over the rail, staring at the water where it was
turbulent in the ship’s wake».
Жінка ніби розуміє, що людині за бортом потрібна допомога, але не вчиняє ніяких дій. Експлікація причин
поведінки героїні здійснюється у наступному епізоді. На палубі з’являється ще одна жінка та починає розмову
з героїнею: «You better come down now, the bony woman said Her mouth had suddenly become firm, her whole face
sharp and alert, and she spoke less kindly then before. ’And don’t you ever go wandering about on deck alone like this
again. You know quite well you’re meant to wait for me.’
’Yes, Maggie,’ the woman with the fat ankles answered, and again she smiled, a tender, trusting smile, and she
took the hand of the other one and allowed herself to be led away across the deck.
’Such a nice man,’ she said. ’He waved to me.»
Таким чином зрозуміло, що героїня страждає на психічне захворювання, вона просто не зрозуміла, що людині за бортом потрібна допомога. Як наслідок, заголовок оповідання слід кваліфікувати як прояв іронічного
ставлення наратора до персонажу, який став жертвою власної хитрості.
Крім того, прихований смисл у заголовку може метафорично імплікувати головну думку твору, бути
однією з ланок експлікації задумки автора. Метафора передбачає перенесення ознак одного об’єкту на інший і може бути одним зі способів, за допомогою якого автор задає читачу загадку. Ми погоджуємося з
А. А. Масленніковою, що «найголовнішим в цій грі стає не відповідність реальному стану справ, а співпадіння чи близькість інтерпретації оповідача та адресата, тобто завдання метафори полягає в тому, щоб оригінальна думка була зрозумілою та належним чином інтерпретована» [4]. На підтвердження даного твердження
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наведемо як приклад оповідання Р. Дала «The Way up to Heaven» (в українському перекладі «Дорога до раю»).
Назву даного оповідання можна інтерпретувати неоднозначно залежно від напрямку вектора прихованого
смислу. Героїня, від’їжджаючи на три тижні, розуміє, що її чоловік застряг у ліфті, але не застосовує ніяких
заходів щодо його порятунку, таким чином здійснюючи навмисне вбивство. Відповідно, ліфт стає дорогою
до небес для застряглого в ньому. Однак, якщо спрямувати вектор прихованого смислу на героїню, то для неї
смерть чоловіка може бути визначена як дорога до раю, як життя для себе у власне задоволення. Таким чином,
назва твору може мати різні варіанти інтерпретації.
На даному етапі дослідження слід звернутися до цитації в заголовках. Дане явище має місце в творчості
Р. Дала. Слід зазначити, що цитація є одним з поширених видів інтенціонального прихованого смислу і набуває стилістичного навантаження. В якості прикладу наведемо оповідання «Parson’s Pleasure», «Lamb to the
Slaughter», «Nunc Dimittis». Зазначимо, що цитація в заголовках даних творів містить в собі іронічний компонент, який можна розглядати як асоціативну іронію.
С.І. Походня зазначає, що в даному випадку реалізація переносних значень відбувається поступово, нові
значення виникають поступово в результаті взаємодії засобів різних мовних рівнів (від лексичного до текстового) [5]. Згідно з думкою автора «асоціативна іронія є діючим засобом створення образів твору, увиразненням авторської характеристики персонажів та його власного світогляду» [5].
Розглянемо оповідання «Lamb to the Slaughter». Заголовок можна перекласти як «Агнець на заклання».
Він відсилає нас до біблейського тексту. «Агнець – ягня, в давній Палестині – жертовна тварина; в Біблії,
літургії та іконографії – символ непорочної жертви, цнотливості та упокорювання. В контексті оповідання
назва набуває метафоричної інтерпретації. Вагітна героїня вбиває свого чоловіка баранячою ногою за те, що
він її полишає. Надалі вона кладе знаряддя вбивства у духовку та вирушає до магазину. Після повернення
вона викликає поліцію та пригощає поліцейських вже приготованим м’ясом, таким чином позбуваючись знаряддя вбивства. Отже, заголовок оповідання містить іронію, вектор якої спрямовано на читача. Як зазначає
А. А. Масленнікова, дана стратегія є доволі розповсюдженим композиційним прийомом у художній літературі. Реалізуючись у заголовку, вона набуває додаткового значення в структурі цілісного тексту, оскільки в
межах текстової дійсності розповідь ведеться з позиції обізнаного наратора (від третьої особи), у висловлюваннях якого суб’єктом свідомості є героїня. Відповідно заголовок твору у даному випадку є засобом вираження авторського ставлення до героїні та її вчинку. Прихований смисл не випливає з окремого висловлювання, він обумовлений співпадінням ментальної картини ситуації оповідача та адресата, імплікує гру автора і з
читачем, і з персонажем. Через розповідь з позиції героїні, яка, здійснивши холоднокровне вбивство, не лише
не сумує, але й раціонально забезпечує собі алібі та знищує знаряддя вбивства, наратор виражає свою іронію
щодо неї, називаючи її «Агнець на заклання». У варіанті перекладу назви «Безневинна» прагмасемантичний
компонент може бути векторно спрямовано на героїню, оскільки вона забезпечила собі алібі, знищила знаряддя вбивства, і, відповідно, їй нічого не погрожує.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що заголовки оповідань Р.Дала є особливою сферою реалізації прихованих смислів. Заголовок у тексті виступає однією з найсуттєвіших ознак, він є авторським концептом і конденсатом усього змісту. Заголовок координується із семантикою тексту, він є домінантою, яка утворює в художньому творі смислову та емоційну єдність.
Аналіз засвідчив, що створені автором приховані смисли реалізуються в заголовках фабульних оповідань
Р. Дала за допомогою різноманітних стилістичних засобів. Як правило, вони представлені іронією автора стосовно одного з персонажів чи події, або у метафоричній формі імплікують ключ до розгадування прихованого
смислу всього твору.
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СТРУКТУРНІ ТА МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА З ПРОГРАМУВАННЯ
У статті О. Ю. Винник «Структурні та мовностилістичні особливості сучасного англомовного підручника з програмування» запропоновано дослідження одного з провідних жанрів сучасного англомовного дискурсу програмування. Виявлено, що у підручнику з програмування інтелективний виклад професійної інформації
поєднується з образністю, емотивністю й експліцитною інтерактивністю.
Ключові слова: підручник з програмування, жанр, сучасний англомовний дискурс програмування, автор,
читач.
В статье О. Ю. Винник «Структурные, языковые и стилистические особенности современного англоязычного учебника по программированию» предложено исследование одного из основных жанров современного
англоязычного дискурса программирования. Обнаружено, что в учебнике по программированию интеллективное изложение профессиональной информации совмещается с образностью, эмотивностью и эксплицитной
интерактивностью.
Ключевые слова: учебник по программированию, жанр, современный англоязычный дискурс программирования, автор, читатель.
The paper «Structural, Language and Stylistic Peculiarities of Modern English Programming Textbook» by
O. Yu. Vynnyk focuses on study of one of the main genres of modern English programming discourse. The study has
revealed that programming textbook discourse combines intellectual statement of professional information with imagery, emotivity, and explicit interactivity.
Key words: programming textbook, genre, modern English programming discourse, author, reader.

Когнітивно-комунікативний вектор сучасного мовознавства зумовив інтерес дослідників до розвитку
теорії дискурсу, аналізу різних його типів, жанрів і жанрових різновидів. Водночас, у зв’язку з масовою
комп’ютеризацією всіх видів діяльності людини на рубежі ХХ–ХХІ століть, увагу мовознавців привертає
комунікація у сфері інформаційних технологій (С. Н. Антонова, Н. Г. Асмус, І. П. Біскуб, О. Ю. Винник,
Є. Н. Галічкіна, С. В. Заборовська, Л. Ф. Компанцева, П. Є. Кондрашов та ін.).
Об’єктом вивчення у цій статті є сучасний англомовний підручник з програмування, який на сьогодні
усе ще залишається маловивченим типом мовленнєвої комунікації. Дослідження спрямовано на аналіз комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей одного з провідних жанрів англомовного дискурсу
програмування як виду професійного спілкування. Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її комунікативному аспекті, інтересом мовознавців до аналізу
структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних особливостей текстів, що належать до різних жанрів
і типів дискурсу. Фактичним матеріалом послугували 7 підручників з програмування за 1993 – 2007 роки.
У професійному дискурсі існування різних жанрів зумовлене, на думку І. А. Колеснікової [1], комунікативною метою, комунікативною ситуацією, професійною компетенцією й інтересами учасників дискурсу.
Жанри професійного спілкування створюють ефективні механізми соціальної взаємодії між членами відповідних професійних спільнот і допомагають їм у досягненні професійних цілей. Компетентні члени професійної чи наукової спільноти звичайно краще знають комунікативні цілі своєї спільноти, структури жанрів, якими вони щоденно оперують, а тому більш творчо поводяться з наявними лінгвістичними чи дискурсивними
ресурсами, ніж це роблять неспеціалісти. Основна прагматична мета навчальних текстів у професійній сфері
полягає у передаванні, пропаганді, поширенні професійної інформації (знань), що набула статусу постулату.
Завдання їх адресата – акумулювати професійну інформацію (знання) як базу для майбутньої професійної
діяльності. Тому вибір мовної форми навчальної літератури зазвичай орієнтований на сприйняття, засвоєння
та запам’ятовування запропонованого у ній матеріалу. Якщо говорити про підручник з програмування, то він
чітко вирізняється з-поміж інших жанрів англомовного дискурсу програмування формою подавання вміщеної
в нього інформації, яка має бути зручною для вивчення. Під формою слід насамперед розуміти мовну форму
– щодо змістової наповненості, вона, по-перше, залежить від специфіки предмета, по-друге, від авторського
бачення того мінімуму знань, який повинен залишитися у свідомості читача після ознайомлення з відповідним параграфом, розділом тощо.
Англомовний підручник з програмування характеризується чіткою сегментацією текстової інформації. У
найзагальнішому вигляді модель підручника має таку структуру: передмова (Preface), у якій автор повідомляє
про мету написання підручника й окреслює свою цільову аудиторію, подяки (Acknowledgements) усім, хто
брав участь у підготовці підручника до друку. Далі може йти авторський вступ (Introduction) – стислий огляд
основних стилів і мов програмування, мета і методи засвоєння курсу, джерела додаткової інформації тощо.
Основний текст поділяється на теоретико-пізнавальний (розділи, підрозділи, параграфи, висновки), який виконує інформаційну функцію, й інструментально-практичний (контрольні питання та завдання). Завершують
підручник додатки (Appendixes), що містять технічні подробиці мов програмування, та предметний покажчик (Index). Іншими можливими складовими підручника є бібліографія (Bibliography), cписок рекомендованої
літератури (Recommended Reading) і стаття «Про автора» (About the Author).
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Автор підручника з програмування звичайно виконує роль учителя, консультанта, тлумача денотативного простору. Виклад матеріалу переважно здійснюється індуктивним способом, за якого розвиток наукової
думки становить ряд послідовних переходів до розгляду часткових проблем. Навчальний матеріал організовано так, щоб читач мав змогу послідовно перейти від теоретичних основ програмування до їх практичного
застосування. Дискурс підручника з програмування відзначається чіткістю і логічністю побудови, високою
термінологічністю, переважанням книжної лексики, прямими вказівками на автора та вираженою адресатоцентричністю.
Разом з цим, щоб полегшити читачеві сприйняття складної інтелектуальної інформації, пов’язаної з розробленням програмного забезпечення, автори підручників нерідко вдаються до застосування мовних механізмів варіативної інтерпретації дійсності, зокрема метафор (If certain areas are at risk of failing to meet their
goals, the architecture should say so [5, с. 26]), порівнянь, які містять відомі читачеві реалії повсякденного
життя (Instruction lists, called algorithms, are commonly found in everyday situations. Examples include instructions
for cooking a meal, knitting a sweater, and registering for classes [7, с. 7]. There are many different programming
languages, just like there are many languages spoken in the world. Like human languages all have verbs, nouns
and adjectives, programming languages too, have similarities like variables, and subroutines [9, с. 1]), вживання
стилістично контрастних словосполучень типу «прикметник емоційного значення + термін програмування»
(This code works. Nevertheless, it is ugly, confusing, and unsafe… [4, с. 8]), висловлень похвали (Congratulations.
It’s time to sit back, order a few coffees and marvel at the flexible design you created with the Decorator Pattern [3,
с. 98].), різноманітних візуальних засобів тощо.
Щоб зробити виклад емоційно насиченішим автор начебто залучає читача до процесу обговорення, звертаючись до нього безпосередньо як до реального співрозмовника (Now that we have cleaned up the result
verification logic, let’s turn our attention to the final block at the end of the test. What is this code doing? [6, с. 53] And
believe you me, users care about a lot fewer things than you might think. They are using your software to accomplish
a task [8, с. 17]).
Загалом, у підручниках автори часто вдаються до застосування засобів, спрямованих на експліцитну діалогізацію монологічного мовлення [2]. Те саме стосується і підручників з програмування, яким різноманітні
структури діалогізації та риторичні прийоми надають характеру бесіди автора з читачем. При цьому значною
мірою дається взнаки пресупозиція дружнього ставлення автора до свого читача, налаштування його на рівноправні взаємини та повноцінну співпрацю з автором.
Залежно від рівня програмістського досвіду цільової аудиторії підручники можуть різнитися за обсягом та
методами презентації інформації. Наприклад, підручник, орієнтований на новачків, зазвичай містить доступніші пояснення, простіші моделі побудови висловлень, барвистіші ілюстрації з карикатурами та коміксами.
Загалом, відступ від книжної норми на користь невимушеної, розкутої розмовної манери – характерна ознака
англомовного дискурсу програмування, якій належить провідна роль у формуванні інтерактивного характеру
цього типу дискурсу.
Підручник є одним із провідних жанрів сучасного англомовного дискурсу програмування, оскільки саме у
ньому акумульовано знання і досвід найкращих представників програмістської професійної спільноти і саме
він слугує основним джерелом знань з цієї професійної дисципліни як для початківців, так і для досвідчених
розробників програмного забезпечення. Надшвидкі темпи розвитку галузі сучасних інформаційних технологій гарантують постійне оновлення текстового матеріалу та дають змогу простежити цікаві процеси у термінології, пов’язані з появою нових термінів та зникненням інших у відповідь на зміни, які відбуваються у самій
галузі. Крім того, підручник з програмування, як і багато сучасних навчальних книг, відрізняється образним
та інтерактивним характером побудови і викладу, що дає досліднику можливість проникнути в особливий
ментальний (професійний) світ програмістів й осмислити його вплив на створення та сприйняття дискурсу.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у детальнішому висвітленні специфіки різних жанрів англомовного дискурсу програмування на матеріалі різних мов.
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СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕОЛІЗОВАНОГО ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ
У статті пропонується структурне моделювання як спосіб дослідження структури креолізованого віршованого тексту.
Ключові слова: моделювання, креолізований текст, структура тексту.
В статье предлагается структурное моделирование как способ исследования структури креолизованного
стихотворного текста.
Ключевые слова: моделирование, креолизованный текст, структура текста.
In the article there is proposed a structural modeling as a research method of the structure of the creolized verse text.
Key words: modeling, creolized text, text structure.

Дослідження, присвячені осмисленню тексту як основного об’єкту гуманітарного знання, які вивчають
культурологічні аспекти функціонування тексту в соціумі за допомогою традиційних лінгвістичних прийомів
(функціональний, семантичний, композиційно-семантичний аналізи тексту), не пояснюють того, як побудований цей носій, по визначають його статус у мовленнєво-мисленнєвій діяльності людини [2, с. 3-9].
Традиційній лінгвістиці не вдалося виявити прості й загальні для всіх текстів універсальні критерії членування тексту, закони структури цілого, оскільки текст аналізувався шляхом конкретизації його рівневої
специфіки вниз за ієрархією мовних одиниць. Цілісні ж якості тексту при такому способі аналізу не відкриваються [9, с. 21–24]. Лінгвістичне вивчення тексту, і зокрема основ текстотворення, не тільки не втратило
актуальність, але й набуло з плином часу все більшу значущість, оскільки термін і поняття використовуються
все ширше, а затребуваність поняття завжди неминуче ставить завдання його конкретизації [11, с. 68].
Прикладна лінгвістика пропонує в якості аналізу тексту методику структурного моделювання, яка представляє структуру тексту у вигляді схеми. Модель будується для того, щоб відобразити характеристики
об’єкта (елементи, взаємозв’язки, структурні та функціональні властивості), суттєві для мети дослідження
[6]. Схема організації, наприклад, є її графічною моделлю, що відображує її структуру. Характерною рисою
моделей можна вважати їх спрощеність відносно оригіналу або реальної життєвої ситуації, яку моделюють.
Спрощеність моделей є неминучою, тому що оригінал лише в обмеженій кількості відношень відображується
у моделі [там само].
Сучасні дослідження обмежувались вивченням та побудовою моделей креолізації тексту [15] або моделей
певного типу тексту (рекламного, газетного) [10; 13], у тому числі й віршованого [5; 14].
Е. О. Лазарєва в монографії «Системно-стилістичні характеристики газети» розглядає лінгвістичну модель, використовуючи при цьому власний термін «експресивно-стилістична модель газети», який визначається через виділення трьох груп диференціювальних ознак: жанрових, структурних й експресивних [10]. До
жанрової моделі газети входить коло жанрових форм й особливостей текстів в аспекті жанроутворювальних
ознак. В структурну модель – характеристики побудови полоси, підбір з окремого тексту (відображений у
заголовковому комплексі). Експресивна модель – це аналіз використання експресивних засобів у текстах й
заголовках [там само].
Серед моделей поєднання вербального тексту та зображення в рамках одного тексту Д. П. Чігаєв виділяє три основні: 1) семіотичне збагачення гомогенного вербального тексту; 2) навантаження додатковою семантикою ілюстративно-візуальних елементів за рахунок взаємодії с гомогенними вербальними текстами; 3)
утворення нових креолізованих текстів на основі вербальних й ілюстративно-візуальних елементів, які раніше
не функціонували [15, с. 204].
Вербальний і візуальний елементи креолізованого тексту так тісно взаємопов’язані, що у відриві один
від одного втрачають свою самостійність як комунікативні одиниці. Вони настільки взаємозумовлені, що
їх неможна розглядати інакше, ніж як особливе комунікативне і структурно-смислове поєднання, яке О. Ю.
Колтишева пропонує називати креолізованою диктемою [8, с. 10]. У складі рекламного креолізованого тексту
вчена виділяє два основних типи диктем: монокодові (найчастіше вербальні) та змішані/креолізовані, які вона
класифікує як:
• взаємозумовлені, де вербальний і зображувальний компоненти рівноправні й не можуть бути правильно
інтерпретовані у відриві один від одного;
• з визначальним вербальним елементом, де зображення залежить від вербального коментаря, та без останнього його смисл незрозумілий і може бути невірно витлумачений [там само].
Обираючи критерієм злиття вербальних та невербальних компонентів, Є. Є. Анісімова виділяє гомогенні
вербальні тексти, паралінгвістично активні тексти, тексти з частковою креолізацією, тексти з повною креолізацією [1]. Дослідниця мультимедійного простору англомовного рекламного дискурсу М. М. Донська звернула увагу на склад семіотичних систем. Вона виявила чотирнадцять семіотичних будов, три з яких належать до
сфери вербальних (усна мова, письмовий текст і умовно – літерна тактика), а решта є невербальними (колір,
кадрування, танок, кінетика, статика, міміка, музика, спів, звукові ефекти, костюм і вид, стан героїв/об’єктів/
явищ) [7].
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Одним зі спільних для всіх авторів тверджень стало те, що якщо у технічних, наукових текстах, в жанрі карикатури та ін. найчастіше спостерігаються синсемантичні відношення (взаємозалежність частин, їхня окрема смислова неповнота), то в художніх, публіцистичних текстах компоненти найчастіше виявляються відносно самостійними [17]. Креолізований віршований текст, який належить до художнього типу тексту, включає
такі поетичні жанри, як конкретна поезія, фігурний вірш, заумні побудови та інші види візуалізованого вірша
(наприклад, шахопоезія А. К. Мойсієнка). Теза про відносну самостійність вербального та невербального компонентів у конкретній поезії, наприклад, є доволі сумнівною. Тому дослідження структури креолізованого
віршованого тексту у взаємовпливі лексичної та графічної складових вважається новим та актуальним.
При вивченні креолізованих текстів використовується декілька методик [17]. Структурно-системний підхід сприяє здійсненню багатоаспектного аналізу явища, що вивчається, та дозволяє представити конфліктний
креолізований текст як смислову гомогенну систему, в якій виділяються різні структурні рівні – вербальний,
візуальний (графічний, зображувальний та ін.) і музикально-звуковий. Семіотичне дослідження дає можливість побачити текст як феномен комунікації, в якому словесні та несловесні знаки формують гомогенний у
смисловому і гетерогенний у формальному плані конструкт, наповнений змістовно-фактуальною, змістовно-підтекстовою та змістовно-концептуальною інформацією. Функціонально-прагматичний аналіз санкціонує дослідження функціонування вербальних, візуальних і акустичних компонентів в лінгвопрагматичному
аспекті [там само].
Прикладна лінгвістика також використовує метод класифікації й метод моделювання. Оскільки завдання
прикладної лінгвістики зосереджені в області оптимізації функцій мови, а оптимізація визначається конкретною задачею, то у додатках мовознавства використовується пізнавальна установка «Інженерний підхід» [3,
с. 9]. Ця установка в якості основної цінності висуває не пізнання того, як все є насправді, а рішення конкретної задачі, часто далекої від канонів власне лінгвістичних досліджень [там само].
Моделі являють собою певний умовний образ об’єкта дослідження. Модель будується для того, щоб
відобразити характеристики об’єкта (елементи, взаємозв’язки, структурні та функціональні властивості), суттєві для мети дослідження [6]. Схема організації, наприклад, є її графічною моделлю, що відображує її структуру. Характерною рисою моделей можна вважати їх спрощеність відносно оригіналу або реальної життєвої
ситуації, яку моделюють. Спрощеність моделей є неминучою, тому що оригінал лише в обмеженій кількості
відношень відображується у моделі [там само].
Прикладні моделі в цілому орієнтовані на конкретні підмови, а не на всю мови в цілому; як правило, вони
потребують більшого ступеня формалізації; вони використовують знання про мову вибірково; прикладні моделі не роблять різниці між власне лінгвістичними та екстралінгвістичними аспектами семантики мовних
виражень; вони суттєво більшою мірою, ніж теоретичні моделі, огрублюють об’єкт, що моделюється; вони не
накладають ніяких сутнісних обмежень на інструмент моделювання [3, с. 10].
За О. Д. Шараповим, структурне моделювання базується на специфічних особливостях структур певного
вигляду, які використовують як засіб дослідження систем або для розроблення на їх основі із застосуванням
інших методів формалізованого опису систем (теоретико-множинних, лінгвістичних) специфічних підходів
до моделювання.
Структурне моделювання включає:
• методи мережевого моделювання;
• структурний підхід до формалізації структур різних типів (ієрархічних, матричних) на основі теоретикомножинного їх подання та поняття номінальної шкали теорії вимірювання;
• поєднання методів структуризації з лінгвістичними [16].
Структурно-лінгвістичне моделювання як підхід виник у 70-ті рр. XX ст. в інженерній практиці й базується на використанні для реалізації ідей комбінаторики структурних уявлень різного роду, з одного боку, і
засобів математичної лінгвістики – з іншого. У розширеному розумінні підходу як мовні (лінгвістичні) засоби
використовуються й інші методи дискретної математики, мови, що ґрунтуються на теоретико-множинних
уявленнях, на використанні засобів математичної логіки, математичної лінгвістики, семіотики [4].
Властивості відношення одиниць досліджуваної знакової системи виявляють і вивчають шляхом побудови синтезувальних (породжувальних, дедуктивних) й аналітичних (індуктивних) математичних моделей.
Важливим етапом використання математичних моделі та її елементів і операцій є інтерпретація їх у термінах
певної мови. Інтерпретувати модель – значить поставити у відповідність кожному елементу, правилу, відно
шенню, поняттю, використовуваному в моделі, клас одиниць, правило, категорію, поняття природної мови.
При інтерпретації моделі між нею і мовою можуть бути як ізоморфні, так і гомоморфні відношення. Методи
і положення математичної лінгвістики є теоретичною базою для створення алгоритмічних мов, для побудови
систем автоматичного опрацювання мовного матеріалу в ЕОМ: машинного перекладу, інформаційного пошуку, автоматизації видавничих процесів, реферування й анотування наукової літератури, створення термінологічних банків, машинних фондів різних мов, автоматичного укладання словників, машинного розпізнавання і
синтезу усного мовлення та ін. [12, с. 303].
В аналітичних (дедуктивних) моделях на основі тих або інших даних про мовлення, які вважаються відомими (наприклад, множини кольору, малюнків, графем у креолізованому тексті), виробляються формальні
побудови, що дають деякі відомості про структуру мови.
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КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА ПОРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Дане дослідження присвячене актуальним питанням сучасної лінгвістики, зокрема, комунікаційній основі
творення художнього тексту. У статті представлені точки зору сучасних мовознавців на природу породження твору. Розглянуті основні етапи мовно-мисленнєвої діяльності автора у процесі створення тексту,
доведено, що літературний процес діалогічно спрямований і діалогічно структурований.
Ключові слова: комунікативна стилістика, автор, читач, породження, текст, комунікант.
Данное исследование посвящено актуальным вопросам современной лингвистики относительно коммуникационной природы создания художественного текста. В статье представлены точки зрения современных
ученых-филологов, рассмотрены основные этапы языко-мыслительной деятельности автора в процессе создания произведения, а также рассмотрены дилогическая ориентация и диалогическая структурированность
литературного процесса.
Ключевые слова: коммуникативная стилистика, автор, читатель, коммуникант, порождение, текст.
This study focuses on topical issues of modern linguistics relatively communicative nature of the literary text
creation. The article presents some scholars’ points of view, the main stages of linguistic mental activity in the making
of the literary text. Also we considered dialogic orientation and dialogic structure of literary process.
Key words: communicative stylistic, author, reader, communicant, creation, text.

Постановка проблеми. У сьогоденні постало нове зацікавлення комунікаційною функцією мистецтва,
питаннями пізнання досвіду мистецтва інших культур, досвідом розуміння, яке завдяки посередництву мистецтва назагал та літератури зокрема може стати доступним, не зважаючи на часову віддаленість і відчуженість.
Актуальними постають питання циркулярності літературної комунікації та її діалогічного характеру.
Як творець завжди є і реципієнтом у момент, коли він розпочинає писати, так само й інтерпретатор мусить
спершу увійти в гру як читач, коли він хоче вступити у діалог літературної традиції. Діалог складають не тільки двоє співрозмовників, але й взаємна готовність пізнавати і визнавати іншого в його інакшості. Це справджується, коли цей інший, репрезентований текстом, вже не промовляє до нас безпосередньо. Літературне
розуміння стає діалогічним тільки там, де «шукають і визнають альтернативність тексту перед горизонтом
власних сподівань, де не роблять спроб наївного передчасного злиття горизонтів і де власний досвід корегує і
поширює досвід іншого» [5, с. 287]. Пізнання і визнання діалогічності літературної комунікації наштовхується на проблему альтернативності: між творцем і реципієнтом, між минулим тексту і сучасністю реципієнта,
поміж різними культурами.
У зв’язку з розвитком різних напрямів у комунікативній стилістиці тексту слід надати найважливіші визначення літературної комунікації: так, текстовою діяльністю є система дій, що об’єднує знання та компетенції для створення тексту, а також можливостей його сприйняття. Оскільки текст є формою комунікації,
відповідно і текстову діяльність можна розглядати як мовленнєвий різновид комунікативної діяльності.
У сучасній філологічній науці існують численні підходи до інтерпретації комунікативних рівнів літературного тексту. Так, М. Бахтін називає літературний твір ланкою у ланцюгу мовленнєвого спілкування. Як
і репліка діалогу, «він пов’язаний з іншими творами – висловлюваннями: і з тими, на які він відповідає, і з
тими, які відповідають на нього; водночас, подібно до репліки діалогу, він відокремлений від них абсолютними межами зміни мовленнєвих суб’єктів» [1, с. 311]. Тобто, літературний текст передбачає численність як
реципієнтів, так й інтерпретацій – «реплік» адресатів.
Слід зауважити, що невід’ємною ознакою літературного твору у комунікаційному аспекті є його завершеність. Не цілісність чи закінченість, а саме завершеність, що передбачає можливість відповіді на нього,
тобто відповідного розуміння. Завершеність літературного твору зумовлюється авторським задумом, мовленнєвою волею автора та композиційно-жанровими формами. Сучасні науковці (Н.С.Болотнова, М.Н.Кожина,
В.А.Кухаренко) визначають це як «процес первинної комунікативної діяльності, що заснований на знанні
категорій та факторів текстотворення (лінгвістичних та екстралінгвістичних, суб’єктивних та об’єктивних)»
[2, с. 164-165]. Це відповідає відомим етапам риторичного канону, що включає інтенцію (намір висловлення),
диспозицію (розміщення елементів), елокуцію (відбір кращих засобів), меморіо (запам’ятовування) та акціо
(саме повідомлення).
Стосовно вторинної текстової діяльності, то вона включає такі етапи: сприйняття, інтерпретація, розуміння. Тобто авторська та читацька діяльності спрямовані на розуміння, в якому інтерпретація є шляхом розуміння засобами аналізу, категоризації та оцінювання. Розуміння також пов’язане з усвідомленням концептуального авторського світогляду, його інтенцій, асоціацій, інформаційним словником. Так, на етапі породження
тексту найважливішою є асоціативна діяльність. Вона породжує програму тексту, його змістове розгортання
мовними засобами, які разом з композиційними, логічними і графічними засобами зумовлюють сприйняття
тексту читачем. На етапі вторинної комунікації найважливішою стає регулятивність тексту, тобто такі засоби
і структури, що керують пізнавальною діяльністю читача, стимулюють його асоціації, завдяки яким свідомість читача продукує змістове розгортання тексту.
З точки зору мовної особистості автора, текст є продуктом його мовно-мисленнєвої діяльності, фрагментом його мовної картини світу. З точки зору ж читача, текст – це об’єкт пізнавальної діяльності, який має
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комунікативно і концептуально виразну інформацію, репрезентовану лінгвістично та екстралінгвістично.
Обидва аспекти комунікації (породження й сприйняття тексту) засновані на мовних компетенціях автора та
читача. Мова ж тут є універсальним засобом, кодом, що забезпечує комунікацію.
Закономірність розвитку в літературній діяльності комунікативної ситуації значною мірою зумовлює
процес породження висловлення, який спрямований на створення певної матеріальної знакової структури
(літературного твору), призначеної для зміни уявлень читача про існуючу мовленнєву ситуацію і можливу
мотивацію тих або інших ментальних, комунікативних або соціальних дій. Це, зазвичай, є дія, усвідомлена
автором, що здійснюється відповідно до певних його інтенціональних настанов і має властивості будь-якої
усвідомленої діяльності, тобто проходить стадії задуму, планування і реалізації.
Процес породження літературного тексту автором не є автономною і самодостатньою дією, бо має інтерактивні властивості і спрямований на сприйняття іншим комунікантом. Тому і сам процес, і його результат
– текст – організований з урахуванням очікуваних і запланованих інтерпретацій у рамках єдиного діалогу.
Необхідно зазначити, що в такому разі процеси, спільні як для породження, так і для розуміння текстів, мали
б бути симетричними в обох напрямах.
Так, автор повинен зіставляти план з концептуальним змістом і зміст з жанровою формою, а читач зіставляє поверхневі структури (тобто жанр) із змістом, і зміст – з планом. Звичайно, нереально стверджувати, що
читач приходить до тих же задумів та інтенцій, від яких відштовхувався автор. Реципієнт може прийти до абсолютно несподіваної інтерпретації тексту. До того ж породження включає більшу кількість виборів і рішень,
які потребують великих ресурсів і уваги, ніж сприйняття [6].
У процесі породження тексту можна виділити, принаймні, чотири стадії основного процесу: планування,
осмислення, розробка і реалізація. Протягом стадії планування автор зосереджує увагу на задачах тексту як
кроку до особистої, соціальної або когнітивної мети. Вибирається тип тексту і встановлюються кореляції між
різними компонентними стадіями плану і основними критеріями процесу породження. Для позначення цих
кореляцій використовується термін «релевантність»: знання і висловлення, таким чином, не неминуче релевантні, а релевантні відповідно до поставленої задачі [3; 4].
У стадії осмислення активізуються центри, які спеціалізуються на пошуку і розробці когнітивного змісту.
За основу задуму береться певна модель ситуації, отримана в попередній пізнавальній діяльності. Така згорнута модель визначає головний предмет повідомлення, тобто фабульну основу. Але вона реконструюється
відповідно до комунікативної задачі, іншими словами актуалізуються ті її елементи, які є найбільш істотними
для реалізації.
Стадії планування і осмислення знаходяться за межами лінгвістичних систем. Первинним матеріалом для
створення тексту є певні форми знань: концепти, відношення, образи, стани (минулі, теперішні, можливі),
емоції, бажання тощо. Кореляції цих форм між собою і з виразами природної мови здійснюються в процесі
пошуку, перевірки і встановлення зв’язків. Ця стадія розробки відповідає за детальну внутрішню організацію
концептуальних структур та їх відношень.
Поверхневі структури тексту потребують не простого перенесення цих утворень в систему лінгвістичних
знаків, а їх попередньої обробки. По-перше, необхідний відбір тих концептів, які є релевантними для автора
в певній комунікативній ситуації. По-друге, треба перебудувати нелінійну структуру концепту у лінійну ментальну. По-третє, маючи суб’єктивну природу внутрішньої картини світу автора, концепти потребують певної
об’єктивізації та уніфікації відповідно до комунікативних правил. Це зумовлено необхідністю бути зрозумілим і диктує відбір таких засобів, які викликали б у адресата адекватну цілям комунікації поведінку, а для
цього важливим є урахування характеристик партнера комунікації – читача: його досвіду, рівня знань, емоційного стану, мотиваційної спрямованості і тому подібне. Таким чином, ще на стадії попереднього формування
смислових структур виявляються діалогічні характеристики породження висловлення як комунікативної дії.
У зв’язку з цим виникає слушне запитання: яким чином і виходячи з яких передумов автор формує смислові
структури, релевантні для читача, і яким чином він визначає здібність читача до сприйняття тих поверхневих
структур, у яких ці смисли актуалізуються?
Навіть у безпосередньому діалозі, коли комуніканти знаходяться в мовленнєвому контакті, неможливо
точно визначити ні індивідуальних властивостей партнера по комунікації, ні адекватності його сприйняття.
Навіть за наявності зворотного зв’язку у вигляді висловлення у відповідь або у вигляді некомунікативної дії,
важко визначити істинні мотиви і інтенції індивіда і те, до якої міри вони визначаються мовними діями інших
комунікантів. Тим складніше ідентифікувати адекватність сприйняття писемних текстів. Але той факт, що
сприйняття художніх текстів як процес комунікації, в основному, є успішним, дозволяє зробити висновок про
певний рівень універсалізму в навичках і знаннях партнерів по комунікативній ситуації.
Як і сприйняття, породження тексту має свій відповідний поріг завершення. Звичайно, автор може нескінченно переглядати і доповнювати свій текст. Але щоб зупинитися в певний момент, автор повинен орієнтуватися на запланований ефект тексту на аудиторію. Проте зафіксувати наявність цього ефекту можна лише
в тому випадку, якщо автор тексту планував викликати певні спонукання до здійснення дій або появи змін у
поведінці аудиторії, які можуть бути зафіксовані органами чуття. Це можливе тільки в процесі безпосереднього мовного контакту з аудиторією. Під час породження писемного тексту важливі інші критерії, оскільки
аудиторія може бути відокремлена від продуцента як в просторі, так і в часі. Тому процес припинення породження тексту логічніше пов’язувати не з реакцією аудиторії на нього, а з рівнем реалізації задуму і плану
автора. Тобто текст можна вважати завершеним в той момент, коли концептуальні структури і спільні знання
перероблені в смислові структури і актуалізовані в матеріальних знаках – художньому тексті.
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Розглянувши основні особливості процесів породження художнього тексту, ми можемо зробити такі
висновки:
1. Процес породження художнього тексту є комунікативною дією.
2. Процес породження орієнтований на створення певної матеріальної знакової структури, призначеної
для сприйняття партнером по комунікативній ситуації (читачем).
3. Отримуваний в процесі породження текст організовується так, аби в процесі сприйняття в свідомості
читача генерувалися певні мисленнєві смисли, які в процесі розуміння змінили б його концепти і структури
спільних знань і, можливо, стали б причиною виникнення певних комунікативних або соціальних інтенцій.
4. Процес породження тексту є дією свідомою, планованою і цілеспрямованою.
5. Породження тексту як творчий процес, що потребує залучення певного набору знань і компетенцій,
ґрунтується на стратегічних законах формування концептуальних структур і спільних знань.
6. Породження тексту є процесом регульованим інтенціями автора.
7. Породження художнього тексту – процес діалогічно спрямований і діалогічно структурований, який
припускає наявність діалогічних відношень як при сприйнятті, так і в межах самого процесу породження.
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CУЧАСНИЙ СТАН МОВНОЇ СИТУАЦІЇ
В БОЛГАРСЬКОМУ КОНТИНУУМІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
У статті описано основні історичні та соціальні чинники, що вплинули на формування мовної ситуації
в болгарському континуумі півдня України. Розглянуто розвиток болгарської мови в іншомовному оточенні;
встановлено офіційний і фактичний статус української мови в регіоні, тенденції функціонування української
мови в болгарських селах українського Подунав’я. Проаналізовано мовну поведінку болгар, їх ціннісні орієнтації під час вибору мови спілкування.
Ключові слова: континуум, білінгвізм, мовна ситуація, діалект.
В статье описаны основные исторические и социальные факторы, повлиявшие на формирование языковой
ситуации в болгарском континууме юга Украины. Рассмотрено функциональное развитие болгарского языка
в иноязычном окружении; установлено официальный и фактический статус украинского языка в регионе,
тенденции функционирования украинского языка в болгарских селах украинского Придунавья.
Ключевые слова: континуум, билингвизм, языковая ситуация, диалект
The article considers the main historical and social factors, affected for formation of the language situation in
Bulgarian continuum the South of Ukraine.
The author determined the official and the actual status of the Ukrainian language in the region, tendency in the
functioning of the Ukrainian language in the Bulgarian villages of Ukrainian Pridunavie, also is analysed the linguistic
behavior of the Bulgarians and their value orientation in choosing the language of communication in different spheres
of communication.
Key words: multilinguist, language behaviour, language situation.

Опис мовної ситуації в будь-якій державі чи її окремому регіоні потребує аналізу історичних, економічних,
політичних і соціокультурних умов існування кожного конкретного етносу, визначення рівня його самоідентифікації та самосвідомості, ступеня задоволення мовно-культурних потреб, виявлення оцінного ставлення
до мов національних меншин та мови титульної нації. Дослідження в цій галузі повинно давати уявлення про
характер багатомовності в окремому регіоні, показати розподіл функцій між мовами, їх зв’язок із соціальною
структурою суспільства.
На території України існує кілька мікроареалів із компактним проживання представників різних національностей, де в межах одного населеного пункту можуть функціонувати кілька діалектів, споріднених і неспоріднених різноструктурних мов.
Південь Одещини – полінаціональний регіон, його населяють представники 83 етносів, серед них одним із
найбільш численних є болгари. Згідно з переписом населення 2001 року в Одеській області мешкають 151 тис.
болгар, тобто дві третини болгарського населення України.
Регіон уважається мультилінгвальним, оскільки в ньому функціонують російська, українська, болгарська,
гагаузька, албанська, молдавська літературні мови та їх діалекти. Взаємодія такої кількості мов сприяла утворенню етнічно гетерогенних мовних спільнот, у яких мови, обслуговуючи колектив, утворюють єдину соціально-комунікативну систему й у разі потреби функціонально доповнюють одна одну.
Мовна ситуація на території компактного проживання болгарського населення Подунав’я була об’єктом
наукового опису в 1993-94 рр. [6]. На цьому етапі відсутні системні дослідження розвитку мовної ситуації в
болгарському континуумі Подунав’я. Вивчення означеного питання необхідно для визначення тенденцій розвитку мовної ситуації в регіоні як компонента мовної ситуації в державі, у виявленні «слабких зон» мультилінгвізму, пов’язаних із загрозою зникнення міноритарних мов.
Метою статті є аналіз історичних і соціокультурних чинників, що вплинули на формування комунікативної системи; прогнозування розвитку мовної ситуації на території болгарського континууму Подунав’я.
Поява болгар у Бессарабії пов’язана з переселенським рухом різних етнічних груп з Балкан. Масове переселення болгар у Бессарабію почалося у 1806 року. Тоді російський уряд пообіцяв переселенцям ряд економічних привілеїв, що й зацікавило частину населення Північно-східної Болгарії. Переселенці утворили на
території Бессарабії 67 сіл, а також міста Болград і Комрат. Більшість болгарських сіл Придунав’я є етнічно
однорідними, адже в них проживають носії одного чи кількох болгарських діалектів, зокрема с. Зоря [3]. Відзначимо, що крім однонаціональних болгарських сіл, у регіоні існують населені пункти зі змішаним складом
населення, наприклад: болгарські і гагаузькі – села Старі Трояни, Червоноармійське, Новоселівка; болгарські
й українські – с. Владичень; болгарські й албанські – с. Жовтневе.
На території України репрезентовано говори всіх найважливіших груп східної Болгарії: мізійські говори
ъ-діалекту (чийшийські) та о-діалекту (чушмелійські), балканські говори, ъ- та о-діалектів, ольшанські, фракійські та один східнородопський говір [1, с. 5]. Дослідники болгарських говорів відзначають, що в діалектах
бессарабських болгар і до сьогодні зберігаються елементи діагностики діалектів метрополії [4]. На становлення мовної ситуації в болгарських селах Подунав’я вплинули історичні та соціокультурні умови, у яких опинилися переселенці. Одним із найважливіших чинників формування мовної ситуації на території Бессарабії
стала освітня політика Російської імперії. Після переселення в Бессарабію для болгар було відкрито багато
початкових шкіл, у яких викладання здійснювалося російською мовою.
© Н. М. Гончар, 2014
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Болгарська мова на той час вивчалася тільки в Болградський гімназії. Викладання предметів (крім іноземних мов та румунської історії) велося болгарською. В гімназії друкувалися перекладені болгарською мовою
видання. Але у січні 1918 р. територію Бессарабії окупувала Румунія. Навчання було переведено на румунську мову, опановувати яку примушували всіх, хто мешкав у регіоні. В цей період неофіційна комунікація здійснювалася мовами національних меншин, з румунською адміністрацією спілкувалися румунською.
Соціальними чинниками, що сприяли формуванню такої мовної ситуації, де превалювали рідні мови, були
слабка соціальна мобільність, ізольованість населених пунктів від великих міст тощо. Це дозволило зберегти
архаїчні риси діалектів.
Після Другої світової війни територія Подунав’я входить до складу СРСР, що викликало зміни у соціально-економічному становищі ії мешканців. На зміну тогочасної мовної ситуації в регіоні суттєво вплинула
мовна політика Радянського Союзу, згідно з якою російська мова використовувалася для міжнаціонального
спілкування. Розширення її функцій практично в усіх сферах комунікації згодом негативно відбилося на болгарських діалектах, оскільки домінування однієї мови завжди означає зниження соціокомунікативної ролі
іншої. На відміну від російської мови болгарська функціонує в регіоні в діалектній безписемній формі. Для
повсякденного спілкування в селах регіону використовують діалекти, котрі обслуговують побутову сферу і
міжособистісну комунікацію.
За останні 20 років було створено всі умови для збереження й відродження культури та писемності болгарської діаспори. Для бессарабських болгар стало можливим вивчати рідну мову у школах і вищих навчальних
закладах, зокрема на болгарських відділеннях в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та
Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова. У місцях компактного проживання болгар було
організовано періодичну трансляцію радіо- і телепередач болгарською мовою, видання газет «Роден край» і
«Украина: българско обозрение».
З 1989 р. болгарська мова включена в інваріативну частину шкільного курсу в усіх болгарських селах
Бессарабії. Очікувалося, що активне використання літературної болгарської мови у процесі шкільного вивчення внесе корективи в соціально-комунікативну сферу бессарабських болгар і замінить діалектні форми
літературною болгарською мовою.
За нашими спостереженнями, викладання літературної болгарської мови в школі суттєво не вплинуло на
мовну поведінку болгар. Мова метрополії так і не ввійшла у практику міжособистісного спілкування. Учні на
уроках болгарської мови говорять літературною мовою, а в позаурочний час переходять на звичний діалект.
Аналогічна мовна поведінка спостерігається й у студентів болгарської національності, які навчаються в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.
Для збереження культурної та етнічної самобутності мови болгар було створено Всеукраїнську суспільну
організацію «Конгрес болгар України», «Асоціацію болгар України», культурно-просвітницькі центри «Аз
Буки Веди» у містах Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Болграді. У районних центрах створені культурно-просвітницькі спільноти «Вогнище» і «Хан-Аспарух» (м. Болград), «Св. Кирило і Мефодій» та «Свята Софія» (м.
Ізмаїл).
Основною метою цих суспільних організацій є співпраця для реалізації законів України щодо захисту прав
національних меншин; налагодження і розвиток дружніх і ділових взаємовідносин між Україною та Болгарією; збереження болгарської мови, національних традицій, обрядів. За минулі роки завдяки діяльності вищезазначених суспільних організацій вдалося консолідувати болгарську діаспору, відродити національні звичаї і
традиції. Але, на жаль, ці зусилля не змінили ціннісних орієнтацій бессарабських болгар щодо рідної мови, не
засвідчили суттєвих змін в тенденції формування мовної ситуації. З 1992 року бессарабські болгари отримали
можливість здобувати вищу освіту у ВНЗ Болгарії, але повертаючись в Україну після завершення навчання,
вони користуються літературним кодом тільки при спілкуванні з такими ж випускниками болгарських вишів.
Прийнятий 1989 року «Закон про мови» надав українській мові статусу державної, сприяв частковій зміні
мовної ситуації. Це зумовило зміну комунікативних норм у офіційних сферах функціонування мов, активізацію вживання української мови, зміни ціннісних орієнтацій комунікантів відносно мов, що відобразилося
насамперед у перерозподілі сфер використання української та російської мов. Українська мова ще не увійшла
до широкого вжитку, але її позиції поступово посилюються. Перехід вищої школи на викладання державною
мовою вніс серйозні корективи в громадську думку жителів болгарського анклаву щодо мовного питання,
зріс інтерес до української мови. Цей фактор, безперечно, впливає на функціональний розподіл мов у різних
сферах комунікації та на формування нових мовних орієнтацій представників молодшого покоління. Так, у
дошкільних установах у 60-70 роках XX ст. комунікація між вихователями і вихованцями, а також між самими дітьми відбувалася болгарською мовою. В кінці 80-их років поряд із болгарською мовою в цих же закладах
почали спілкуватися російською, а останнім часом – і українською мовою.
Тож, зростанню престижності української мови сприяє її значимість для здобуття вищої освіти. Українська мова поступово входить у сферу освіти й діловодства, але не використовується в міжособистісній комунікації болгар. Відтак болгарська мова в селах регіону втрачає свої позиції у спілкуванні. Більшість батьків
переконані, що вивчення такої кількості мов створює додаткове навантаження для дитини. Нині в деяких селах помічено тенденцію відмови від викладання літературної болгарської мови в школі за бажанням батьків.
У таких селах, як Суворово, Кирнички, Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області частина батьків не
бажають, щоб їх діти вивчали у школі болгарську мову. На питання «Які мови повинні вивчати ваші діти?»
тільки 27% респондентів відповіли, що необхідно вивчати болгарську мову разом з українською та іноземними. Зараз мешканці болгарських сіл володіють кількома мовами – болгарською діалектною, російською,
українською, молодше покоління – болгарською літературною, старше покоління – ще й румунською мовами
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За останні 20 років сформувалася мовна ситуація з розподілом функцій мов: болгарська вживається у побутовій сфері спілкування, російська використовується як мова міжнаціонального спілкування, а українська
– у сферах освіти, справочинства, ЗМІ.
Варто відзначити, що основними критеріями, які впливають на вибір мови спілкування у болгарських
селах, є соціально-демографічна характеристика особистості (вік, соціальний стан, рівень освіти тощо) і соціально-стратифікаційні параметри ситуації спілкування. Найбільш значущим чинником впливу на мовну поведінку інформантів виявився вік комунікантів. Представники старшого покоління більшою мірою зберігають
прихильність до рідної мови, ніж молодь, мовна поведінка якої формується під впливом мови шкільного навчання, користування Інтернетом, засобів масової інформації. У цій віковій групі спостерігається витіснення
діалектів з деяких комунікативних сфер та їх заміна російською й українською мовами. Обсяг використання
болгарської мови зменшується в напрямі «старше → середнє → молодше покоління».
Завдяки використанню в комунікативній сфері російської й української мов у більшості сіл формується
болгарсько-російський і болгарсько-український білінгвізм. У населених пунктах, де мешкають гагаузи чи
албанці, формується гагаузько-болгарська [2] чи болгаро-албанська двомовність.
Функціонування на досліджуваній території кількох діалектів та мов спричиняє формування наддіалектних форм болгарської мови, так званого койне; регіолектів з елементами мов, що контактують. Сформований у болгарському континуумі полілінгвізм призводить до запозичень, інтерференції, перемикання кодів та
змішування мов.
Викликає інтерес неусвідомлене використання білінгвами запозичень з російської мови, напр.: на дитето
на гудинката му дунасаа кръсница му / разложи на инайа масичка ручки / тетрадки, пари, книжка; пак натъй
зе да фал’а/ си купи и стенка/ и паласи.
В мовленні учнів зустрічаються запозичення з української мови, например, той не мислеше да става политически діяч (вм. деятел), моята стрина прикрашава (вм. украсава) елхата, образува се ожеледиця (вм.
поледица), поетът неодноразово (вм. многократно) иска да покаже.
Перемикання коду відбувається автоматично і не залежить від суб’єктивного ставлення інформантів до
використовуваних ними мовних форм. Напр.: з мовлення болгарською мовою з перемиканням на російську:
(болг.) В магазина се продаваше тогава (рос.) котлы для отопления (болг.) от завода; Ние дорожки праихме/
нашите пешкири всичко ръчна работа / а сеа на завода га правят/ (рос.) на ткацких станках.
В мовленні старшого покоління спостерігаються поодинокі запозичення, напр.: (болг.) Магазините бяха
пълни с дюшеци вата / памук му думаха; Печките топиа с дрова / от гората дето донясвахме. У середнього
та молодшого покоління запозичення зумовлюють перемикання коду, напр.: Виното го истискват на тяски
делали по старинному/ и сушиа ч’убрите дома; Тийа расправии станаха дето не могли найти общий язык / а
онийа стар чол’ак почнал да ми вика.
У мовленні болгар багато кальок з російської мови, напр.: в това время/ когато аз съм тук (рос. в то
время, когда я здесь, зам. болг. докато съм тук), така не трябва да бъде (рос. так не должно быть, зам.
болг. така не е редно). Наведені приклади свідчать про те, що учні накладают болгарські лексеми на російські
синтаксичні структури і таким чином у мовленні виникає синтаксична калька.
При змішуванні мов у цих білінгвів дві мовні системи складно переплітаються, і вони прагнуть установити тотожність планів вираження і планів змісту двох мов цьому елементи, що належать до різних структур.
При цьому відбувається включення в одну мову елементів іншої мови фактично в необмеженій кількості й
у неадаптованому вигляді, наприклад (уривок з мовлення): може в техникум да учи/ смотря каква специальность/ же доде в гости ше питам; все занесох в Измаил /в медицинское училище и тийа устанаха там/ ас се
умъжех /потом работих бухгалтер в колхоза.
У мовленні жителів сіл змішування мов відбувається в неофіційній обстановці, при спілкуванні з близькими знайомими, що теж володіють обома мовами. Білінгви, які спілкуються з такими ж двомовними в неофіційній обстановці, близькі до того, щоб «об’єднати» дві мови, якщо тема чи обстановка не дають чітких
настанов до їх розмежування.
Мультилінгвізм і диглосія негативно впливають на функціонування болгарських діалектів. Сьогодні соціальні умови, що підтримували функціонування болгарської мови у селах Подунав’я, зникають.
Важливим для прогнозування мовної ситуації в майбутньому є вивчення оцінки респондентами власних
знань української мови. Інформантам було запропоновано оцінити рівень свого володіння усною та писемною
формами української мови.
У службовців болгарської національності однаково високим є рівень розуміння чужої мови – її частота
дорівнює 94%, добре читають українською 91% службовців, нижче ними оцінюються власні можливості говоріння українською – 78%. Водночас необхідно зазначити, що 52% болгар володіють навичками письма, це
переважно учні та інформанти, які працюють з діловими паперами.
Самооцінка розуміння текстів, написаних українською мовою, у групі болгар-робітників є нижчою, ніж у
службовців, але разом з тим і досить значною: 64% з них добре розуміють тексти різної тематики і стилістичної спрямованості. Ці показники є високими для населених пунктів, де українців дуже мало.
За даними анкетування, респонденти молодого віку можуть говорити українською мовою на шкільну,
наукову тематики, передавати зміст кінофільмів чи інформацію, отриману українською мовою. Відповіді
свідчать, що шкільне навчання українською мовою дає результати. Учні краще, ніж службовці та робітники,
розуміють українські тексти: говорять державною мовою 97% школярів. Українською ця група інформантів
користується здебільшого на уроках. Хоч молодше покоління спілкується переважно російською, вони усві-

Серія «Філологічна». Випуск 44

75

домлюють належність до своєї національності; спостережено тенденцію до розширення функцій української
мови у цій віковій групі.
Реальної загрози для асиміляції болгар України в найближче десятиліття не передбачається. Небезпеку
для них становить урбанізація, яка зростає з кожним роком. Ще 18 років тому вчені зафіксували, що «болгари подунайського регіону тісно пов’язані з сільським способом життя населення, характерною особливістю
ментальності котрого є певна консервативність і в реальній поведінці при виборі місця проживання вони
віддають перевагу селу, а не місту» [5, с. 18]. Сьогодні порушення звичних стереотипів способу життя в болгарських селах призводить до того, що всі випускники середніх шкіл регіону намагаються продовжити своє
навчання в міських навчальних закладах, лише незначна їх частина повертається в село. Відсутність робочих
місць на досліджуваній території підштовхує більшу частину працездатного населення не лише молодого,
але й середнього віку переселятися у великі міста. Молодь створює там сім’ї не завжди з представниками
своєї національності. Це може спричинити мовну асиміляцію, втрату етнічної самосвідомості уже в другому
і третьому поколіннях.
Аналіз матеріалу показав, що в обстежених населених пунктах усі члени мовного континууму – білінгви
і мультилінгви. Серед мешканців сіл поширені різні види білінгвізму, що відбивають екзоглосну незбалансовану трьох- і чотирьохкомпонентну мовну ситуацію. На сучасному етапі в найбільш загрозливому стані
перебувають болгарські діалекти, утрата їх демографічної і комунікативної стабільності на території регіону
може викликати зникнення цілого етносу.
Аналіз самооцінки знання української мови засвідчив, що болгари високо оцінюють свій рівень володіння
писемним і усним українським мовленням. Респонденти зазначили, що українську мову престижно вивчати,
її знання сприяє просуванню людини в суспільстві, дає можливість одержати вищу освіту й інтегруватися в
україномовний суспільний простір.
Отримані результати відкривають перспективи подальшого вивчення мовної ситуації, що на цьому етапі є
важливим для України. Такі дослідження необхідні для збереження міноритарних мов і пошуку оптимальних
шляхів формування продуманої мовної політики держави.
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МОДАЛЬНІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ
У статті розглядається одна з текстових категорій – модальність, описуються засоби її вираження у
короткому американському оповіданні.
Ключові слова: текстова категорія, модальність, модальна сітка, коротке оповідання, коментабельна
конструкція
В статье рассматривается одна из текстовых категорий – модальность, описываются средства ее
выражения в коротком американском рассказе.
Ключевые слова: текстовая категория, модальность, модальная сетка, короткий рассказ, комментабельная конструкция
This article deals with one of the textual categories – modality, means of its realization in a short American story
are described.
Key words: textual category, modality, modal structure, a short story, commentable construction

Постановка проблеми. Уже давно дослідницька увага перенеслася від понадфразових єдностей на цілий
текст, його категорії та структури. Сучасним є підхід до тексту як такого, що створює новий «можливий світ»,
в якому всі мовні форми, що беруть участь у цьому процесі, слугують для побудови такого можливого світу
[6, с. 522]. Інтерес лінгвістів до опису й аналізу мовних реалізацій комунікативно-значущої текстової категорії
модальності не згасає. Особлива увага до категорії модальності є актуальною, оскільки не лише надає читачеві можливість орієнтуватися у вигаданому світі художнього твору, але й правильно декодувати «картину
світу» автора, тим самим пізнаючи його.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів (І.В. Смущинська, Л.Г. Флджян, Л.О. Ноздріна, Т.В. Романова та ін.) показує, що категорія модальності розглядається
з різних боків з метою виявлення нових особливостей і закономірностей. Усі вони, взаємодоповнюючи один
одного, дозволяють представити модальність як одну з найважливіших категорій тексту, сутність якої полягає
у відображенні автором реальності, оцінці художнього світу з позицій твердження або заперечення, реальності або ірреальності подій, впевненості в їхній достовірності або сумніву [9, с. 14].
Мета статті – розглянути основні засоби реалізації модальності тексту короткого оповідання.
Виклад основного матеріалу. Модальність, особливий різновид «квартирування світу» [1, с. 11], – поняття, що пов’язане з важливими аспектами буття та відбиття у свідомості й мові; проте однозначного трактування цей термін не має, оскільки вживається в різних науках – логіці, літературознавстві, лінгвістиці,
стилістиці, медицині тощо, де кожна з них надає свого компоненту до тлумачення цього поняття (див. докл.
праці І.В. Смущинської, Н.В. Масальської).
Модальність обумовлює відбір мовних форм при використанні та «в решті решт визначає існування певної
мовної системи, що підлягає описуванню» [5].
Уже став традиційним поділ модальності на два типи: об’єктивну і суб’єктивну. Перша розуміється як
відношення висловлювання до позамовної дійсності, друга – як вираження відношення того, хто говорить
або пише до того, що він повідомляє. Об’єктивна модальність обов’язкова для будь-якого висловлювання,
суб’єктивна ж модальність – факультативна.
У реченні-висловлюванні модальність достатньо вивчена (див. роботи І. М. Кобозєвої, Є. В. Падучевої,
І. В. Піддубської, О. В. Прокопенко тощо). Модальне висловлювання характеризується як «складне висловлювання, що включає пропозицію (тобто те, що висловлюється з приводу об’єктів дійсності) та її модальну
характеристику і дає оцінку вхідного до нього простого висловлювання або описової ситуації з того чи іншого
погляду» [11, с. 12]. Проте проблеми модальності виходять за межі окремого речення і потребують додаткових
досліджень. Для розкриття сутності категорії модальності проблема виводиться за рамки речення в текст, де
дослідники намагаються зрозуміти закономірності, які не представлені в реченні (див. роботи Н. В. Валгіної,
І. Є. Гальперіна, О. І. Москальської, І. В. Смущинської, З. Я. Тураєвої, Л. О. Ноздріної, Т. В. Романової тощо).
Антропоцентризм мови, проеціюючись на художній текст, робить головною категорією тексту образ автора. Будь-якому тексту притаманна категорія модальності, текстова модальність – це мовленнєве втілення
образу автора. Услід за Т.В. Романовою, під текстовою категорією ми будемо розуміти «сукупність мовних
засобів для вираження певних інваріантних семантико-функціональних значень, що корелюються відношеннями об’єктивної дійсності (або денотативною ситуацією)» [10, с. 14]. На думку дослідниці, категорія модальності – «всеосяжна категорія, що поглинає цільову комунікативну установку автора і категорію оцінки, її
значення об’єктивні і суб’єктивні одночасно» [10, с. 14].
У тексті модальність реалізується на різних рівнях: граматичному, лексичному, інтонаційному; вона може
реалізуватися або на певних частинах висловлювання або у висловлюваннях у цілому. До лексико-граматичних засобів категорії модальності належать модальні частки, модальні слова, модальні дієслова і граматична
система дієслівного способу. За допомогою цих засобів мовець (автор) наділяє інформаційний компонент
висловлювання імпліцитним або експліцитним інтерпретуюче-оцінним коментарем. Категорія способу дієслова пов’язується з об’єктивною модальністю способом вираження відношення дії, про яку йде мова у
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висловлюванні, до дійсності: індикатив, імператив, умовний спосіб. Модальні частки, що мають суб’єктивну
модальність, слугують експліцитними показниками поля міжособистісних відношень.
Модальні слова, що мають меншу суб’єктивну модальність ніж модальні частки, виражають ступінь упевненості мовця в істинності висловлюваного. Модальність, окрім того, що дозволяє мовцю або письменнику
передати своє відношення до пропозиційного змісту [12, с. 121], має вплив і на ілокутивне оформлення висловлювання [8, с. 15].
Категорія модальності поєднує комунікативну установку автора та категорію оцінки. А оскільки кожен
художній твір містить значну кількість оцінок окремих елементів тексту, це створює складність категорії модальності в художньому тексті. Ставлення мовця до змісту повідомлюваного, оцінка автором повідомлюваного становлять окремий аспект категорії модальності. Модальне висловлювання не лише містить підтвердження чи заперечення якихось зв’язків, але й надає оцінку цим зв’язкам, тим самим уводячи постать абстрактного
суб’єкта. Оцінне осмислення повідомлення реципієнтом вирішує вибір автором таких мовних засобів, що
впливають на емоційну сферу з приводу висловлюваного. Отже, модальність безумовно пов’язана з емотивністю, оскільки відношення до фактів об’єктивної реальності йде поруч із емоційною реакцією на них з боку
мовця [7, с. 8]. У свою чергу образність викликає в читача емоційне сприйняття інформації, що передається.
Дослідники виділяють оцінну модальність як один із видів модальності, розглядаючи її як в окремому висловлюванні, так і в цілісному тексті.
Для опису модальної характеристики тексту та її елементів Л.О. Ноздріна пропонує ввести термін «модальна сітка» і вважати її текстовою категорією. До модальної сітки можуть входити такі засоби функціонально-семантичного поля модальності, як способи дієслова, модальні дієслова і дієслова з модальним значенням,
модальні слова, лексико-синтаксичні засоби і т.п.
Ми вважаємо, що наявність ланцюжка коментабельних конструкцій (КК – це складні речення із дієсловами у головній частині, що знаходяться в імовірнісній залежності з підрядною частиною, яка вводиться
сполучником «that» або без нього) [4] теж можна розглядати як рису модальної сітки цілісного тексту, адже,
як уже було зазначено вище, до модальної сітки належать усі мовні засоби морфологічного (форми способів
дієслів-присудків), синтаксичного (конструктивно-синтаксичні й інтонаційно-синтаксичні засоби), лексичного та лексико-граматичного рівнів, що забезпечують орієнтацію читача в модальному плані тексту, а також
авторська оцінка змісту тексту з точки зору реальності або нереальності, ступеню впевненості у фактах, що
повідомляються.
Кожен текст має свою модальну сітку, яка складається із «ланцюжка авторських суб’єктивних модальностей». На думку І.В. Смущинської, будь-яка авторська фраза передбачає модальну рамку «я бачу/знаю/
вважаю, що…» [11, с. 13], оскільки суб’єктивний модус мовця завжди присутній у висловлюванні і може бути
виражений як в експліцитній, так і в імпліцитній формі.
Модальна сітка, за Л.О. Ноздріною, виділяє три опозиції: 1) мономодальна-полімодальна (диференційною
ознакою виступає наявність єдиної модальності в тексті); 2) дієслівна-бездієслівна (диференційною ознакою
є наявність фінітного дієслова в одному зі способів); 3) однопланова-двопланова (в залежності від кількості
планів оповіді).
Матеріалом нашого дослідження було обране коротке американське оповідання. Короткі тексти, на думку
Р. Барта, дозволяють охопити текстову послідовність лексій та є символічно дуже насиченими. Т.В. Романова зазначає, що «для творів малих жанрів типовою є моносуб’єктність, модально-оцінна однозначність, для
великих творів – розподіл функцій між різними суб’єктами, що об’єднуються інваріантним суб’єктом – категорією автора» [10, с. 9].
Основним граматичним засобом вираження модальної сітки в тексті короткого оповідання є спосіб. Індикатив є фоновою формою, що свідчить про реальність висловлювання [9, с. 135]. Прикладом може слугувати
практично будь-який цілісний текст у нашій вибірці.
Вживання форм умовного способу типово для додаткових підрядних – після дієслів мовлення, розумової
діяльності та емоцій (to think, to believe, to fear і т.п.) [2, с. 201]. І.Р. Буніятова відмічає появу формальної залежності способу дієслова в підрядних реченнях від дієслів головного речення із семантикою, що вказують
на ставлення мовця до бажаного, необхідного або можливого факту дійсності, маніфестантом якого виступає
підрядне речення, ще в давньогерманських мовах, коли точка зору суб’єкта на події стає домінуючою [3, с. 20].
В оповіданні «Bringing me up it never stops» [13] зміна способу співпадає зі зміною лексико-семантичних
груп (ЛСГ) коментабельних дієслів. Увесь ланцюжок будується дієсловами мовленнєвої діяльності, які маркують пропозиційний зміст, що передається індикативом. КК із дієсловом інтелектуальної діяльності виділяється з ланцюжка передачею пропозиційного змісту в підрядній частині умовним способом:
I say he’s
He says he had
МД
He says he made 				
індикатив
He says his roommate is
He tells me the roommate sets
ІД
I suggest he have his roommate changed
умовний спосіб
He says her roommate was
МД
He says she has 			
індикатив
He says it can be turned
Рис. 1. 1. Ланцюжок КК в оповіданні «Bringing me up it never stops»
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Вісім дієслів у ланцюжку маркують дію як реальну: жалкування сина на незручності життя в гуртожитку,
які є доказом його переїзду на квартиру. Основне завдання сина – зробити так, щоб мати повірила у неминучість переїзду. Співчуття матері маркується зміною коментабельного дієслова (мати намагається знайти оптимальний вихід із положення, який, на її думку, дуже простий: зміна кімнати, зміна сусіда по кімнаті). На наш
погляд, зміна способу в підрядній частині, а також зміна референта на слові «roommate» (сусід-студент і чиясь
сусідка-дівчина) мають специфічне модальне призначення. Син, напевно, хоче мати більше особистої волі поза
гуртожитком, а, можливо, дівчина, яка, як і він, жаліється на умови життя в гуртожитку, планує розділити з
ним кімнату в місті, поза стін студентського гуртожитку. Інтуїтивно мати висловлює вголос думку про те, що
причина полягає у бажанні сина розділити кімнату з кимось іншим, скоріше всього, з дівчиною-студенткою.
На перший погляд, таке трактування коментабельних конструкцій з умовним способом у підрядній частині може здаватися малоймовірним. Проте сама логіка розвитку ланцюжка підказує таке рішення.
Полімодальність тексту оповідання пояснюється уведенням поруч із авторським мовленням мовлення
персонажів. Так, у реченні з мовлення персонажів «I said that when you were old I was sure God would see to
it» [14, с. 399] підрядна частина оформлена умовним способом. Спогади матері про свої слова співзвучні з її
власними думками про своє тяжке захворювання і можливість не дожити до старості. При цьому дочка думає,
що матері невідомо, наскільки серйозна хвороба. Це припущення має подвійне читання. Як передача власної
непрямої мови, воно вказує на реально сказані слова. Проте у світлі очікування фатального вердикту лікарів,
мати висловлює вголос власне побоювання та палке бажання дожити до власної старості, не розлучатися з
коханою дочкою, життям, своїм світом.
Отже, у тексті короткого оповідання модальна сітка є полімодальною і виявляється не лише формами способу, а й модальними дієсловами і дієсловами з модальним значенням, модальними словами. Приклади з КК
в оповіданні «Souvenir» [14, с. 395-399]: ’You’d think their brains were rubber’; ’Her doctor thinks it could have
been any of several things, but they’re doing X-rays’; You know you can’t tell her what to do; ’If you think their food
is bad, you should see the meals in that motel restaurant’.
Полімодальна сітка створюється цільовими установками у розповідних та оптативних реченнях, модальними дієсловами, модальними словами, значенням ствердження – заперечення.
Більшість коротких оповідань має вільну модальну сітку. Проте в ланцюжку коментабельних конструкцій,
які в художньому тексті коментують відношення до однієї події одного й того ж персонажа, одних і тих же
учасників дії, що представляють собі різні сторони одного й того ж явища, модальна зумовленість має певне
місце в самому відборі паралельних КК, у розміщенні їх в певній позиції в тексті.
Модальний характер ланцюжків коментабельних конструкцій зумовлений: включенням КК у мовлення
автора та мовлення персонажів; серійністю ЛСГ коментабельних дієслів або повтором одного й того ж дієслова в коментабельному значенні; однократним виділенням коментабельного дієслова, що належить до іншої
групи, ніж дієслово, яке повторюється в ланцюжку КК.
Таблиця 1.1
Ланцюжок КК із оповідання Тобіаса Вульфа «In the garden of the North American Martyrs»
[14, с. 518-527].
1

Інтродуктивна
частина
Mary

suspected

Психічної діяльності

that her deafness

2

Mary

knew

Інтелектуальної діяльності

3

She

said

Мовленнєвої діяльності

that everyone was dying
that one of her colleagues would be
retiring

4

Mary

had not known

Інтелектуальної діяльності

that she felt differently about her

5

She

said

Мовленнєвої діяльності

that she was sure Louise knew best

6

Someone

said

Мовленнєвої діяльності

I have no sense of humour

7

I

was just going to say

Мовленнєвої діяльності

you should use

8

Roger

explained

Мовленнєвої діяльності

that it was

9

People

think

Інтелектуальної діяльності

the college is

10

Roger

said

Мовленнєвої діяльності

that it had been built

11

It’s

generally believed

Інтелектуальної діяльності

That

12

She

thought

Інтелектуальної діяльності

«How dull»

13

I

think

Інтелектуальної діяльності

you should

14

Mary

understood

Інтелектуальної діяльності

that they were not really considering

15

I

didn’t think

Інтелектуальної діяльності

it would be so bad

16

I

thought

Інтелектуальної діяльності

you might cheer me up

17

She

thought

Інтелектуальної діяльності

she would go under

№ п/п

КД

ЛСГ

Підрядна частина
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У наведеному ланцюжку перша КК містить єдине вживання коментабельного дієслова, що належить до
групи психічної діяльності. Дієслово suspect виділяється на фоні серійних коментабельних дієслів, що належать до ЛСГ мовленнєвої та інтелектуальної діяльності. Фактично увесь ланцюжок зумовлений «глухістю
Мері» – її життєвим кредо, політикою неуважності, нейтралітету, відсторонення від чужих проблем. І звична
«глухота» у прямому (Мері носить слуховий апарат) і переносному значенні (невміння вирахувати, що Луїза,
запросивши її на інтерв’ю до престижного коледжу, не мала наміру рекомендувати Мері на вакантну посаду,
оскільки претендент був фактично затверджений) зіграла злий жарт з підозрілістю Мері. У запрошенні Луїзи
Мері не запідозрила підступу. Дієслово психічної діяльності в коментабельному значенні є домінуючим: воно
імплікується в усьому ланцюжку, особливо в тих КК, де в підрядній частині вживаються модальні дієслова
(№ 7, 13, 15, 16 та інші).
Висновки. Модальність – облігаторна якість висловлювання, що полягає в граматично вираженому відношенні цього висловлювання до позамовної дійсності. Модальність, притаманна будь-якому тексту, – це
мовленнєве втілення образу автора, оцінка автором художнього світу з позицій твердження або заперечення,
реальності/ірреальності подій, впевненості в їхній вірогідності або сумніву. Модальність може виражатися за
допомогою модальних часток, модальних слів, модальних дієслів і граматичної системи дієслівного способу.
Застосовуючи термін Л.О. Ноздріної «модальна сітка» для опису модальної характеристики тексту, ми виявили, що модальна сітка текстів коротких оповідань є полімодальною, дієслівною. Наявність ланцюжка КК
також можна розглядати в короткому оповіданні як рису модальної сітки. Модальна сітка з КК є частиною
загальної модальної структури короткого оповідання, її маркованим за коментабельним відношенням блоком.
У цьому розумінні, на нашу думку, для модальної сітки необхідно ввести критерій із диференційною ознакою коментабельна / некоментабельна модальна сітка. Її маркером є всі мовні засоби, що притягуються мікрополем дієслівної коментабельності.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в описі модальної сітки інших типів тексту.
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КОМИЧЕСКОЕ В АВТОРСКОМ «СМЕХОВОМ МИРЕ»
(КОНТЕКСТЫ С ПОЭТОНИМАМИ)
Розглядається здатність поетонімів обумовлювати побудову комічного контексту навколо себе як ядра
висловлювання. Підкреслюється важливість сконцентрованої в номінативних одиницях інформації, яка сприяє створенню неповторного світу гумористичного твору.
Ключові слова: ім’ятворчість, комічне, конотація, контекст, оказіоналізм, семантика, поетонім.
Рассматривается способность поэтонимов обусловливать построение комического контекста вокруг
себя как ядра высказывания. Подчеркивается важность информации, концентрирующейся в номинативных
единицах, которая способствует созданию неповторимого мира юмористического произведения.
Ключевые слова: имятворчество, комическое, коннотация, контекст, окказионализм, семантика, поэтоним.
Ability of poetonyms to stipulate the construction of comic context around itself as nuclear part of sentence is
examined. Importance of information concentrated in nominativ units which helps create the unique world of comic
works is underlined.
Key words: comic, connotation, context, creating the names, occasionalism, semantics, poetonym.

Со времен Античности и до наших дней комическое традиционно находится под пристальным вниманием
исследователей. Филологические штудии речевого воплощения смешного, в котором оно проявляется наиболее полно и ярко, подразумевает поиск того, что составляет различия между миром комическим и миром
данным, миром «нормы».
Специфика создания комического языковыми средствами в структуре художественных произведений интересовала таких отечественных и зарубежных ученых, как, например, З. Фрейд, В. В. Виноградов,
А. И. Ефимов, Л. А. Булаховский, А. А. Морозов, Д. Н. Николаев, С. А. Лукьянов, А. М. Макарян, А. З. Вулис, С. С. Стыкалин, Е. К. Озмитель, В. Н. Вакуров, Л. Ф. Ершов, Б. М. Минчин, Е. А. Земская, Б. Г. Пришва,
В. З. Санников и др.
С середины ХХ в. наблюдаем изыскания, связанные с влиянием имени собственного на произведения комических жанров, с осознанием особого статуса, структурно-семантической и ассоциативно-коннотативной
специфики проприальной единицы и ее возможностей в создании смешного. Это, например, работы Э. Б. Магазаника, В. Н. Михайлова, Г. Ф. Ковалева, Ю. А. Карпенко.
Актуальность нашего исследования определяется общей тенденцией поэтонимологических изысканий к
определению типологических черт в проявлении каких-либо качеств стилистической окрашенности онимов
в высказываниях с определенной эстетической направленностью, в том числе и в текстах, направленных на
достижение комических эффектов в юмористических, сатирических и комических произведениях.
Целью статьи является исследование поэтики онимов в художественной литературе и городском фольклоре, характеризующихся непосредственной связью с комическим как эстетической категорией, отражающей
«смешные, нелепые или безобразные стороны действительности или душевной жизни» [3] для выявления
как типологических характеристик используемых средств, так и их национально-культурно обусловленных
свойств при создании особого «комического мира».
«Авторский мир» предполагает возникновение особой комической ауры текста, в свете которой
осмысливаются и сюжеты, и поэтонимы произведения во всем их сложном взаимодействии. «Особое художественное пространство», так значимое для верной расшифровки авторских интенций исследователем,
необходимо и для проявления воображения, в котором, по словам В. В. Федорова творец – «воображающий
осуществляет свое бытие» [8, с. 24]. Для достижения эстетического эффекта такого типа писатели достаточно
широко практикуют «имятворчество» – создание окказиональных имен собственных, дальнейшее восприятие
которых отныне стремится к соотнесению с произведением-источником.
Сотворенный мир может иметь сопоставляющиеся имена в действительности (например, топонимы), но
они никогда не «уравниваются», напротив – и в юмористическом произведении они приобретают характерное
созначение везде и нигде.
Например, в таком стихотворении Э. Лира из «Книги бессмыслиц»:
There was a Young Lady of Portugal,
Whose ideas were excessively nautical:
She climbed up a tree,
To examine the sea,
But declared she would never leave Portugal1
[11, р. 24] комическое основывается на юмористической нелепице, возведенной в эстетический принцип:
1

Жила-была Молодая Леди из Португалии,
Чьи идеи были чересчур мореходными:
Она взобралась на дерево,
Чтобы рассматривать море,
Но заявила, что никогда не покинет Португалию.
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чем непонятнее, тем смешнее. Young Lady of Portugal2 заведомо не может воплотить свои желания, поскольку
ее действия крайне непоследовательны: она забралась на дерево, чтобы видеть море; у нее были мореходные
идеи, но она решила не покидать Portugal. Как известно, нонсенс – понятие современной философии, содержание которого явилось результатом переосмысления традиционной фигуры отсутствия смысла в контексте
постмодернистской «метафизики отсутствия», нонсенс как отсутствие раз и навсегда заданного смысла есть
условие возможности семантического движения как такового. Поскольку выяснилось, что бессмысленные
высказывания, содержащие логические ошибки производят определенный эстетический эффект, нонсенс используется в искусстве.
В следующем лимерике:
There was an Old Person of Basing,
Whose presence of mind was amazing;
He purchased a steed,
Which he rode at full speed,
And escaped from the people of Basing3 [11, р. 45] комическое возникает при столкновении хладнокровного
Old Person of Basing (Э. Лир часто использует такую нестандартную антропонимную формулу) с ситуацией,
в которой он спасался бегством от жителей Basing.
Достаточно необычный процесс комической онимизации апеллятивов можно наблюдать в английской народной сказке «Властелин всех властелинов»: <…> he had his own names for things. <…>. That very night the
servant woke her master up in a fright and said: ‘Master of all masters, get out of your barnacle and put on your
squibs and crackers. For white-faced simminy has got a spark of hot cockalorum on its tail, and unless you get some
pondalorum high topper mountain will be all on hot cockalorum’4 [12, р. 186 – 190]. Фантазия героя «одушевляет» все окружающее и наделяет их необычными претенциозными именами, которые ощущаются именно
номинативными единицами (несмотря на их написание со строчной буквы) благодаря ключевой роли в развитии сюжета. Персонаж вводит свою систему именования, используя окказиональные имена собственные:
самого себя и свой дом он называет гиперболично – Master of all masters и high topper mountain; свою кровать
– barnacle (‘кляпцы – предмет, надеваемый на морду неспокойной лошади’ [9]); свои брюки – squibs, crackers
(‘хлопушка, петарда’ [9], вероятно, метафорический перенос по внешнему виду). Кошка именуется whitefaced simminy (возможно зооним объясняется признаками породы и внешнего вида: simminy напоминает Siam
– ‘сиамский’ и Simmy – уменьшительное от мужского антропонима Simeon, Simon [9]). Противоположные
понятия огонь и вода называются по одной модели – с помощью латинского суффикса ‑alorum: огонь – hot
cockalorum (cock – ‘петух, забияка’ [9]); вода – pondalorum (вероятно, от pond – ‘пруд’ [9]). Комично еще и
совмещение перечисления всего ранее поименованного с ситуацией, в которой это происходит, – служанка
ночью сообщает своему хозяину о пожаре.
Любопытную связь между зоонимом и окружающим контекстом можно установить в юмористическом
рассказе Г. Хольц-Баумерта: Da gab ich meinen Fischen Namen, der Karpfen hieß Jumbo <…>.Bloß eine Wespe
stach mich in die Kniekehle. <…> Ich hinkte in die Küche5 [10, с. 225, 231, 232 – 233]. Мальчик дает имя карпу – Jumbo, которое является онимизированным апеллятивом – названием для особого воблера, твердотелой
объемной приманки для ловли хищных видов рыб. При использовании воблер имитирует своей игрой раненую (больную) рыбку, чем привлекает хищника (англ. wobbler – ‘хромающий’). Ребенок, дав кличку рыбине,
сам начинает хромать, перенимая часть признаков названного им существа и уподобляясь ему.
В художественном произведении возможно объяснение получения имени, например, расшифровка параметров выбора антропонима приводится в следующем контексте: Bruno war, weil er Geburstag hatte, unser
Häuptling. Sonst ist er nur gewöhnlicher Indianer und heißt «Schielende Natter». Heute durfte er sich «Fernsehauge»
nennen6 [10, с. 128 – 129]. В комическом мире объединяются аллюзивные коннотации, связанные с именем
мальчика Bruno, от прозвища Бруно (в переводе с древнегерманского – ‘смуглый’) Филиппо Джордано Бруно
Ноланца (итал. Giordano Bruno) – итальянского философа и поэта, представителя пантеизма, осужденного католической церковью за свободомыслие и сожженного; и с выдуманными детскими прозвищами – Schielende
Natter и Fernsehauge. «Индейские имена» резко поляризуются по семам хороший – плохой, комическое усиливается и их ассоциативной связью с темой ‘зрение, видеть’ в прямом и переносном смыслах, замыкающейся
на антропониме Бруно, как человеке, способном предвидеть, опередить свою эпоху и не получившем призна2
Мы рассматриваем подобные именования как поэтонимы, соглашаясь в этом отношении с мыслью Н. В. Мудровой,
поскольку они записаны с прописной буквы и обозначают действующих лиц произведения [2, с. 10].
3
Жил-был Старый Человек из Базина,
Чье хладнокровие было удивительным;
Он купил рысака,
На котором скакал во весь опор,
И спасся бегством от жителей Базина.
4
<…> у него были свои собственные имена для вещей (для всего) <…>. Этой самой ночью служанка в ужасе разбудила
своего хозяина и сказала: «Властелин всех властелинов, выбирайтесь из ваших кляпцев и надевайте ваши петарды и
крекеры. У белолицей симмини на хвосте искра горячего забияки, и если вы не принесете немного пондалорума, высокая
вершинная гора вся будет на горячем забияке».
5
Тогда я дал своим рыбинам имена, карпа звали Юмбо <…>. Только одна оса ужалила меня под коленку. <…> Я
проковылял на кухню <…>.
6
Бруно был нашим вождем, потому что у него был день рождения. Обычно он всего лишь простой индеец и зовут его
Косоглазая Змея. Сегодня ему было позволено назваться Зоркий глаз.
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ние. Ведь, как известно, даже спустя четыреста лет, глава Римско-Католической Церкви отказался рассмотреть вопрос реабилитации Джордано Бруно.
Конструирование авторского мира может проходить параллельно с пародированием реально существующего: Когато стигнаха при това дърво, Ян Бибиян забеляза, че под дънера на дървото има един малък железен капак. На капака пишеше: «Лю-лю – главатар на люлючетата. Тук не влиза никой друг освен него».
Когато Ян Бибиян четеше надписа, Лю-лю почна да бъбре нещо на никакъв неразбиран език – капачето
бързо се подвигна и Лю-лю се опита да скочи в отвора7 [5, с. 207 – 208]. Лю-лю – вымышленное имя сказочного персонажа, люлючетата – отонимный апеллятив. В романе Е. Пелина часто используется прием удвоения слогов в имени – Бибиян8; Лю-лю, Мирилайлай (злой колдун), что усиливает положительное значение в
именах собственных положительных персонажей и отрицательное – в отрицательных соответственно. Некая
«цикличность» формы антропонима Ян Бибиян объясняется внутренней эволюцией героя от зла к добру, что
усиливается этимологией имени Ян – западнославянской и прибалтийской формы от Иоанн, Иван – ‘Богом
дан’ [6]. Надпись на табличке, которую читает Ян, явно юмористически пародирует официально-деловой
стиль речи, официальные шаблонные предупреждающие надписи в общественных местах.
В повести А.А. Милна приведены подробные комментарии касаемо выбора имени для главного героя
– медвежонка, одновременно отражающие авторское отношение к изображаемому и формирующие «мифологию» произведения: <…> he once had a swan <…> and that he used to call this swan Pooh. <…> we took the
name with us, as we didn’t think the swan would want any more. Well, when Edward Bear said, that he would like
an exciting name all to himself, Christopher Robin said at once, without stopping to think, that he was Winnie-thePooh. And he was. Now this bear’s name is Winnie <в зоопарке. – С.Д.>, which shows what a good name for bears
it is, but the funny thing is that we can’t remember whether Winnie is called after Pooh, or Pooh after Winnie [13,
р. 9-10].
«He’s Winnie-ther-Pooh. Don’t you know what ‘ther’ means?» [13, р. 14].
But his arms were so stiff from holding on to the string of the balloon all that time that they stayed up straight in
the air for more than a week, and whenever a fly came and settled on his nose he had to blow it off. And I think – but
I am not sure – that that is why he was always called Pooh [13, р. 30-31].
And then this Bear, Pooh Bear, Winnie-the-Pooh, F. O. P. (Friend of Piglet’s), R.C. (Rabbit’s Companion),
P. D. (Pole Discoverer), E. C. Аnd T. F. (Eeyore’s Comforter and Tail-finder) – in fact, Pooh himself <…> the Bear
of Very Little Brain9 [13, р. 173-174].
Pooh в одном объяснении – это зооним, перешедший от лебедя на медведя; во втором – образованный от
междометия oh – уф! Именование Edward Bear (Медведь Плюшевый) образовано «от противного» – не уменьшая названия, что характерно для маленьких предметов, которыми являются игрушки, а, напротив, «укрупняя» – для подчеркивания значимости персонажа: teddy bear – ‘плюшевый мишка’, а Edward – полная форма
антропонима Teddy. Winnie – «хорошее» имя медведицы, которую видел Кристофер Робин в зоопарке. Автор
оговаривает, что он не помнит, кто из них в чью честь был назван, сказочно затемняя и хронологически отдаляя ситуацию. Имя Winnie является уменьшительным от Winifred, соотносимое с более ранним – Gwenfrewi,
которое образовалось сложением уэльсских корней gwen ‘белый, справедливый’ и frewi ‘друг, примирение,
мир’ [9]. В объяснении присутствует юмористическая аллюзия на эту этимологию, поскольку медведица в
зоопарке – бурая, но находится рядом с белыми; а Пух стал лучшим другом мальчика. Определенный артикль
the в составе имени Винни (написание подчеркивает длину согласной, которую растягивает ребенок), обозначающий конкретный предмет или понятие, иногда используется с личными именами (в частности, с антропонимами), когда говорящий хочет подчеркнуть чью-либо особенность, исключительность. (Ср.: There’s
a Jorhn Smith asking for you. – Какой-то Джон Смит спрашивает Вас; Smith called. – Whith Smith? – The Smith
we met last week. – Смит звонил. – Какой Смит? – Тот Смит, с которым мы познакомились на прошлой неделе
[4, с. 6-12]). Наконец, Пух в повести приобретает разнообразные дескриптивные номинации (ассоциативные
к эпитетам олимпийских богов, что способствует общей комической мифологизации), приближающиеся к
вариантам имени. Юмористичность эти наименований подчеркнута графически и семантически. Графически
Когда они подошли к этому дереву, Ян Бибиян заметил, что под стволом дерева имеется маленькая железная крышка.
На крышке было написано: «Лю-лю – главарь люлюков. Сюда не входит никто, кроме него». Когда Ян Бибиян читал
надпись, Лю-лю начал бормотать что-то на каком-то непонятном языке – крышка быстро открылась и Лю-лю попытался
прыгнуть в отверстие.
8
В этом имени возможна еще и интратекстуальная ассоциативная коннотация смелость, восходящая к имени сказочного
персонажа Бибигона из произведения К.И. Чуковского «Приключения Бибигона».
9
<…> некогда у него был лебедь <…> и что он звал лебедя Пухом. <…> мы взяли имя с собой, так как подумали, что
лебедю оно больше не понадобится. Ну, когда Эдвард Медведь сказал, что он хотел бы волнующее имя исключительно для
себя, Кристофер Робин сказал сразу, не задумываясь, что он будет Винни-Пух. И он им стал. И вот эту медведицу звали
Винни, что показывает, какое это хорошее имя для медведей, но забавно то, что мы не помним, то ли Винни назвали в честь
Пуха, то ли Пуха в честь Вини.
«Он тот Винни-Пух. Разве ты не знаешь, что значит ЗЭ?»
Но его лапы так занемели от того, что он все это время держался за веревочку от шарика, что они оставались поднятыми вверх больше недели, и всякий раз, когда прилетала муха и садилась ему на нос, ему приходилось сдувать ее. И я
думаю – но я не уверен – именно поэтому его всегда звали Пухом.
И тогда этот Медведь, Медведь Пух, Винни-Пух, Д. П. (Друг Пятачка), П. К. (Приятель Кролика), П. П. (Первооткрыватель Полюса), У. И. и Н. Х. (Утешитель Иа и Находитель Хвоста) – в сущности, Пух собственной персоной <…> Медведь
с Очень Маленьким Умишком.
7
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– оформлением в виде аббревиатур, но с точкой, как при сокращении антропонимов, с последующей их расшифровкой при написании каждого слова с прописной буквы по модели имен собственных. Использование
формальных элементов на графическом уровне – характерная черта для отдельных юмористических произведений. По мысли Д. Суховей, «слово, записанное заглавными буквами, получает дополнительную символическую и интонационную окраску», что может добавить «мистического содержания фразе», и расшифровка
«дополнительной графической, взаимосвязанной со смыслом, структуры усложнения, иногда оказывается не
менее важной, чем понимание всех слов», составляющих произведение [7]. Семантическая акцентуация комического проявляется использованием градации при завершении ряда именований в нисходящем порядке
– Bear of Very Little Brain.
Формирование ономато-поэтического пространства романа может происходить «при содействии» героев, так А.А. Милн с помощью реплик Пятачка содает юмористическую «псевдоэтимологизацию» таблички
со ссылкой на образ несуществующего дедушки и его окказиональных имени и фамилии: The Piglet lived in
a very grand house <…>. Next to his house was a piece of broken board which had: «TRASPASSERS W» on it.
When Christopher Robin asked the Piglet what it meant, he said it was his grandfather’s name, and had been in
the family for a long time. Christopher Robin said you couldn’t be called Trespassers W, and Piglet said yes, you
could, because his grandfather was, and it was short for Trespassers, which was short for Trespassers. And his
grandfather had had two names in case he lost one – Trespassers after an uncle, and William after Trespassers10 [13,
с. 45-46]. «Несуществование», невозможность подчеркивается, во‑первых, графически: буквой без точки, как
при принятой сокращенной официальной записи имени (что делает ложной цепочку: W – Will – William); и,
во‑вторых, семантически: trespassers – ‘противоправно нарушать владение’, очевидно, это обломок надписи
– Trespassers will be prosecuted, т. е. ‘нарушители будут преследоваться = посторонним вход воспрещен’. При
игре, основанной на омографии антропонима Will и вспомогательного глагола will, происходит онимизация
существительного в форме множественного числа и присваивание ему черт фамилии. Двучленную формулу
имени Пятачок своеобразно комически «объясняет» так, что второе имя нужно на тот случай, если первое
потеряется и, соответственно, оно и следует за вторым (используя каламбур, основанный на многозначности
английского предлога after – ‘за’ – ‘указывает на следование по порядку расположения или по важности <…>;
в честь (указывает на человека, в честь которого дали имя)’ [лингво]. Само имя Piglet становится комичным
при сталкивании коннотаций маленький – большой и включении в контекст in a very grand house, поскольку
имя поросенка образовано с помощью собственно-английского непродуктивного уменьшительно-ласкательного суффикса –let, использующегося с ограниченным количеством слов [1].
Персонажи комического произведения могут предпринимать попытки изменять действительность так,
чтобы чувствовать себя комфортно. Пятачок решает, что животное Heffalump, о котором ему рассказывает
Кристофер Робин: «I saw a Heffalump to-day, Piglet.» <…>«Just lumping along» <…>. Supposing it was Fierce
with Pigs, would it make any difference (if the Pig had a grandfather called TRESPASSERS WILLIAM)11 [13, р. 67,
80] – большое и злое, и пытается осознать себя крупным зверем. Отсюда его именование себя Pig (без уменьшительного суффикса) и воспоминания о дедушке в полном варианте «псевдоимени» WILLIAM с намеком
на семантику trespassers как части от надписи Trespassers will be prosecuted – дословно: «нарушители будут
преследоваться по закону», т. е. тот, которого охраняет эта табличка (Пятачок), ‘будут защищены’. Heffalump
[‘hefəl^mp] – ‘хеффаламп, слонопотам’ [9] – вымышленное животное в рассказах А. Милна о приключениях
Винни-Пуха и его друзей, образовалось при перемешивании звуков, образующих слово elephant [‘elefənt] –
‘слон’ (при том, что ph читается как [f]) с заменой букв n на m и t на p, имитирующее детское произношение и
переделывание слов. Кроме того, to lump [l^mp] – ‘тяжело ступать; выглядеть сердитым’ [9] повторяет написанием и произношением вторую часть слова – «зоонима» Heffalump. Так, Слонопотам осознается Пятачком как
‘большой, злой, страшный’. После этого Пятачок видит в яме Пуха с горшком из-под меда на голове и кричит: «Help, help!» cried Piglet, «a Heffalump, a Horrible Heffalump!» <…> «Help, help, a Herrible Hoffalump!
Hoff, Hoff, a Hellible Horralump! Holl, Holl, a Hoffable Hellerump!» <…> «a Heff – a Heff-a Heffalump»12
[13, р. 82-83]. Испуг Пятачка комически передается фонетически с помощью различной перестановки
согласных «отрывочно» произносимых звуков h, f, l, p, r и гласных e, o, которые можно сложить в слова с
отрицательными коннотациями: help – ‘помогать, помогите!’; hell – ‘ад, невыносимая обстановка’; horror –
‘ужас’; off – предлог, обозначающий ‘отдаление, удаление от чего-либо’; междометие ‘вон! прочь!’.
Итак, для рассмотренного вида достижения комического эффекта характерно нацеленность писателя на
«имятворчество», создание новых поэтонимов, которые могут затем приобретать различные коннотации и
проникать в литературный язык (чаще всего существенно не изменяя своего основного значения), всегда
Пятачок жил в очень большом доме <…>. Возле его дома был кусок поломанной доски, на которой было написано
ПОСТОРОННИМ В. Когда Кристофер Робин спросил Пятачка, что это значит, он сказал, это имя его дедушки и (доска)
находится в семье уже долгое время. Кристофер Робин сказал, что не может быть, чтобы вас звали Посторонним В, а
Пятачок сказал, что да, вас могут так звать, ведь его дедушку так звали, и это сокращенно от Посторонним Вилли, что
является сокращением от Посторонним Вильям. И у его дедушки было два имени, на тот случай, если он одно потеряет –
Посторонним в честь дяди, и Вильям после Посторонним.
11
«Я видел сегодня Слонопотама, Пятачок» <…>. «Просто слонялся» <…>
Если он был Свиреп со Свиньями, была ли для него какая-нибудь разница, если у Свиньи был дедушка, которого звали
ПОСТОРОННИМ ВИЛЬЯМ?
12
«Помогите, помогите! – кричал Пятачок, – Слонопотам, Ужасный Слонопотам! <…> Помогите, помогите, Ужосный
Слунопотам! Слоните, Слоните, Слонасный Ужопотам! Потамите, потамите, Слонульный Помотам!» <…> « СлоноСлоно-Слонопотам».
10
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сохраняя онимную память – связь с произведением-источником. Разработанная автором методика комплексного анализа и целостной интерпретации фактов, почерпнутых из художественных текстов и речевых актов,
гарантирует достоверность выводов относительно типологии исследуемых явлений и общеязыковедческую
ценность полученных результатов. Информация, концентрирующаяся в номинативных единицах, способствует созданию неповторимого мира юмористического произведения.
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СТАТУС ДЕБІТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ІЄРАРХІЇ ІНШИХ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ
Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень. Дерев’янко О.А. У статті визначено
специфіку дебітивності, її місце в системі інших модальних значень; виділено концепти дебітивної модальності.
Ключові слова: модальність, дебітивна модальність, дебітив.
Статус дебитивной модальности в иерархии других модальных значений. Деревянко О.А. В статье определено лингвистический статус категории дебитивноcти, ее место в системе других модальных значений;
выделено концепты дебитивной модальності.
Ключевые слова: модальность, дебитивная модальность, дебитив.
The status of the debitive modality in the system of other modal meanings. Derevyanko O.A. The article highlights
the specific character of the category of debitivity, its place in the system of other modal meanings; debitive concepts
have been singled out.
Key words: modality, debitive modality, debitive.

Комплексний підхід до вивчення синтаксичних одиниць на структурно-семантичному та комунікативно-функціональному рівні уможливив низку нових, різногранних аспектів у дослідженні багатьох категорій
синтаксису, серед яких вирізняється загальномовна (внутрішньо-синтаксична та зовнішньо-синтаксична) категорія модальності.
Проблема різних проявів модальності у мові і мовленні стала однією із центральних проблем синтаксису на сучасному етапі. Модальна організація речень, способи та засоби вираження конкретних різновидів об’єктивно-суб’єктивних значень є предметом досліджень багатьох українських мовознавців, зокрема О.
Мельничука, І. Вихованця, Н. Гуйванюк, Л. Кадомцевої, А. Грищенка, А. Загнітка, Б. Хричикова та ін. та
зарубіжних (Дж. Коутса, Дж. Лайонза, Ф. Пальмера та ін.). Проте поки що остаточно не з’ясовано ні зв’язку
модальності із категорією предикативності речення, ні її стосунку до проблем синтаксичної парадигматики,
ні її відношення до семантичної структури й комунікативної будови речення. Цілком нового підходу вимагає
й трактування модальності з позицій функціонального синтаксису та прагматики. Не описано й всієї ієрархії
значеннєвих різновидів категорії модальності.
У цьому зв’язку якраз на часі виступає поняття «дебітивності» як одного з найбільш важливих проявів
суб’єктивно-об’єктивної модальності у реченні, що зумовлює необхідність повного опису структурно-семантичних і прагматичних параметрів цієї категорії на основі спеціального дослідження речень із предикатами
дебітивності. Вважаємо, що дебітивність як семантичний компонент категорії модальності належить до найменш досліджених. Термін «дебітивність» не випадковий у роботі, оскільки в лінгвістичних працях, які досліджують облігаторний зв’язок між суб’єктом і дією, паралельно з терміном «дебітивність» використовується
термін «необхідність». Вони часто ототожнюються або визначаються один за допомогою іншого, що призводить до сплутування. Насамперед це пояснюється об’єктивними труднощами, оскільки лексичні одиниці, від
яких утворено назви категорії: «повинен» – повинність, «необхідно» – необхідність, – багатозначні і можуть
пояснюватися один за допомогою іншого. Однак між повинністю і необхідністю є й суттєві відмінності навіть з логічної точки зору, бо ці мовні значення позначають різнорідні характеристики дійсності: необхідність
і повинність. Обидва терміни вказують на обов’язковість виконання дії. Проте, на відміну від необхідності,
повинність прямо пов’язана з морально-етичним поняттям «обов’язок».
Отже, запозичення іншомовного терміна пояснюється необхідністю репрезентації цілого комплексу концептів, а саме: (доцільності, повинності/норми/зобов’язання, повинності/ідеалу, необхідності/потреби, вимуше
ності/змушеності та змушуваності, неминучості/невідворотності), кожен із яких характеризується власними
семантичними ознаками та наборами засобів вираження (при збігові засобів вираження вирішальну роль відіграє контекст). Інваріантним значенням названих модальних різновидів може виступати значення дебітивності.
Дебітивність – це модальне значення, що означає приписуваність дії, зумовленої законами, звичаями, традиціями, правилами, обов’язками, інструкціями, внутрішніми потребами чи особистим досвідом мовця, звичайною послідовністю подій, тобто нормами в широкому розумінні цього слова, комусь (суб’єкту каузації,
адресату або й самому мовцю).
Найчастіше мовна модальність дебітивності асоціюється з формально-логічним судженням необхідності,
тобто зводиться до поняття істинності / неістинності (правдивості / неправдивості) висловлення. Дебітивна
модальність зазвичай трактується як внутрішньосинтаксична категорія (В. Виноградов, Г. Золотова), як аксіологічне явище (Є. Бєляєва, С. Цейтлін). Оскільки категорія дебітивної модальності безпосередньо пов’язана
з предикативністю та місцем предикатів у семантико-синтаксичній структурі речення, то її функціонування
привертає увагу при аналізі модальних компонентів та типології предикатів. У таких дослідженнях модальні
предикати репрезентовані як цілісна група, члени якої пов’язані й протиставлені водночас, а самі модальні
значення розглядаються як елементарні (H. Sidgwick, A. Wierzbicka, Дж. Мур).
Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень є неоднозначним і нестійким; лінгвісти по-різному визначають місце дебітивності в системі модальних значень речення. Так, Г. Золотова зазначає, що «модальні значення повинності, необхідності, можливості виявляються у відношеннях між дією і її
суб’єктом, а не у відношенні змісту висловлювання до дійсності, саме тому вони не виступають різновидами
© О. А. Дерев’янко, 2014
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основного модального значення речення…» [5, с. 143]. Отже, Г. Золотова вважає, що модальність повинності – це тільки один із трьох типів відношень, які відрізняються за своєю семантико-синтаксичною сутністю:
по-перше, це відношення змісту висловлювання (точніше, предикативної ознаки) до дійсності з точки зору
мовця; по-друге, відношення мовця до змісту висловлювання; по-третє, відношення між суб’єктом – носієм
ознаки і предикативною ознакою» [5, с. 142].
На думку Т. Ломтєва, модальність необхідності – це властивість відношень між предикатними предметами за способом існування. При цьому лінгвіст досліджує модальність як «якусь властивість відношень між
предикатними предметами, саме таку властивість відношень, котра різниться за їх джерелом, дійсністю і гіпотетичністю, за способом їх існування, а також за наявністю чи відсутністю вказівок на впевненість в їх
істинності» [7, с. 21].
Модальні значення повинності, необхідності, можливості, бажаності тощо розглядаються як «велике коло
модальних значень, зміст яких полягає у вказівці на поворот подій від ірреальності до реальності – здійснення
події» [9, с. 86]. Компонентна структура зазначених модальностей, крім основного компонента «ірреальність»,
містить й інші («волюнтативність», «градуальність», «одно/двосуб’єктність», «категоричність» тощо) [10, с. 8687]. Модальні значення здатні відображати не тільки опозицію реальність/ ірреальність, але й динаміку зв’язків
реального та ірреального, які складають, на думку О. Бондарка, поняття потенційності [4, с. 72]. Сфера потенційності включає значення можливості, необхідності, бажаності, ймовірності, оптативності та наказовості.
Є. Бєляєва, С. Цейтлін кваліфікують можливість і необхідність як складові сфери потенційності [2, с. 123].
Їх визначення модальності необхідності пов’язане з оцінкою: « Модальність можливості і необхідності – це
різновид предикативної модальності, що відображає оцінку мовцем способу існування зв’язку між предикативними предметами, тобто суб’єктом і його ознакою» [Там само].
В «Російській граматиці» (1980) окремо виділяються модальні значення, що «своїми лексичними значеннями виражають можливість, бажання, повинність, необхідність або вимушеність, готовність», які мають системні формальні і семантичні співвідношення з тими формами речень, що «синтаксично виражають
об’єктивно-модальні значення, близькі лексичній семантиці перелічених слів: Ты должен ходить туда, Тебе
не следует ходить туда, Не ходи туда!» [8, с. 215]. Крім того, «зі сферою суб’єктивно-модальних значень
перераховані слова пов’язує те, що в їх лексичній семантиці в більшості випадків є значення особистого,
суб’єктивного відношення до будь-чого («я хочу, обязан, имею намерение (намерен)», «ему нужно, необходимо сделать что-нибудь»)» [Там само].
Описуючи (слідом за Ш. Баллі) типи експліцитних модусів, Н. Арутюнова відносить модуси необхідності
(необхідно, потрібно) до волітивного плану (разом із модусами бажання і волевиявлення). Модусні слова «необхідно», «потрібно» не мають суб’єктної валентності, але схильні до суб’єктивації (їй потрібно) [1, с. 411].
У працях В. Касевича і В. Храковського значення необхідності також може утворювати і зовнішню, і внутрішню модальні рамки. Зовнішня модальна рамка співвідноситься з суб’єктивною модальністю і встановлює
тип відношень «між модальним суб’єктом – джерелом оцінки і пропозицією в цілому». Найчастіше модальний суб’єкт співпадає з мовцем. До функторів, які служать «ядром зовнішньої модальної рамки, відносяться
значення необхідності, обов’язковості, можливості (= імовірності) та цілий ряд інших оцінних і емотивнооцінних значень» [6, с. 14].
Категорія необхідності тісно взаємодіє з іншими мовними категоріями – контрольованості, повинності,
впевненості / невпевненості мовця в достовірності повідомлюваної інформації, директивності, темпоральності, допустовості, альтернативності, про що свідчать особливості формально-граматичного оформлення висловлень з модальністю об’єктивної необхідності [3, с. 15].
Очевидно, що проблема встановлення об’єму та аспектів категорії модальності, різновидів, з яких вона
складається, залишається ще дискусійною. Вважаємо, що поділ категорії модальності на види здійснюється
лінгвістами часто інтуїтивно, що і призводить до виділення різнорідних значень, які становлять об’єм категорії модальності.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЫ
ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКИ
У статті йдеться про становлення і розвиток нової сучасної області мовознавства – інтернет-лінгвістики, зокрема на Заході і в Україні. Розглядаються різні дослідження онлайн-мови в мережі, вивчання
комп’ютерно-опосередкованої комунікації, що сприяють формуванню нової лінгвістичної парадигми – лінгвістики інтернету.
Ключові слова: інтернет, соціальна мережа, інтернет-лінгвістика, комп’ютерно-опосередкована комунікація.
В статье идет речь о становлении и развитии новой современной области языкознания – интернет-лингвистики, в частности на Западе и в Украине. Рассматриваются различные исследования онлайн-языка в сети,
изучение компьютерно-опосредованной коммуникации, способствующие формированию новой лингвистической парадигмы – лингвистики интернета.
Ключевые слова: интернет, социальная сеть, интернет-лингвистика, компьютерно-опосредованная коммуникация.
The article deals with the formation and development of new modern linguistics – Internet-linguistics, particularly
in the West and in Ukraine. The various investigations of an online-language network, the study of computer-mediated
communication that promote to the formation of new linguistic paradigm – linguistics of the Internet – are considered.
Key words: Internet, social network, Internet-linguistics, computer-mediated communication.

Постановка проблемы. Помимо использования естественных языков люди стараются искать новые средства для общения, потому изучение языка, циркулирующего в новых электронных средах, становится более
и более популярным. Развитие компьютерных технологий способствует значительному увеличению и улучшению обмена информацией, интенсифицирует коммуникативные процессы. Последнее время большая часть
коммуникаций реализуется посредством интернет-технологий.
Под термином «Интернет» (Всемирная сеть / Глобальная сеть / Сеть) подразумевают всемирную систему объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Интернет объединяет
индивидуальных и групповых пользователей (каждого со своим электронным адресом или регистрацией в
определенной социальной сети) во всем мире и предоставляет пользователям как информационные, так и
коммуникационные услуги. Проблема лингвистического изучения языка интернета, несмотря на большое количество работ, посвященных особенностям интернет-коммуникации, является актуальной в связи с потребностью комплексного научного осмысления возрастающего влияния интернет-коммуникации в современных
социальных практиках.
Цель данной статьи: проследить становление и развитие исследовательской парадигмы Интернет-лингвистики как новой современной области языкознания.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть понятия «Интернет», «социальная сеть» и «лингвистика Интернета»;
– проследить историю становления исследовательской парадигмы Интернет-лингвистики на Западе и в
Украине;
– описать степень изученности лингвистики социальных сетей как одного из направлений интернет-лингвистики.
Анализ актуальных исследований. Компьютерная сеть, зародившись в США, как средство межличностной коммуникации среди ученых-компьютерщиков, затем среди академиков и бизнесменов в элитных
университетах и организациях, с 1990-х годов распространяется в другие страны благодаря росту коммерческих Интернет-провайдеров. Сегодня Интернет объединяет множество разных сетей, миллионы компьютеров,
2,405,518,376 интернет-пользователей всех континентов по данным InternetWorldStats на конец июня 2012
года и, по разным оценкам, число таких пользователей увеличивается на 60-120% ежегодно [2; 13].
Интернет является особым виртуальным типом языковой коммуникации; постоянно увеличивается количество исследований языковой коммуникации в сети Интернет (Н. Барон, Е. Н. Галичкина, Е. И. Горошко, Э.
Джонсон, Л. Ф. Компанцева, С. Херринг). Заметим, что развитие интернет-технологий связано с появлением
различных концепций сети Интернет: веб 0 – веб 1.0 – веб 2.0 – веб 3.0, где Интернет первого поколения веб
1.0 представляет собой просмотр отдельных страниц сайта посредством гиперссылок, в то время как в веб
2.0, в отличие от веб 1.0, пользователи сами публикуют контент, комментируют сообщения, создают группы
пользователей для обмена данными [4].
С развитием технологий веб 2.0 социальные сети (от англ. social networking service) наряду с микроблогами
завоевали огромную популярность. Благодаря инструментарию веб 2.0 каждый пользователь, во-первых, имеет возможность стать творцом контента, а не пассивным потребителем информации в Интернете, во-вторых,
получает практически бесплатный доступ к любым презентационным и коммуникативным веб-инструментам
(блогам, википедиям, социальным сетям, различным файлообменникам), позволяющим не только связаться с
неограниченным количеством пользователей, но и создавать любое виртуальное сообщество, а также размещать или создавать в Глобальной паутине любые необходимые материалы [3].
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В последнее время в связи с широким распространением интернета и увеличением количества пользователей современные ученые-лингвисты исследуют особенности языковых процессов, протекающих в сети
Интернет. Сегодня можно уже говорить о формировании особой лингвистической парадигмы – лингвистики
Интернета. Это направление, возникшее в середине 90-х годов прошлого века вначале на Западе, а затем и
в СНГ, сейчас развивается достаточно быстро и динамично [5]. Исследование этого направления связано с
именами таких ученых на Западе, как Дэвид Кристалл [9], Сьюзан Херринг [10] и др.
Американская исследовательница Сьюзан Херринг, изучая онлайн-язык и его непосредственное использование в сети, определяет компьютерно-опосредованную коммуникацию как «осуществляемое преимущественно в виде текста взаимодействие человека с человеком, опосредованное связанными по сети
компьютерами и мобильной телефонией, которое предоставляет достаточно данных о поведении человека
и использовании им языка» [11]. Она утверждает, что «появление методов КОК тесно связано с историей
появления самого интернета» [12, с. 113] и отмечает, что «язык в виде набранного текста является одним из
самых распространенных и видимых проявлений использования Интернета….созданный и представленный с
помощью метода компьютерно-опосредованной коммуникации (КОК)» [10].
Английский ученый Дэвид Кристал, изучая характер воздействия интернета на язык, обозначает интернет-лингвистику как синхронный анализ языка во всех сферах деятельности Интернет, включая е-мейлы,
различные виды чатов, игры, мгновенные сообщения и веб-страницы, а также взаимосвязанные области компьютерно-опосредованной коммуникации, такие как, например, текстовые сообщения (SMS-сообщения).
Кристал также считает, что скорость изменений за последние 15 лет стала столь быстрой, что уже можно
увидеть не только синхронический, но и диахронический аспекты языковых изменений. Появляется «историческая область» интернет-лингвистики, которая, как никакая другая наука об изменениях в языке в истории
лингвистики, позволяет нам благодаря Интернету проследить насколько быстро и далеко зашли изменения в
языке – в лексике, грамматике, орфографии и (в большей степени) фонетике. Стремительно развивается такое
направление как сравнительная Интернет-лингвистика, т.к. Интернет всё больше становится многоязычной
средой [8].
За последние десятилетия под влиянием исследований на Западе и в России изучение компьютерно-опосредованной коммуникации, в частности, интернет-коммуникации, электронной коммуникации, языка интернета, языка сети и др., активизировалось и в Украине. Среди таковых следует отметить труды Н. В. Акимовой, Е. И. Горошко, Л. Ф. Компанцевой и др.
Е. И. Горошко, проанализировав методологию лингвистических исследований Интернета, пришла к
выводу, что на данном этапе развития современного языкознания в данной области: отсутствует четкая дисциплинарная принадлежность; исследования носят преимущественно описательный характер результатов и
резко оценочный характер выводов; интерпретация, как правило, основывается на технологическом детерминизме в ущерб более широкой интерпретации; низкая интерпретивность анализа, практически на уровне констатирования фактов и явлений, без их дальнейшей экстрополяции; достаточно малое количество
сопоставительных исследований различных языковых сегментов сети (например, при относительно успешном и масштабном изучении русскоязычной и англоязычной КОК, работ по изучению других национальных
сегментов в сравнительном ракурсе в отечественной лингвистике практически не имеется). В связи с этим
появляется всё больше работ, которые содержат данные количественного анализа, экспериментов, элементы
моделирования [6].
Исследования Л.Ф. Компанцевой лежат в области изучения интернет-коммуникации в когнитивно-прагматическом и лингвокультурологическом аспектах. По ее мнению, причиной появления Интернет-лингвистики явилось возникновение новой коммуникативной среды, новой реальности (или виртуальности); потому
лингвистическая парадигма Интернета находится в стадии формирования [7, с. 25].
Л.Ф. Компанцева, определяя интернет-лингвистику как новую область лингвистического знания, выделяет
следующие ее типологические признаки:
− интерактивность и полипарадигмальное становление феномена Интернет;
− формирующаяся парадигма Интернет-лингвистики зафиксирована в ее терминосистеме, которая имеет
полипарадигмальный статус и служит когнитивной основой для возникновения, адаптации и активного функционирования понятийного аппарата, присущего исключительно Интернет-коммуникации;
− язык Интернета может быть отнесен к новой функциональной разновидности употребления языка, занимающей значимое место в жизни социума наряду с языком художественной литературы, разговорной речью
и функциональными стилями;
− центральное понятие Интернет-лингвистики, виртуальная языковая личность, может быть рассмотрено
как инструмент полипарадигмального анализа Интернет-коммуникации, который корреспондирует с антропологическим вектором развития современного языкознания;
− развитая жанровая система как один из показателей динамичного парадигмального становления Интернет-коммуникации [7, с. 26-28].
В трудах Н.В.Акимовой [1] мы также находим описательный характер украинских разработок данной области исследования. Более того, хотя они и выполнены на материале компьютерно-опосредованной коммуникации, однако не учитывают специфику гипертекста. Тем не менее, в последние годы качественный уровень
украинских работ быстро возрастает, появляются новые публикации (Е. И. Горошко, Е. А. Жигалина, Е. А.
Землякова, Л. Ф. Компанцева, Л. Ю. Малая, А. Н. Саенко, Е. О. Сазонова и др.). Наиболее многочисленны
работы в изучении компьютерной коммуникации в рамках социолингвистического (О. С. Курпиль), лингвостилистического (Н.Г. Лукашенко), лингвопрагматического (С. С. Данилюк), когнитивно-дискурсивного (Н.
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В. Коломиец) подходов. Ряд вопросов всё же заслуживает более детального рассмотрения: проблемы восприятия компьютерного текста при отсутствии целостности его графического представления, гипертекстуальности и высокой степени креолизованности в свете теории цифровых жанров; влияние цветового (или звукового)
оформления текста и его связь с различными коммуникативными платформами или сервисами (чатом, блогом, форумом, веб-страницей, вики-пространством и прочее) и функционированием жанров в Сети; проблема
электронного стиля и жанра, разработка с позиций интернет-лингвистики специального подхода к цифровому
жанроведению; изучение эмоционального уровня компьютерного общения, выражение эмоций в электронной
среде и методы изучения эмоционального компонента КОК и их взаимосвязь с цифровыми жанрами.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Подводя итог вышеизложенному, отметим, что исследования, как в лингвистике, так и в рамках Интернет-студий, способствуют формированию новой лингвистической парадигмы – лингвистики Интернета. Становление ее лингвистической парадигмы завершится,
когда все функционально-структурные, когнитивно-прагматические и лингвокультурологические лакуны
данной области языкознания будут заполнены. Одним из перспективных направлений нашего исследования
представляется детальное изучение жанров интернет-коммуникации с выявлением их лингвистических особенностей.
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СИНТАКСИЧНІ АНОМАЛІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються аномальні синтаксичні структури фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові, виокремлюються їх синтаксичні моделі, розглядається
граматичний спосіб утворення ФОСЕР та їх цілісного значення.
Ключові слова: синтаксична структура, синтаксична модель, граматична семантика, парні, мінімальні
фразеологізми.
В статье рассматриваются аномальные синтаксические структуры фразеологических единиц, обозначающих социально-экономические реалии в современном немецком языке, выделяются их синтаксические модели, рассматривается грамматический способ образования ФОСЕР и их целостного значения.
Ключевые слова: синтаксическая структура, синтаксическая модель, грамматическая семантика,
парные, минимальные фразеологизмы.
The article focuses on the study of the abnormal syntactic structures of the phraseological units for designation
social-economic realias in modern German, their syntactic models, grammatical way of formation the units and their
integral meaning.
Key words: syntactic structure, syntactic model, grammatical semantics, tautological and minimal units.

Фразеологічні одиниці (далі ФО), маючи цілісне значення та певну синтаксичну структуру (ФО з звичними замкненими / незамкненими структурами та особливими структурами), можуть функціонувати у реченні
як окреме слово й виконувати у ньому функції тих чи інших членів речення.
Плеяди вчених досліджували граматичний аспект фразеологічних одиниць на базі української, російської,
англійської та німецької мов, написано багато праць, в яких висвітлювалося дане питання, проте, в них не охоплено всієї багатогранності та своєрідності фразеологічного матеріалу [9, с. 5], «... бракує спеціальних монографічних досліджень» [1, с. 97]. Отже, ще й до сьогодні залишаються актуальними дослідження ускладнених
мовних знаків у їх граматичному аспекті.
Предметом дослідження є фразеологічні одиниці соціально-економічної сфери сучасної німецької мови,
що мають особливу, аномальну структуру.
Метою пошуку є систематизація досліджуваних фразеологічних знаків з аномальними структурами та поглиблення знань про них.
Фразеологічний фонд сучасної німецької мови налічує не одну тисячу ускладнених мовних знаків, більша
частина яких утворена на основі обмеженого числа формальних типів речень, словосполучень та поєднання
окремих слів. Синтаксичні структури більшості ФО відповідають нормам сучасної німецької мови. Проте
у фразеологічному фонді сучасної німецької мові й досі зберігаються ФО, структури яких не відповідають
правилам та нормам літературної німецької мови. Такі структури називають унікальними, аномальними чи
реліктовими [15, c. 47-49], [16, с. 45-48], [17]. Досліджуючи утворення фразеологічних одиниць на позначення
соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (далі ФОСЕР), було виявлено випадки, коли граматична семантика, чисто формальні показники виражають не граматичний зміст. Значення у цих випадках
набувають граматичні показники, такі як: чіткий, незмінний порядок слідування слів-компонентів, їх належність до однієї частини мови, роль фоносемантичних чинників у поєднанні слів-компонентів, неузгодженість
поєднуваних слів-компонентів тощо. На важливість формальних чинників у процесі утворення ФО звертали
увагу багато дослідників [2, с. 358- 359; 3; 4, с. 96; 10, с. 3-14; 11; 12; 13; 14; 15].
Структурно-граматичні чинники, що беруть участь у процесі утворення ФОСЕР, було поділено на синтаксичні, граматичні та фоносемантичні чинники [6, с. 138-143]. Основними формуючими детермінантами у цих
ФОСЕР є граматична (синтаксична) структура, спосіб поєднання слів-компонентів та значення, що виникає
у результаті взаємодії даної структури. У процесі організації сталого виразу слова-компоненти вступають у
певний зв’язок між собою, для якого характерна не лише семантична валентність слів-компонентів, а й граматична сполучуваність. Тут діють граматичні правила сполучуваності слів, обумовлені належністю слова до
тієї чи іншої частини мови та системою німецької мови. Компонентами ФОСЕР можуть бути синтаксичні конструкції певної синтаксичної схеми. Вказівним мінімумом у синтаксичному контексті є синтаксична функція
ключового слова чи словосполучення у відношенні до слова, що реалізується семантично, або синтаксична
функція самого слова, що реалізується у реченні. У ході дослідження емпіричного матеріалу було виявлено
ФОСЕР з особливими синтаксичними структурами, неузгоженістю слів-компонентів, що не відповідають діючим нормам сучасної німецької мови, наприклад: reich und arm – «всі» [DUW: 140]; Brief und Geld – «пропозиція та попит»; arbeiten, bis die Schwarte knackt − «багато й напружено працювати» [DUW: 1367]; arbeiten
wie ein Pferd (abwertend:), wie ein Kuli (ugs.) – «працювати тяжко, невтомно» [RW, B.11: 57]. У фактичному
матеріалі значну групу становлять ФОСЕР, у цілісній синтаксичній структурі яких облігаторним є дієслово,
що поєднує підрядне речення. Утворена у такий спосіб синтаксична структура формує цілісне значення ФОСЕР. Нижче наводимо синтаксичні моделі ФОСЕР з аномальними синтаксичними структурами:
1) V, + Nebensatz, (дієслова, + підрядне речення) напр.: sehen / wissen (wollen), wie der Hase läuft − «розпізнати, знати, як підуть справи, бізнес» [DUW: 668]; nicht wissen, wo einem der Kopf steht − «мати стільки ро© О. П. Дмитренко, 2014
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боти, що не знати з чого почати» [DUW: 881]; vorkommen wie Sand am Meer − «незліченна кількість» [НУФС,
т. 2 : 152];
2) компаративні ФОСЕР з декількома різновидами синтаксичних моделей:
а) Verb + wie + Substantiv, напр.: leben wie ein Hund; arbeiten wie ein Dachs − «процювати не покладаючи
рук» [НУФС, т. 1 : 136]; Hunger haben wie ein Wolf − «бути дуже голодним» [НУФС, т. 2 : 152]; leben wie (der)
Herrgott in Frankreich − «жити дуже добре» [НУФС, т. 1: 326];
б) Verb + wie + Partizip, напр., sich fühlen wie gerädert − «почуватися змученим, виснаженим, стомленим»
[DUW: 591];
в) Adj. / Adv. + wie + Substantiv, напр.: arm wie eine Kirchenmaus (ugs.) − «бути надто бідним» [DUW: 836];
hungrig wie ein Bär [НУФС, т. 2 : 152].
Особливі синтаксичні структури мають також ФОСЕР, у структурній організації яких провідну, формуючу роль відіграють фоносемантичні чинники: евфонічні засоби виразності (алітерація, рима, ритм, метр, асонанс), гра слів, двозначність, каламбури тощо. У таких ФОСЕР слова-компоненти поєднуються з урахуванням
їхньої форми, а стійкість та ідіоматичність цих виразів спирається не лише на семантичний зсув у словесному
комплексі, а й на їх формальний аспект. Такі ФО у лінгвістиці називають по-різному: die Zwillingsformeln
[12], die Paarformel [14], phraseologische Wortpaare «фразеологічні слівні пари» [13, c. 46] або парними, тавтологічними сполученнями. Парні ФОСЕР мають цілісне значення, що виникає в результаті семантичного
перетворення сурядних сполучень двох однорідних слів, з’єднаних сполучниками und, oder, weder… noch
[11; 16]. Смислова цілісність парних одиниць обумовлюється: а) єдністю образу в метафоричних парних сполученнях, напр., unter Dach und Fach – «захищений, доведений до успішного кінця» (слово-компонент Fach
означає відстань між кроквами у будинку селян північних регіонів Німеччини) [DUW: 312]; б) віднесеністю
до одного й того самого поняття (співвідносні одиниці є синонімами чи тематично близьким словами) чи до
родового поняття вищого прорядку (при компонентах-антонімах): schalten und walten – «господарювати, розпоряджатися на свій розсуд», де schalten означає «розпоряджатися», а walten − «керувати». У морфологічному
аспекті ці ФОСЕР є поєднанням однофункціональних, однотипних, однопланово семантично зорієнтованих
слів з cурядним зв’язком, як правило, іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Вирізняємо наступні
синтаксичні моделі парних ФОСЕР:
1) S + S (іменник + іменник), напр.: der Handel und Wandel – «ділова чи торгово-промислова активність»
[RW, B. 11: 327], Grund und Boden – «земельне володіння» [RW, B. 11: 300]. Більшість цих ФОСЕР утворилися за допомогою: а) алітерації – багаторазового повтору приголосного чи групи приголосних: Geld und
Gut – «все, що має особа у своєму володінні» [DUW: 581], Notdurft und Nahrung – «насущні потреби людини» [НУФС, т. 2: 81]; б) асонансу – повтору голосного чи голосних звуків: Lohn und Brot – «зробіток», Hülle
und Fülle – «велика кількість, надлишок» [DUW: 740]; в) повтору голосних і приголосних разом: Handel und
Wandel – «господарське та суспільне життя», Anschnit und Abschnit – «баланс, підсумок» [DUW: 69];
2) V + V (дієслово + дієслово) та (дієслово + дієслово з заперечними частками) напр.: schalten und walten
– «господарювати, розпоряджатися на свій розсуд» [DUW: 1302]; tun und treiben – «заняття й робота» [DUW:
1570];
а) (nicht) V + (nicht) V, напр., nicht ruhen und nicht rasten (geh) – «працювати, не покладаючи рук» [НУФС,
т. 2: 123];
3) Adj + Adj (прикметник + прикметник) чи Adv + Adv (прислівник + прислівник), напр.: null und nichtig
– «той, що не має правової основи» [DUW: 1084]; fix und fertig – «надійний» [DUW: 1084].
Серед парних ФОСЕР було виокремлено ще й їхні підвиди, як от:
а) парні ФОСЕР з обов’язковим прийменником, які у мові вживаються у функції прислівника, напр.: mit /
in / nach / seit / aus / über + S und + S, напр.: über Stock und Stein – «долаючи всі перешкоди» [DUW: 147]; auf
Biegen und Brechen – «за всяку ціну, неодмінно» [НУФС, т. 1: 101]; in Not und Tod (geh.) – «при найважчих
обставинах, з найвищим ризиком» [DUW: 1084];
б) S + S + sein (у реченні вживаються у ролі присудка), напр., іn Amt und Würde (ірон.) – «в міцному та
певному матеріальному стані» [DUW: 100]; unter Dach und Fach sein – «успішно завершений» [DUW: 331];
в) Adv + Adv + sein, напр., hin und her gerissen sein – «розриватися, кидатися то в один, то в другий бік»
[НУФС, т. 1: 338];
г) парні ФОСЕР, які вживаються лише з одним певним дієсловом, напр.: etw. unter Dach und Fach bringen
– «довести щось до успішного завершення» [DUW: 331]; einer Sache Tür und Tor öffnen – «цілковито спияти
справі» [DUW: 1571];
ґ) тьохскладові парні ФОСЕР, напр., mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen – «все пополам, і радість, і
горе» [НУФС, т. 2: 54].
Наступні поодинокі парні ФОСЕР мають різноманітні структури, які не можна віднести до названих вище,
напр., nie mehr, nie wieder – «більше ніколи!» [НУФС, т. 2: 79]; ohne / für /um nichts und wieder nichts – «даремно, марно» [НУФС, т. 2: 78]; Stück für Stück (diese Ware kostet 3 Mark) – «за кожну одиницю товару» [БНРС,
т. 2: 507].
Заслуговують на розгляд також й мінімальні ФОСЕР, що виникли шляхом синтаксичної спеціалізації,
коли сполучення слів слідують у чітко фіксованій граматичній формі. Уперше думку про синтаксичну спеціалізацію як один із способів фразеотвору висловив В. В. Виноградов [2, с. 357], більш детальніше її розглядав
С. І. Ожогов [8]. Пізніше активну участь граматичних засобів у формуванні фразеологічних одиниць досліджували багато інших вчених [2, с. 358–359; 7; 4; 10, с. 3-14].

92

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

У структурній організації мінімальних ФОСЕР особливу роль відіграє план вираження. Основою фразео
логізації мінімальних ФОСЕР є не переносно-образне перетворення, а характер синтаксичного функціонування при закріпленій граматичній формі, обумовленій лексичними особливостями компонентів сполучення
[3], [7], [8], [4]. Синтаксичний чинник може впливати на процес фразеологізації змінних сполучень слів порізному. Вказівним мінімумом у синтаксичному контексті є синтаксична функція ключового слова чи словосполучення у відношенні до слова, що реалізується семантично, або синтаксична функція самого слова, що
реалізується, у реченні. ФОСЕР з структурою Präposition + S (прийменник + іменник») мають свої прототипи
у вільному вжитку. Виникає питання, як вони ідіоматизуються і чи виникають вони з прийменниково-відмінкової форми чи в результаті більш розгорнутої ФО, та як змінюється функція й значення прийменника,
який у ФО втрачає роль «службової частини». Вважаємо, що в основі такого роду ФОСЕР лежить прийменниково-відмінкова форма з метафоричним змістом. На пряме значення іменника нашаровується додатковий
зміст, який і стає домінуючим. Наприклад: auf Abruf – «на вимогу покупця» [БНРС, т. 1: 54], gegen bar – «за
банкноти, за копійки» [RW, B.11: 92], in bar – «у формі банкнот та копійок» [RW, B. 11: 92]. При утворенні
мінімальних ФОСЕР синтаксична спеціалізація процесу фразеологізації змінних сполучень слів виявляється
у функції обставини чи присудка: auf Borg (kaufen) – «в кредит» [DUW: 277]. Найбільшу активність при ідіоматизації виявляють прийменниково-відмінкові сполучення з прийменниками auf, gegen, ohne, für, aus та ін.
Наприклад: auf die Gefahr hin – «ризикуючи» [НРС: 227], für / um / wegen nichts und wiederum nichts (ugs.) –
«безкоштовно» [RW, B. 11: 546], aus Not – «по необхідності» [НРФС: 418], im Belauf von (veraltet) – «на суму
в, сумою в» [DgWddS, B. 1: 344]. У досліджуваному корпусі ФО збереглися також латинські прийменники,
як от: bis dato (Kaufmannsprache) – «до сьогодні» [DgWddS, B. 1: 395]; per cassa – «за готівку» [БНРС: 187].
Більшість мінімальних ФОСЕР виконують функцію обставини у реченні, а інші – набувають прислівникового
значення. Підгрупу мінімальних ФОСЕР становлять мінімальні предикативні, утворені в результаті синтаксичної спеціалізації вільного сполучення. Облігаторним елементом у структурній моделі предикативних ФОСЕР є невизначений підмет, тобто Subjekt + його дії, стан, позиція. Ці ФОСЕР вживаються у ролі присудка,
напр.: j-d steht sich auf …– «у когось прибуток складає...» [НУФС, т. 2: 216], j-d steht sich gut (schlecht) – «хтось
живе добре (погано) [НУФС, т. 2: 216]. Мінімальні ФОСЕР є широко вживаними в економічній сфері сучасної
німецької мови, приблизна кількість яких становить 126 одиниць.
Заслуговують на увагу ФОСЕР з синтаксичними аномаліями. Ця проблема розглядалася детально німецькими дослідниками. Синтаксично-структурні аномалії таких ФОСЕР гарантують їм стабільність та обмежують їх трансформації у мові. Розглянемо детальніше аномалії в синтаксичних структурах досліджуваних
фразеологічних одиниць, а саме: а) неузгоджене вживання прикметника чи дієприкметника у функції прикметника, напр.: frei Haus; frei Gelaβ; frei Keller – «з безкоштовною доставкою товару до місця призначення
« [НУФС, т. 1: 314]; ein gerüttelt Maβ (an Schuld) – «досить високий ступінь (боргу)» [15, с. 48]; б) препозиція
до генетива, напр.: in Teufels Küche kommen – «потрапити у скрутне становище» [DUW: 1529]; aus aller Herren
Ländern – «скрізь, усюди» [НУФС, т. 1: 325]; в) аномалії у вживанні артикля, напр., auf Drat sein «бути уважним та в стані розпізнати ситуацію та використати її» [DUW: 360]; Schliff backen – «зазнати фіаско» [НУФС,
т. 2: 166]; г) аномалії у вживанні прийменників, напр., jmd / etwas ist nicht ohne «щось є важливішим ніж
здається» [DUW: 1097]; ґ) аномалії у вживанні займенників, напр., jmdm eins auswischen – «завдати шкоди;
підлаштувати каверзу» [DUW: 196].
Даний пошук дає підстави стверджувати, що фразеологічні одиниці у своїй скарбничці вміщують не лише
неповторну семантику, а й свої реліктові синтаксичні структури, які зберегли та пронесли крізь віки. У статті
було піднято лише окремі питання глобальної проблеми повного й всебічного вивчення феномену фазеологічних одиниць.
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СЛОВА-КОМПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглянуто структурно-генетичні особливості слів-композитів в сучасній українській сільськогосподарській термінології як цілісній системі.
Ключові слова: сучасна українська сільськогосподарська термінологія, композити, структурно-генетичний аналіз.
В статье рассмотрены структурно-генетические особенности слов-композитов в современной украинской сельскохозяйственной терминологии как целостной ситеме.
Ключевые слова: современная украинская сельскохозяйственная терминология,композиты, структурногенетический анализ.
The present article investigates productive ways of terms formation in the composite words of the modern Ukrainian
terminology of agricultural domain.
Key words: modern ukrainian agricultural terminology, terminological system, composite words.

Сучасний стан розвитку науки і агровиробництва зумовлює постійний розвиток термінології галузі, її надзвичайну численність і гетерогенність, що викликає необхідність подальшої систематизації та упорядкування
сільськогосподарської термінології. Сьогодні основоскладання є одним із найпотужніших засобів поповнення складу українських терміносистем. Системність терміна виявляється не тільки у його точній співвіднесеності з науковими або виробничими поняттями, але й у мовному оформленні. Словотвірно-структурні особливості термінів були об’єктом дослідження у ґрунтовних розвідках українських і зарубіжних мовознавців,
зокрема Н.Васильєвої, М.Володіної, В.Даниленко, А.Д’якова, Т.Канделакі, Т.Кияка, Н.Клименко, І.Кочан,
А.Крижанівської, Д.Лотте, Г.Мацюк, В.Овчаренка, Г.Онуфрієнко, Т.Панько, Н.Подольської, Ж.Селяра,
С.Соколової, А.Суперанської. Переконливий і ефективний підхід у тлемаченні композитів реалізується в працях Л.Азарової, К.Городенської, А.Карпіловської, Н.Клименко, І.Ковалика, О.Селіванової та ін. За висновками дослідників, у термінології концентруються і стають продуктивними ті словотвірні моделі, які допомагають розкрити понятійну сутність терміна. До них належать і моделі основоскладання як такого способу,
при якому взаємодіють дві або кілька мотивуючих основ. Щодо української сільськогосподарської термінології, терміни-композити частково розглядалися тільки в окремих її підсистемах: біологічній (Л.Симоненко,
Н.Кобзар), ботанічній (І.Сабадош), ветеринарній (М.Дмитрук), виноградарській (Ж.Красножан), гідромеліоративній (Л.Малевич), екологічній (С.Овсейчик), зоологічній (О.Карабута), термінології садівництва
(Л.Костенко), органічної хімії (Н.Цимбал), терміносистемі назв городніх культур (Т.Марченко), сільського
будівництва (В.Присяжнюк), тваринництва (Г.Халімоненко), термінології сільськогосподарського машинобудування (С.Стасевський), термінології загального землеробства (С.Любарський), назв сільськогосподарських угідь і процесів їх обробітку (Л.Голіченко), економіки агропромислового комплексу (Т.Кравченко).
Учені підкреслюють тезу про взаємозв’язок і взаємопроникність сучасних термінологічних підсистем сільськогосподарської галузі, доводять, що композитний спосіб термінотворення посів у них важливе місце, розширивши систему термінів, що задовольняють спеціальним вимогам. Але на сьогодні відсутні спроби спеціальних досліджень з питань слів-композитів у сучасній українській сільськогосподарській термінології як
цілісній системі, що разом із вищезазначеними факторами зумовлює актуальність нашої розвідки. Метою
роботи є спроба структурно-генетичного аналізу термінів-композитів в українській сільськогосподарській
термінології як цілісній системі.
Спираючись на попередні дослідження, аналізовану термінологію розглядаємо як сукупність лексичних
засобів, що обслуговують теорію і практику сільськогосподарського виробництва і включають крім суто сільськогосподарської загальнонаукову, загальнотехнічну і загальнолітературну лексику, яка в певному контексті набуває функцій та ознак спеціального терміна. Терміносистему сільського господарства розуміємо як
відносно упорядковану систему термінів галузі, що набуває ознак організованості поступово з розвитком
мови, науки, техніки, виробництва. Композити, услід за О.Селівановою, визначаємо як номінативні одиниці,
ціліснооформлені графічноі лексико-граматично, які мають дві чи більше ономасіологічні ознаки (у словотворі – твірні основи чи корені) [16, с. 228]. При цьому узуальний статус аналізованих композитів закріплений
фаховою лексикографією або незалежним уживанням як мінімум у трьох україномовних фахових джерелах.
Одним із найпродуктивніших різновидів морфологічного способу творення у сільськогосподарській термінології є основоскладання, оскільки створені завдяки композиції терміни мають ряд суттєвих переваг перед іншими номінаціями. Терміни цього типу виступають засобом мовної економії, оскільки коротші за словосполучення і водночас можуть висловити в одному слові два або більше понять відповідної галузі знань. Об’єднання
в одному слові по кілька основ дає можливість схарактеризувати поняття, предмети, явища за кількома ознаками. Суцільнооформленість, стислість, однозначність співвідношення між поняттям і словом дає перевагу
термінам цього типу як перед простими термінами, так і перед термінологічними словосполученнями.
Структурно-генетичний аналіз показав, що у складі досліджуваної термінології існує три різновиди
композитів залежно від їх складових частин: 1) терміни, до складу яких входять тільки питомі компоненти, наприклад, борозномір, вологовбирач, гичкопідіймач, гребнеутворювач, легкообтічність, качанозбирач,
снігоплуг, снопорозрівнювач; 2) терміни, до складу яких входять питомі та іншомовні частини, наприклад,
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газообмін, коконосушарня, соломопрес, сортовипробування, птахофабрика, свиноферма, ґрунтофреза, зернофураж; 3) терміни, складовими компонентами яких є іншомовні, зокрема міжнародні терміноелементи,
наприклад: агробіологія, агропаспорт, біорезонанс, біофабрика, вакцинотерапія, гідрорежим, зооінженерія,
кріоконсервація, мікрорельєф, педопарцела. Для поєднання складових частин у структурі термінів цього типу
використовуються притаманні українській літературній мові інтерфікси -о- та -е-. Аналіз термінів-композитів
сільськогосподарської галузі засвідчив, що що серед них переважають двоосновні складні утворення, але зафіксовані й терміни з декількома основами (високотермостійкий). Таким чином, серед термінів-композитів
сільськогосподарської сфери функціонують питомі, гібридні, комбіновані та іншомовні складові. На думку
С.Адліванкіна, поєднання іншомовних морфем з питомими морфемами мови-реципієнта є одним із цікавих
видів взаємодії іншомовної та питомої лексики, таким словам-гібридам притаманна своєрідна «внутрішня
валентність» [1, с. 12]. Іншомовні основи та афікси становлять одну із ланок у словотворі будь-якої мови. З
одного боку, вони розвиваються за законами, які певною мірою збігаються із законами розвитку мови-реципієнта (наприклад, їх синонімічні, антонімічні зв’язки з питомою лексикою, виникнення нових словотвірних
типів і т. п.), з іншого боку, система запозичень впливає на словотвір мови-реципієнта і може сприяти появі
нових словотвірних моделей, раніше не властивих їй. У сучасній українській сільськогосподарській термінології серед складних похідних домінують терміни-гібриди – деривати з різномовними коренями. Аналіз
сільськогосподарської термінології дає підстави погодитися з висновками Г.Онуфрієнко про те, що такі одиниці утворюють відкриту, динамічну, структурну, ієрархічну, постійно й інтенсивно прогресуючу лексичну
множину [15, с. 82].
Питання про відмежування композитів від складених термінів є досі дискусійним у сучасному мовознавстві,
що і дає нам підстави розглянути проблему в рамках аналізованої термінології. Слова-терміни такого зразка
по-різному розглядаються у мовознавстві. Одні автори трактують їх як словосполучення (В.Даниленко), інші
– як складні слова (Н.Клименко), ще інші – як перехідний вид між словосполученням і складним словом (зокрема, М.Шанський, М.Степанова називають подібні складні слова «потенціальними словами», Л.Лисиченко,
І.Ковалик – «слова-прикладки», Н.Клименко – «юкстапозитами»). Складеному слову як спеціальному об’єкту
дослідження присвячена праця І.Галенко [4, с. 63], у якій зазначається, що термінологічне використання слів
у зв’язку з їх лексикалізацією дає підставу вважати утворення такого типу складними словами. Доречним
буде зауважити, що «в історичному плані словоскладання розглядається як перший ступінь творення складних слів, другим є основоскладання» [9, с. 4]. Сучасні дослідники пропонують такі критерії композитності:
денотативний, семантичний, синтаксичної цілосності, лексико-граматичної єдності [16, c. 228-229]. На нашу
думку, лише комплекс ознак може відмежувати композити від інших типів термінологічних одиниць. У цілому, словоскладання в аналізованій терміносистемі є менш продуктивним засобом термінотворення, ніж
основоскладання. Структурно-генетичний аналіз дозволяє виокремити три основні групи термінів-складених
слів: перша група – терміни, компоненти яких є питомими за походженням, наприклад, живильник-змішувач,
плуг-лущильник, розтяг-стиск; друга група складається з термінів, одним із компонентів яких є іншомовна
лексема, наприклад, екран-відбивач, платформа-підбирач, рослина-коменсал, насос-емульсатор, тваринаеталон, трактор-тягач; третя група – терміни, всі компоненти яких мають іншу мову за генетичне джерело:
басейн-барботер, еліта-рекорд, зонд-пенетратор, культура-сидерат, сорт-інтродуцент. Виявлено незначну кількість термінів, один або два з компонентів яких є композитами. Найбільше поширення такі терміни
набули у підсистемі сільськогосподарського машинобудування, наприклад: борозноріз-профілеутворювач,
удобрювач-гребнеутворювач, снігорозорювач-валкувач. Такі терміни дозволяють у межах одного слова продемонструвати атрибутивно-предметні та гіперо-гіпонімічні відношення.
Таким чином, слова-композити виявляють досить високий ступінь активності позначання наукових і виробничих понять і реалій у сучасній українській сільськогосподарській термінології. Пріоритетними для композитів вважаємо номінативно-дефінитивну функцію і системність. Утворення і функціонування термінів-композитів ґрунтується на поняттєвих зв’язках і є своєрідним способом показу системних зв’язків між поняттями
сучасного сільського господарства. Перспективним уважаємо вивчення композитів у когнітивно-ономасіологічному ракурсі, що сприятиме розробленню нової типології мотиваційних відношень і типів композиції.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
Стаття присвячена такому поняттю як перекладацька еквівалентність. Автор розглядає п’ять типів
еквівалентності на різних рівнях: цілі комунікації, опису ситуації, висловлювання, повідомлення та мовних
знаків. Розглянуті характерні риси перекладу і типи еквівалентних відносин між вихідним і кінцевим текстом
обумовлені специфікою перекладу як лінгвістичного явища, яке відбувається в рамках міжмовної комунікації.
Ключові слова: еквівалентність, комунікація, переклад, семантичне перефразування, синтаксична трансформація.
Данная статья посвящена такому понятию как переводческая эквивалентность. Автор рассматривает
пять типов эквивалентности на различных уровнях: цели коммуникации, описания ситуации, высказывания,
сообщения, языковых знаков. Рассмотренные характерные черты перевода и типы эквивалентных отношений между исходным и конечным текстом обусловлены спецификой перевода как лингвистического явления,
происходящего в рамках межъязыковой коммуникации.
Ключевые слова: эквивалентность, коммуникация, перевод, семантическое перефразирование, синтаксическая трансформация.
The article is dedicated to such a notion as translation equivalence. The author reveals five types of equivalence
at different levels: purpose of communication, description of the situation, statement, message, language signs. The
examined characteristic features of translation between the original and final texts are stipulated by translation as a
linguistic phenomenon which occurs within cross-language communication.
Key words: equivalence, communication, translation, semantic paraphrasing, syntactic transformation.

Понятие эквивалентности раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним из центральных
понятий современной теории перевода. Вследствие отсутствия тождества отношение между содержанием
оригинала и перевода был введен термин «эквивалентность», обозначающий общность содержания, т.е.
смысловую близость оригинала и перевода [2].
Поскольку важность максимального совпадения между оригиналом и переводом очевидна, эквивалентность рассматривается как основной признак и условие существования перевода. Во-первых, условие эквивалентности должно включаться в само определение перевода. Так, Дж.Кэтфорд определяет перевод как
замену текстового материала на одном языке эквивалентным текстовым материалом на другом языке. Вовторых, понятие «эквивалентность» приобретает оценочный характер: «хорошим», или «правильным», переводом признается только эквивалентный перевод. В-третьих, поскольку эквивалентность является условием
перевода, задача заключается в том, чтобы определить это условие [4, с. 63].
До последнего времени в теории перевода ведущее место принадлежало лингвистическим теориям перевода, в которых доминирует традиционное представление о том, что главную роль в переводе играют
языки. При таком подходе задачи переводчика могут быть сведены к максимально точной передачи текста
оригинала языком перевода в его полном объёме. Некоторые определения перевода фактически подменяют эквивалентность тождественностью, утверждая, что перевод должен полностью сохранять содержание
оригинала. А.В. Федоров, используя вместо «эквивалентности» термин «полноценность», говорит, что эта
полноценность включает исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника. Однако этот тезис
не находит подтверждения в наблюдаемых фактах [6, с. 114]. Второй подход к решению проблемы переводческой эквивалентности заключается в попытке обнаружить в содержании оригинала какую-то инвариантную
часть, сохранение которой необходимо и достаточно для достижения эквивалентности перевода. Наиболее
часто на роль такого инварианта предлагается либо функция текста оригинала, либо описываемая в этом тексте ситуация. Третий подход к определению переводческой эквивалентности можно назвать эмпирическим.
В.Н. Комиссаров сформулировал теорию уровней эквивалентности, согласно которой, в процессе перевода
устанавливаются отношения эквивалентности между уровнями оригинала и перевода. В плане содержания
оригинала и перевода, он выделил пять содержательных уровней: 1) уровень цели коммуникации; 2) уровень
описания ситуации; 3) уровень высказывания; 4) уровень сообщения; 5) уровень языковых знаков [3].
Согласно теории В.Н. Комиссарова, эквивалентность перевода заключается в максимальной идентичности
всех уровней содержания текстов оригинала и перевода. Полностью или частично эквивалентные единицы
и потенциально равноценные высказывания объективно существуют в исходящем языке и в языке перевода,
однако их правильная оценка, отбор и использование зависят от знаний, умений и творческих способностей
переводчика, от его умения учитывать и сопоставлять всю совокупность языковых и экстралингвистических
факторов.
Комиссаров различает потенциально достижимую эквивалентность, под которой понимается максимальная общность содержания двух разноязычных текстов, допускаемая различиями языков, на которых созданы
эти тексты, и переводческую эквивалентность – реальную смысловую близость текстов оригинала и перевода,
достигаемую переводчиком в процессе перевода. Пределом переводческой эквивалентности является максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения содержания оригинала при переводе.
Различия в системах исходного языка и языка перевода и особенностях создания текстов на этих языках
в разной степени могут ограничивать возможность полного сохранения в переводе содержания оригина© А. В. Жук, 2014
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ла. Поэтому переводческая эквивалентность может основываться на сохранении (и соответственно утрате)
разных элементов смысла, содержащихся в оригинале. В зависимости от того, какая часть содержания передается в переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные уровни (типы) эквивалентности.
Но главным остаётся то, что на любом уровне эквивалентности перевод может обеспечивать межъязыковую
коммуникацию.
Рассмотрим эквивалентность на уровне цели коммуникации. Любой текст выполняет какую-то коммуникативную функцию: сообщает какие-то факты, выражает эмоции, устанавливает контакт между собеседниками, требует от слушателя какой-то реакции или действий и т.п. Наличие в процессе коммуникации подобной
цели определяет общий характер передаваемых сообщений и их языкового оформления [5, с. 90].
Эквивалентность переводов этого типа заключается в сохранении только той части содержания оригинала,
которая указывает на общую речевую функцию текста в акте коммуникации и является целью коммуникации.
Для отношений между оригиналами и переводами характерно: 1) несопоставимость лексического состава и
синтаксической организации; 2) невозможность связать лексику, структуру оригинала и перевода отношениями семантического перефразирования или синтаксической трансформации; 3) отсутствие реальных или
прямых логических связей между сообщениями в оригинале и переводе, которые позволили бы утверждать,
что в обоих случаях сообщается об одном и том же; 4) наименьшая общность содержания оригинала и перевода по сравнению со всеми иными переводами, признаваемыми эквивалентными.
Переводы выполняются, когда более детальное воспроизведение содержания невозможно, а также когда
такое воспроизведение приведет рецептора перевода к неправильным выводам, вызовет у него совсем другие
ассоциации, чем у рецептора оригинала, и тем самым помешает правильной передаче цели коммуникации.
Рассмотрим эквивалентность на уровне описания ситуации. В этом типе эквивалентности общая часть содержания оригинала и перевода не только передает одинаковую цель коммуникации, но и отражает одну и ту же
внеязыковую ситуацию, т.е. совокупность объектов и связей между объектами [1, с.15]. Более полное воспроизведение содержания оригинала далеко не означает передачи всех смысловых элементов оригинала. Сохранение
указания на одинаковую ситуацию сопровождается в переводах этого типа значительными структурно-семантическими расхождениями с оригиналом. Здесь характерна идентификация в оригинале и переводе одной и той
же ситуации при изменении способа ее описания. Основой смыслового отождествления разноязычных текстов
служит универсальный характер отношений между языком и экстралингвистической реальностью [6].
Таким образом, для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно: 1) несопоставимость лексического состава и синтаксической организации; 2) невозможность связать лексику и структуру
оригинала и перевода отношениями семантического перефразирования или синтаксической трансформации;
3) сохранение в переводе цели коммуникации; 4) сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию.
Рассмотрим эквивалентность на уровне высказывания. Сопоставление оригиналов и переводов этого типа
обнаруживает следующие особенности: 1) отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической
структуры; 2) невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями синтаксической трансформации; 3) сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же ситуации, что и в оригинале; 4) сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых осуществляется описание ситуации в
оригинале [7, с. 34].
Общность основных понятий означает сохранение структуры сообщения, когда для описания ситуации в
оригинале и переводе выбираются одни и те же ее признаки. Если в предыдущих типах эквивалентности в
переводе сохранялись сведения относительно того, «для чего сообщается содержание оригинала» и «о чем в
нем сообщается», то здесь уже передается и «что сообщается в оригинале», т.е. какая сторона описываемой
ситуации составляет объект коммуникации.
Рассмотрим эквивалентность на уровне сообщения. Здесь наряду с тремя компонентами содержания,
которые сохраняются в третьем типе, в переводе воспроизводится и значительная часть значений синтаксических структур оригинала. Отношения между оригиналами и переводами характеризуются: 1) значительным,
хотя и неполным параллелизмом лексического состава – для большинства слов оригинала можно отыскать
соответствующие слова в переводе с близким содержанием; 2) использованием в переводе синтаксических
структур, аналогичных структурам оригинала или связанных с ними отношениями синтаксического варьирования, что обеспечивает максимально возможную передачу в переводе значения синтаксических структур
оригинала; 3) сохранением в переводе цели коммуникации, указания на ситуацию и способа ее описания.
При невозможности полностью сохранить синтаксический параллелизм несколько меньшая степень инвариантности синтаксических значений достигается путем использования в переводе структур, связанных с
аналогичной структурой отношениями синтаксического варьирования. В четвертом типе эквивалентности
отмечаются три основных вида такого варьирования: 1) использование синонимичных структур, связанных
отношениями прямой или обратной трансформации; 2) использование аналогичных структур с изменением
порядка слов; 3) использование аналогичных структур с изменением типа связи между ними [8, с. 25].
Рассмотрим эквивалентность на уровне языковых знаков. Здесь достигается максимальная степень близости содержания оригинала и перевода, которая может существовать между текстами на разных языках.
Для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно: 1) высокая степень параллелизма
в структурной организации текста; 2) максимальная соотнесённость лексического состава: в переводе можно
указать соответствия всем знаменательным словам оригинала; 3) сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала [1, с. 20].
Итак, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Перевод не предполагает создания тождественного текста, а отсутствие тождества не может служить доказательством невозможности
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перевода. Утрата каких-то элементов переводимого текста при переводе не означает, что этот текст «непереводим»: такая утрата обычно и обнаруживается, когда он переведен и перевод сопоставляется с оригиналом.
Невозможность воспроизвести в переводе какую-то особенность оригинала – это лишь частное проявление
общего принципа нетождественности содержания двух текстов на разных языках. Отсутствие тождественности отнюдь не мешает переводу выполнять те же коммуникативные функции, для выполнения которых был создан текст оригинала. Специфика перевода, отличающая его от всех других видов языкового посредничества,
заключается в том, что он предназначается для полноправной замены оригинала и что рецепторы перевода
считают его полностью тождественным исходному тексту.
Рассмотренные характерные черты перевода и типы эквивалентных отношений между исходным и
конечным текстом обусловлены спецификой перевода как лингвистического явления, происходящего в рамках межъязыковой коммуникации. Различия, какими бы значительными они ни казались, не меняют сущности переводческого процесса, его общелингвистической основы. Любой вид перевода остается переводом со
всеми его особенностями, определяемыми соотношением языков.
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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ПОНЯТТЄВИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті здійснено спробу визначення поняттєвих ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові на
основі концептуального аналізу словникових тлумачень. Автор пропонує схему дослідження синонімічних засобів
вираження семантики перетворення, необхідну для когнітивного моделювання структури концепту в цілому.
Ключові слова: концептуальний аналіз, синонімія, семантика, концепт, перетворення
В статье осуществлена попытка определения понятийных признаков концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ в украинском языке с помощью концептуального анализа словарных толкований. Автор предлагает схему исследования синонимических средств выражения семантики превращения, необходимую для когнитивного моделирования структуры концепта в целом.
Ключевые слова: концептуальный анализ, синонимия, семантика, концепт, превращение
The article attempted to determine the conceptual attributes of the concept TRANSFORMATION in the Ukrainian
language through a conceptual analysis of word interpretations. The author proposes a scheme for the study of means
of expression synonymous semantics conversion necessary for cognitive modeling structure of the concept as a whole.
Keywords: conceptual analysis, synonymy, semantics, concept, transformation

Постановка проблеми. Дослідження окремого концепту здійснюється, зазвичай, шляхом аналізу вербалізованих результатів когнітивної діяльності. Методика концептуального аналізу спрямована на зміст та
загальну здатність змісту розглядуваного концепту до структурації, між тим серед мовознавців побутують
протилежні позиції з питання можливості такого моделювання. Так, якщо розглядати концепт як семантичний інваріант, то припускається, що він має досить жорстку структуру [10], з іншого боку, за умов розуміння
концепту як ментального утворення з динамічною сіткою відношень з іншими концептами дослідники приходять до думки про відсутність в структурі концепту чіткості, її дифузності [9]. Між тим аналіз ключових
робіт зі структури концепту дозволяє стверджувати, що дослідники різних наукових шкіл вбачають у його
складі певні подібні базові компоненти: образ, поняття й додаткові ознаки (ціннісна складова [3; 12], значеннєва складова [1], когнітивний і прагматичний імплікаціонал [8], інтерпретаційне поле [9] тощо), і за думкою
Р. М. Фрумкіної, «між різними авторами немає згоди не тільки в тому, який набір процедур слід уважати концептуальним аналізом, але немає згоди й у тому, що ж слід уважати результатом» [13, c. 96]. Тому прикладні
дослідження, здійснені на матеріалі різних мов та різних концептуальних сфер, видаються актуальними не
тільки у розрізі уточнення методологічних схем концептуального аналізу, а й завдяки розширенню самої дослідницької бази. Слід зазначити, що феномен перетворення широко вивчався у різних галузях сучасного гуманітарного знання, зокрема філософії та культурології (В. Я. Пропп О. Ф. Лосєв, Вяч. Вс. Іванов); психології
(З. Фройд, Е. Канетті, К.-Г. Юнг), а мовознавчі аспекти феномену перетворення досліджувалися починаючи
від О. О. Потебні та Р. О. Якобсона та закінчуючи працями сучасних науковців Н.В. Слухай, М.О. Кравченка,
Л.Ю. Дикаревої, О. А. Москвічовою та ін. При цьому вивчення саме концептуалізації ПЕРЕТВОРЕННЯ здійснювалося переважно на матеріалі російської та англійської мов, тоді, як її експлікація на українознавчому
матеріалі не привертала уваги лінгвістів, тим більше, не здійснювалася методами концептуального аналізу,
що й зумовлює новизну й актуальність обраної для розвідки теми. На меті пропонованої статті – спроба
визначення поняттєвих ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові шляхом аналізу словникових
тлумачень як способу об’єктивації зазначеного концепту в українській мові.
Виклад основного матеріалу. Варіативність засобів об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, неоднорідність змісту й різноманітність ознак, закладених у ядерних одиницях його вербалізації,
утруднює вибір «імені поля» для досліджуваного концепту. Зазвичай під «іменем поля» розуміють лексичну
одиницю, що називає поле і виражає його загальний (категоріальний) зміст (інакше – архісему). Лексема
перетворення, обрана на позначення відповідного концепту та імені поля, відзначена необхідними для цього
характеристиками, що відповідають вимогам, зазначеним у працях Ю. М. Караулова [4, c. 139] та О. М. Кузнєцова [5, c. 15, с. 76]. При визначенні ключової лексеми ми виходимо із припущення, що ця лексема повинна характеризуватися найбільшою актуальністю, неспеціалізованістю, незапозиченістю й продуктивністю
в словотворі інших складових концепту. Домінантний елемент у повному обсязі й з найбільшою регулярністю повинен передавати базові відтінки значення досліджуваного поля. Слід додати, що на лексичному рівні
концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ репрезентується рядом лексичних одиниць, що належать до різних частин мови,
включаючи їхні прямі й переносні значення, а також деякими дескрипціями.
У ході вивчення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ і виявлення мовних засобів його об’єктивації в українській
мові встановлено, що в семантичній проекції концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ має різні способи мовної репрезентації; одним із продуктивних є використання синонімічних засобів мови / мовлення. Це, у свою чергу, надає можливості розглядати в перспективі зміст і структуру концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ та потенціал його
об’єктивації в українській мові як функціонально-семантичного поля.
Одне з найважливіших джерел інформації про семантичне наповнення концепту – лексикографічне. Слід
зауважити, що лексичні значення слів, що належать до певної концептуальної сфери, безумовно, не відбивають усього змісту концепту, однак кожне з них, за слушною думкою І. А. Стерніна, «є частиною концепту,
© Г. О. Звонко, 2014
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називаною регулярно використовуваним і відтворюваним у даному співтоваристві мовним знаком, що й є
комунікативно релевантною для даної лінгвокультурної спільноти частиною концепту» [9, c. 257]. Таким чином, саме вивчення лексикографічного матеріалу дозволяє відновити певний обсяг значеннєвого наповнення
концепту, яким він постає в загальнонаціональній свідомості.
Методика лексикографічного опису значеннєвого наповнення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ припускає, щонайменше, опис усіх лексем, що містять кореневу морфему основного слова, при цьому частиномовна приналежність тієї або іншої одиниці зазвичай не має принципового значення для виявлення того або іншого значеннєвого компонента. Проте головну роль у отриманні необхідних даних дає звернення до інших слів однієї
синонімічної групи з семантичними компонентами концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ (пор.: перетворення, зміна,
метаморфоза, трансформація тощо).
Зауважимо, що мовні тлумачні словники останнього часу поєднуються деякими спільними рисами, серед
яких основною є безперечна орієнтація на академічний Словник української мови (далі – СУМ) в 11-ти томах
(1970–1980), тобто, попри очевидний вплив радянської ідеології, що відбито насамперед у емоційно-оцінних
компонентах значень деяких груп лексики та на формулюванні деяких дефініцій, СУМ на сьогоднішній день
залишається єдиним авторитетним тлумачним словником української мови, що й обумовлює вибір його у
якості джерела нашого дослідження.
З іншого боку, формулювання лексичних значень у СУМі відбивають переважно поняттєву складову концептуального змісту, причому в гранично короткому та узагальненому вигляді. Це може утруднювати реконструкцію реального концептуального змісту, а тому в процесі аналізу змісту концептуальних структур на
основі синхронічних джерел вважається за потрібне залучати інші різноманітні дані для визначення передусім мотиваційних, образних та ціннісних концептуальних ознак (зокрема, синонімічні й антонімічні, фразеологічні, історичні та етимологічні, асоціативні, пареміологічні словники та реєстри).
Аналіз одиниць концептосфери ПЕРЕТВОРЕННЯ наочно продемонстрував, що найбільш актуальними
для неї є виділені нижче смислові компоненти, що можуть розглядатися як поняттєві когнітивні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Передусім перетворення представляється як «дія і стан за знач. перетворювати, перетворити і перетворюватися, перетворитися; як різка або несподівана зміна, що відбувається з ким-, чим-небудь» (СУМ:
6, с. 275), тобто як явище, що характеризується певними темпоральними рамками (різкість, несподіваність),
має щонайменше суб’єкт та об’єкт, а також може носити рефлексивний характер (пор.: взаємоперетворення,
самозміна).
У такому розумінні до одиниці перетворення семантично близькою є одиниця видозміна, що тлумачиться
у першому значенні як «змінювання певних ознак, властивостей у чому-небудь» (СУМ: 1, с. 391). Тлумачення
свідчить, що перетворення може бути як повним, так і неповним, таким, що передбачає динаміку однієї чи
декількох ознак без абсолютної зміни, яка, у свою чергу, позначається лексемою метаморфоза2 – «докорінна
зміна, перетворення кого-, чого-небудь» (СУМ: 4, с. 686) з іншого боку метаморфоза1 («перетворення однієї
форми чого-небудь в іншу; видозміна» – СУМ: 4, с. 686) є синонімом лексичних одиниць формозміна та видозміна. Зазначимо, що у даному тлумаченні використано й ім’я поля – перетворення. У подальших – 3-му
й 4-му значеннях визначається, що метаморфоза у рослин – це «зміна форми й структури органів у процесі
історичного розвитку внаслідок пристосування їх до виконання тих чи інших функцій» (СУМ: 4, с. 686), тобто даний тип перетворення не позначений швидкістю, раптовістю, несподіваністю, а передбачає повільний
еволюційний філогенетичний перебіг; а метаморфоза у тварин – «глибоке перетворення організму в процесі його індивідуального розвитку; виявляється в різкій зміні будови й способу життя» (СУМ: 4, с. 686), що
вимагає також певної динаміки структури та функцій організму в процесі онтогенезу, між тим йдеться про
«глибину» та «різкість» такого перетворення, що сумнівно, зважаючи на метаморфози юнака на старця чи
дитини на зрілу людину.
До семантики лексеми перетворення близьким є значення лексеми перевтілення як «дії і стану за знач.
перевтілити і перевтілитися» (СУМ: 6, с. 147), тобто «надати кому-, чому-небудь нового вигляду, образу;
перетворювати когось, щось на кого-небудь іншого, що-небудь інше» (СУМ: 6, с. 147). Між тим у цьому тлумаченні спостерігаємо важливу концептуальну ознаку ПЕРЕТВОРЕННЯ – результативність як повне набуття
нового вигляду чи образу.
«Дія і стан за знач. перероджуватися, переродитися» (СУМ: 6, с. 269) позначається лексемою переродження як «зміна кого-, що-небудь до невпізнанності, надаючи нових якостей, нового вигляду і т. ін.» (СУМ:
6, с. 269). Лексема синонімічна до перевтілення і також вимагає завершеності перетворення до повного набуття системи нових властивостей та невпізнанності. Виходячи з 2-го, «ідеологічного» значення лексеми,
переродження може розглядатися й за оцінною шкалою може бути не тільки позитивним, а й негативним як
«ідейно-політичний занепад» (СУМ: 6, с. 269).
Лексема трансформація як «зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь»
(СУМ: 10, с. 233) тлумачиться як більш загальний феномен, проте тлумачення здійснюється за допомогою
синонімічних лексем зміна та перетворення, а також перевтілення як «зміни зовнішності, голосу, манер, поведінки тощо» (СУМ: 10, с. 233) зі спеціальною позначкою «у театральному, цирковому та естрадному мистецтві» (СУМ: 10, с. 233).
До семантичного простору поля ’перетворення’ належить і лексема потрясіння – у 2-му значенні «підрив
основ, докорінні зміни чого-небудь» (СУМ: 7, с. 430), хоча у тлумаченні даної лексеми більш цікавою постає
емоційна сема як вияв оцінної ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ – «сильна схвильованість, глибоке зворушення, тяжкі переживання» (СУМ: 7, с. 430).
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У самому загальному сенсі процес зміни (сюди ж – самозміни) є поступовим, протягом певного проміжку
часу переходом одних ознак об’єкта в інші, хоча темпоральний аспект значення лексеми зміна у тлумаченні
СУМ не відбито: «перехід, перетворення чого-небудь (перев. стану, руху, ознаки, властивості і т. ін.) у щось
якісно інше; змінювання» (СУМ: 3, с. 621), хоча приклади свідчать як про посилання на ідею часу (Зміна
порід відбувається повільно, протягом багатьох десятирічь), так і про контекстний паралелізм до лексеми
перетворення (Величезні зміни сталися в ході соціалістичного будівництва на Україні. Вона перетворилася
в квітучу соціалістичну республіку). Навпаки, відсутність процесу перетворення як такого визначає лексема
заміна, «дія, при якій замість одного предмета, явища і т. ін. виступав інший предмет, інше явище і т. ін., замість одного предмета, однієї особи береться інший предмет, інша особа» (СУМ: 3, с. 210).
Ідею перетворення несе у собі лексема варіювання як дія за значенням дієслова варіювати – «видозмінювати», «видозмінювати музичний твір..., зберігаючи основну тему», «змінюватися; бути різним» (СУМ:
1, с. 293). Таке перетворення не є повним, а припускає зміну певних структурних елементів чи функцій зі
збереженням основного призначення (ідеї, теми, тощо) об’єкту. У якості запозиченого синоніма до лексеми
варіювання можна навести лексичну одиницю реформа «перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує
основ існуючої структури» (СУМ: 8, с. 519), концептуальною ознакою перетворення, в якій є саме частковий
характер зміни, її неповнота, а іноді – несистемність. У зв’язку з цим варто навести й політико-ідеологічне
значення цієї лексеми: «політичне перетворення, що здійснюється панівним класом без порушення основ існуючого ладу» (СУМ: 8, с. 519) із яскравим негативним підтекстом.
Концептуальні ознаки ПЕРЕТВОРЕННЯ також спостерігаємо у лексем модифікація / модифікування на
позначення дії за дієсловом модифікувати «Піддавати модифікації (у 1 знач.); видозмінювати» (СУМ: 4,
с. 777), і у лексем переробка / перероблення як дія чи стан за дієсловом переробляти, перероблювати, переробити (СУМ: 6, с. 267), в останньому випадку визначається також концептуальна ознака результативності
перетворення; сюди ж слід додати й лексему переінакшення у такому ж значенні (СУМ: 6, с. 185). Крім того,
значення «перебудова, перетворення, зміна структури, форми організації, управління і т. ін.» (СУМ: 8, с. 507)
може бути об’єктивоване й лексемою реорганізація, хоча остання несе у собі концептуальну ознаку прикладного характеру процесу перетворення.
Лексема еволюція у пересічному значенні «процес зміни, розвитку кого-, чого-небудь» (СУМ: 2, с. 453)
передбачає такі концептуальні ознаки, як динаміка процесу перетворення з темпоральним чинником повільності, а інколи виступає й найважливішим фактором самого перетворення як такого: «Еволюція підготовляє
революцію і створює для неї ґрунт» (СУМ: 2, с. 453).
Своєрідним протиставленням до лексеми еволюція виступає лексема переворот на об’єктивацію «різкої
зміни, зламу в розвитку, ході чого-небудь, в існуючому порядку речей, у чиємусь житті і т. ін.» (СУМ: 6,
с. 146) за концептуальною ознакою ’моментальність’, ’висока швидкість відбуття процесу’. У своєму політико-ідеологічному значенні переворот «насильственна зміна правлячої групи, партії» (СУМ: 6, с. 146) також
протиставляється революції «докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до ліквідації віджилого суспільного ладу і утвердження нового, прогресивного» (СУМ: 8, с. 475) як негативне – позитивному.
При цьому ж у широкому значенні лексеми революція розуміється як «переворот у якій-небудь галузі, що
призводить до докорінного перетворення, удосконалення чого-небудь» (СУМ: 8, с. 475). У переносному значенні революційне перетворення може об’єктивуватися лексемою стрибок «різка, нерівномірна, без плавних,
поступових переходів зміна в чому-небудь, у розвитку чогось» (СУМ: 9, с. 765), проте тут, можливо, наявні лише квантитативні ознаки перетворення, пор.: здійснити гігантський (велетенський) стрибок до чого
– «швидко й успішно розвинутися, виявити великі успіхи в чому-небудь» (СУМ: 9, с. 765). Якщо лексеми
переворот та революція позначені концептуальною ознакою свідомості та закономірності перетворення, то,
на відміну від них, у лексемі пертурбація «несподівана зміна, порушення звичайного стану, нормального порядку проходження чого-небудь, що вносить ускладнення, розлад, безлад у щось» (СУМ: 6, с. 334) міститься
концептуальна ознака некерованості процесу, несподіваності та швидкості його виникнення та розвитку з
оцінним – переважно негативним – компонентом.
У лексемах коректив «часткова зміна або виправлення чого-небудь; поправка» (СУМ: 4, с. 287), виправлення «дія за значенням виправити», «усуваючи хиби, вади, помилки, робити правильним, таким, який відповідає певним вимогам» (СУМ: 1, с. 459), зрушення «помітна зміна в чому-небудь у кращий бік; помітний рух
уперед, успіх» (СУМ: 3, с. 719) визначається повнота / неповнота та результативність процесу перетворення,
а також надаються оцінні відтінки значення: виправити «змінювати на краще, робити кращим» та «позбавляючи вад, перевиховуючи, робити кращим» (СУМ: 1, с. 459), справу зрушити [з місця (з мертвої точки)]
– «почати діяти, робити що-небудь для здійснення якоїсь справи» (СУМ: 3, с. 719).
Окремі оцінні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ можна спостерігати в антонімічних парах ускладнення
(з позитивними семантичними компонентами ’різноманітність’, ’насиченість’ та відповідними негативними
’додаткові труднощі’, ’обтяжливість’ – СУМ: 10, с. 489) – спрощення (у позитиві – ’полегшення’, ’доступність’, ’відсутність зайвого’, в негативі ж – ’відсутність глибини’, ’примітивність’ – СУМ: 9, с. 608); поліпшувати «робити кращим, досконалішим якістю, властивістю і т. ін.» (СУМ: 7, с. 77) – погіршувати «робити щонебудь гіршим за якостями, властивостями, ознаками; змінювати на гірше» (СУМ: 6, с. 708). Оцінний момент
наявний і в лексемі викривлення «дія за значенням викривити і стан за знач. викривитися» – у переносному
значенні «перекручувати, спотворювати, показувати у неправильному вигляді» (СУМ: 1, с. 415) її семантика
не передбачає позитиву.
Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, на основі аналізу словникових тлумачень синонімічних лексем на позначення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові можна зробити висновок, що
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на поняттєвому рівні у концепті ПЕРЕТВОРЕННЯ можуть за допомогою різних засобів вираження репрезентуватися різні ступені абстрактності чи конкретності, ступеня чи міри ознаки, якості або стану фізичного
об’єкту або явища соціального порядку, здійснення перетворення об’єктом самостійно чи під зовнішнім впливом суб’єкта, інтенсивності процесу перетворення з відтінком результативності, повторюваності, повноти дії
чи без таких, а також темпоральні характеристики перебігу перетворення. Крім того, визначено, що переносні
значення розглянутих лексем здатні до передачі оцінних (позитивних чи негативних) ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Подальші перспективи розробки проблеми вбачаються у визначенні інших груп концептуальних
ознак – мотиваційних (на основі історичних та етимологічних свідчень), ціннісних та оцінних (на матеріалі
текстових фрагментів) і далі –системи образних ознак, що виявляються у дослідженні когнітивної метафори
та її ролі у формуванні концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові.
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ОПОЗИЦІЙНЕ МАРКУВАННЯ ІНВЕКТИВНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ
Статтю присвячено аналізу феномену інвективної взаємодії у контексті сучасної міжкультурної комунікації. Визначено бінарну привативну опозицію для інвективного діалогу. На прикладах англомовних творів
Стівена Кінга показано маркування інвективної особистості.
Ключові слова: інвективна особистість, інвективна взаємодія, інвективний дискурс.
Статья посвящена анализу феномена инвективного взаимодействия в контексте современной межкультурной коммуникации. Определено бинарную привативную оппозицию для инвективного диалога. На примерах
англоязычных произведений Стивена Кинга показано маркирование инвективной личности.
Ключевые слова: инвективная личность, инвективное взаимодействие, инвективный дискурс.
The article presents the analysis of a phenomenon ’invective interaction’ in the context of modern intercultural
communication. Binary privative opposition for invective dialogue is defined. It shows the invective personality marking
on the examples of Stephen King’s English works.
Key words: invective personality, invective interaction, invective discource.

Вивчення інвективної взаємодії комунікантів вписується в антропоцентричну парадигму науки про мову.
По-перше, використання інвективної лексичної одиниці обов’язково містить у собі оцінку, а для того, щоб
оцінити об’єкт, людина «пропускає» його через себе. Крім того, оцінка є суб’єктивною і ґрунтується не тільки
на знанні, але й на ставленні суб’єкта до об’єкта. По-друге, адресант застосовує образу, спрямовуючи її на
опонента з комунікації, що вимагає її вивчення у комунікативно-прагматичній площині.
Інвективна взаємодія потрапляє у фокус уваги переважно вітчизняних лінгвістів [3; 2; 4]. Проте, поняття
інвективної інтеракції досі не знайшло однозначного тлумачення в сучасному мовознавстві. Саме тому предметом нашого дослідження виступає інвективна взаємодія комунікантів.
Об’єктом нашої роботи є дискурсивні маркери втілення мовця у конфліктному спілкуванні.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні інвективної опозиції в комунікативно-прагматичному аспекті. Поставлена мета детермінує вирішення таких завдань: проаналізувати конфліктогенні фактори, що
провокують виникнення інвективної взаємодії, виокремити маркер інвективного мовлення. У теоретичному
плані важливо виявити етнокультурну складову особистості, яка може бути встановлена при вивченні умов
інвективного функціонування.
Інвективна особистість привертає до себе увагу і демонструє певне положення у суспільстві, оскільки високі офіційні посади вимагають врівноваженості та стриманості. Вищий комунікативний статус передбачає
повагу та покірність з боку осіб, нижчих за рангом. Керівне положення для інвективної особистості – це засіб
реалізації свого спортивного азарту до сварки, адже лідерство та першість досягається гнобленням та спустошенням противника. Непокора з боку підлеглого іноді змушує роботодавця вдаватися до фізичної сили. Демонстрація авторитарності досягається пригніченням працівника, який не має морального права чинити опір.
Для інвективної особистості характерний внутрішній страх здатися смішним та несерйозним в очах інших
людей. Переживання за власний імідж викликає суворість та подекуди жорстокість, що втілюється як у словах, так і у невербальних вчинках. Негативна суспільна думка є необхідною, адже вона формує образ людини,
що наділена певною владою, її бояться і їй не мають права суперечити.
Вербальний та невербальний інвективний дискурс з точки зору емотивної прагматики базується на привативній бінарній опозиції «підкорити::підкоритися». Маркером слугує авторитарність та егоцентричність
особистості інвективного типу. Це проявляється через напористість та пресинг «партнера» по комунікації,
небажання приймати думку та вчинки співрозмовника, маніпулювання ним. Ця опозиція будується на позиції
«над» опонентом. Інвективна особистість іноді сама створює собі противника і нав’язує собі неіснуючі проблеми, щоб продемонструвати якості лідера та керівника.
Нетерплячка з боку керівництва – це ознака слабкості. Там, де необхідна виваженість, царить агресія. Інвективна особистість обирає роль ката, автоматично накладаючи на свого суперника образ жертви. Модель
поведінки потерпілого може варіюватися. Адресат може підкоритися волі палача або чинити опір, що створює дух суперництва і ще більше збуджує стан ката. Тобто, учасники комунікації обидва можуть використовувати інвективну стратегію поведінки, проте супротивника вони все-одно сприйматимуть як «маріонетку».
У свідомості інвективної особистості всі ролі вже заздалегідь розподілені, (вони можуть відрізнятися від тих,
що існують в уяві опонента) і залишається лише чекати фіналу.
Конфлікт в сфері офіційно-ділових відносин серед колег та головуючих сприймається як грубе порушення
професійних норм та трудової етики. Протиріччя та ігнорування істин, що закладені в свідомості людини ще
з малечку, тиснуть на особистість і створюють негативно заряджений простір. Інвективна особистість усвідомлює, що співпрацівників треба слухати та поважати, тому недотримання законів дає або відчуття свободи,
або ж неприємні переживання.
В основі службового конфлікту лежать непогоджені погляди комунікантів на способи розв’язання певної
виробничої проблеми. Розпочавшись у сфері службових відносин внаслідок об’єктивних причин, конфлікт
розвивається, охоплюючи емоційну сферу комунікантів. Розв’язує конфлікт той із співрозмовників, який відчуває в цей момент емоційне збудження. Він використовує дискурс мовленнєвої агресії. Зміщення ситуації в
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екстремальний емоційний режим значною мірою нейтралізує статусні відмінності. «Сценарії розвитку ситуації в бік дисенсусу передбачають три стадії. Першою стадією, зазвичай, є боротьба за КС з використанням
аргументованого дискурсу, який слугує цілям відстоювання кожним з комунікантів власного погляду на методи розв’язання виробничої проблеми. Недосягнення комунікантами поставлених цілей провокує швидке
зростання емоційної напруженості ситуації, що супроводжується використанням у мовленнєвій поведінці рольових прав тим партнером з комунікації, який посідає вигіднішу позицію в рольовій ієрархії, і порушенням
заданих рольових правил комунікантом у залежній рольовій позиції» [6, c. 9]. Інвективну особистість не зупиняє своє незначне соціальне положення, вона активно бореться за свої права з людьми, вищими за рангом.
Сфери існування опозиції «підкорити::підкоритися» зафіксовані не лише у формальній обстановці у діаді начальник::підлеглий та підлеглий::начальник, зверхнє ставлення адресанта проявляється також у побуті,
там, де особистість себе почуває вдома і дійсно є хазяїном у стосунках. Як закони конфлікту розповсюджуються на сімейні стосунки розглянемо на прикладі:
(1) «Listen, Mother-»
«I don’t want to hear any more about it, Charlie.» […]
«All I’m trying to tell you is that nobody is going to be wearing a suit to that party, Mom. I called up Joe
McKennedy this morning, and he was just going to wear-»
«Just shut up about it,» she said, very soft, and I did. When my mother says «shut up», she’s really mad. She didn’t
learn «shut up» reading The Guardian. «Shut up, or you won’t be going anywhere.» (The Bachman Books, p. 68)
Авторитет матері не викликає сумніву. Їй не доводиться підвищувати голос для досягнення покори з боку
дитини. Вона не дає змоги договорити і її слово залишається незмінним. Хоча вона вимовляє свій «вердикт»
без грубощів, адресат знає її істинні почуття шаленства When my mother says «shut up», she’s really mad. Конфлікт завершується ультиматумом Shut up, or you won’t be going anywhere, який одразу позбавляє інвективну
особистість необхідності вислуховувати аргументи дитини.
Конфліктна взаємодія часто придушується через процес соціалізації та регулювання комунікативної поведінки мовної особистості. Це знаходить своє відображення в засобах об’єктивізації мовної картини світу,
яка перетворюється під дією свідомості в особливі норми етнокультурної поведінки. Їх порушення веде за
собою не тільки моральний осуд, але й певні дії зі сторони фізичної системи (сором, збудження тощо). Для
інвективної особистості не існує етичних меж. Доволі розповсюдженою формою поведінки вона обирає «вседозволеність». Таким чином, головною метою для неї є не підкорити, а продемонструвати те, що вона не підкорюється. Розглянемо приклад:
(2) «Charlie, we’ve talked about getting help for you before this. Now, you’ve committed a pretty antisocial act,
wouldn’t you agree?»
«By whose standards?»
«Society’s standards, Charlie. First Mr. Carlson, now this. Will you let us help you?» (The Bachman Books, p. 44)
Наведений діалог демонструє невизнання інвективною особистістю культурних норм поведінки. Суспільна думка щодо її вчинків повністю нею ігнорується. Інвективна особистість не усвідомлює рамок морально
правильного і сприймається оточуючими як хвора. Дружина зрадила чоловіку, не розуміючи, чому це викликає осуд. Її питання By whose standards?є доказом того, що інвектант вважає себе повним володарем свого
життя і думка про непокору і суспільний осуд її тішить.
Коли йдеться про інтеракцію двох або більше інвектантів, то відношення до антисоціальних вчинків у них
можуть різко відрізнятися. Якщо одна особистість порушує неписані табу, то у іншої виникає необхідність у
докорах, повчаннях та критиці першого, навіть якщо вона сама цих норм часто не дотримується. Наприклад:
(3) «[…] Then we were lying down, and I pulled my skirt up for him-»
«Shut up!» Ted cried out with savage suddenness. He brought both fists crashing down on his desk, and everybody
jumped. «You rotten whore! You can’t tell that in front of people! Shut your mouth or I’ll shut it for you! You-»
(The Bachman Books, p. 89)
Жінка розповідає історію з приватного життя. Особисті речі не виносяться на все огляд і не обговорюються у присутності сторонніх людей. Це послужило приводом для агресії з боку слухача. Для реалізації свого
наміру адресат, що також є інвективною особистістю, обирає окличний імператив Shut up! Для досягнення
більшого ефекту на присутніх він вдарив обома кулаками по столу He brought both fists crashing down on his
desk і наступним кроком застосував прокреативну інвективу You rotten whore! Повчання-експресив You can’t
tell that in front of people! та менасив Shut your mouth or I’ll shut it for you! підвищують авторитарність мовця
і змушують слухача почуватися нікчемним та необізнаним.
Проте інвективна особистість лише вдає, хоча може цього і не усвідомлювати, що суспільство для неї не
має жодного значення, адже для неї дуже важливий небезпечний імідж, образ злочинця, якому не страшна
жодна кара. Вона так чинить у знак протесту, тому що її щось не влаштовує, і перш за все, у собі. Внутрішні
комплекси не дають змоги задовольнитися своїм життям, її щось турбує і вона зривається на інших, зганяючи
свою злість на тих, хто її оточує. Стан невдоволеності собою і страждання через відсутність щастя ведуть за
собою агресію, незважаючи на соціальні ролі.
За І. Н. Гореловим, К. Ф. Сєдовим, соціальна роль – це нормативно схвалений суспільством образ поведінки, що очікується від кожного, хто посідає певну позицію. Соціальна позиція, або статус, – формально
встановлене або несловесно визнане місце індивіда в ієрархії соціальної групи. Соціальна роль може бути
обумовлена постійними або довготривалими характеристиками людини: статтю, віком, положенням у сім’ї,
професією. Роль може бути нав’язана ситуацією, в якій опиняється особистість [1, c. 121]. Роль – це сукуп-
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ність норм поведінки, а також власне поведінка особистості, що реалізує ці норми в системі міжособистісних
відносин; соціальна функція особистості [5].
Статусно-рольове спілкування базується на очікуванні того, що мовна особистість буде дотримуватися
мовленнєвої норми, притаманної її положенню в суспільстві і визначені характером взаємовідносин із співрозмовником. Кожна роль складається із специфічного набору прав та обов’язків [1, c. 122]. Таким чином,
саме суспільство допомагає інвективній особистості реалізуватися, адже воно, диктуючи правила антиповедінки, накладає для інвектанта свого роду норми поведінки.
Отже, репертуар засобів для втілення наміру продемонструвати зверхність не залежить від ролей та соціального статусу. Прагнення «насолити» співрозмовнику виникає через відношення один до одного та стосунків між комунікантами, через маскування комплексів інвективної особистості та інших прагматичних інтенцій
у діалозі. Опозиція «підкорити::підкоритися» виникає як у побуті, так і офіційно-ділових інтеракціях. Рольові
ознаки мовленнєвої поведінки проявляються в комунікативній взаємодії мовних особистостей. Перспективним залишається розгляд поведінки мовця у конфлікті із застосуванням емотивного підходу, що дозволить
вивчати природу конфліктогенних чинників, які неминуче призводять до використання інвективної стратегії.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ ЗМІ)
Статтю присвячено дослідженню експресивних можливостей стилістичних засобів у публіцистичному
тексті. У роботі зроблено спробу аналізу семантичних, асоціативно-образних ознак метафор, перифраз, порівнянь як продуктивних засобів творення експресивності. Дослідження здійснено на матеріалі текстів сучасних польських засобів масової інформації.
Ключові слова: експресія, експресивність, стилістичні засоби, метафора, перифрази, порівняння.
Статья посвящена исследованию экспрессивных возможностей стилистических средств в публицистическом тексте. В работе сделана попытка анализа семантических, ассоциативно-образных признаков метафор, перифраз, сравнений как производительных средств создания экспрессивности. Исследование осуществлено на материале текстов современных польских средств массовой информации.
Ключевые слова: экспрессия, экспрессивность, стилистические средства, метафора, перефраз, сравнение.
The article is devoted to the study of expressive possibilities of stylistic devices in the journalistic text. In this work
there is an attempt to analyze the semantic, association and imagery traits of the metaphor, paraphrase, simile in the
creation of expression. The work is based in the texts of the modern Polish media texts.
Key words: expression, stylistic devices, metaphor, paraphrase, simile.

У процесі спілкування кожна людина прагне передати інформацію таким чином, щоби вплинути на співрозмовника і справити на нього певне враження. Такий вплив досягається за допомогою експресії, яка притаманна мовленню.
Питання мовної експресії як властивості слова підсилювати логічний та емоційний зміст висловленого
привертало увагу багатьох дослідників. Серед українських мовознавців відомі праці В. Русанівського, С. Єрмоленко, К. Городенської, А. Грищенка, В. Чабаненка, Н. Бойко, Н. Гуйванюк, Н. Івкової, Т. Коваль, Н. Дорогович. У польській лінгвістиці цьому питанню присвячені дослідження С. Ґраб’яса, Р. Ґжеґорчикової, С. Ґайди, А. Рейтера.
Поняття «експресія» – «експресивність» у сучасному лінгвістичному просторі співвідносять відповідно як
«інтенсифікацію виразності» та уже «інтенсифіковану виразність» [7, с. 11-12]; «функціональне (зовнішнє)
явище» та «семантичну (внутрішню) категорію» [1, с. 96]; «різновид лінгвопсихоментальної діяльності мовця» та «властивість мовного знака, яка є сталою або набутою в результаті лінгвопсихоментальної діяльності
мовця» [2, с. 14].
У польській лінгвістиці спробу визначення поняття «експресивність» та «експресія» з точки зору семантики було зроблено відомими мовознавцями Р. Ґжеґорчиковою та А. Вежбицькою.
Український мовознавець Н. Івкова вважає, що А. Вежбицька першою зробила спробу з’ясування семантичного обсягу поняття «експресія». Аналізуючи працю польської дослідниці, Н. Івкова підкреслює трактування поняття «експресія» як семантичної категорії, що включає в себе «емоційність», «семантичну індивідуальність оцінок», «семантику пропаганди» [3, с. 16].
Р. Ґжеґорчикова поняття «експресивність», «експресія», перш за все, пов’язує з поняттям «емоційності» та трактує їх як ознаки певного виду текстів (зокрема, поетичних творів), головною метою яких, за словами дослідниці, є «nie przekazywanie jakichś informacji, ale wyrażanie pewnych stanów, wzruszeń nadawcy i
wywoływanie analogicznych stanów wzruszeniowych u odbiorcy» [9, с. 117].
Таким чином, експресивність – це явище мовне (внутрішнє), яке реалізується в мовленні як експресія.
Тому, експресивність трактуємо як складну мовознавчу категорію, яка пов’язана з психологічними аспектами
мовленнєвої діяльності та характеризується здатністю підсилювати зміст висловленої думки, її емоційне забарвлення, образне нашарування та cуб’єктивне оцінювання.
Експресивність виражається в мовленні завдяки різноманітним вербальним засобам експресивізації. На
нашу думку, особливої уваги заслуговує вивчення стилістичних засобів експресивізації в текстах сучасних
польських засобів масової інформації (ЗМІ), оскільки введення в публіцистичний текст стилістичних засобів,
які є більш характерними для художнього тексту, дає змогу відійти від традиційного, стандартного опису ситуації, розширює можливості творення емоційно-експресивного забарвлення змісту тексту завдяки цікавим,
«свіжим» мовним засобам.
Мета роботи полягає в аналізі семантико-стилістичного навантаження та асоціативно-образних особливостей стилістичних засобів у мові польських ЗМІ. Дослідження здійснюється на матеріалі друкованих польських газет і журналів кінця ХХ – початку ХХІ століття. Актуальність роботи зумовлена потребою аналізу
експресивних можливостей стилістичних засобів у мові ЗМІ, яка твориться в умовах розвитку суспільства,
його політичного, культурного життя, моментально реагує на будь-які зміни, створюючи нові мовні ресурси.
Безумовно, дослідження дасть змогу відстежити в мові оказіонально-авторські новотвори, що збагачують
лексичну систему мови.
Стилістичні засоби, як-от метафори, порівняння, перифрази здатні поєднувати інформативну та експресивну функції. Це, насамперед, дає можливість передати влучно і цікаво інформацію, не витрачаючи для
цього надто багато засобів, що є важливою причиною їхнього широкого вживання в мові ЗМІ.
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Найпродуктивнішими стилістичними засобами експресивізації в польських текстах ЗМІ є метафори.
Загальноприйняте у польському мовознавстві трактування метафори подається як «rezultat zabiegu
polegającego na nazwaniu jakiejś osoby, rzeczy czy sytuacji za pomocą słowa oznaczającego inną osobę, rzecz lub
sytuację, mającą jednak pewne cechy wspólne z tą pierwszą» [10, с. 166].
Метафора створюється на основі асоціацій, формуючи певний внутрішній підтекст, а також характеризуючи і оцінюючи ту чи іншу суспільну подію, явище, відомі постаті тощо. Наприклад: Lot Tu-154 – lot błędów
(«Gazeta Wyborcza» 08.04.2011; рейс, в якому загинув президент Польщі з дружиною). Оскільки метафора
покликана викликати у читача образні асоціації, то рейс названо «помилковим», а катастрофа, що призвела
до загибелі людей асоціюється з невиправними помилками («Lot Tu-154» – «katastrofa lotnicza» – «błędy»). На
думку, В. Чабаненка, саме асоціації «впливають на стилістичний рівень мови і є основою для мовленнєвої виразності (експресивності)» [6, с. 135].
Творення метафори Portugalia pod kroplówką («Gazeta Wyborcza» 08.04.2011) теж здійснювалося внаслідок проведення асоціативних паралелей. Вираз pod kroplówką означає «powolne wprowadzenie większych ilości
płynów lub leków do organizmu» [8, с. 316]. Виокремлена із лексичного значення сема «отримати «підживлення» послугувала основою для названої вище метафори таким чином, що вона передала і описала складну
фінансову ситуацію Португалії, внаслідок якої уряд країни звернувся до Європейського Союзу з проханням
фінансової підтримки. Творення метафори відбулося завдяки асоціаціям, що виникли між образом хворого,
залежного від крапельниці, та образом держави, залежної від допомоги Євросоюзу. Окрім цього, денотативне
значення метафори містить сему авторської оцінки, яка полягає у підкресленні безвихідного становища країни, неспроможності самостійно подолати фінансові проблеми. Отже, можемо стверджувати, що експресивне
увиразнення змісту ситуації, яку описує автор, досягається за допомогою асоціативного творення образу та
вираження індивідуально-авторської оцінки.
Метафори в текстах ЗМІ часто набувають нового значення, тобто відбувається т. зв. процес оживлення
метафори. Н. Кузнецова стверджує, що саме таке відновлення значення метафори є досить продуктивним
для творення експресивного забарвлення тексту. Це створює ефект несподіванки, порушує норми мови, поглиблює семантику стилістичного засобу [5, с. 52]. Наприклад: Autobus do lepszego życia. Polki w drodze do
pracy we Włoszech («Wysokie Obcasy» 07.02.2013). Порівняймо з droga do lepszego życia. Спільна сема «переміщення» дала можливість використання лексеми аutobus замість droga. Таке оновлення метафори дозволило
підкреслити проблему еміграції жінок з Польщі в пошуках роботи, акцентувало на чіткій просторовій визначеності (Autobus z Polski do Włoch).
Розглянемо ще один приклад: Na komisariacie porządku publicznego, gdzie w środku nocy przywieziono mnie
i moje towarzyszki, są już dziesiątki stłoczonych kobiet. Żniwo jednego letniego wieczoru w saudańskiej stolicy
(«Przegląd» 15.04.2012). У метафорі żniwo jednego letniego wieczoru використана лексема żniwo, лексичне
значення якої «żęcie, sprzęt zboża, pora żęcia», також зафіксоване у словнику метафоричне значення «zysk
materialny, plon obfity» [8, 1030]. Однак, до цих основних значень у наведеному прикладі додається ще сема
«арешт жінок». Таке нашарування додаткових сем «оновлює» метафору та водночас додає авторської оцінки
ситуації.
Широко представлені в мові польських ЗМІ перифрази. Під перифразом розуміється непряма згадка не
шляхом називання, а шляхом опису, і саме так відбувається наголошування на певних рисах чи якостях, які,
на думку автора тексту, є важливими для сприймання і засвоєння інформації. Часто використовуються усталені, загальновідомі перифрази, які функціонують у мовленні. Наприклад: Pokolenie wojny oszczędza («Metro»
24.03.2011), «Orzeł z Wisły» kończy karierę zawodami na skoczni w słoweńskiej Planicy («Metro» 18‒20.03.2011,
мова йде про відомого спортсмена Адама Малиша).
Автори публіцистичних текстів вдаються і до власне авторських оказіональних перифраз. Наприклад: W
kraju niewidzialnych kobiet («Wysokie Obcasy» 10.02.2013, Саудівська Аравія). Прикметник niewidzialny «taki,
którego nie widac, niewidoczny» використаний для опису жінок, котрі згідно з релігійними законами ретельно
прикривають своє тіло і обличчя. З такими «невидими» жінками асоціюється країна.
У польських текстах ЗМІ використовуються різні перифрази для вказівки на одну і ту ж особу. Наприклад,
зафіксовано такі перифрази, за допомогою яких називають Леха Валенсу: Póżniejszy przywódca «Solidarności»,
– jak sam pisze – pod wpływem impulsu, bez żadnego rozeznania sytuacji przyjeсhał do Gdańska i jeszcze tego samego
dnia znalazł pracę w wielkiej stoczni («Przegląd» 15.04.2012), Ojciec Wolności («Polityka» 23.10-28.10.2013). Такі
авторські перифрази творяться завдяки асоціаціям, які викликає Лех Валенса як політик і громадянський діяч.
Особливого поетичного забарвлення текстам ЗМІ надають порівняння. Використовуючись на фоні суспільно-політичної лексики й термінології, порівняння виразно окреслюють інформацію, допомагають розкрити найважливіші властивості порівнюваного.
Як зазначає Н. Дорогович, порівняння в художніх текстах [як і в публіцистичних. – М. І.] виконують ряд
важливих функцій, зокрема когнітивну, аксіологічну, описово-зображальну, образотвірну, алюзивну [2, с. 12].
Наприклад: Czują się bardziej jak niezagospodarowana siła, niż zbędny bałast («Wysokie Obcasy» 31.03.2013),
Oglądane z góry stoły i kobiety wyglądały jak wzór na pikowanej kołdrze («Wysokie Obcasy» 31.01.2013).
Порівняння служать також для вираження суб’єктивно-авторської оцінки певної ситуації, суспільної події
чи стосуються діяльності відомої особи. Найчастіше – це осуд, негативне ставлення, висміювання чогось чи
когось. Наприклад: Nagle okazało się, że papież, tak jak królowa Beatrycze, może odejść, kiedy uzna to za stosowne.
W tym sensie abdykacja Benedykta jest jak ściągnięcie figury z piedestału («Polityka» 20.02.-26.02.2013).
Внаслідок аналізу порівнянь, що використовуються в сучасних польських ЗМІ, можемо вкотре підтвердити думку, що ЗМІ моментально реагують на події, які відбуваються в країні та світі. Наприклад: Teraz po serii
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błędów Palikota, który uwikłał się w wojnę z własną wicemarszałek Sejmu Wandą Nowicką, ambitny plan wygląda
jak Czelabińsk po udzerzeniu meteorytu («Polityka» 20.02.‒26.02.2013). Як бачимо, падіння метеорита у м. Челябінськ (Росія), котре відбулося 15 лютого 2013 року, став основою для творення порівняння, яке згодом може
усталитися в мові.
Підсумовуючи, можемо стверджувати, що художні прийоми та способи увиразнення змісту текстів, до
яких відносимо метафори, перифрази, порівняння, розбавляють інформаційно-публіцистичні жанри художньою естетичністю, емоційністю, образністю, асоціативністю. Тому на основі мовного контрасту, поєднання
стандарту та мовної експресії, які є внутрішніми чинниками розвитку мовлення ЗМІ, здійснюється підкреслення думки, актуалізація уваги, вираження суб’єктивних оцінок та інтенцій автора.
Багатство, різноманітність та безперервний пошук нових ефективних експресивних засобів мовлення
польських ЗМІ, свідчить про вагому роль медіа-простору в житті сучасної людини. Окрім цього, ЗМІ становлять особливу сферу функціонування мови, і всі процеси та будь-які зміни, що тут відбуваються, відображають мовленнєву ситуацію, а також впливають на структуру самої мовної системи, що, у свою чергу, вимагає
досконалого знання мови, навичок користуватися нею як засобом пізнання, знаряддям спілкування й передачі
інформації, способом впливу та маніпуляції людською свідомістю (підсвідомістю), джерелом естетичного
розвитку.
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ДО ІСТОРІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ У НІМЕЦЬКУ МОВУ.
МОВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН
Стаття присвячена проблемам вивчення запозичень у німецьку мову. У статті розглядається історія
вивчення іншомовних одиниць. Висвітлено питання доцільності їх вживання в німецькій мові, зв’язок із виникненням мови, а також взаємозалежність суспільних процесів і мовних змін.
Ключові слова: запозичення, історія мови, пуризм, змішування мов, суспільний процес.
Статья посвящена проблемам изучения заимствований в немецкий язык. В статье рассматривается история изучения иноязычных единиц. Освещен вопрос целесообразности их использования в немецком языке,
связь с возникновением языка, а также взаимосвязь общественных процессов и языковых изменений.
Ключевые слова: заимствование, история языка, пуризм, смешение языков, общественный процесс.
The article is devoted to the problems of borrowed words in the modern German language. The article deals with
questions of expediency or inexpediency of usage of borrowed words in the German language, connection with the
emergence of language and interconnections of social processes and linguistic changes.
Key words: borrowing, history of language, purism, confusion of languages, social process.

Мова – це складне соціокультурне, акустико-графічне, психологічне, інформаційно-гносеологічне, когнітивне явище. Мова як і мовлення є однією з невід’ємних ознак і характеристик людської істоти. Існує ряд
гіпотез про походження мови, але жодна з них не може бути підтверджена фактами через величезну віддаленість походження мови від нашого часу. Вони залишаються гіпотезами, оскільки їх не можна ні спостерігати,
ні відтворити в експерименті. Існує припущення, що з появою мови пов’язана зміна одного із генів.
Людей здавна цікавило питання про те, як на Землі виникло безліч мов. Одні вчені вважають, що всі вони
мають спільне коріння, з’явившись в результаті ланцюга дивергенції прасвітової мови (концепція моногенезу,
Август Шлейхер, молодограматики). Інші вважають, що спочатку було декілька незалежних вогнищ виникнення мов (концепція полігенезу, яка отримала своє поширення на початку XX ст.). Однак, походження мови
як засобу спілкування і виникнення конкретних мов – дві самостійні проблеми, не пов’язані одна з одною.
Кожна з них має своєрідний об’єкт дослідження: перша ставить своїм завданням з’ясувати, як люди почали
говорити, друга – коли, де і в якому вигляді сформувалася та чи інша конкретна мова.
Лінгвісти встановили спорідненість мов в тих випадках, коли мовна єдність розпалася не більше 5-10 тис.
років тому і об’єднали їх в мовні сім’ї. Деякі дослідники намагалися встановити і віддаленіше генетичне споріднення мов.
Питання виникнення мови нерозривно пов’язано із виникненням людини на Землі, щодо якого також існує безліч суперечливих теорій. На даному етапі свого розвитку наука не здатна відповісти на ці питання.
Ми можемо говорити лише про те, що в даний час згідно із останнім виданням Ethnologue існує 7538 різних
мов, а за даними ЮНЕСКО, сьогодні в світі говорять більш ніж на 6 тис. мовах, 96% з яких використовують
всього 4% жителів планети. Сучасні тенденції розвитку мов не можуть підтвердити чи заперечити ні теорію
моногенезу, ні теорію полігенезу. Розвиток мов іде двома протилежними напрямками: з одного боку навіть в
межах однієї мови помітні процеси відокремлення професійних, вікових, діалектних мов, з іншого боку процеси глобалізації сприяють появі в мовах світу однакової лексики.
Як суспільно-політичне явище мова є відображенням наукового, політичного та культурного розвитку
суспільства певної країни, розвиток мови та суспільства нерозривно пов’язані, взаємно впливають одне на
одного та на інші країни та мови. Таким чином домінуючі високо розвинуті країни диктують решті світу не
лише правила гри на політичній арені: країни із нижчим суспільно-політичним та науково-технічним рівнем
розвитку переймають лексику, яка у них відсутня, для позначення тих предметів і явищ, які виявилися привнесеними в їхнє життя ззовні. Німецька мова як мова однієї з найрозвинутіших країн світу була і залишається
мовним донором для інших мов. Багато філософських, політичних, технічних термінів та понять з’явилися в
мовах світу завдяки німецькій мові. Ніщо не існує ізольовано, тому німецька мова в свою чергу зазнавала та
зазнає впливу інших мов, в основному англійської та французької. Запозичення є досить зручним способом
розвитку та збагачення мови, оскільки не потребує словотворчих зусиль. Нове слово входить в мову-реціпієнт
зберігаючи своє основне значення та набуваючи при цьому нових морфологічних та фонетичних ознак.
Якщо говорити про передумови появи запозичення у мові, то їх на нашу думку найбільш повно викладено
у підручнику «Лесикологія сучасної німецької мови»:
1) потреба в називанні нової реалії: леггінси, грант, дайджест, скейтборд, скотч;
2) необхідність розмежувати близькі за змістом, але все ж відмінні поняття: образ – імідж (друге слово має
відсутній в першому слові смисловий компонент «цілеспрямовано створювати», вбивця – кіллер («найманий
вбивця»);
3) тенденція до заміни словосполучення словом: саміт – «зустріч на найвищому рівні», ноу-хау – «передові технології», електорат – «сукупність виборців»;
4) прагнення до однорідності термінології чи жаргону за джерелом походження (раніше використовувалося слово ЕОМ, але з поширенням персональних комп’ютерів і появою великої кількості запозичених із англійської мови термінів це слово замінилося на комп’ютер);
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5) прагнення до підвищення статусу називаного об’єкту: в певні періоди виникає велика соціальна престижність іноземного слова, як ніби підвищує в рангу називане явище, пор. синоніми презентація – представлення, ексклюзивний – виключний, консалтинг – консультування [6, с. 47-76].
В різні часи були спроби надати запозиченню негативної чи позитивної оцінки. Перші прояви боротьби
за чистоту мову (пуризм) з’явилися в XVII-XVIII ст., що проявилося в першу чергу критикою засилля французької лексики. У 1885 р. у Німеччині навіть було створено Загальну спілку німецької мови, яка ставила собі
за мету чистоту німецької мови і особливо критикувала засилля романізмів. Все ж більшість вчених вважає
цей процес як природнім, так і позитивним для лексичного складу мови. Історія німецької мови є водночас
історією впливу з боку іноземних мов.
Порівняно з впливом англійської, романських, слов’янських мов вплив латині на німецьку мову є давнім
явищем, який особливо чітко простежується в епоху Середньовіччя та Відродження. Протягом середніх віків
і пізніше латинська мова була мовою католицької церкви, науки, медицини. Вагому роль відіграє класична
латина в епоху Відродження, коли гуманісти проявляли величезний інтерес до античності і коли письменники, користуючись латиною, намагалися наслідувати античні зразки, особливо мову Цицерона. Латинська мова
стає в цей період важливим засобом міжнародного культурного і наукового спілкування. До ХVІІІ ст. латина
залишалася мовою дипломатії і міжнародною мовою науки, що сприяло проникненню відповідної латинської
лексики в західноєвропейські мови, в тому числі і німецьку. У наш час латина відіграє досить важливу роль у
медицині, системі гуманітарної освіти, при вивченні сучасних романських мов та їх історії [4, с. 89].
Н. І. Філічова також виділяє кілька хронологічних етапів запозичень у німецьку мову. На її думку найбільш ранніми є запозичення епохи Відродження (XIV-XVI ст.). Для цього періоду характерні запозичення з
італійської мови, пов’язані із торговою справою:
Bank – banco, Konto – conto, Tara – tara, Kasse – cassa, Kredit – credito, Rsiko – risico, Kapital – capital« Bilanz
– bilancio, Zitrone – citrone
Слова, запозичені із морської термінології:
Kompass – compass, Galeere – galera, Fregatte – fregata
Із поширенням найманих військ і війнами того часу пов’язана запозичена із італійської воєнна лексика:
Alarm – allarme, Arsenal – arsenale, Kanone – canone, Granate – granata, Kaserne – caserma, Kommando –
comando
Епоха Відродження та гуманізму принесла також цілий ряд запозичень із латинської мови. Це лексика
– релігії: Reliquie, Prozession, Requiem і т.д.;
– науки: Text, Traktat, Glosse, Philosophie, Logik, Materie, Atsronomie, Firmament, Komet, orient, Esseny,
Mixtur, Medizin і т.д.
– юриспруденції: arrestieren, protestieren, appelieren, Advokat, Dekret, Hypothek, Kaution, Prozess.
– придворного церемоніалу: Majestät, Exzellenz.
– науки і школи: Akademie, Auditorium, Aula, Examen, Fakultät, Ferien, Gymnasium, Katheder, Doktor, Rektor,
Professor, Student і т.д.
– церковної музики: Harmonie, Melodie, Note, Oktave, Kontrapunkt, Pause, komponieren і т.д.
Запозичені іменники закріплювалися в німецькій мові з характерними для них в латинській та грецькій
мовах закінченнями множини: Kommata, Examina, Tempora; деякі вирази – з латинськими формами слів: vor
Christi Geburt, in Jesu Namen і т.д.
Із XIV ст. частішають запозичення із слов’янських мов: Peitsche, Pistole, Trabant, Säbel, Knute.
Із французької мови у XVI ст. були запозичені слова: Offizier, Leutnant, Kürass, General, Kasematte, Bombe,
Armee.
Відкриття Нового світу мало своїм наслідком запозичення ряду слів (в основному через іспанську, голландську та португальську мови): Mais, Orkan, Hängematte, Bambus.
У XVII -XIX ст. німецька мова вкотре зазнала значного впливу французької, що пов’язано із тодішньою
політичною ситуацією. Економічно і політично відстала Німеччина як на недосяжний ідеал дивилася на сильнішу Францію, де процвітали економіка, культура, наука і мистецтво, що не могло не позначитися на вподобаннях людей, а відповідно і на мові. В ті часи французька була мовою не тільки німецьких академій,
дипломатів, придворного товариства, дворянства, а й широких прошарків бюргерства. Тому основними запозиченнями з французької того часу були слова, пов’язані із побутом: Onkel, Tante, Mode, Dame, galant, elegant,
Perücke, Krawatte, Kommode, Karaffe, Likör і т.д.
В кінці XVIII – в першій половині XIX ст. характер французьких запозичень міняється під впливом революцій 1789 і 1848 років. Більшість запозичень того часу належать до категорії інтернаціоналізмів латиногрецького походження, переосмислених чи створених наново на основі класичних мов: Monarchie, Demokratie,
Republik, Klasse, Revolution, Reaktion, Bürokratie, Konstitution, Anarchist, Monarchist, Jakobiner, Sozialismus,
Kommunismus, Proletariat, Bourgeoisie.
Що стосується англійської мови, то її вплив на німецьку був до XVIII ст. досить незначним. Широке проникнення англійських запозичень в німецьку мову починається у XVIII – XIX ст. В основному це лексика із
області
– державного і правового життя: Parlament, Bill, Debatte, Streik, Boykott, Meeting і т.д.
– мистецтва і світського життя: Ballade, Humor, sentimental, Klub, Spleen.
– моди і туалету: Frack, Ulster, Pullover, Plaid.
– кулінарії: Beefsteak, Roastbeef, Rumpsteak, Pudding, Keks, Punsch, Portwein.
– спортивної лексики: boxen, Jockey, Sport, Trainer, Start, Tennis, Match, Champion, Fußball.
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– торгівлі : Konzern, Scheck, Banknote, Lombard, Export, Import.
– техніки: Tunnel, Lokomotive, Tender, Lift, Koks, Film [7, с. 278-284].
Подібної хронології і походження запозичень в німецьку мову притримується і В. М. Жирмунський. Перші
запозичення прийшли в німецьку з латині починаючи з IV ст. і носили церковно-релігійний характер (Kloster,
Mönch, Priester, Pilgrim). У XII-XIII ст. Німеччина зазнала значного впливу рицарської культури Франції, що
також позначилося і на лексиці (Turnier, Palast, Abenteuer, Panzer, Lanze.) Та найінтенсивнішого характеру
набувають міжнародні впливи на німецьку починаючи з епохи Відродження. В XIV – XVI ст. це вплив Італії:
воєнна лексика (Soldat, Brigade, Attacke), фінансова (Bilanz, Million). У XVII – XVIII ст. це знову французька
(Mode, Toilette, Möbel, Hotel, Dame). Починаючи з XVIII ст. із зростанням політичної ваги Англії помітним
стає і вплив англійської мови. Це суспільно-політична лексика (Parlament, Meeting), мореплавна, залізнична,
спортивна [3, с. 28-90].
Як і раніше, німецька мова інтегрує багато нових позначень із різноманітних мов. Сьогодні існує сильна
тенденція черпати слова та вираз із англійської, а точніше із її американського варіанту. Це переважно лексика, пов’язана із новітніми технологіями, а також розмовна. Від того, на якому етапі процесу інтеграції слова в
німецьку мову знаходиться запозичення, залежать його формальні відмінності від німецьких та запозичених
раніше слів. Так, наприклад, touch screen повністю відповідає англійській орфографії і вимові. А Joint Venture,
зберігаючи англійську вимову, вже частково підпорядковується німецькій орфографії – як іменник слово пишеться з великої букви, хоча все ще існує у вигляді словосполучення, при тому що для німецької природнішим є об’єднання в складений іменник. Варто також зазначити, що сучасні запозичення входять в німецьку
спочатку не як самостійні слова, а як складова частина слів:High-Tech-Bereich, High-Tech-Branche. І лише
після такого закріплення як в мові, так і в свідомості носіїв мови, можна зустріти High-Tech як самостійний
вираз у значенні «новинка в сучасній техніці»: High-Tech ohne jeden Komfort. (опис нової моделі швидкісного
автомобіля) Німецькі компоненти неологізмів полегшують таким чином їх засвоєння, інтеграцію в систему
німецької мови [5, с. 78-86].
Відомий німецький мовознавець Г. Пауль вважає, що змішування мов, а отже, запозичення, відбувається
постійно, навіть у розмові двох індивідуумів. Тому запозичення є невід’ємною частиною життя мови і діалекту. Процес запозичення відбувається поступово і основою його є контакти між окремими носіями різних
мов, а також цілими групами людей. Однією з передумов початку процесу запозичення є, на думку Пауля,
наявність осіб, що володіють двома мовами – рідною та іноземною. А саме включення іноземних слів у рідну
мову продиктоване певною потребою. Саме тому запозичуються в першу чергу слова, які відповідають поняттям, для яких у рідній мові ще не існує позначень. Це в першу чергу географічні та власні назви, а також
назви імпортованих товарів. Причому, якщо йдеться про продукти та сировину, то в основному відбувається
запозичення слів із мов менш розвинутих країн. Технічні, наукові, релігійні і політичні поняття є відповідно предметом запозичення менш розвинутими країнами внаслідок інтенсивного культурного впливу більш
розвинутого народу. Також Пауль наголошує на випадковості запозичення того чи іншого слова. Оскільки
перше використання іншомовного слова не означає автоматично його закріплення в мові, то більшість слів
– кандидатів на запозичення були використані в мові-реціпієнті один чи кілька разів та не закріпилися в ній.
Первинне використання закріплюється в мові лише після багаторазового повторення, і то, як правило, лише
в тому випадку, якщо воно спонтанно походить від різних індивідуумів. Також різним є ступінь поширення
в мові запозиченого слова: це може бути вузьке коло осіб, певні територія чи прошарок населення. Інші запозичення стають загальновживаними і асимілюються в мові настільки, що не сприймаються її носіями як
іншомовні [2, с. 459-473].
Щоб визначити, яка мова домінує серед джерел запозичень, нами було проведено статистичне дослідження на основі словникової лексики. Всього було проаналізовано 350 запозичень із Словника іншомовних слів
Дуден, а саме: кожних 50 перших слів перших 7 літер словника – A, B, C, D, E, F, G.
Як видно із таблиці 1, англійські запозичення складають понад 20 відсотків від усього масиву іншомовних
слів, латинська мова – на другому місці із понад 17 %, а якщо враховувати латинську лексику, що потрапила в німецьку через романські мови, то латина із 26 % посідає перше місце. Одне з чільних місць займає
французька, надавши біля 16 % слів. Частка інших мов, а їх більше двадцяти, складає від 0,5 до 4 відсотка.
Такий аналіз свідчить про те, що найчастіше мовами-донорами стають мови сусідніх країн, для Німеччини
це Великобританія, Франція та Італія. Це, в першу чергу, характерно для епох, коли пересування складало
значну проблему для більшості людства. Іншою причиною є, звичайно, вплив більш розвиненої мови і країни
на меншу розвинену. Німецька мова зазнавала таких впливів у різні періоди: латинської мови – з 1 по 16 ст.,
італійської – у 16-17 ст., французької – у 17-18 ст., англійської – починаючи з 18 ст. до наших днів. Причому
вплив англійської мови на німецьку та інші значно зріс після другої світової війни, коли німецька остаточно
втратила статус міжнародної. В той же час активізується вплив американської англійської не в останню чергу завдяки пропагованій системі американських цінностей, американському стилю життя та голлівудським
фільмам. Згодом англійська стала основною для всіх технологічних і наукових процесів, фактично мовою
прогресу, а впродовж останніх 50 років – найінформативнішою з усіх світових мов. За різними підрахунками
в 2011 році англійською як нерідною розмовляє загалом 350-500 млн. людей. То ж у сучасному світі основними причинами активізації англійських запозичень в німецьку мову можна назвати актуальність і престижність
англійської мови як наслідок світових глобалізаційних процесів.
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Таблиця 1

Мова – джерело запозичення

Кількість слів

%

1

Англійська

75

21,43

2

Латинська

60

17,14

3

Французька

55

15,71

4

Грецька через латинь

43

12,29

5

Латинська через романські мови

31

8,86

6

Семітські

17

4,86

7

Грецька

12

3,43

8

Іспанські

9

2,57

9

Іранські мови

9

2,57

10

Італійська мова

6

1,71

11

Португальська мова

5

1,43

12

Слов’янські мови

4

1,14

13

Важко визначити жерело

3

0,86

14

Малайська мова

3

0,86

15

Кельтські мови

3

0,86

16

Нідерландська

2

0,57

17

Індійські мови

2

0,57

18

Тюркські мови

2

0,57

19

Штучне утворення

2

0,57

20

Австрійський варіант німецької мови

2

0,57

21

Японська

2

0,57

22

Дравідійські мови

1

0,29

23

Балтійські мови

1

0,29

24

Китайська

1

0,29

Німецька мова, як і будь-яка інша мова, на кожному етапі свого розвитку керувалася цілком логічним
принципом привнесення до свого лексичного запасу іншомовних слів, а саме: практичною потребою. Мова
як живий організм постійно еволюціонує і відгукується на зміни в суспільстві. Тому в різні епохи це були
різні тематичні пласти лексики – залежно від основних процесів в геополітичному, науковому, мистецькому,
соціальному просторах – наукова, воєнна, торгова, релігійна лексика тощо. На сучасному етапі розвитку німецької мови триває тенденція запозичення із англійської мови, що характерно також і для інших мов світу.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА.
ЕГО ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Статтю присвячено вивченню основних стилістичних прийомів створення англійського рекламного тексту. Розглянуто деякі проблеми його перекладу на російську мову. Встановлено, що не завжди вдається зберегти стилістику оригіналу і процес перекладу потребує як високої мовної компетенції, так і загальної ерудиції.
Ключові слова: рекламний текст, стилістика, мовна компетенція, проблеми перекладу, оригінал..
Статья посвящена изучению основных стилистических приемов создания английского рекламного текста.
Рассмотрены некоторые проблемы его перевода на русский язык. Установлено, что не всегда удается сохранить
стилистику оригинала и процесс перевода требует как высокой языковой компетенции, так и общей эрудиции.
Ключевые слова: рекламный текст, стилистика, языковая компетенция, проблемы перевода, оригинал.
The main stylistic techniques of English advertisement making is studied in the article. Some problems of advertisement
translation into Russian are considered. It is defined, that the stylistics if the original is not always possible to preserve in
the translation, and the process of translation requires high linguistic competence as well as general erudition.
Key words: advertisement, stylistics, linguistic competence, problems of translation, original.

При переводе текстов художественной литературы перед переводчиком встает проблема передачи
эстетического достоинства оригинала, что по своей форме и языковым средствам несколько отличается от
рекламного текста и по своей стилистике, и по задачам и целям перевода. А. Лилова расценивает перевод
рекламных текстов, как «творчество на языковом уровне», в то время, как перевод художественных текстов
как «творчество, связанное с художественно-образным мышлением» [5, с. 17-18]. В процессе перевода таких
текстов, переводчику приходится решать как чисто языковые, лингвистические проблемы, обусловленные
различиями в семантической структуре и особенностями использования двух языков в процессе коммуникации, так и проблемы социолингвистической адаптации текста.
Данная проблема кажется актуальной ввиду быстрого и стремительного развития информационных
технологий, экономических отношений между различными странами. Товары, услуги и торговые марки
быстро выходят за границы той или иной страны, завоевывая международный рынок. Важнейшей задачей
современных производителей является максимально скорое привлечение интереса населения к товару посредством эффективной рекламы.
Целью данной работы является обозначение и выявление специфики языка рекламы и определение
некоторых проблем, связанных с переводом рекламного текста с английского языка на русский.
Условно процесс перевода рекламного текста можно разделить на два этапа. На первом, ознакомительном,
этапе переводчик извлекает информацию, содержащуюся в тексте. На этом этапе ему необходимо обладать
теми же фоновыми знаниями, что и носители исходного языка. На втором, творческом, этапе переводчик анализирует текст с точки зрения получателя рекламы, учитывая различия в знаниях, опыте и культуре носителей
двух разных языков. На этом этапе задачей переводчика является установить содержательное соотношении
между оригиналом и переводом, а также передать социолингвистические аспекты переводимого текста. Так,
для достижения адекватности перевода адаптируется не только содержательная часть текста, но и его форма.
Отметим некоторые стилистические особенности рекламного текста. Реклама – это не просто объявление,
извещение, ознакомление, напоминание, но и «средство привлечения внимания, создание имиджа и известности.
Рекламный процесс направлен главным образом на формирование и закрепление в сознании адресата устойчивых
стереотипов образов жизни, мышления, морали и нравственности, что является неотъемлемой частью формирования общественного сознания» [2, с. 152]. В основе рекламы содержится информация об особенностях рекламируемого продукта, его преимуществах и экономической выгоде от его покупки. С другой стороны рекламный
текст по своему содержанию интересен, занимателен и правильно акцентирован. Таким образом, смысловая организация рекламного текста характеризуется синтезом двух начал – логического и эмоционального.
Язык рекламы характерен своей экспрессивностью, лаконичностью, использованием большого количества
идиоматических выражений и сравнений. Для создания ярких эмоциональных образов часто используются
идиомы, которые употребляются в рекламе достаточно часто, и это связано с тем, что они «служат средством
привлечения внимания адресата, создания броского запоминающегося, неординарного образа» [3, с. 86]. Как
известно, перевод идиоматических выражений вызывает определённые трудности, так как не всегда в ПЯ
есть полный эквивалент фразеологизма. Переводчик здесь должен не только подбирать близкие к оригиналу
эквиваленты, но и предвидеть лингвоэтническую реакцию реципиента. («Come alive with Pepsi!» – Вернись к
жизни с Пепси!; «Smart money knows where to go (CITIBANK)» – Умные деньги знают, куда пойти).
Образность создается также и путем использования слов с яркой семантикой. Так, в рекламном тексте часто можно встретить слова awfully, terribly, extremely, absolutely и др. Благодаря использованию подобных слов
достигается сильная экспрессивность фразы. («We are Turkish Airlines. We are globally yours». – Мы, Турецкие
Авиалинии, глобально в вашем распоряжении).
Достаточно интересным способом оформления рекламного текста можно считать игру слов. Игра слов (каламбур) – это такое сочетание слов между собой, когда раскрывается сразу несколько значений одного слова;
при этом значения как бы играют друг с другом. Амири Л. П. отмечает, что «языковая игра – это манипули© Я. С. Камышникова, 2014
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рование языком рекламного текста в игровых целях» [1, c. 2]. Рассмотрим несколько примеров:»For some the
essence is to see, for others to see the essence (пиво «Pilsner Urquell «) – Для одних главное – увидеть, для других
– увидеть главное. Здесь слово «главное» в последнем случае подчеркивает ориентированность продукта и
бренда на людей, которые смотрят глубже, чем другие. В рекламе «Our jeans fit your genes» используются
омонимы. Передать подобный стилистический прием в русском языке, к сожалению, не удается.
Ввиду того, что семантико-коммуникативной задачей рекламы является призыв к действию, в рекламном тексте часты употребления глаголов в форме императива, причем императивная форма в русском переводе иногда
не сохраняется. Так, в рекламе текилы Olmeca императивная форма «Awaken the mystery» переводится как «Пробуждая тайну»; в следующих же примерах форма императива сохраняется: «Subaru: think, feel, drive». – Субару:
думай, чувствуй, управляй; «Go further (Ford)». – Двигайся дальше. Широко распространены и номинативные
предложения, в задачу которых входит констатация наличия называемого в предложении предмета или явления
и привлечение внимания аудитории к определенному товару, продукту, предмету или событию посредством
сравнительно короткого сообщения. Рекламные сообщения «Honda: the Power of Dreams» – Хонда: сила мечты
и «Chevrolet. An American Revolution» – Шевроле – американская революция состоят из двух номинативных
предложений. Первая часть – название бренда, вторая же – его краткая характеристика. Данный прием является
кратким, экспрессивным и легко запоминающимся, что и обусловливает его частое использование.
Достаточно распространен и повтор какого-либо речевого элемента в тексте. Этот прием помогает привлечь внимание реципиента, подчеркивая его значимость, и усиливая эмоциональный фон текста. Также,
повтор способствует быстрому запоминанию и лучшему сохранению в памяти той или иной информации.
(«More defined. More conditioned. More beautiful lashes (Estee Lauder)» – Еще более выразительные, еще более разделенные и красивые ресницы. «The Future’s Bright. The Future’s Orange – Будущее яркое. Будущее
ORANGEвое). В приведенных выше примерах повторяемый элемент находится в сильной синтаксической
позиции – в начале предложений, что придает еще большей экспрессивности сообщению. Иногда встречается
и повтор фонем одного из слов рекламного слогана, что придает эмоциональную окраску и яркость. («It gives
you wiiings!! (Red Bull)» – Ред Бул окрыляяееет!!; Let Hertz put yo-u-u-u-u in the driver’s seat).
Еще одним заслуживающим внимание стилистическим приемом является использование в рекламном тексте цитат из произведений классической литературы. «For I ne’er saw true beauty till this night» (LAURA ASHLEY)
(William Shakespeare, Romeo and Juliet, Act I, Scene 5) – «Я не видал красоты до сегодняшней ночи!»[8, с. 23]. Как
видим, в рекламе товаров бренда Laura Ashley приведена цитата из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», что
придает рекламе более высокий стиль, изысканность. В рекламе часов Breguet используются цитаты из произведений Оноре де Бальзака и Александра Сергеевича Пушкина. «He drew out the most delicious thin watch that Breguet
had ever made. Fancy it is eleven o’clock, I was up early» (Honore de Balzac, 1833) – «Он вытащил самые изысканные
тонкие часы, которые когда-либо создавал Брегет. Посмотрите-ка, еще одиннадцать, а я уже встал»[6, с.117];
«A dandy on the balevards, strolling at leisure until his Breguet, ever vigilant, reminds him it’s midday « (Alexander Pushkin,
«Eugene Oneguin» 1827) –» …надев широкий боливар Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий Брегет Не прозвонит ему обед». (Александр Пушкин, «Евгений Онегин» [7, с. 130]). В данном случае
такой прием очень эффективен, ввиду того, что в то время, когда были написаны эти произведения, марка этих часов уже была популярна и символизировала надежность и роскошь. Подобный аргумент, несомненно, указывает на
качество рекламируемого продукта. Говоря об особенностях перевода подобных цитат, отметим, что переводчику
необходимо обладать определенными фоновыми знаниями как о писателе, так и о самом произведении, потому что
необходимо найти точные слова автора на языке реципиента рекламы, иначе это будет уже не цитата.
Таким образом, отметим, что рекламный текст в силу своей специфики имеет яркую стилистическую окраску. Создатели рекламы прибегают к разнообразным стилистическим приемам для достижения наибольшей эффективности
рекламного сообщения. В рекламных текстах широко применяются различные виды повторов, концентрация
императивных форм глагола, номинативные предложения, идиоматические сочетания, игра слов, цитирование произведений классической литературы и др. Для достижения эффективности и успешности рекламы, переведенный
рекламный текст должен сочетать в себе как лингвистические, так и экстралингвистические компоненты. Реклама
будет считаться эффективной при использовании в ней различных средств выразительности, придающих рекламе
еще большую эмоциональность. Задача переводчика – использовать все знания теоретических основ перевода для передачи коммуникативной функции оригинала, учитывать этнические и культурные особенности реципиента. Это требует общей эрудиции, глубокого знания как языка оригинала, так и языка, на который переводится рекламный текст.
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ПРОЛЕГОМЕНИ ІНТЕРНЕТ-ОНОМАСТИКИ
У дослідженні робиться спроба проаналізувати онімічний простір Інтернету, а саме виокремити та схарактеризувати його основні одиниці та встановити певні лінгвальні особливості Інтернет-дискурсу.
Ключові слова: ономастика, онімічний простір, Інтернет-дискурс, сайтонім.
В исследовании делается попытка проанализировать ономастическое пространство интернета, а именно выделить и охарактеризовать его основные единицы и установить определенные лингвальные особенности интернет-дискурса.
Ключевые слова: ономастика, ономастическое пространство, интернет-дискурс, сайтоним.
An attempt is made to analyze the Internet onomastic space by singling out and characterizing its basic units
together with establishing certain linguistic peculiarities of Internet discourse.
Key words: onomastics, onomastic space, Internet discourse, siteonym.

Дослідження сконцентровано на встановленні загальних закономірностей функціонування онімічних
складових простору Інтернету. Цей напрямок дослідження видається актуальним, бо недовге існування
Інтернет-дискурсу тільки починає викликати цікавість у науковців. В цьому дослідженні робиться спроба
проаналізувати онімічний простір Інтернету, а саме виокремити та схарактеризувати його основні одиниці
та встановити певні лінгвальні особливості Інтернет-дискурсу з огляду на його невід’ємну частину – ономастикон. Мета дослідження полягає у виділенні базових понять Інтернет-дискурсу, що уможливіть в свою
чергу аналіз Інтернет-ономастикону. Об’єкт дослідження складають власні назви на позначення складових
Інтернету. Предмет дослідження становить мовна природа власних назв на позначення складових Інтернету.
Матеріалом дослідження слугували статистичні дані американської компанії Alexa Internet, Inc., яка надає
інформацію про популярність сайту, базуючись на цілій низці статистичних даних: кількість відвідувачів,
приналежність відвідувачів до певної країни, ключові слова, які приводять відвідувачів на цей сайт, і т.д.
Інтернет-ономастикон є кардинально новим об’єктом дослідження в сучасному мовознавстві, що є цілком зрозумілим, якщо взяти до уваги новітність самого Інтернету – глобальної інформаційної мережі, що
об’єднує меньші мережі [2, с. 619]. Інтернет є складною структурою, для забезпечення функціонування якої
потрібні різні види синхронної взаємодії великої кількості компонентів. Це зумовлено рекурсивною будовою
Інтернету, який є архітектурою поєднаних між собою незалежних мереж, здатних бути інтегрованими в єдине
ціле без зміни будь яких дочірніх мереж [22]. Розвинута система протоколів Інтернету виконує величезну
роботу задля передачі даних. Цими даними можуть бути веб-сторінки, файли або службова інформація
програм. Всесвітню павутину формують веб-сторінки, сукупності яких називаються сайтами.
В останній час відбувається інформаційна революція, яка в наслідок масової комп’ютеризації населення
призвела до появи нової «інформаційної інфраструктури, так званої «інфосфери», що охоплює сукупність
інформаційних процесів, пов’язаних із багатовимірними представленнями інформації, форм і методів її виробництва, кодування, збереження і передачі, а також місця людини у структурі цього кіберпростору» [15,
с. 11]. Ця інфраструктура має свої власні мовні особливості, тобто свій власний дискурс, оскільки «більшість
електроних інформаційних ресурсів є наборами текстів» [3, с. 11].
Досі немає визначенності у релевантній філологічній термінології через новітність Інтернету. Зустрічаємо
«the text-based medium of the Internet» – тобто текстовий засіб Інтернету [27] чи навіть «cybersphere» – кіберсфера [21]. Слід відзначити, що існують дві точки зору на сутність дискурсу, до якого належать тексти Інтернету. Досить часто їх відносять до специфічного дискурсу, наприклад, до «політичного дискурсу у мережі
Інтернет» [1], або до Інтернет-дискурсу, який «являє собою об’єкт, який ще недостатньо визнають, хоча його
дослідження має бути пріоритетом через той факт, що глобальні комунікативні інструменти моделюють всю
сучасну мову та культурну поведінку» [25 : 170]. Річ у тім, що матеріали Інтернету мають полікодовий характер, тому що «текстовий блок належить до сфери філології, програмне втілення і представлення текстових
конструкцій в електронному нелінійному вигляді відноситься до сфери комп’ютерної комунікації та інформаційних систем, а мультимедіа... до сфери відповідальності дизайнерів і медіа-фахівців» [1, с. 4-5].
Ще однією точкою зору є поєднання цих двох типів дискурсу, як це робить О.І.П’єцух. Проаналізувавши
різноманітні дефініції терміна дискурс, зокрема політичний, та його аспектів, дослідниця вважає електронний дискурс різновидом політичного. Електронний дискурс утворюється за гіпертекстовою моделлю і є
«репрезентованою в електронному вигляді сукупністю текстів, організованою гіпертекстовим способом» [7,
с. 16].
Згідно з визначенням О.О. Селіванової, дискурс – це «зразок мовної поведінки в певній соціальній сфері,
що має відповідний набір змінних» [10, с. 120]. Нам представляється, що користувачі Інтернету формують
власну соціальну сферу і демонструють в її межах мовну поведінку, характерну тільки для цієї сфери. Тому
вважаємо за доцільне покористовуватися терміном Інтернет-дискурс.
В Інтернет-дискурсі знаходять вираження дві протилежні мовні універсалії – закон економії і закон надмірності мовленнєвих зусиль. Завдяки закону економії мовленнєвих зусиль користувачі зменьшують психомоторну активність шляхом ігнорування деяких законів граматики: відсутність капіталізації на початку
© М. Ю. Карпенко, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 44

117

речення, відсутні коми і т.д. Завдяки закону надмірності мовленнєвих зусиль, користувачі часто виражають
паравербальну інформацію безпосередньо в тексті, наприклад «[Обіймаю тебе] Як справи?», оскільки її неможна передати інакше в текстовому режимі Інтернет-комунікації [9, с. 164-165]. Для обґрунтування цієї думки звернемося до критеріїв виділення окремого дискурсу. Згідно з Д.Крісталом, окремий дискурс письмової
мови може мати п’ять рівнів відмінностей [19, с. 8-9] (можна провести часткову параллель з класифікацією
чотирьох рівнів мовних одиниць Ф. де Соссюра + текстовий рівень) :
• Графічні відмінності – нестандартна загальна презентація і організація письмової мови, яка відрізняється специфічною типографією, дизайном сторінок, розміщенням елементів на сторінці, використанням
ілюстрацій і кольору. Інтернет-дискурс має дистинктивні риси майже за всіма з цих параметрів, наприклад,
з лівого боку сторінки (з правого боку – на сайтах, що містять текст мовами, які пишуться справа наліво, наприклад, арабською) часто знаходиться панель навігації з гіперпосиланнями на розділи сайту.
• Графемні відмінності (за Д.Крісталом «Graphological») – нестандартне використання алфавіту, капіталізації, орфографії, пунктуації, а також способів виділення інформації (курсив, підкреслення, тощо). Інтернет-дискурс має власні особливості на цьому рівні, які, однак, ще не є усталеними. Наприклад: «dude stfu i
no wat im doin» [26]. В цьому прикладі ми можемо спостерігати нестандартну орфографію наступних слів: no
(know), wat (what), im (I’m), doin (doing), а також відсутність пунктуації і капіталізації на початку речення. З
відмінностей інших рівнів можемо спостерігати абревіатуру STFU (Shut the fuck up).
• Лексичні відмінності – особливий набір використаної лексики й ідіом. Наприклад, «Lol, u level 1 n00b
stfu pwned» [26]. У цьому прикладі бачимо характерне для онлайн-ігор слово noob, що значить newbie (новачок), разом із ідіомою level 1 (абсолютно початковий), що придає слову noob додаткової глумливої емфатичності. Також фіксуємо в цьому прикладі дві абревіатури – LOL (Laughing out loud) і STFU (Shut the fuck
up), а також слово pwned, що є усталеним написанням слова owned в онлайн-іграх (цю традицію ненавмисно
започаткував один з розробників гри Warcraft, який зробив цю орфографічну помилку і вона потрапила до
фінального реліза гри). З відмінностей інших рівней спостерігаємо нестандартну орфографію в словах U (You)
і n00b (написання цифр замість літер – це так званий Leetspeak, який буде окреслено пізніше), а також майже
повну відсутність пунктуації.
• Граматичні відмінності – нестандартна структура речень, порядок слів і вибір афіксів. Наприклад: «can
i hav muneys pplsplsplsplzz!!11» [26]. В цьому прикладі бачимо майже усталену в онлайн-іграх синтактичну
конструкцію Can i have (іноді зустрічається варіант Can i haz), що за стандартом літературної англійської мови
відповідає за смислом конструкції May I have. Також тут порушується ще одне правило граматики літературної англійської мови – неіснуюча і від цього більш експресивна форма множини слова money. З відмінностей
інших рівней спостерігаємо нестандартне написання слів hav (have) і muney (money), а також скорочення pls/
ppls/plzz (please), яке було повторено багато разів без пропусків і в останній ітерації здобуло оказіональний
афікс -z замість -s. Дві цифрові графеми – одиниці на кінці речення – це ознака того, що автор поспішав
при набиранні тексту і випадково відпустив клавішу Shift і таким чином замість двох графем «!» випадково
з’явилися дві графеми «1».
• Текстові відмінності – нестандартна структурна організація текста, яка відрізняється послідовністю викладення думок, ступенем віднесенності до теми, структурою параграфів та логічною послідовністю умовиводів. Наприклад, текст на форумі впорядковано за ніками співрозмовників, датою написання повідомлення,
темою дискусії, та розділом, де знаходиться ця тема дискусії.
Підсумовуючі все сказане вище, можна висновувати разом із К.В.Вігурським та І.А.Пільщіковим, що «філологія та технологія зацікавлені у кооперації та взаємодопомозі» [3, с. 11]. Інтернет-дискурс, який отримав
також назву Netspeak (згадаємо Oldspeak/Newspeak в Дж.Оруелла) від Д. Крістала [19, с. 19], – це плідний
матеріал для вивчення сучасними мовознавцями, оскільки він містить дуже багато того, що ніколи раніше не
зустрчалося і не вивчалося лінгвістикою. Дану роботу буде сконцентровано на одному з розділів мовознавства, якому Інтернет надав надзвичайно багато нової інформації для вивчення – ономастиці.
За короткий відрізок часу існування Інтернету (близько 50-ти років – з 1960-х до 2013) не тільки ономастика, а загалом і лінгвістика не встигли повною мірою описати цей феномен. В останній час ця тенденція
поступово змінюється, і з’являються мовознавчі праці, які присвячено комунікації у сфері інформаційних
технологій [4, с. 1]. Виходячи з цього, видається важливим окреслити базові терміни, якими ми оперуватимемо у даному дослідженні, оскільки ономастиці наразі бракує чіткої і послідовної термінології для описання
Інтернет-простору.
Найширшим за обсягом є термін, який означає онімічний простір Інтернету в цілому. Найближчою за
смислом кореляцією в усталеній ономастичній термінології нам видається термін ономастикон – сукупність
онімів у певній мові, формі існування мови, функціональному стилі, сфері вживання мови, творчості мовної
особистості, тексті, дискурсі, на певній території, у певний історичний період розвитку мови [10, с. 517].
Сукупність онімів, які існують в межах Інтернету, підпадає під цей опис, оскільки вона обмежена сферою
вживання, але, завдяки своїй рекурсивній конструкції [20], сфера вживання цих онімів – Інтернет – не є обмеженою ані територією, ані етносом, ані мовою. Це дає нам можливість виділити фундаментально новий вид
ономастикону – Інтернет-ономастикон, який є сукупністю власних імен, що функціонують в межах Інтернет-середовища [5, с. 114].
Наступний крок, який варто зробити, – це з’ясувати, який саме компонент Інтернет-ономастикону можна
вважати його базовою одиницею. На думку О.В.Суперанської «власна назва надається єдиному, спеціально
обраному об’єкту, який входить до певного класу, для його виокремлення та ідентифікації» [13, с. 11]. Гадаємо, що у межах Інтернету об’єктом, який найбільш повно відповідає цьому опису, є веб-сайт – сукупність
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документів, що створені спеціальним способом і містять певну інформацію або виконують певні функції і
які об’єднані під однією адресою в Інтернеті. Виходячі з цієї дефініції, робимо припущення, що веб-сайт –
це продукт інтелектуальної діяльності однієї людини або групи людей, що слугує певній меті. Мовознавці
вже виділяли назви класів об’єктів із східними характеристиками. Першим до цієї ідеї дійшов А. Бах, який
окремим класом власних назв вважав заголовки літературних творів та планів (військових і т.п.) [17, с. 4].
Ця ідея була апробована та поглиблена в процесі розвитку ономастики, наприклад, О.В.Суперанською, яка
виокремлює власні назви творів літератури та мистецтва [12, с. 203]. Чітке визначення цієї категорії онімів
наведено в словнику Н.В.Подольської, яка надає їм назву ідеоніми – власні назви, які мають денотати в розумовій, ідеологічній та художній сферах людської діяльності [8, с. 61]. У новітніх наукових дослідженнях,
які брали до уваги наявність Інтернет-ономастикону, окремим підрозділом ідеонімів було виокремлено віртуалоніми – власні назви віртуальних (комп’ютерних та інтернетівських) об’єктів, які підрозділяються на
комп’ютероніми – власні назви денотатів, які пов’язані з роботою з комп’ютером, та інтернетоніми – власні
назви об’єктів, які пов’язані з Інтернетом. Саме до складу останніх включено сайтоніми – власні назви сайтів
[14, с. 133-134].
Найновітніший словник української ономастичної термінології уточнює, що ідеонім – це «вид хрематоніма; власна назва окремого об’єкта культури, науки, мистецтва, взагалі духовності» [11, с. 94]. Хрематонім має
визначення «власної назви [унікального] людського творіння або суспільного явища» [11, с. 189]. Ці визначення дещо суперечать наведеним раніше дефініціям, оскільки включають ідеоніми до класу хрематонімів.
Традиційно ці два класи є рівноправними і незалежними один від одного [див. 8, с. 12].
Потрібно уточнити, щó саме слід вважати назвою сайта, оскільки кожен сайт має два унікальних ідентифікатори, які можуть використовуватись, за словами О.В. Суперанської, «для його виокремлення та ідентифікації» [13, с. 11]: IP-адресу – номерний ідентифікатор, який складається з чотирьох груп цифр, та доменне
ім’я – словесний ідентифікатор, націлений на легкість запам’ятовування користувачем. Завдяки системі доменних імен (Domain Name System) орієнтація у Всесвітній павутині була значно полегшена, оскільки кожній
IP-адресі може бути присвоєний власний вербальний ідентифікатор, наприклад, IP-адресі 72.14.204.103 відповідає доменне ім’я google.com. Слід зазначити, що ця система працює автоматично, без участі користувача,
а отже користувачі зазвичай мають справу лише з доменними іменами, часто навіть не здогадуючись про
існування пов’язаних з ними IP-адрес. Під назвою сайта надалі маємо на увазі виключно доменне ім’я. Розглянемо присутні в ньому елементи:
• специфікатор схеми, який позначає протокол, що використовується. Наприклад, http: (вказує на те, що
використовується протокол HTTP), ftp: (вказує на те, що використовується протокол FTP). Цей елемент є суто
технічним додатком і тому не буде братися нами до уваги при розгляді сайтонімів;
• назва хосту, яка безпосередньо є унікальною назвою сайту [18], обраною для нього тими, хто його створив. Слід зазначити, що часто назва сайту включає в себе частину «www.», але ця частина є необов’язковою і
наразі застарілою традицією;
• публічний суфікс, який позначає деякі характеристики сайту. Наприклад,.com (позначає комерційну належність сайту),.co.uk (позначає географічну приналежність до Великобританії) [див. детальніше: 23].
Для наочності прикладемо цю схему до домену корпорації Google, який згадувався вище, – http://www.
google.com:
• специфікатор схеми: http:
• назва хосту: www.google
• публічний суфікс:.com
Необхідно також уточнити, як саме слід співвідносити різні назви одного сайту, бо сюди відносимо, поперше, той ідентифікатор, під яким обраний сайт значиться в базах DNS-серверів (наприклад, www.google.
com), по-друге, скорочений варіант назви сайту, який використовується в розмовних посиланнях на сайт (наприклад, Google). Обидві ці назви є власними і називають один і той же сайт. Наявність скороченого варіанту
назви зумовлена прагненням до економії мовних ресурсів. Схоже спостереження зробив Є.С. Отін стосовно
ергонімів, які можуть функціонувати у повній формі та як адресний, або телеграфний варіант – абревіатурне
скорочення чи поодиноке «ключове» слово [6, с. 147], як, наприклад, Одеський національний університет та
ОНУ. При більш детальному розгляді можемо висновувати, що обидві ці назви – доменне ім’я і розмовне посилання – знаходяться у певних ієрархічних стосунках: еквонімічних, коли розмовне посилання співпадає з
доменним ім’ям, або у гіперо-гіпонімічних, де гіперонімом є назва порталу, наприклад, Google, а гіпонімами є адреси сторінок сайту (www.google.com, www.google.ru). Подальший розподіл цього порталу на підрозділи призводить до появи ще одного, нижчого рівню гіпонімів, наприклад: електронна пошта http://mail.google.
com/ або онлайн-фотоальбоми http://picasaweb.google.com/.
Підсумовуючи вищесказане, сходимо висновку, що Інтернет є феноменом, який через його новітність наразі неглибоко досліджено, особливо з лінгвістичної точки зору.
Архітектура Інтернету є унікальним витвором науково-технічної думки, оскільки він відрізняється від
архітектури інших мереж своєю рекурсивною моделлю взаємодії хостів «Клієнт – Сервер».
Інтернет, в наслідок своєї новітності і незвичайності, сприяв створенню нового типу дискурсу – Інтернет-дискурсу, який є результатом мовної поведінки користувачів Інтернету, що призводить до появи великої
кількості лінгвістичного матеріалу. Інтернет-дискурс характеризується графічними, графологічними, лексичними, граматичними і текстовими відмінностями.
Невід’ємною частиною Інтернет-дискурсу є власний ономастикон, який можна розуміти як сукупність
всіх власних назв, що функціонують в Інтернет-середовищі. Базовою одиницею Інтернету є сайт, відповідно,
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базовою одиницею Інтернет-ономастикону є назва сайту, тобто сайтонім, який відносимо до підкласу інтернетонімів та класу ідеонімів. На даному етапі наше дослідження сконцентровано виключно на власних назвах,
що називають сайти.
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СТИЛЬ ТЕКСТІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ПОЄДНАННЯ СТИЛІВ
Стаття присвячена дослідженню стилю текстів англомовних дипломатичних документів. Особливу увагу зосереджено на аналізі особливостей стилю на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. У
статті зроблено спробу виявити спільні риси дипломатичного стилю з офіційно-діловим, епістолярним та
художнім функціональними стилями.
Ключові слова: функціональний стиль, дипломатичні документи, дипломатична комунікація, дипломатична термінологія, неасимільовані запозичення, архаїзм, кліше.
Статья посвящена исследованию стиля текстов англоязычных дипломатических документов. Особое
внимание уделено анализу особенностей стиля на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. В статье сделано попытку обнаружить общие черты дипломатического стиля c официально-деловым,
эпистолярным и художественным функциональными стилями.
Ключевые слова: функциональный стиль, дипломатические документы, дипломатическая коммуникация,
дипломатическая терминология, неасимилированное заимствование, архаизм, клише.
The paper is devoted to the research of the style of texts of English diplomatic documents. Particular attention is
focused on the analysis of the characteristics of the style on lexical, morphological and syntactic levels. An attempt to
identify common features of the diplomatic style and of the style of official documents, the belles-lettres and epistolary
functional styles is made in this article.
Key words: functional style, diplomatic documents, diplomatic communication, diplomatic terminology, nonassimilated borrowing, archaism, cliché.

Вивчення стилю дипломатичних документів (ДД) допомагає виявити багато закономірностей, пов’язаних
із характером ведення дипломатичної комунікації, комунікації на міжнародному рівні, значення якої невпинно зростає у сучасному світі. Мова дипломатії завжди відзначалась чіткими лінгвостилістичними особливостями, дослідження яких сприяє налагодженню діалогу між країнами.
Мета дослідження полягає в з’ясуванні особливостей стилю дипломатичних текстів на лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях та у виявленні специфіки відношення стилю ДД до певних функціональних стилів (ФС).
У зв’язку з розвитком комунікативної лінгвістики і зацікавленості до проблеми тексту чимало науковців
займається питанням стилю: Т. Дейк [7], Д. Крістал [6], Д. Деві [6], М. С. А. Алкаді [1], М. Н. Кожина [4] та
багато ін., однак дослідження стилю текстів англомовних ДД є недостатнім.
Згідно з Т. ван Дейком, стиль залежить від типу дискурсу, або від точки зору мовця [7, с. 11-12]. У контексті дискурсної проблематики та дискурсного аналізу розглядаємо нестроге визначення поняття стилю і
вважаємо, що стиль – це різновид, видозміна літературної мови; манера мовного вираження у різних сферах,
умовах, формах спілкування; мистецтво слова [2, с. 602-603].
Англомовний дипломатичний дискурс – це особлива організація мовних засобів, відображення на рівні
мовних одиниць інституту дипломатії та міжнародної комунікації. Факт широкого застосування англомовних
ДД у сучасному світі зумовлює їхнє значне жанрове різноманіття: дипломатичне листування (офіційний та
напівофіційний лист, вербальна нота, телеграма, меморандум, особиста нота, пам’ятна записка), ДД усної
грури (заява, промова, тост), дипломатичні тексти з високим рівнем стандартизації (резолюції, декларації,
пакти, договори). Тексти англомовних ДД поєднують в собі риси не лише офіційно-ділового (ОФД), але й
деякі елементи епістолярного та художнього стилів. Очевидно, що співвідношення цих стилів у текстах ДД
значною мірою залежить від жанру. Жанр документа є визначальним чинником для вибору стилю, який, своєю чергою, відображає різні моменти дипломатичної комунікації. Наприклад, дипломатичний лист використовує засоби епістолярного стилю в композиційному плані, проте йому також притаманні ОФД з огляду на
лексичний склад. ОФД стиль виражено у меморандумах, звітах, резолюціях, а такий жанр, як лист, може бути
офіційним та неофіційним і, відповідно, більшою або меншою мірою проявляти ознаки ОФД та епістолярного
стилів. Епістолярний стиль характерний здебільшого для таких жанрів, як пам’ятна записка, телеграма, приватний лист офіційного та напівофіційного характеру.
Підтвердження наших міркувань стосовно поєднання стилів у ДД знаходимо у праці В. В. Калюжної, яка
вважає, що документи міжнародних відносин не можна розглядати загалом, оскільки стилістичні засоби того
чи іншого їх виду не однотипні, що і створює їхню специфіку. Як стверджує дослідниця, якщо розглядати
стиль документів міжнародних відносин загалом, то в ньому можна виявити цікаві переплетення найрізноманітніших стилістичних засобів [3, с. 4]. Отже, розгляд текстів ДД лише у межах ОФД стилю для є недостатнім,
тому, окрім ОФД стилю, звертаємо увагу і на деякі стилістичні особливості епістолярного та художнього ФС.
Стиль текстів ДД характеризують такі ознаки, як точність, стандартизованість, нейтральність, імперативність, логічність, об’єктивність, стереотипність, конкретність. Однак, не можемо заперечувати певну навмисну розмитість та двозначність мови, яку простежуємо у дипломатичній комунікації, а також деяку обмірковану невпевненість, про яку згадують дослідники, і яка, звичайно ж, впливає на процес добору лексики та
термінології у ДД.
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Виняткове значення навмисної двозначності (ambiguity) аналізує дослідник мови дипломатії Н. Скот, наголошуючи на подвійній природі термінів, які хоча й прагнуть точності, доволі часто характеризуються двозначністю (duality) та нечіткістю (vagueness) [10, с. 154]. Терміни несуть найбільшу вагу у дипломатичній
комунікації, хоча й становлять найбільшу складність для тлумачення. Ці та інші явища підкреслюють особливість стилю текстів ДД та вказують на його мозаїчну природу.
Така суперечливість стилю ДД покликала здійснити подальше лінгвостилістичне дослідження. Аналіз
лінгвостилістичних особливостей англомовних ДД можна розглядати на кількох рівнях. Лексичними особливостями стилю дипломатичних текстів є такі:
1. Спеціальна дипломатична термінологія: consul, autarky, ambassador, diplomatic bag. Вживання незмінного переліку вузькоспеціальних термінів дипломатії бере участь у творенні консервативності стилю ДД.
2. Значна кількість термінів суміжних галузей, насамперед соціально-політичних (community, piracy,
terrorism, civil society, public trust), економічних (tax, credit default swaps, financial supervision), військових
термінів (warfare, belligerency).
3. Неасимільовані французькі та латинські запозичення (bona fide, liberum arbitrum, pourparler, rèclame)
апелюють до ритуальності та традиційності стилю анломовних дипломатичних текстів [8, с. 119].
4. У текстах ДД можна спостерігати вживання значної кількості архаїзмів (hereby, hereafter, wherein,
therewith, aforesaid, beg to inform, henceforth, peruse, forthwith, inquire). Ці терміни є традицією англомовного
ділового спілкування і характеризуються певним ступенем термінологізації, оскільки стандартизують мову
дипломатії і забезпечують комунікативну точність. Ігнорування цих термінів означало б втрату етикету та
усталених норм дипломатії. Традиційність текстів ДД значною мірою забезпечується саме наявністю застарілих слів та виразів.
5. Вживання кліше (on behalf of, strictly confidential, Your excellency, terms and conditions, null and void, any
and all) сприяє досягненню авторитарності текстів ДД, особливо таких як тексти договорів та статутів.
6. Вживання експресивних засобів (gigantic plans, thorny problems, sweeping actions, creeping annexation,
to cushion the impact, the brink of war, rooftop protest, grey goods), які загалом є нетиповими для ОФД стилю.
7. Неологізми, які найчастіше трапляються у мові дипломатії, зачислюють до групи термінів, яка пов’язана
із тероризмом, актуальними екологічними, економічними проблемами та проблемами міжнародної політики:
to weaponize, to commodize, Biological piracy, gesture politics, homicide bombing, diversity fatique, anti-Iraquі,
oilitics.
Як бачимо, лексичний рівень дослідження стилю дипломатичних текстів демонструє особливості, які виділяють цей стиль і відрізняють його від ОФД. Це, зокрема, наявність неологізмів, архаїзмів та експресивних
засобів.
Серед морфологічних особливостей стилю текстів ДД вирізняємо передусім широке вживання іменників, що вказують на звання, посаду (Career-Diplomat, Director-General, Vice-Consul); абстрактних дієслів
(to express, to inform, to acknowledge, to refer); конструкцій з прийменником «of» (promotion of coordination,
employment policy of the Member States, meeting of the Ministers for Foreign Affairs of the Committee of Nine NonAligned Countries); складних слів та словосполучень (non-interference, counterattack, postwar, customs union,
assembly resolutions, government securities). Відзначимо, що серед словосполучень кількісно переважають
іменникові (assembly resolutions, action plans, agreement procedure, customs offences).
Щодо використання прикметників, то серед них переважають відносні, наприклад: widespread, crucial,
entire, international, acute, substantial, commercial, social, economic, temporary, territorial, general, necessary,
payable, compulsory, national, agricultural, developing, fundamental. Прислівники у ДД використовують для підсилення сказаного, категоричності, наприклад: directly, primarily, equally, adversely, tremendously, fundamentally,
dramatically, rapidly, sharply. Щодо сполучників, то, як стверджує П. М. Тірсма, and та or є досить частотними
в ОФД стилі, адже тут їх вживають у п’ять разів частіше, ніж у текстах інших стилів [11, с. 61].
Доволі часто у мові дипломатії трапляються іменники, дієслова та прикметники з префіксом re- (rebalance,
restructure, refinance, rebuild, reform). Таке явище продиктовано тим, що дипломатія постійно стоїть перед
необхідністю подальшого покращення та поступу вперед і це відображається у семантиці термінології. Морфологічною ознакою стилю дипломатичних текстів слугує також і активне використання скорочень (OPEC,
NATO, MP).
Здійснений нами аналіз морфологічного рівня дослідження лінгвостилістичних особливостей ДД дає змогу узагальнити, що на рівні морфології дипломатичний стиль можна розглядати у межах ОФД стилю.
На синтаксичному рівні головні ознаки ОФД стилю – стандартизованість, нейтральність та точність –
проявляються у ДД у вживанні як коротких, карбованих речень, так і складних структур, пасивних конструкцій, гнучких формулювань, що відповідає вимогам дипломатичного етикету.
Існують різні погляди на те, які типи структур є найхарактернішими для дипломатичного стилю. Аналіз текстів ДД засвідчив, що у них послуговуються як простими, так і складними реченнями, і вибір синтаксичної конструкції залежить від жанру документа. Загалом для ДД характерні граматичні конструкції, що висувають на
перше місце дію, а не суб’єкт цієї дії. Особливістю вживання синтаксичних конструкцій у текстах ДД є те, що
вони трапляються лише у певному жанрі і зовсім нетипові для іншого. Для окремих жанрів, таких як нота протесту чи ультиматум, звичними є імперативні конструкції. Для угод характерні складні речення, а також прості, ускладнені однорідними членами. Для прикладу, дослідження дало змогу простежити часте використання
інфінітивних конструкцій у жанрах договірного типу текстів, прикладом якого є жанр міжнародної угоди:
«It shall entail the right, subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public
health:
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1) to accept offers of employment actually made;
2) to move freely within the territory of Member States for this purpose;
3) to stay in a Member State for the purpose of employment in accordance with the provisions governing the
employment of nationals of that State laid down by law, regulation or administrative action;
4) to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State, subject to conditions
which shall be embodied in implementing regulations to be drawn up by the Commission» [12, с. 13].
Паралельні конструкції дають змогу максимально чітко відокремити одну думку від іншої, надати кожній
висловленій ідеї окремої ваги та уникнути будь-яких непорозумінь чи заплутаних тлумачень. Цей приклад
яскраво демонструє реалізацію імперативності за допомогою інфінітива. Таку практику широко застосовують, адже за допомогою інфінітива зручно виражати пряму чи непряму імперативність, реалізовувати одну з
найважливіших стильових рис мови дипломатії – приписовий характер мови.
Відзначимо ще деякі яскраві синтаксичні явища, які вирізняють дипломатичний стиль з-поміж інших.
Зокрема, прості речення є непоодиноким явищем у ДД. Зауважимо, що будова простого речення у дипломатичних текстах часто доволі складна. Як відзначає М. С. А. Алкаді, речення ускладнено однорідними членами, звертаннями, вставними словами і конструкціями, прикметниковими і дієприкметниковими зворотами
[1, с. 12]. Цікавими вважаємо незвичайні структури речень текстів ДД. Ця риса протиставляє дипломатичний
стиль ОФД стилю і вказує на його близькість з епістолярним. Передусім це конструкції з незвичайним для дипломатичної мови порядком слів: in Parliament assembled, Lords Spiritual and Temporal, Minister Plenipotentiary,
Envoy Extraordinary and Plenipotentiary.
Ще однією яскравою рисою стилю текстів ДД є паралельні конструкції разом із вузькоспеціальними термінами дипломатії в ініціальній позиції кожної частини конструкції:
«…DETERMINED to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe,
RESOLVED to ensure the economic and social progress of their countries by common action to eliminate the
barriers which divide Europe,
AFFIRMING as the essential objective of their efforts the constant improvements of the living and working
conditions of their peoples,
RECOGNIZING that the removal of existing obstacles calls for concerted action in order to guarantee steady
expansion, balanced trade and fair competition,…
DESIRING to contribute, by means of a common commercial policy, to the progressive abolition of restrictions
on international trade,
INTENDING to confirm the solidarity which binds Europe and the overseas countries and desiring to ensure the
development of their prosperity, in accordance with the principles of the Charter of the United Nations,…» [12, с. 3].
Частотність таких паралельних конструкцій пояснюємо послідовністю викладу, або взаємопов’язаністю ідей,
висловлених не лише у межах речення, але й у межах усього тексту.
Синтаксичні конструкції нерідко демонструють імперативність, інструктивність, спонукання та
зобов’язання, що найчастіше простежується у жанрах договірного, інформативного та авторитарного типів
тексту [9, с. 56]. Як засвідчує діахронне зіставлення різних жанрів документів, такі особливі синтаксичні риси
були завжди притаманні текстам ДД, передусім текстам дипломатичного листування. Відомий в історії лист
короля Якова ІІ Парламенту від 26 червня 1604 року:
« …But having now, with time, more narrowly examined both the custom in the like cases, at the first parliaments
of our predecessors here, as likewise, that the last term’s payment of the old great Subsidy is not yet come, so as a
double burden shall appear to be laid upon the people and yet our commodity never a hair the nearer; we have here
upon concluded with ourself, to resort to our former determination and therefore it is our express will, that ye shall,
in our name, signify to our said House of Commons, that we desire them, at this time, not to meddle any further with
that question; assuring them in the word of a King, that we will be so far from taking it unkindly, their not offering it
unto us at this first session of this our first part, as by the contrary we will only interpret it to proceed from the care
they have, that our people should not have any occasion of distaste of us offered unto them at this time, for the reasons
above-mentioned; assuring ourself, that the said house will in their own time, be careful to see our state supplied, by
such means, as may be most convenient for our weal, and least hurtful to our subjects; wherein we remit ourselves to
their discreet considerations, in the due time» [5]. Цей документ займає усю сторінку, проте містить усього два
речення, одне з яких процитовано. Воно ускладнено дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами,
інфінітивними конструкціями, підрядними реченнями з різноманітними зв’язками, що дало змогу відобразити усю складність питання з максимальною точністю та однозначністю трактування.
Погоджуючись з М. Н. Кожиною, відзначимо, що речення на 500 – 600 слововживань в ОФД мові простежуються доволі часто. Трапляються речення і до 2 000 слів і більше [4, с. 176]. Однак не можна стверджувати, що лише складні речення дають змогу максимально реалізувати потенціал термінів ДД. З одного боку,
стандартизація та високий ступінь інформативності текстів ДД обумовлюють використання різних складних
речень з підрядними з’ясувальними, означальними, умовними реченнями та конструкціями мети. З іншого
боку, знаходимо жанри, у яких прості речення переважають. Наприклад, у текстах вербальних нот для викладення суті справи використовують прості речення, ускладнені вставними конструкціями й однорідними
членами, які зовсім не характерні для текстів листів. Те, що кожен жанр документа вирізняється своєрідністю
синтактико-стилістичної організації, вказує на необхідність вивчення кожного типу документа окремо.
Отже, стиль текстів ДД є неоднорідним, а стилістичні засоби – різнотипними. На морфологічному рівні
особливостями стилю дипломатичних текстів є широке вживання іменників, складних слів та словосполучень, абстрактних дієслів, особових та присвійних займенників, відносних прикметників, сполучників, тер-
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мінологічних конструкцій з прийменниками. Лексичний та синтаксичний рівні дають підставу стверджувати
лише про часткову приналежність цього стилю до ОФД. Серед лексичних рис найбільш знаковими для ДД
є вживання вузькоспеціалізованої термінології, неасимільованих запозичень, архаїзмів, кліше. Така лексикостилістична риса, як експресивність, яку реалізовано завдяки вживанню неологізмів та експресивної лексики,
у ДД слугує чинником, який розмежовує ОФД та дипломатичний стилі і апелює до художнього ФС. З іншого
боку, вживання особливих синтаксичних конструкцій у ДД є рисою епістолярного стилю.
Ці та інші риси, проаналізовані у праці, свідчать про складність стилю мови дипломатії та дають підставу
висловити припущення щодо існування особливого дипломатичного стилю, для якого характерне поєднання
ФС і який має багато спільного з ОФД ФС, проте, як засвідчило дослідження, не збігається з ним цілковито,
передусім у використанні лексичного матеріалу та деяких особливостей синтаксису.
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СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ СЛОГАНІВ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
У статті класифіковано слогани політичної реклами з урахуванням їхньої потенційної впливовості, визначеної за допомогою як класичних методів дослідження, так і новітніх технологій нейролінгвістичного програмування та сугестивної лінгвістики.
Ключові слова: політичні рекламні слогани, сугестія, сугестивна лінгвістика, структура, параметральна
модель, нейролінгвістичне програмування.
В статье классифицированы слоганы политической рекламы с учетом их потенциальной суггестивности,
определенной с помощью как классических методов исследования, так и новейших технологий нейролингвистического программирования и суггестивной лингвистики.
Ключевые слова: политические рекламные слоганы, суггестия, суггестивная лингвистика, структура, параметральная модель, нейролингвистическое программирование.
In the article, the political advertisement slogans are classified considering their potential suggestiveness, indentified with the help of both the classic research methods and the brand new NLPand suggestology technologies.
Key words: political advertisement slogans, suggestion, suggestive linguistics, parameter model, structure, neurolinguistic programming.

Як потенційно потужний впливовий феномен реклама існувала ще з прадавніх часів, але її активне вивчення, розпочате у ХХ столітті, сьогодні набирає обертів з огляду на поліаспектність цього явища. Так, на
думку науковців, «реклама – це... психологічне програмування людей» [3, с. 42]; це соціальний феномен,
що «...функціонує..., створюючи уявні світи, в яких ніхто не живе, але куди намагаються дістатися всі» [6,
с. 130]; «реклама – будь-яка форма неособистої пропозиції та просування комерційних ідей, товарів чи послуг
коштом чітко визначеного замовника» [9, с. 144]; реклама – це «...позитивна розповідь про конкретний об’єкт
для конкретної аудиторії і направлена на купівлю<...>« [7, с. 457]. Наведені визначення поняття «реклама»
висвітлюють цей феномен з позицій маркетингу, соціології та психології, проте найактивніше рекламний
дискурс аналізують у колі лінгвістичних наук (психолінгвістика, комунікативна й сугестивна лінгвістика,
дискурсологія, нейролінгвістичне програмування та ін.), оскільки «...саме в цій площині сконцентровано сенсибілізаційні (підсилювальні) ефекти інформаційного впливу, ідентифікація й аналіз яких... становлять одне з
найактуальніших завдань» [2, с. 221-222] сучасного мовознавства.
Як зазначає більшість науковців-дослідників феномену реклами (В. В. Зірка, Р. Г. Іванченко, О. В. Климентова, Т. Ю. Ковалевська, Р. І. Мокшанцев, Г. Г.Почепцов, Н.В.Слухай, І.Черепанова та ін.), основною її функцією є сугестивна (волюнтативна). У реалізації цієї функції реклама спирається насамперед на «...несвідомі
прагнення людини компенсувати втрачену символіку свого співвіднесення зі світом речей» [7, с. 113] і намагається «...за допомогою знаків заповнити прогалину, проти зіяння якої протестує психіка» (там само). Саме
активізація механізмів підсвідомості та архетипів колективного підсвідомого (див. 13) роблять відповідний
«...процес сприйняття і визначення рішення зовні нелогічним (ірраціональним)» [1, с. 29], а процес перцепції
інформації – субдомінантним, увиразнюючи впливову природу будь-якого рекламного тексту.
У свою чергу, концентром рекламного повідомлення завжди виступає слоган як його сугестивний стрижень, що зосереджує актуальну рекламну інформацію, містить специфічні семантико-граматичні маркери,
має оригінальну структурну організацію, тим самим привертаючи увагу потенційних адресантів та активно
інтегруючи їх у площину рекламної реальності. На особливу увагу в цьому аспекті заслуговує політичний
дискурс з огляду на його цільові стратегії і тактики. У передвиборних кампаніях домінантним елементом
політичної комунікації як оригінального комунікативного жанру стає політична реклама та один із її найважливіших компонентів – політичний слоган, що має на меті створення у реципієнтів певного образу політика /
партії за допомогою власне лінгвістичних та екстралінгвістичних елементів. Цьому аспекту присвячено велику кількість праць вітчизняних та зарубіжних учених (1, 2, 3, 4, 7, 8), проте до сьогодні не існує переконливої
систематизації політичних слоганів з урахуванням їхніх сугестивних потенцій, що і визначає загальну скерованість пропонованої статті.
Об’єктом нашої роботи є політична реклама як невід’ємний впливово активний складник сучасного медіапростору, а предметом – сугестивні механізми слоганів політичної реклами. Метою роботи є створення
моделі класифікації політичних рекламних слоганів з огляду на їхню іманентну сугестивність. Фактичними
матеріалами дослідження стали політичні рекламні слогани (понад 100 одиниць), розміщені на біг-бордах,
оскільки саме цей засіб зовнішньої реклами є найбільш поширеним серед наявних у сучасній рекламній індустрії. Політичні слогани дібрано протягом передвиборної кампанії 2009 – 2010 р.р. Серед основних дослідницьких методів у роботі застосовано загальні методи аналізу й синтезу, описовий метод та кількісний аналіз,
а також спеціальні методи лінгвістичного моделювання, елементи компонентного аналізу та метод Мілтонмодельної ідентифікації (нейролінгвістичне програмування).
Політичні рекламні слогани є квінтесенцією політичних кампаній, «словесним портретом політичного діяча» [5], ствердженням, яке виражає чітку позицію кандидата. Основною метою будь-якого рекламного слогану є «продаж» товару чи послуги, частиною рекламної кампанії якого він є, оскільки слоган – це «спресована до формули суть рекламної концепції, доведена до лінгвістичної досконалості запам’ятовувальна думка»
© А. В. Ковалевська, 2014
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[10, с. 225]. Політичний слоган також відповідає цьому визначенню, але має і свої, характерні властивості,
пов’язані в першу чергу зі специфікою політичної реклами у порівнянні із комерційною. До таких особливостей уналежнюємо
– безперервність і частоту дії. Термін дії політичної реклами регулюється законодавчо, за допомоги «Закону України про вибори», і така реклама закінчується після вибору політичного лідера. Комерційна ж реклама
діє постійно, з певною частотою, і також постійно існує ринок товарів і послуг для покупців. Зазначимо, що
певна темпоральна обмеженість політичного рекламного слогану мотивує його до концентрованішої сугестивності (у порівнянні з комерційним), оскільки він має подіяти за значно менший відрізок часу, а отже, повинен містити більше елементів для здійснення впливу на аудиторію;
– конкретність. Політична реклама оперує поняттями, які здебільшого не мають референтів у дійсності,
вона закликає обирати абстрактні сутності, наприклад «національну гордість», «соціальну справедливість»
тощо. Комерційна ж реклама спрямована на конкретну, очевидну і досяжну ціль, наприклад, купівлю товару
певної марки чи візит до певного магазину;
– диференційованість. Політична реклама спрямована на зміну громадського устрою в результаті проведення виборів, комерційна ж дуже різноманітна в цьому плані, оскільки покликана задовольняти різні потреби покупців і представляти широкий асортимент товарів, який є набагато ширшим за пропонований у
політичній рекламі;
– охоплення аудиторії. Незважаючи на свою масовість, політична реклама спрямована лише на певний
відсоток виборців, а комерційна охоплює значно більшу частину населення.
Додамо, що політичний слоган може бути частиною об’ємних текстових корпусів рекламної кампанії,
але набагато частіше представляє собою «окремий, завершений текст, який, почасти, може набути статусу
прецедентності й увійти до числа жанрів політичної афористики» [12, с. 257]. Тим не менш, слоган має «перегукуватися» з кожною іншою частиною політичної рекламної кампанії, аби в загальному плані вона становила цілісний комплекс. Так, Т. Петерс підкреслює, що основною вимогою успішності політичного слогану є
«його несуперечливість відносно ключових положень рекламної кампанії кандидата в цілому й узгодженість
із текстами його інтерв’ю, промов та інших рекламних матеріалів» [14, с. 110], що визначає його обов’язкову
корелятивність із загальною стратегією дискурсивного конструювання.
Для створення власне сугестивних ефектів у рекламному повідомленні використовується ціла низка впливових елементів, що в галузі новітньої наукової парадигми нейролінгвістичного програмування (НЛП) систематизовано в так званій Мілтон-моделі, яка в структурі кожного з трьох трансформаційних процесівмовлення (упущення, узагальнення й викривлення) містить характерні сугестогенні маркери (детальніше див. 2).
Релевантність застосування методу Мілтон-модельної ідентифікації впливових ефектів мовлення засвідчує
низка ґрунтовних статей та дисертаційних досліджень, зокрема виконаних у межах Одеської наукової школи (див. роботи С. А. Бронікової, Т. Ю. Ковалевської, Н. В. Кутузи, а також О. М. Олексюк, О. Р. Петренко,
Ю.В.Станкевич та ін.). На особливу увагу ці технології заслуговують у процесі моделювання рекламного слогану, адже слоган – це квінтесенція філософії фірми чи розповсюджувача товару, і природним є те, що саме
від його змістового наповнення, від його адресантної адекватності й релевантності залежать успішність чи ж
девіантність всієї рекламної кампанії.
Дослідники рекламних слоганів пропонують розподіляти їх залежно від інформаційної скерованості на
емоційні та раціональні (3, 4, 9). У нашій роботі, враховуючи не лише інформаційний вектор таких слоганів,
а й наявність у їхній тканині характерних лексико-семантичних одиниць та елементів Мілтон-моделі НЛП як
впливових маркерів, пропонуємо деталізовану класифікацію цих рекламних одиниць. У її межах, беручи до
уваги лексико-семантичні особливості, аксіологічні орієнтації тексту, наявність маркерів загальних моделей
побудови слоганів та Мілтон-моделі НЛП, виокремлюємо два взаємопов’язаних базових параметри: «позиціонування адресата» (ставлення до отримувача рекламного повідомлення) та «позиціонування адресанта»
(оцінювання відправником рекламного повідомлення самого себе).
За першим параметром пропонуємо розрізняти дві групи слоганів:
– «наївні» (n._) – у яких не подається аргументів для обґрунтування представленої інформації – лише
суб’єктивні судження і твердження;
– «фактичні» (f._) – які апелюють до фактичного матеріалу для доведення представленої інформації.
За другим параметром виокремлюємо такі слогани:
– «егоцентричні» (_.e) – ті, в яких адресант повідомлення «описує» лише свої надбання й достоїнства,
створюючи свій позитивний імідж;
– «критичні» (_.c) – ті, в яких адресант «розповідає» виключно про помилки й вади інших кандидатів, маючи на меті створити їхній негативний імідж.
Отже, при наборі параметрів «n.e» модель тексту виглядає як «я хороший, тому що я хороший»;
– при наборі параметрів «f.e» – як «я хороший, тому що зробив/роблю/зроблю…..»;
– при наборі параметрів «n.c» – як «вони погані, тому що вони погані»;
– а при наборі параметрів «f.c» – як «вони погані, том що (не) зробили/(не) роблять/(не) зроблять…..».
Для виявлення значення першого параметра набору (наївний або фактичний слоган, «n._» або «f._») до
аналізованого слогану необхідно поставити питання «емоції чи факти?». За варіанта «емоції» класифікації
відповідає параметр «n._», за варіанта «факти» – «f._». Для виявлення значення другого параметра набору
(егоїстичний або критичний слоган, «_.e» або «_.с») до аналізованого слогану необхідно поставити питання
«про себе чи про інших?». За варіанта «про себе» класифікації відповідає параметр «_.е», за варіанта «про
інших» – «_.с».
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Для унаочнення запропонованої нами класифікації (параметральної моделі) наведемо приклади слоганів із
передвиборної кампанії 2009 року, які ілюструють кожний із представлених наборів параметрів:
«n.e»: «Відродити Харків зможе тільки харківський Президент!»;
«Тільки він гідний бути Президентом!»;
«Тільки йому ми можемо довірити нашу долю!»
«Проблему буде вирішено»;
«f.e»: «Створено стратегічний запас зерна. Вона працює.»;
«Безпечні ліки, доступна медицина»;
«Годі ділити Севастополь! Надамо місту статус україно-російської території!»;
«n.c»: «Вони заважають. Вона працює»;
«Годі брехати, іди картоплю копати»;
«Вона працює – країну ґвалтує»;
«f.c»: «Двічі ти вже програв. Краще піди зараз».
Набір параметрів «f.c» у передвиборній кампанії 2009 майже відсутній, оскільки він передбачає (за нашою
класифікацією) необхідність визнання бодай деяких фактів на підтвердження працездатності інших кандидатів, хоч і з негативним оцінюванням.
Проаналізувавши зафіксовані на даний момент передвиборні слогани, ми дійшли висновку про наявність
зв’язку між запропонованими нами загальною моделлю побудови слоганів і параметральною моделлю формування політичних слоганів та Мілтон-моделлю Р.Бендлера і Д.Гріндера.
Так, при наборі параметрів «n.e» найбільш частотними процесами Мілтон-моделі є упущення, представлене неспецифічною лексикою, й узагальнення, репрезентоване універсальними квантифікаторами. Загальна
модель побудови слоганів – комбінована. Особливістю є невикористання фактичної моделі.
При наборі параметрів «f.e» найчастотнішим процесом Мілтон-моделі є упущення, репрезентоване неспецифічною лексикою. Загальна модель побудови слоганів – комбінована. Звертає на себе увагу відсутність
використання мовних маркерів процесу узагальнення (на відміну від попереднього набору параметрів).
При наборі параметрів «n.c» найчастотнішим процесом є викривлення, представлене «читанням думок»,
а загальною моделлю – гештальт-модель. Необхідно відзначити відсутність маркерів процесу узагальнення і
невикористання фактичної моделі побудови слогану.
При наборі параметрів «f.c» здебільшого фіксуємо маркери процесу викривлення, реалізовані в комбінованій загальній моделі побудови слоганів. Звернемо також увагу на те, що провідною тенденцією тодішньої
передвиборчої кампанії була т.зв. «антиреклама». Згідно з проведеним нами аналізом, число слоганів із параметральною моделлю «n.c» становить 42% від усіх слоганів передвиборчих слоганів 2009 року, що можна
пояснити кризовими ознаками сучасної політичної сфери.
Отримані результати дослідження уможливлюють проведення систематизації політичних слоганів як найпотужніших елементів політичного дискурсу. Це, у свою чергу, дає змогу виокремити домінантні стратегії їхньої побудови, з’ясувати глибинні механізми іміджевого конструювання, ідентифікувати лінгвальну природу
та внутрішню специфіку сугестогенних активаторів, що прислужиться у поглибленні відповідних положень
комунікативної та сугестивної лінгвістики, дискурсології та психолінгвістики, акцентуючи на перспективності подальших розробок висвітленої наукової проблеми.
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МОВНА ГРА ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ
У статті зроблено спробу аналізу існуючих концепцій вивчення мовної гри як лінгвістичного явища, розглянуто філософська концепція мовної гри та її сучасні лінгвістичні трактування, охарактеризовано основні
лінгвістичні властивості явища.
Ключові слова: мовна гра, ігровий компонент, мовна одиниця, комунікація.
В статье предпринята попытка анализа существующих концепций изучения языковой игры как лингвистического явления, рассмотрена философская концепция языковой игры и ее современные лингвистические
трактовки, охарактеризованы основные лингвистические свойства явления.
Ключевые слова: языковая игра, игровой компонент, языковая единица, коммуникация.
The article attempts to analyze existing of theconcepts studying of the language game as a linguistic phenomenon,
considered the philosophical conception of language game and its modern linguistic interpretation that characterized
the basic properties of linguistic phenomena.
Keywords: language game, a gaming component, linguistic unit, communication.

Для сучасного процесу комунікації характерною є тенденція до неканонічного використання мовних
одиниць, зумовлена прагненням бути оригінальним, не залежати від догм, норм та стереотипів. Лінгвокреативні здібності мовців сьогодні найчастіше реалізуються у феномені мовної гри. Загальна демократизація
суспільного життя зумовила поширення вільної мовотворчості індивіда не лише у дискурсі художньої літератури, або ж народно-розмовному мовленні, усе частіше ігрові компоненти використовуються у рекламному,
спортивному, політичному дискурсі. Оскільки життя сучасної людини протікає у вирі різноманітної інформації поданої через ЗМІ та інтернет, традиційні для публіцистичного стилю способи подання інформації на
сьогодні є малоефективними. Використання прийомів мовної гри значно підвищує ефективність впливу на
реципієнта, оскільки нетрадиційне використання мовних одиниць відразу привертає увагу, активізуючи процеси мислення та сприймання. Нестандартність та нестереотипність мовлення значно підвищує ефективність
комунікативного впливу.
Беручи до уваги антропоцентричність наукової парадигми, постійно зростаючий інтерес до дослідження
проблеми впливу мовної особистості на еволюцію системи мови, дослідження феномену мовної гри є безперечно актуальним для сучасної лінгвістики.
Метою нашого дослідження є спроба дати лінгвістичну характеристуку явищу мовної гри.
Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання наступних завдань: опрацювати теоретичні праці із
досліджуваної проблеми; проаналізувати погляди вчених на даний феномен; виявити основні лінгвістичні
характеристики.
Термін «мовна гра» вперше вжито у працях Л. Вітгенштайна. Згідно концепції вченого мовна гра це сукупність мови та діяльності [1, с. 95], адже «мовлення є частиною діяльності, способу життя» [1, с. 101]. Дослідник окреслює досить широке коло використання мовних ігор, як от «давати накази й діяти згідно з ними;
описувати предмет за його виглядом або розмірами; виготовляти предмет за його описом (малюнком); розповідати про хід подій; висувати здогади про хід подій; висувати й перевіряти гіпотезу; демонструвати наслідки
досліду таблицями й діаграмами; вигадувати й читати оповідки; прикидатися; співати в хороводі; відгадувати
загадки; вигадувати, розповідати жарт; розв’язувати приклади з арифметики; перекладати з однієї мови на
іншу; просити, думати, лаяти, вітати, молитися» [1, с. 101].
Виступаючи ізольовано мовна одиниця не виражає того чи іншого поняття та може співвідноситися із безмежною кількістю слів, адже «нас збиває з пантелику однаковий вигляд слів, коли їх хтось промовляє нам чи
коли ми бачимо їх написаними чи надрукованими» [1, с. 97]. Мовна гра це особлива діяльність носіїв мови
спрямована на пошук та створення значень, які б відображали зв’язок мови із об’єктивною реальністю «називання здається дивним поєднанням слова з предметом» [1, с. 109].
Процес називання предметів Л. Вітгенштайн називав загадковим, оскільки «під «назвою» ми розуміємо
дуже різні речі; слово «назва» характеризує багато різних, по-різному споріднених між собою способів уживання слова» [1, с. 108], «перед нашим внутрішнім зором, коли ми чуємо назву, постає образ названої речі;
а ще він між іншим полягає в тому, що назва написана на названому предметі або її вимовляють, показуючи
на той предмет» [1, с. 108], «все, що ми визначаємо словом «назва», є нею лише в неточному, приблизному
розумінні» [1, с. 108].
Вчений наголошував, що існує «безліч видів уживання всього того, що ми звемо «знаками», «словами»,
«реченнями». І ця розмаїтість не є чимось сталим, даним раз і назавжди; виникають, можна сказати, нові типи
мови, нові мовні ігри, а інші стають застарілі, і їх забувають» [1, с. 101].
Людську мову вцілому вчений порівнював із старим містом «плутанина вуличок і майданів, старих і нових
будинків, а також будинків із добудовами з різних часів, і все те оточене безліччю нових передмість з рівними,
розпланованими вулицями, з одноманітними будинками» [1, с. 98].
Взагалі, концепція Л. Вітгельштайна вважається найбільш широким трактуванням явища мовної гри, сучасне мовознавство характеризується тенденцією до розгляду явища мовної гри як прагматично орієнтованого стилістичного прийому. Мовна гра демонструє парадоксальні випадки функціонування мовного знаку та
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руйнує стереотипи його сприйняття. Традиційно мовну гру пов’язують із свідомим порушенням норм літературної мови. Створення ігрових висловлювань потребує від мовця значного рівня володіння мовним матеріалом, глибокими знаннями законів функціонування мовних одиниць та водночас значних лінгвокреативних
вмінь, необхідних для створення нових, незвичних та нехарактерних для традиційного узусу значень.
Мовна гра являє собою складне лінгвістичне явище і, незважаючи на достатньо велику кількість наукових
розвідок, присвячених її вивченню, залишається до кінця не дослідженою.
Сучасна українська дослідниці Т. А. Космеда вважає, що мовна гра «продукує інші, ніж в узусі й нормі,
засоби вираження певного змісту, об’єктивує новий зміст при збереженні чи зміні старої форми».
Створення висловлювань із ігровим компонентом «базується на відхиленні від стереотипів при усвідомленні непорушності, сталості таких стереотипів» [3, с. 139].
Дослідниця зазначає, що для реалізації ігрових висловлювань часто застосовують вживання слова у переносному значенні і наголошує, що «переносне значення вирізняється саме тим, що воно виникає внаслідок
незвичної предметної віднесеності слова, зумовленої потребою дати відповідну характеристику денотату, а
не просто назвати предмет» [3, с 138]. До прийомів мовної гри Т. А. Космеда відносить також трансформацію
відомих висловів, вживання оказіоналізмів, поєднання різних стилів, обігрування внутрішної форми слова чи
усталеного вислову, уживання просторічних слів і висловів «оскільки це також провокує відхилення від норми» [3, с. 140]. На думку Т. А. Космеди мовна гра є характерною рисою сучасної риторики [3, с. 137].
С. Ж. Нухов називає мовною грою таку форму мовної поведінки людини, яка дозволяє реалізувати свої
лінгвокреативні здібності та демонструє свій індивідуальний стиль. Творчі здібності проявляє не лише продуцент, а й реципієнт, виявляючи свою креативність через здатність оцінити мовну гру, відгадати лінгвістичну
загадку [4, с. 37]. Дослідник вважає, що, використовуючи у мовленні прийоми мовної гри, мовець не думає
про догми норми, а прагне виразити свої думки та емоції, реалізуючи власний творчий потенціал.
Російський мовознавець В. З. Санніков розуміє мовну гру як свідоме незвичайне використання мови (наприклад для створення художнього ефекту) та розглядає її як одну з форм лінгвістичного експерименту. Важливим видом експерименту вчений вважає спостереження за мовними аномаліями (висловлюваннями, що
суперечать мовній інтуїції) [5, с. 33]. Мовна гра постає як свідоме маніпулювання мовою, що ґрунтується
якщо не на аномальності, та на незвичності використання мовних засобів. Дослідник акцентує увагу на тому,
що лінгвістичний експеримент значно ширше ніж лінгвісти використовують мовці, коли грають із формою
мовлення [5, с. 35]. Аналіз і вивчення даного «несерйозного» матеріалу має «наштовхнути лінгвіста на серйозні роздуми, на нові нетривіальні спостереження та узагальнення при вивченні різних рівнів мови» [5, с. 36].
І. В. Цикушева вважає, що сутність мовної гри полягає у генеруванні додаткових оказіональних смислів,
які апелюють до мовної виразності та породжують комічний ефект. У дослідженні також виділено наступні
умови функціонування мовної гри, такі як: здатність суб’єкта до яскравого, незвичного вживання слова, цілеспрямований пошук прийомів руйнування мовних структур та пов’язаних із ними стереотипів мовної поведінки, а також адресна спрямованість мовної гри [6, с. 171]
Вважаємо доречним зауважити, що ігрова функція мови відіграє важливу роль у процесах комунікації. Мовна
гра звільняє підсвідомість від штампів, робить процес спілкуванні більш вільним, дає змогу для реалізації творчого потенціалу комунікантів, додає мовленню експресивності. Власне гра як вид діяльності покликана принести
задоволення гравцям, вона не переслідує якихось конкретних цілей, дає людини відчуття свободи (хоча і має
певні обмеження, правила), адже гра за примусом вже не є грою. Ігрова діяльність відіграє важливу роль у житті
як окремого індивіду, а й суспільства вцілому, адже виступає засобом пізнання та моделювання дійсності.
Для мовної гри характерними є наступні лінгвістичні властивості: умовність, штучність, вторинність, асоціативність, здатність заміщати важливу інформацію, акцентуальність, рематичність (актуальність), індивідуальність [2, с. 61-66]. Розглянемо вказані властивості більш детально.
Висловлювання, що містять у собі ігрові компоненти, традиційно використовуються у неофіційному спілкуванні. Мовна гра дає вказівку на певну умовність виживання у даному контексті ти чи інших комунікативних одиниць, підкреслює наявність у мовленні паралельного канонічного узусу.
Традиційно мовні одиниці виникають в силу певних об’єктивних причин (еволюція мовної системи, зміни
у суспільному житті тощо), ігрові компоненти створюються мовцем навмисно, штучно. Використовуючи у
мовленні елементи мовної гри продуцент докладає певні розумові зусилля для досягнення комунікативної
мети та задоволення суб’єктивних потреб.
Ігрові компоненти завжди похідними від традиційних, канонічних. Твірними одиницями завжди виступають узуальні, тому мовна гра завжди є вторинною по відношенню до унормованого узусу.
Будь-яке висловлювання з використанням елементів мовної гри завжди апелює до досвіду індивіда, ґрунтується на певних (фонетичних, лексичних, словотвірних, синтаксичних та ін.) асоціаціях. Завдяки асоціативності створюється подвійний рівень сприйняття мовного знаку – традиційний та ігровий. Дана властивість
оптимально передає двозначну інформацію, активізуючи процес сприймання. Асоціативність реалізується
через використання таких прийомів як: римування, фонетичні та морфологічні деформації, а також через прийом контрасту між оказіональним та традиційним значенням мовної одиниці у певному контексті.
Здатність заміщати важливу інформацію реалізується через непрямі номінації, каламбури, оказіоналізми,
прецедентні висловлювання. Ігрові одиниці виражаються через використання традиційних, узуальних одиниць, об’єктивуючи нове значення.
Відмінне від традиційного узусу використання мовних одиниць дозволяє мовцеві привернути увагу слухача, зробити певний акцент на поданій інформації. У цьому і проявляється акцентуальність як лінгвістична
властивість мовної гри.
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Ігровий компонент висловлювання традиційно перебуває у позиції реми, оскільки містить найбільш важливу (не обов’язково нову та серйозну) інформацію. Властивість тематичності (актуальності) найтісніше
пов’язана із акцентуальністю мовної гри.
На відміну від традиційних мовних одиниць, що виникали у процесі еволюції мовної системи, ігрові компоненти завжди містять вказівку на авторську приналежність.
У своєму дослідженні ми дійшли висновку, що мовна гра як лінгвістичне явище потребує глибокого різновекторного дослідження не лише у мовознавстві, а й у філософії та психології, оскільки являє собою важливу
складову сучасного комунікативного простору. Нами з’ясовано, що єдиної загальноприйнятої дефініції мовної гри не існує, оскільки погляди науковців різняться. Перспективою нашого дослідження є вивчення способів та засобів творення мовного гри на всіх мовних рівнях.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ
У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ
Стаття присвячена дослідженню лінгвостилістичних і комунікативно-прагматичних особливостей англійських афоризмів сучасної англомовної преси і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень
на поглиблене вивчення різних типів дискурсу, встановлення їх прагматичного потенціалу.
Ключові слова: афоризм, лінгвостилістичні особливості, емфатичні конструкції, прагматичний потенціал.
Статья посвячена исследованию лингвостилистических и коммуникативно-прагматических особенностей английских афоризмов используемых в современной английской прессе и обусловлена направлением
современных лингвистических исследований на углубленное изучение различных типов дискурса, установление
их прагматического потенциала.
Ключевые слова: афоризм, лингвостилистические особенности, эмфатические конструкции, прагматический потенциал.
The article deals with the study of linguostylistic as well as communicative and pragmatic peculiarities of English
aphorisms used in modern English press. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in the study
of different types of discourse, establishing their pragmatic potential.
Key words: aphorism, linguostylistic peculiarities, emphatic constructions, pragmatic potential.

Англійська афористика як джерело беззаперечної мудрості, що зберігає оцінки діянь визначних особистостей, взаємин соціальних верств і груп, завжди характеризувалася здатністю впливати на свідомість людей,
їхні світоглядні переконання. На сьогодні цією властивістю афоризмів успішно користуються засоби масової
інформації, відомі політики, громадські діячі, науковці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Афористичні проблеми знайшли відображення в працях зарубіжних і вітчизняних науковців, які звертають увагу на лінгвістичні (А. П. Коваль [6], C. І. Ожегов [9]), функціональні (В. Мідер [14]) та прагматичні (Л. Васильєва [1], О. А. Дмітрієва [4], Н. Г. Корж, Ф. Й. Луцька [7])
особливості афоризмів, їхню типологію (І. Гнатюк [2], В. С. Калашник [5], Н. М. Шарманова [12], Х. Фріке
[13]), аналізують структуру лаконічних авторських висловів (Г. Денискіна [3]) та використання в них різних
стилістичних засобів (А. П. Коваль [6], В. Федоренкo [11]).
Афоризми можна віднести до прагматично маркованих одиниць мови завдяки провідній ролі конотації в їх
семантиці. Семантичний потенціал афоризмів дозволяє їм виступати елементами не лише інформативних, але
й прагматичних (спонукальних, емоційно-оцінних, експресивних, аргументуючих тощо) текстових підсистем.
Завдяки цьому афоризми беруть участь у формуванні суб’єктивної картини світу в різних типах комунікації,
а також у регулюванні поведінки учасників комунікації. Ці властивості афоризмів пояснюються комунікативною функцією мови, яка як засіб спілкування є не лише способом мислення, але й засобом взаємодії людини
з природою та суспільством [10, с. 132]. Використовуючи мову люди не лише інформують одне одного про
події, але взаємодіють і регулюють свої соціальні відносини, тому тексти, якими вони обмінюються під час
спілкування і які використовуються як одиниці спілкування, виконуючи функцію повідомлення, одночасно
впливають і регулюють поведінку учасників комунікації [8, с. 9].
Метою дослідження є виявлення лінгвостилістичних і комунікативно-прагматичних особливостей англійських афоризмів в сучасній англомовній пресі.
Матеріалом дослідження слугували англійські афоризми, що використовуються в сучасних електронних та
друкованих засобах масової інформації, зокрема у різних виданнях Guardian, National Geographic, Newsweek,
New York Times, Scientific American, Time, Washington Post та ін.
Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз афористичних висловлювань дозволив ґрунтовніше
дослідити особливості їх вживання у засобах масової інформації. Проведене дослідження свідчить про те, що
в афоризмах часто простежуються приклади алітерації. Багаторазове повторення однакових звуків чи звукосполучень слугує засобом підвищення виразності висловлювань, посилює вплив афоризму на читача чи слухача: «The seed fell on good soil and yielded sixty or a hundredfold» (the Bible).; «She who plants a garden, plants
happiness» (by Hilary Hylton).; «People will lose faith in us only if first we lose faith in ourselves» (by Tony Blair).
Мовна експресія притаманна не лише звукам, але і синтаксичному оформленню мови, що є важливим
засобом художньої виразності. Головною одиницею синтаксичного рівня мови є модель речення, що може
містити основну та додаткову інформацію, утворюючи синтактико-стилістичні парадигми. Така інформація
сприяє підвищенню прагматичної ефективності афористичних висловлювань. Вихідні моделі речень можуть
скорочуватись (редукуватись), поширюватись, змінювати порядок компонентів структури.
В аналізованих афоризмах засоби вираження на рівні синтаксису представлені еліптичними та номінативними реченнями, повторами, переліченням, полісиндетоном та емфатичними структурами. Так, еліптичні речення, що характеризуються упущенням одного з головних членів речення, в афористичних висловлюваннях
набувають експресивного значення і виконують функцію заклику та спонукання до дії: «No goal is beyond our
reach», «The best in everyon», «Achievement beyond expectation», «Excellence through endeavour», «To strive and
achieve is to succeed», «Victory through togetherness» (Arsenal’s motto).; «To dare is to do» (Tottenham’s motto).;
«By skill and hard work» (Blackburn’s motto).;»Nothing but the best is enough» (Everton’s motto).
© Л. C. Козуб, 2014
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В афоризмах використовуються й різні способи поєднання елементів у реченнях. Асиндетон та полісиндетон (безсполучниковий та сполучниковий зв’язок між елементами речення) підсилюють виразність фраз у
висловлюваннях та є засобом виділення найважливішої інформації у повідомленні: «Our essential greatness
is not the shadow of sophistication or popularity, or wealth or power or fleeting celebrity. It is the tree that stands in
the face of our doubts and fears and bigotries, and insists we can do better» (by Barack Obama).; «Democracy is the
most realistic way for diverse peoples to resolve their differences, and share power, and heal social divisions without
violence or repression» (by Condoleezza Rice).
Інтенсифікації змісту афористичних висловлювань сприяє і використання перелічення: «Of strange,
discordant, and even hostile elements, we gathered from the four winds, and formed and fought to battle through» (by
Barack Obama). При цьому реалізація комунікативної функції перелічення в афоризмах сприяє підвищенню
експресивності висловлювання. Перелічення низки слів може створювати ефект великої кількості предметів чи явищ. Коли ж перелічуються різні предмети, то мовлення стає досить динамічним та інформативним:
«The world demands the qualities of youth; not a time of life but a state of mind, a temper of the will, a quality of the
imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease» (by Robert
Kennedy).; «Doubt, hesitation, reflection, consideration and re-consideration: these are all the good companions of
proper decision-making. But the ultimate obligation is to decide» (by Tony Blair).
Ще одним стилістичним засобом, який простежується в афористичних висловлюваннях є хіазм – перехресне повторення одних і тих самих предметів чи явищ. Цей стилістичний засіб вирізняється підвищеною
емоційністю та експресивністю:»Men only go bad once they get rich, while women only get rich once they go bad»
(Chinese proverb).; «Beauty is truth, truth beauty, – that is all Ye know on earth and all ye need to know» (from «Ode
on a Grecian Urn» by John Keats).
Варто також зазначити, сталі образні порівняння в афоризмах дозволяють краще уявити образні наближення предметів та явищ. Предмети, що порівнюються, зазвичай мають лише деякі спільні риси. Зазначаючи їх,
автори афоризмів пропонують читачам та слухачам по-новому сприйняти певні предмети та явища:»Сharacter
is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing» (by Barack
Obama).; «Let justice roll down like water and righteousness like a mighty stream» (by Amos).;»Inflation destroys
nations and societies as surely as invading armies do. Inflation is the parent of unemployment. It is the unseen robber
of those who have saved» (by Margaret Tatcher).
Фігури якості представлені в афористичних висловах метафорами, які є прикладом нетрадиційного вживання слів, заміни назви об’єкту, що вже має своє ім’я, новим словом. Автори афоризмів використовують
метафору не лише для повідомлення інформації, а більше для прагматичного впливу на слухачів або читачів: «The source of our confidence is the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny» (by Barack
Obama).; «The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice» (by Martin Luther King).; «Patriotism
is supporting your country all the time, and your government when it deserves it» (by Mark Twain).
В афоризмах простежується й використання емфатичних конструкцій, які дають змогу адресантові виділити найважливіший елемент синтаксичної конструкції: «It was Grace that taught my heart to fear. And Grace,
my fears relieved» (by John Newton).;»It’s a function of financial markets that people make loads of money out of the
misery of others» (by Gordon Brown).
Результати дослідження свідчать про те, що в різних жанрах сучасної англомовної преси за структурою
використовуються три типи афоризмів: 1) акцентовані фрази з прямим або частково переносним значенням:
«The true believer believes in social justice, in solidarity, in help for those not able to help themselves» (by Tony
Blair).; 2) yскладнені структури з логічним чи образним підсиленням головної частини стверджуваного:
«Great failure is not the child who doesn’t reach the stars, but the child who has no stars to reach for» (by Gordon
Brown).; 3) надфразні конструкції з синтаксичним членуванням, але внутрішньою неподільністю: «The fair
society. Fairness at home. Fairness in the world – that’s the new settlement for new time» (by Gordon Brown).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, лінгвостилістичний аналіз афоризмів,
що використовуються у сучасних засобах масової інформації, свідчить про художню експресивність цих мовних одиниць. Серед стилістичних засобів в аналізованих афоризмах найчастотнішими є метафори, метонімія,
порівняння, паралелізм, повтори, перелічення, асиндетон та полісиндетон. На синтаксичному рівні вживаються риторичні запитання, еліптичні та умовні речення. Усі перелічені засоби допомагають мовцям, які використовують афоризми, максимально вплинути на адресата, змусити його прийняти думку мовця, спонукають до
дій, вигідних адресанту, викликають певні емоції та почуття.
Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню специфіки використання афористичних висловів в сучасних засобах масової інформації, у мовленні відомих політиків і громадських діячів.
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СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ У ВИМІРІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПРОЩАННЯ
У статті розкрито зміст та сутність мовленнєвого етикету прощання, виділено етапи прототипової
ситуації розмикання мовленнєвого контакту, висвітлено основні стратегії ввічливості на етапі завершення
діалогічної взаємодії та проілюстрована їх лінгвістична реалізація у синергії тексту та дискурсу постмодерністського роману.
Ключові слова: етикет, прощання, формула, стратегія, ввічливість.
В статье раскрыто содержание и сущность речевого этикета прощание, выделены этапы прототиповой ситуации размыкания речевого контакта, освещены основные стратегии вежливости на этапе завершения диалогического взаимодействия и проиллюстрирована их лингвистическая реализация в синергии текста
и дискурса постмодернистского романа.
Ключевые слова: этикет, прощание, формула, стратегия, вежливость.
The article explores the meaning and the essence of the speech etiquette of leave-taking, specifies basic stages
of typical closing a conversation, highlights basic politeness strategies of verbal interaction applied in conversation
closings and demonstrates their linguistic application in the synergy of postmodern novel text and discourse.
Key words: etiquette, leave-taking, formula, strategy, politeness.

У вимірах провідної парадигми сучасної лінгвістики, орієнтованої на антропоцентризм, експланаторність,
експансіонізм та функціоналізм, особливої актуальності набуває фатична метакомунікація, що характеризується широким спектром мовленнєвих одиниць. Мовленннєвий етикет, як адекватна і доцільна мовленнєва
діяльність щодо певної комунікативної події, спрямований на встановлення, підтримку та розмикання контакту, а відтак на регулювання мовленнєвої взаємодії, що здійснюється у площині метакомунікації. Прощання,
репрезентоване фінальними репліками, відіграє суттєву роль у мовленнєвому етикеті на етапі завершення
діалогічної взаємодії, зумовлюючи актуальність дослідження прощальних висловлень у контексті розвитку
британської постмодерністської літератури. Контекстуальна варіативність та функційна природа прощань як
етикетних формул діалогічного мовлення, що свідчать про закінчення акту комунікації, розглядаються у роботах закордонних та вітчизняних дослідників, зокрема R. Firth, K. Fitch, L. Coppock, T. Hassal, M.DuFon,
Ю. Косенко, Н. Меснянкіної та інших. Утім, надалі нез’ясованою до кінця залишається проблема реалізації
фігур мовленнєвого етикету прощання, що експлікуються у конкретних дискурсних комунікативних ситуаціях.
Мета статті – розглянути мовленнєвий етикет прощання як лінгвістичне явище та основні стратегії його
реалізації, що передбачає виконання наступних наступних завдань: розкрити зміст та сутність мовленнєвого
етикету прощання та прощальних висловлень як метакомунікативних контакторозмикаючих одиниць, виділити етапи прототипової ситуації розмикання мовленнєвого контакту, висвітлити основні стратегії ввічливості на
етапі завершення діалогічної взаємодії та проілюструвати їх лінгвістичну реалізацію у синергії британського
постмодерністського тексту та дискурсу. Об’єктом статті виступає мовленнєвий етикет прощання, а предметом – стратегії розмикання діалогічної взаємодії у їх контекстуально-ситуативній варіативності. Матеріалом
дослідження та приладовою базою слугують тексти британських постколоніальних романів початку XXI ст.
Завершення розмови, як суттєвий елемент прощання у етикеті кожного суспільства, становить ритуалізовану подію [6, 8, 10, 11, 12, 13]. Ритуал прощання лінгвістично есплікується у типових прощальних висловленнях та залежить від статусу, ієрархії та навіть гендерної ознаки комунікантів [10]. За етикетом, діалогічне
спілкування повинно завершуватися однією з доцільних форм прощання задля уможливлення майбутньої
зустрічі та подальшого вступу в контакт у бажаній тональності спілкування. У прощанні, що темпорально
співвідноситься з моментом завершення мовленнєвого контакту, виявляється притаманна йому ознака футуральності та визначаються перспективи подальшої комунікації [2], а відтак прощальні формули покликані
підсумувати ефект впливу на стосунки та продемонструвати очікування комунікантів від наступної зустрічі
[11]. Учасник мовленнєвої взаємодії, що бажає завершити контакт, тобто адресант, повинен зробити це у такий спосіб, щоб адресат розцінив його мовленнєві дії саме як закінчення розмови, а не як мовчання [13]. Мовчання символізує небажання адресата зробити наступний мовленнєвий крок, проте не є сигналом наміру припинити розмову тут і зараз. Відтак, комуніканти обмінюються прощальними формулами, зорієнтованими на
припинення розмови на сучасному етапі діалогічної взаємодії. Такий етикетний ритуал вимагає застосування
спеціалізованих лінгвістичних форм – формул ввічливості, вибір яких залежить від близькості стосунків між
комунікантами, їх статусу, тривалості контакту та часу очікування наступної зустрічі [9], зумовлений комунікативним контекстом, ситуацією спілкування, соціальними ролями учасників спілкування, характером їх взаємовідносин, що виражені в інформативній частині комунікативного блоку. Послуговуючись прощальними
висловленнями, адресант та адресат підсумовують зміст спілкування, обгрунтовують його припинення саме
на певному етапі, висловлюють задоволення від зустрічі, вказують на продовження стосунків у майбутньому
шляхом планування наступного контакту, а також обмінюються побажаннями [3]. Така структура етикету
прощання носить рекомендований, необов’язковий характер, а відтак у ситуативному контексті етапи прощання зазнають змін або ж можуть реалізовуватися довільно не у повному обсязі.
За змістом формули прощання як контакторозмикаючі метакомунікативні одиниці спрямовані на реалізацію глобальної прагматичної мети – розімкнути мовленнєвий контакт, при цьому структурно репрезентуючи
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окремий комунікативний хід, формуючи інтерактивний блок або трансакцію – тематичну єдність мовленнєвих кроків. У класифікації закордонних науковців присутні два етапи припинення контакту – закриття теми
(topic termination) та власне прощання (leave-taking) [6, с. 13]. Відтак, тематична група формул прощання
репрезентована двома видами конструкцій – власне перформативами (завершальними висловленнями) на
етапі прощання та супутніми інформативно значущими висловленнями на етапі закриття теми. Услід за Ю.
Косенко [1] вважаємо за доцільне виділити три етапи прототипової ситуації розмикання мовленнєвого контакту, а саме: передзавершальний, що передбачає інформування партнера по спілкуванню про бажання припинити комунікативну взаємодію, а відтак ініціюється особою, що прагне завершити контакт, та стверджує
його позицію, не порушуючи при цьому право іншого комуніканта на продовження теми розмови чи ініціалізацію нової теми; завершальний – власне обмін стереотипними формулами прощання; постзавершальний,
як пролонгація моменту розставання найчастіше за рахунок компліментарних висловлень. Послідовність цих
етапів не є чітко фіксованою, а відтак власне завершальний етап, виражений формулами прощання, може
випадати у випадках, коли основне прагматичне навантаження перекладається на передзавершальні висловлення, а стереотипні формули прощання десемантизуються, замінюючись функціонально еквівалентними
паралінгвістичними засобами. Метою передзавершальних та пост завершальних висловлень є інформування
співрозмовника про перехід у кінцеву фазу діалогічної взаємодії та реалізація регулятивних дій організаційного характеру. Підбиваючи підсумки інтерекції, вони регулюють інформативний компонент комунікативної
ситуації, уточнюють зміст досягнутої згоди та закріплюють її факт у свідомості співрозмовника. Водночас,
завершальні висловлення як етикетно закріплені стереотипні формули та формальні канонізовані показники
закінчення повідомлення передбачають регулювання етикетного аспекту комунікації, чітку фіксацію будьяких змін в індивідуально-особистісних та соціальних стосунках комунікантів, їх поведінці, констатацію розмикання мовленнєвої взаємодії закладаючи підґрунтя для подальших контактів. Разом з вільними перед- та
постзавершальними висловленнями вони утворюють ’метакомунікативний блок прощання’ [1].
Усі формули прощання, що реалізуються у комунікативних блоках на різних етапах контакторозмикання,
є виявом стратегії позитивної чи негативної ввічливості, спрямованої на зближення або ж навпаки дистанційованість комунікантів. Згідно з теорією ввічливості П. Браун та С. Левінсона, прощання може становити
загрозу стосунків між комунікантами та ризик втратити «позитивне обличчя» комуніканта, що першим припиняє контакт, за умови відсутності солідарного рішення щодо такого кроку. Цю проблему допомагають
вирішити стратегії контакторозмикання [7] за допомогою прощальних висловлень. Серед них виділяють три
основні групи: стратегії позитивної ввічливості задля збереження обличчя, комбіновані стратегії позитивної
та негативної ввічливості та стратегії солідарності.
Так, до стратегій позитивної ввічливості задля збереження позитивного обличчя належать: 1)позитивний
коментар (англ. Positive Comment), як наприклад у традиційних усталених етикетних формулах It was nice
talking to you, Nice to have met you, що частково реалізується у постмодерністській прозі, наприклад: «’Gabe,
when do you think you’ll come?’ ’Soon,’ said Gabriel. ’Next week or the week after…’ ’Good. I best get on,’ said
Jenny, distracted, ’nice to hear your voice.’ ’Yours too.’ … ’See you, Gabe. Bye-bye, then. Cheerio for now.’» [5,
с. 437-438]; 2) вибачення (англ. Excuse), що передбачає: а) прохання про дозвіл співрозмовника завершити
контакт, наприклад With you kind permission I will thank you and leave чи 2) альтернативне пояснення необхідності припинення контакту, як, наприклад, етикетна формула I’m afraid I must be going now або 3) розмовний
ситуативний варіант I’d better get to work. Власне, ця стратегія позитивної ввічливості домінує у канві постмодерністського тексту, про що свідчать численні приклади її лінгвістичного вираження, наприклад: « ’Let him
be angry’, said Razia…I have to go now. Don’t forget the medicine. I have to go, because I’m going to college. I’m
going to learn English.»’ [4, с. 74]; «’Time for me to go’, said Razia. ’Some things to do before I collect the children.’
’Kiss them for me. Give my salaam to the estate.’ ’OK. I do it.’» [4, с. 129]; « Rolly began negotiating his way back
into his coat. ’I’ve got to run,’ he said» [5, с. 317]; «Rolly said, ’I’ve got to go. Meetings.’» [417]; «Olek nodded and
took the cigarettes. ’Must working,’ he said» [5, с. 513]. Варто зазначити, що у мовленнєвому вираженні цієї
стратегії натомість типової етикетної одиниці give my greetings при прощанні та передачі привітань іншій
особі у постколоніальному романі широко використовується гібридне англо-арабське лінгвістичне утворення
give my salaam(s) to, зумовлене гібридною ідентичністю постколоніального персонажа та його належністю до
двох світів – оксидентального та орієнтального. 3) імперативне завершення (англ. Imperative to End), що імпліковано передає намір розірвати контакт, для прикладу It looks like our (my) time is up. Спрямовані на підтримку
позитивної ввічливості, такі комунікативні стратегії часто вживаються разом з маркерами диспреференції,
найчастотнішим з яких в англійській мові виступає ’well», що супроводжується мовчанкою, функціонуючи
як засіб уникнення неввічливого інтерпретування дій ініціатора прощання його співрозмовником задля збереження позитивного обличчя: « He rinsed his glass and stood it upside down on the draining board. Then he wiped
his hands and inspected his fingernails. ’Yes, well. I will see the patient, and then I have a lunch to attend. Good, ah,
good.’ He clicked his heels together as if in salute and made to leave» [4, с. 430]. Як свідчить наведений приклад,
завершальне висловлення ініціатора прощання імпліковано повідомляє, що його час вичерпаний, а відтак розмикання діалогічної взаємодії етикетно і лінгвістично виправдане.
Негативна ввічливість у поєднанні з позитивною ввічливістю задля збереження обличчя та з метою підтримання позитивного іміджу яскраво реалізується при контакторозмиканні у комбінованих стратегіях позитивної
та негативної ввічливості за допомогою таких прощальних висловлень: 1) з семантикою провини (англ. Blame),
коли потреба у завершенні взаємодії та вина за розмикання контакту перекладається або на співрозмовника, нібито задля реалізації його власних інтересів, або ж на часово-просторові обставини, наприклад, контекстуальне
прощання I know you’re busy, so I’ll let you get back to what you were doing. Так, у наведеному нижче прикладі
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адресант, бажаючи припинити обговорення свого приватного життя, прощається з співрозмовницею, мотивуючи контакторозмикання пізнім часом та її потребою безпечно доїхати додому: « ’Thank you, Oona.’ Gabriel
jumped up and held the door. «’Thank you, it’s getting late. Take a taxi if you want and put it on my expenses. See you
in the morning. Goodnight.’ … ’Off you go, that’s it, off you go, goodnight.’» [5, с. 342]; 2) з семантикою досягнення
мети спілкування (англ. Goal), що виключає необхідність продовжувати мовленнєву взаємодію, наприклад I
think we’ve talked long enough. Таке прощання може вважатися стратегією позитивної ввічливості з огляду на
позитивну оцінку розмови та адресата як достойного комунікативного партнера, проте, як свідчить проаналізований матеріал, найчастіше у синергії тексту та дискурсу є стратегією негативної ввічливості, що створює
протилежний прагматичний ефект та насправді маскує інші приховані імплікатури, наприклад, з семантикою
погрози: « Mrs Islam considered for a moment. Her small black bird eyes fixed on Nazneen’s burning face. ’…This
arrangement is between friends. Pay when you can.’…Mrs Islam kissed her, hard mouth to soft cheek. ’We understand
each other. I will come again. My salaam to your husband.’ They went to the door… ’You will find the way’, she said.
’God always gives a way. You just have to find it. And I will bring my sons next time. They would like to see your
husband again’» [4, с. 199]. Мета контакту – порозуміння між кредитором та позичальником – підсумована
у передзавершальному висловленні, але водночас постзавершальне висловлення з ознакою футуральності та
перспективами подальшої комунікації за участю третіх осіб несе семантику погрози та залякування; 3) з семантикою підсумку (англ. Summary) на означення успішності, а відтак завершеності бесіди, що звільняє адресата
від комунікативного обов’язку продовжувати контакт, наприклад Yeah well, things always work out for the best
або контекстуальний приклад комунікативного блока, у якому батько, прощаючись перед довгою розлукою
часом та відстанню з сім’єю, дає настанови дочкам: «Chanu began to rearrange bags and money, tickets and
passports. ’Be good girls, do as your mother tells you, finish your homework every night,.…don’t think there’s anything
you’re not good enough for, remember that..’ He broke off. ’Yes, well. That should do for now.’» [4, с. 479]; «Once a
month or so, he telephoned. ’How are things with you? Shall I send money?’ ’No,’ se said. ’We are all right.’ ’The girls
are studying?’ ’Getting good marks. Shahana is starting French lesson.’ ’Well. It’s all right then’» [4, с. 488]. У інших
ситуативних контекстах ця стратегія може характеризувати успішність контакту, як такого, що відбувся, коли
тема вважається обговореною, проблеми – з’ясованими, а співрозмовник-адресат виступає гідним партнером
у мовленнєвій взаємодії; 4) з семантикою подяки (англ. Thanks), наприклад Thanks for calling, в аспекті позитивної ввічливості, схвалюючи результативність діалогічної взаємодії або ж в аспекті негативної ввічливості,
розцінюючи контакт як певний обов’язок з метою його мінімізувати у шанобливий спосіб: «At half past nine Dr
Azad said, ’Well, Chanu, I thank you and your wife for a most pleasant meal and a delicious meal.’ Chanu protested
that it was still early. The doctor was adamant…He waved stiffly and disappeared behind the door» [4, с. 35-36].
Стратегії солідарності охоплюють прощальні висловлення: 1) з семантикою домовленості (англ. Plan), наприклад See you on Saturday, що забезпечують впорядкований зв’язок між актуальною на наступною зустріччю, яка відбудеться невипадково, а саме за спільної згоди та домовленості, які можуть супроводжуватися
обіцянками, а також виражають намір відкласти чи перенести обговорення певних тем до наступної зустрічі,
наприклад: « ’How is your son-in-law? All this time and we still have not met him. You must bring him around here.
Next time you come.’ ’Of course,’ said Dr Azad. He gave his peculiar smile and took care to walk with energy and
not let his shoulders hang» [4, с. 249-250]; «’What you doing next Thursday? My night off, gonna scale the walls.’
’I’ll call you,’ said Gabriel» [5, с. 456]. Така стратегія непрямо забезпечує збереження позитивного обличчя
адресанта, оскільки імплікує бажаність майбутнього контакту та присутності адресата; 2) з семантикою етикетного побажання (англ. General Wish), наприклад Have a nice day з метою усунути загрозу солідарності, зумовлену контакторозмиканням, оскільки висловлюючи побажання адресату, адресант виявляє згуртованість,
солідарність та єдність з ним. Це стратегія негативної ввічливості, зорієнтована на практичні цілі іншого
комуніканта. У випадку надто високої конвенціалізаційності мовленнєвої поведінки при контакторозмиканні
адресант ризикує видатися нещирим та втратити обличчя. Щоб запобігти цьому, використовується стратегія
персоналізації, зокрема, застосування звертання по імені чи титулу з прізвищем як індикатора уваги до співрозмовника та оператора солідарності у контексті. Темпорально стратегії позитивної ввічливості задля збереження обличчя пов’язані з минулим, а стратегії солідарності та негативної ввічливості скеровані на майбутнє.
Отже, з’ясовано, що обслуговуючи розмикання мовленнєвого контакту на фінальному етапі діалогічної
взаємодії, контакторозмикаючі прощальні висловлення виконують метакомунікативну функцію, пов’язану
з реалізацією у мовленні прагматичного принципу кооперації та стратегій ввічливості. Формули прощання
є віддзеркаленням емоційного та соціально-етикетного аспекту мовленнєвого контакту, утворюючи умови
для сприятливої тональності майбутніх інтерекцій та визначаючи співвіднесення соціальних статусів і ролей учасників мовленнєвої взаємодії. Домінуючими стратегіями прощання, що знаходять своє лінгвістичне
вираження у канві постмодерністського тексту та дискурсу, є стратегії вибачення та домовленості, тоді як
фактично мінімізовані стратегії позитивного коментаря та етикетного побажання, що засвідчує тенденцію
демократизації мовленнєвого етикету та розмитості усталених норм.
В перспективі видається необхідним дослідити лінгвосинергетичний аспект формул прощання, а саме розглянути функціонування етикетних усталених та ситуативно-контекстуальних прощальних висловлень як лінгвістичних атракторів, їх нелінійність та дисипацію, флуктуації та хаотизацію у синергії тексту та дискурсу.
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ПАРАДОКС ЯК ПРИЙОМ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОШУКАНОГО ОЧІКУВАННЯ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
У статті парадокс розглядається як парадоксальне висловлювання, що містить у собі думку оригінальну,
яка суперечить тривіальній логіці, а іноді – на перший погляд – і здоровому глузду. Парадокс, як важливий
елемент художнього мислення, спричиняє ефект ошуканого очікування, і, як наслідок, стимулює мислення, що
призводить до креативної співпраці автора та читача. Парадоксальні висловлювання аналізуються на прикладі англомовної художньої прози.
Ключові слова: парадокс, парадоксальне висловлювання, протиріччя, стереотип, контраст, ефект ошуканого очікування.
В статье парадокс рассматривается как парадоксальное высказывание, содержащее в себе мысль оригинальную, которая противоречит тривиальной логике, а иногда – на первый взгляд – и здравому смыслу.
Парадокс, как важный элемент художественного мышления, вызывает эффект обманутого ожидания, и
как следствие, стимулирует мышление, что приводит к креативной сотрудничества автора и читателя.
Парадоксальные высказывания анализируются на примере англоязычной художественной прозы.
Ключевые слова: парадокс, парадоксальное высказывание, противоречия, стереотип, контраст, эффект
обманутого ожидания.
The paradox is considered in the article as a paradoxical statement, encapsulating the original idea, contrary to
the logic of the trivial, and sometimes – at the first glance – common sense. The paradox, as an important element
of creative thinking, causes the effect of defeated expectancy, and, consequently, stimulates thinking, which leads to
creative cooperation of the author and the reader. Paradoxical statements analyzed are examples from the Englishlanguage prose.
Key words: paradox, paradoxical statement, contradiction, stereotype, contrast, the effect of defeated expectancy.

Актуальність дослідження визначається популярністю парадоксу як об’єкта дослідження в філософському (Г. М. Артамонов, Б. Д. Базаров, Г. Л. Брутян, І. С. Нарський, В. Шмід та ін.), загальнолінгвістичному
(Н. Д. Арутюнова, В. Д. Девкін, Л. А. Нефьодова, В. В. Одинцов ін.), лінгвокогнітивному (Н. Ф. Алеференко,
Є. Ю. Жигадло, В. Д. Тармаєва, Е. Б. Темяннікова та ін.), соціально-прагматичному та психологічному аспектах (Д. Бівіна, П. Вацлавік, Д. Джексона, Є. В. Левченко та ін.), у риторичному та естетичному плані (Аристотель, Цицерон, Е. Іріг, К. Брукс, Барнет, С. Б. Донгак, Ж. Дюбуа, Л. В. Карасьов, О. Н. Лук, В. Я. Пропп,
Л. І. Сокольська, Н. Т. Федоренко та ін.).
Міждисциплінарний характер дослідження феномена парадоксу пов’язаний з тим, що опора на різні підходи призводить до більш повного розуміння значення парадоксу як одиниці смислоутворення в художньому
дискурсі, зокрема англомовному. Численні спостереження показують, що завдяки парадоксу людське мислення відривається від стереотипу і включається в нову логіку міркувань. Парадокс «володіє подвійною смисловою енергією: він одночасно і продукт думки, і сильнодіючий засіб, здатний ініціювати думку» [4, с. 91].
Парадокс є важливим елементом художнього мислення. Тож актуальним є проблема визначення ролі парадоксу в англомовному художньому дискурсі.
Метою статті є спроба довести, що парадокс як прийом, що використовується адресантом для акцентування уваги адресата на найважливіших у смисловому відношенні фрагментів англомовного художнього дискурсу, призводить до створення ефекту ошуканого очікування і, як наслідок, стимулюючи мислення адресата,
веде у результаті до їх креативної співпраці.
Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: розкрити зміст поняття «парадокс»; встановити
характерні риси та ознаки парадоксального висловлювання, що спричиняє ефект ошуканого очікування в
англомовному художньому дискурсі; визначити сутність та особливості феномену ошуканого очікування в
рамках психолінгвістичного підходу.
Поняття «парадокс» (παράδοξος, παρά τήν δόξαν) означає в грецькій мові вислів, що суперечить «доксі»,
тобто пануючій, загальноприйнятій думці, очікуванню. Його антонім ενδοξος означає «загальновизнаний».
Оскільки таке протиріччя спантеличує, в античних риториках відбувається ототожнення парадоксу з несподіваним, чудесним, дивним. Аристотель перший з учених спробував визначити сутність парадоксу та визначив
його не тільки як «вислів всупереч загальній думці», але також і як висловлювання, «що суперечить раніше
пробудженому очікуванню» [8]. В «Риториці» Аристотель писав: «<...> парадокси витончені, тому люди внутрішньо вірять їм, так як в них є щось подібне тим жартам, що засновані на схожості слів, які зазвичай мають
одне значення, а в даному випадку інший; і вони нагадують ті жарти, які засновані на обмані очікувань людини» [цит. за: 3, с. 11].
Існує підхід, в межах якого парадокс розглядається як окремий випадок ефекту ошуканого очікування, і
парадоксальні висловлювання діляться на мовні (прислів’я, приказки, деякі дієслівні фразеологічні єдності)
і мовленнєві (індивідуально-авторські утворення) [6]. На нашу думку, парадокс є невід’ємним прийомом художнього дискурсу, зокрема англомовного.
У художньому дискурсі парадоксальне висловлювання, що містить у собі думку оригінальну, яка супере
чить тривіальній логіці, а іноді – на перший погляд – і здоровому глузду – виконує, в першу чергу, функцію
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актуалізації уваги читача на значущих смислах, що сприяють в подальшому розкриттю ідеї художнього твору.
Парадоксальне висловлювання є елементом непередбачуваним, що дозволяє автору створювати в художньому англомовному дискурсі додаткові конотації. Парадоксальне висловлення вимагає розгадки й водночас
чинить їй опір. Думка, що висловлена в англомовному художньому дискурсі за допомогою парадоксального
висловлення, привертає увагу, не залишається непоміченою й спричиняє ефект ошуканого очікування тим
самим стимулює читацький пошук власних відповідей на розглянуті автором питання.
Для визначення сутності та особливості феномену ошуканого очікування звернемося до деяких положень
психології сприйняття мовлення.
Дослідники відзначають, що в структурі поведінки людини можна виділити її здатність використовувати
інформацію, наявну в її минулому досвіді, для прогнозу майбутньої ситуації. Одні події (а в нашому випадку
– висловлювання) очікуються з більшою ймовірністю, інші з меншою, при цьому суб’єктивна ймовірність
очікуваної події може не збігатися з об’єктивною. Чим більше несподівана ситуація для людини, тим сильніше емоційне потрясіння, яке вона переживає. Це відбувається за законом кількості інформації, відкритому
К. Е. Шенноном. Як відомо, закон цей говорить, що найбільшу інформацію несуть порушення очікуваного
порядку. Психологи підтверджують його тезою про те, що все незвичайне привертає більше уваги і краще
запам’ятовується.
Теорія «ошуканого очікування» виникла при вивченні проблеми комічного, яку більше двох тисячоліть
досліджують кращі фахівці людства (перш за все філософи та психологи). Першим висловив думку, що в комічному істотну роль відіграє момент раптовості Т. Гоббс: «Скоріш за все ми сміємося над самою гостротою,
в якій <...> наявне несподіване, парадоксальне і в той же час вірне спостереження» [цит. за: 2, с. 15l].
Проте теорія ошуканого очікування справедлива не тільки для комічних ситуацій. У навколишньому людини світі присутні елементи одноманітності, які типізують його поведінку, тобто підпорядковують нормам,
виробленим і прийнятим в співтоваристві (діє так званий механізм стереотипізації).
Ошукане очікування пов’язане з порушенням всякого роду стереотипів, уявлень про «нормальний» стані
справ і будується воно на контрасті між психічним станом, викликаним очікуванням, і тим, що воно не виправдалося, результатом чого може бути прояв дуже широкого спектра почуттів – від найрадісніших до найсумніших.
Під ошуканим очікуванням розуміється варіативність розвитку ситуації, а саме можливість розвитку декількох сценаріїв продовження ситуації. Для автора ситуація – це якась схема, що служить для опису ментальних репрезентацій. Згідно даної моделі, мовна особистість, що має справу з деякою ситуацією, моделює
зустрічну ситуацію, що забезпечує вирішення неоднозначності, а також прогнозування подальшого розвитку
ситуації [див. 2].
Для вітчизняної та зарубіжної лінгвістики характерне неоднозначне ставлення до ефекту ошуканого очікування багатьох авторів, і багато що в цьому стилістичному явищі залишається неясним. Ефект ошуканого
очікування можна визначити як ефект непередбачуваності – особливий прийом, який є одним із проявів стилістичного використання категорії установки на читача.
Ефект ошуканого очікування розглядається в рамках стилістичного контексту як елемент тексту, що володіє по відношенню до даного контексту властивістю непередбачуваності, тобто як порушення лінійності і
безперервності мовлення. А мовлення саме лінійне, в ньому кожне наступне явище підготовлене попереднім.
І свідомість читача передбачає подальшу інформацію. Якщо ж на цьому тлі з’являються елементи низької
ймовірності, то виникає порушення безперервності і лінійності, читач долає якийсь бар’єр, його поява і створює стилістичний ефект [1, с. 108], ефект ошуканого очікування.
Існує наступна модель ошуканого очікування: «У мовленнєвому ланцюзі стимул стилістичного ефекту –
контрасту – полягає в елементах низької передбачуваності, закодованих в одному або більше складових <...>
тільки ця мінливість може пояснити, чому одна і та ж лінгвістична одиниця набуває, видозмінює, або втрачає
свій стилістичний ефект в залежності від свого положення [5, с. 109].
Виходячи з цієї моделі, можна розглядати ефект ошуканого очікування як реакцію читача чи слухача на
відступ від правил і норм, встановлених в мовленні. Контраст полягає в тому, що реципієнт очікує почути
одне, а отримує зовсім інше. На цьому контрасті і побудований ефект ошуканого очікування.
Вважається, що, з одного боку, регулярність і симетричність – споконвічні потреби людського розуму, а
з іншого – легкі неправильності, що виділяються на тлі цієї регулярності, також необхідні для створення художнього ефекту, зокрема ефекту ошуканого очікування [7, с. 85],
Ефект ошуканого очікування може зустрічатися в мові на будь-якому її рівні: 1) фонетичному; 2) морфологічному; 3) синтагматичному (на рівні сполучуваності слів); 4) на рівні надфразової єдності та абзацу; 5)
текстовому.
На фонетичному рівні це можуть бути випадки, використання графона – навмисного спотворення орфографічної норми, що відбиває індивідуальні чи діалектні порушення норми фонетичної. Письменники вдаються до його використання для передачі мовлення персонажів, які не зовсім правильно говорять іноземною
мовою або безграмотного мовлення.
Наведемо декілька прикладів безграмотного мовлення головної героїні – квіткарки Елізи Дуліттл з п’єси
Б. Шоу «Pygmalion» («Пігмаліон»):
THE FLOWER GIRL. Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd dan y’ de-ooty bawmz a mather should, eed now
bettern to spawl a pore gel’s flahrzn than ran awy atbaht pyin. Will yeoo py me f ’them? [P]
THE FLOWER GIRL. I ain’t done nothing wrong by speaking to the gentleman. I’ve a right to sell flowers if I
keep off the kerb. [Hysterically] I’m a respectable girl: so help me, I never spoke to him except to ask him to buy a
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flower off me. Oh, sir, don’t let him charge me. You dunno what it means to me. They’ll take away my character and
drive me on the streets for speaking to gentlemen. They –
THE FLOWER GIRL. Ain’t no call to meddle with me, he ain’t. [P]
Зустрічаючись з мовним бар’єром, читач намагається його подолати. У ході подальшого читання у нього
складається повне уявлення про безграмотність персонажа і з плином часу він звикається з його манерою
розмови і цілком непогано розуміє його. Письменник домагається головного: їм створений неперевершений,
живий і органічний персонаж.
На морфологічному рівні ефект ошуканого очікування може виникати в результаті використання аграматизмів, тобто неправильних форм частин мови. Письменники користуються цим прийомом, коли хочуть
показати, що герой недостатньо освічений або страшно схвильований.
В якості ілюстрації можна звернутися до прикладу з тієї ж п’єси Б. Шоу. Розлючена, роздратована героїня
– Еліза Дуліттл – кричить містеру Хіггінсу – професору фонетики – у відповідь на його холодність, тим самим
дратує свого вчителя:
LIZA. You don’t care. I know you don’t care. You wouldn’t care if I was dead. I’m nothing to you – not so much
as them slippers.
HIGGINS [thundering] THOSE slippers.
LIZA [with bitter submission] Those slippers. I didn’t think it made any difference now. [P]
Синтаксичною редукцією парадоксу є оксиморон – тобто «гостро ріжуча дурість», від слів οξύς «гострий»
і μωρος «дурний». Парадокс містить деяке протиріччя (між двома сторонами буття або двома точками зору),
створює ефект ошуканого очікування, уповільнює розуміння, спричиняє посилення мислення і в результаті
веде до виявлення прихованої істини, яка викриває «доксу». Розкриття «докси» як помилкової думки робить
парадокс місцем перебування глибокого смислу.
Смисл мають, при всій своїй парадоксальності – неузгодженості – деякі словосполучення слів (зокрема,
оксиморон). Особливість оксиморона полягає у сполученні різко контрастних, протилежних за значенням
слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект.
Так, парадоксальність назви п’єси О. Уайльда «The Importance of Being Earnest. A Trivial Comedy for
Serious People» «Як важливо бути серйозним. Легковажна комедія для серйозних людей», актуалізується за
допомогою фігур протилежності – оксиморона та антитези – створює ефект ошуканого очікування та спонукає читача до розкриття художнього задуму автора – іронія над Вікторіанською Англією.
Людська пам’ять утримує якісь певні правила вживання того чи іншого слова, і якщо ці правила порушуються, і слово або вираз набуває іншого значення і смисл, для людини це стає несподіваним.
Ефект ошуканого очікування в наступному прикладі – парадоксальному діалозі з п’єси О. Уайльда «The
Importance of Being Earnest. A Trivial Comedy for Serious People» – висловлювання, які традиційно стосуються
кохання to be in love with, заручин to propose to, одруження to get married, прирівнюються до бізнесу I call that
business, не асоціюються з щастям і задоволенням pleasure, а сам факт одруження слід забути відразу ж після
весілля If ever I get married, I’ll certainly try to forget the fact.
Створенню ефекту ошуканого очікування сприяє і «необґрунтоване» повторення ключового слова romantic
в паралельних конструкціях, антитеза антиклімакс, використання антоніма лексеми romantic – unromantic:
JACK. I am in love with Gwendolen. I have come up to town expressly to propose to her.
ALGERNON. I thought you had come up for pleasure? <…> I call that business.
JACK. How utterly unromantic you are!
ALGERNON. I really don’t see anything romantic in proposing. It is very romantic to be in love. But there is
nothing romantic about a definite proposal. Why, one may be accepted. One usually is, I believe. Then the excitement
is all over. The very essence of romance is uncertainty. If ever I get married, I’ll certainly try to forget the fact. [TIBE]
Непередбачуваністю володіють й інтертекстуальні внесення, наприклад, прислів’я та приказки, крилаті
вирази, особливо ті, що включаються в мовлення в дещо зміненому вигляді. Наприклад, замість звичного закінчення відомої фрази з трагедії У. Шекспіра «Hamlet» («Гамлет») То be or not to be (Бути чи не бути) можемо
почути або прочитати То be or to die (Бути або померти).
В якості ілюстрації наведемо приклад з п’єси О. Уайльда «The Importance of Being Earnest. A Trivial Comedy
for Serious People», в якому стійкий вираз to call a spade a spade (називати речі своїми іменами) парадоксально
використовується в прямому значенні, створюючи ефект ошуканого очікування When I see a spade I call it a
spade якщо я бачу лопату, я і називаю її лопатою; I have never seen a spade я ніколи не бачила лопату:
GWENDOLEN. Do you allude to me, Miss Cardew, as an entanglement? You are presumptuous. On an occasion
of this kind it becomes more than a moral duty to speak one’s mind. It becomes a pleasure.
CECILY. Do you suggest, Miss Fairfax, that I entrapped Ernest into an engagement? How dare you? This is no
time for wearing the shallow mask of manners. When I see a spade I call it a spade.
GWENDOLEN. I am glad to say that I have never seen a spade. It is obvious that our social spheres have been
widely different. [TIBE]
Буквальне розуміння стійкого вислову підкреслює дурість, недолугість героїні.
Відомий вираз Marriages are made in Heaven (Шлюби укладаються на небесах) парадоксальним чином
перефразовується і трансформується в Divorces are made in Heaven (Розлучення укладаються на небесах),
створюючи ефект ошуканого очікування в наступному уривку з тієї ж п’єси:
JACK. I have no doubt about that, dear Algy. The Divorce Court was specially invented for people whose memories
are so curiously constituted.
ALGERNON. Oh! There is no use speculating on that subject. Divorces are made in Heaven. [TIBE]
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Наведемо ще один приклад перефразовування відомого виразу to wash one’s dirty linen in public (прати
брудну білизну на людях, виносити сміття з хати), в якому лексема dirty (брудний) непередбачуваним чином
трансформується в антонім clean (чистий), що змінює значення кліше на парадоксальне It is simply washing
one’s clean linen in public (прати чисту білизну). Крім того, кліше в уривку, що наводиться нижче, актуалізує
парадоксальну мораль: чеснота дружин, яка фліртують зі своїми чоловіками за вечерею, не заохочується, а
навпаки, вважається непристойною (not very pleasant; not even decent; is perfectly scandalous; bad):
ALGERNON. <…> In the second place, whenever I do dine there I am always treated as a member of the family,
and sent down with either no woman at all, or two. In the third place, I know perfectly well whom she will place me
next to, to-night. She will place me next Mary Farquhar, who always flirts with her own husband across the dinnertable. That is not very pleasant. Indeed, it is not even decent... and that sort of thing is enormously on the increase. The
amount of women in London who flirt with their own husbands is perfectly scandalous. It looks so bad. It is simply
washing one’s clean linen in public. [TIBE]
На рівні комбінацій речень іноді спостерігається відсутність логічних зв’язків між ними, що акцентує
увагу адресата на парадоксальності висловлювань і спонукає до креативної інтерпретації задуму адресанта.
Проілюструємо сказане на прикладі з тієї ж п’єси О. Уайльда, в якому парадоксальні висловлювання спричинюють ефект ошуканого очікування: спостерігається поєднання різних тем у розмові – сумної події – смерті
людини (since her poor husband’s death), обговорення зовнішнього вигляду жінки померлого чоловіка (never
saw a woman so altered; she looks quite twenty years younger) і поїдання сандвічів:
LADY BRACKNELL. I’m sorry if we are a little late, Algernon, but I was obliged to call on dear Lady Harbury.
I hadn’t been there since her poor husband’s death. I never saw a woman so altered; she looks quite twenty years
younger. And now I’ll have a cup of tea, and one of those nice cucumber sandwiches you promised me. [TIBE]
Прирівнювання тривіального і серйозного в одному контексті не залишається непоміченим, а стимулює
читацький пошук власних відповідей на розглянуті автором питання.
Ефект ошуканого очікування може створюватися за допомогою парантези, коли лексичне значення парантези контрастне основному висловлюванню або найменше очікуване.
Наприклад, в наступному діалозі з тієї ж п’єси О. Уайльда, в якому ефект ошуканого очікування створюється за допомогою парантези, що виражена гіперболою any one can play accurately (будь-хто може грати
точно) контрастує з висловлюванням I don’t play accurately (я граю не безпомилково):
ALGERNON. Did you hear what I was playing, Lane?
LANE. I didn’t think it polite to listen, sir.
ALGERNON. I’m sorry for that, for your sake. I don’t play accurately – any one can play accurately – but I play
with wonderful expression. As far as the piano is concerned, sentiment is my forte. I keep science for Life.
LANE. Yes, sir. [TIBE]
Висновок. Можна припустити, що будь-який навмисний збій в логіці мислення, на якому побудовано
безліч прийомів, обов’язково пов’язаний з феноменом ошуканого очікування. У лінгвістиці до алогічних відносять прийоми, засновані на порушеннях семантичної і синтаксичної сполучуваності слів у словосполученні
і реченні (напр., оксиморон). Найбільш показовим різновидом алогічних зчеплень є парадокси.
Ефект ошуканого очікування в англомовному художньому дискурсі створюється за допомогою парадоксу. Головною умовою його реалізації є сформований психофізіологічний і лінгвістичний досвід людини. Людина звикла
до якихось певних речей, до правильної організації речень, до правильної вимови слів, до правильної побудови мовлення. Будь-яке порушення цієї «правильності» створює ефект ошуканого очікування. Найбільший вплив
ефекту ошуканого очікування досягається на семантичному рівні, тобто на порушенні передбачуваності подій.
Перспективним вбачається дослідження парадоксу та суміжних з ним явищ у сучасному англомовному
художньому дискурсі з когнітивної точки зору.
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СИНТАКСИЧНА ПРИКМЕТНИКОВА ТРАНСПОЗИЦІЯ
ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ
У статті окреслено семантичну й граматичну своєрідність спрямованих в атрибутивну сферу аналітичних форм іменників, схарактеризовано їх у синтаксичній і морфологічній площині, визначено сукупність
синтаксичних відіменникових ад’єктивів з акцентом на їхній центр і периферію.
Ключові слова: іменник, прикметник, транспозиція, синтаксична ад’єктивація, відмінок, прийменникововідмінкова форма, атрибутивна синтаксема.
В статье определяется семантическое и грамматическое своеобразие направленных в атрибутивную
сферу аналитических форм существительных, характеризуются их признаки в синтаксической и морфологической плоскости, анализируется совокупность синтаксических отсубстантивных адъективов с акцентом
на их центр и периферию.
Ключевые слова: существительное, прилагательное, транспозиция, синтаксическая адъективация, падеж, предложно-падежная форма, атрибутивная синтаксема.
In the article the syntax adectivation as a kind of outer syntactic transposition is substantiated, the adjectival
transposition of prepositional-case forms in modern Ukrainian literary language from the position of functional morphosyntactic concept is comprehensively investigated. Originality functioning of these linguistic units is ascertained, their
semantic-syntactic and syntactic-formal parameters are characterized, and the center and periphery of transpositions
adjectival vector of the case forms are defined.
Key words: noun, adjective, transposition, syntax adectivation, case, prepositional-case forms, attributive syntax
grammar.

До найважливіших конститутивних величин, що відбивають властивості всього складного мовного механізму, належать граматичні категорії. Основу класифікаційної схеми їхнього дослідження становлять насамперед такі найважливіші показники: визначення структурної специфіки категорійних одиниць, тобто
сукупності відповідної кількості однорідних взаємопротиставлених граматичних значень (грамем), а також
опис засобів їхньої експлікації. Виразний акцент на значеннєво-формальній сутності категорій дає змогу розмежувати дві протилежних зони їхнього вияву – систему первинних, спеціалізованих маркерів і сукупність
вторинних, паралельних мовних показників. Функціонування співвідносних засобів вираження категорійних
значень пов’язаний із явищем транспозиції. У світовій лінгвістиці докладний опис транспозиційних процесів
запропонували Ш. Баллі, Л. Теньєр, Е. Бенвеніст, М. Докуліл, Є. Курилович та ін. Порушеній проблемі присвятили свої праці такі російській мовознавці, як В. Г. Гак, О. С. Кубрякова, О. В. Падучева, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов. В україністиці питання транспозиційних видозмін відбито в студіях І. Р. Вихованця,
К. Г. Городенської, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітка, О. Г. Межова, А. С. Джури, А. Ю. Габай та ін. Згідно
з концепцією більшості вітчизняних і зарубіжних дослідників транспозиційні заміщення можуть мати подвійний вияв, оскільки, з одного боку, вони стосуються перетворень, що відбуваються в межах категорій однієї
частини мови, а з іншого – взаємопереходів різних лексико-граматичних класів слів. Транспозицію першого
різновиду, специфіка якої полягає в імплікації категорійних значень новими мовними формами, називають
внутрішньою, або внутрішньокатегорійною, міжграмемною, а другого – зовнішньою, чи міжчастиномовною.
За теоретичною концепцією І. Р. Вихованця, утворення частиномовних дериватів, ґрунтуючись на відповідних семантико-синтаксичних варіюваннях, пов’язане з трьома ступенями транспозиційних змін – синтаксичним, морфологічним і семантичним [2, с. 26].
До низки категорійних одиниць, що неодноразово розглядали крізь призму транспозиційних процесів,
належить міжрівнева категорія відмінка іменників. Проте об’єктом наукових зацікавлень зазвичай слугували
внутрішні власне-категорійні «переродження» відмінкових грамем, натомість обсяг наукових студій, присвячених функційному описові українських відмінків на тлі зовнішнього різновиду транспозиції, значно менший. З‑поміж виділюваних у новітній функційній граматиці трьох частиномовних сфер, у яких може перебувати іменник, – дієслівної, прислівникової та прикметникової, найменш досліджене явище ад’єктивації. У
сучасній українській мові субстантиви, що потрапили в атрибутивну зону, можуть мати синтетичний (власневідмінковий) і аналітичний (прийменниково-відмінковий) вияв. Докладного опису потребує синтаксична прикметникова транспозиція прийменниково-відмінкових форм іменників. З огляду на це мету праці вбачаємо
в цілісному, системному вивченні спрямованих в ад’єктивну площину аналітично виражених морфологічних
грамем міжрівневої категорії відмінка, теоретичному обґрунтуванні сукупності їхніх кваліфікаційних ознак.
Для досягнення поставленої мети ставимо перед собою такі завдання: 1) окреслити семантичну й граматичну
своєрідність прийменниково-відмінкових форм іменників, засвідчених у синтаксичній сфері прикметника;
2) схарактеризувати їх на тлі синтаксичного та морфологічного рівнів мови; 3) визначити сукупність відіменникових неморфологізованих ад’єктивів з акцентом на центр і периферію їхнього маркування.
У сучасній українській мові нетипове атрибутивне використання прийменниково-відмінкових форм іменників відбувається внаслідок переміщення їх зі своєї первинної позиції в зону прикметника. Таке функціонування не відповідає традиційним законам моделювання висловлень і ґрунтується на певних трансформаціях синтаксичних конструкцій, зокрема на перетвореннях речень у субстантивні невласне-словосполучення.
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За спостереженнями К. Г. Городенської, виникнення одиниць нижчого рангу безпосередньо пов’язане з редукцією присудкового компонента реченнєвої конструкції або характеризується збереженням зумовленої
предикатом структури вихідного речення [3, с. 96]. Роль опорних компонентів у сполуках першого різновиду виконують власне-іменники, а в других – вторинні віддієслівні чи відприкметникові субстантиви, які
корелюють із присудком базового речення, пор.: Люблять запорожці вирізати з дерева всілякі штукенції…
(Ю. Мушкетик) → штукенції з дерева і …Іван Борецький <···> розповідав про майстра (Р. Іваничук) →
розповідь про майстра; …імператор <···> злий на князя Всеволода за небажання прилучитися до римської
церкви (П. Загребельний) → злість на князя Всеволода. До важливих аспектів дослідження синтаксичних
прикметників, маркованих прийменниково-відмінковими формами іменників, належить визначення амплітуди їхніх значень. Засвідчені в ад’єктивній площині аналітичні субстантиви охоплюють різноманітні мовні
одиниці, семантика яких ґрунтується на семантико-синтаксичних відношеннях вихідної реченнєвої побудови,
а також появі супровідних атрибутивних відтінків. З огляду на вказані кваліфікаційні принципи виділяємо
такі різновиди розгляданих компонентів:
1) суб’єктно-атрибутивні: Отоді й закипали криваві бої між володарями турячого царства (П. Загребельний) ← Володарі билися;
2) об’єктно-атрибутивні, дериваційною базою яких виступають: а) об’єкт дії: Один з них, чомусь незвично
блідий, уважно вислухав Борисову плутану розповідь про Софію, про батька, про Бузину, про Шнурре…
(П. Загребельний) ← Борис розповів про Софію, про батька, про Бузину, про Шнурре; Розмова на дачі Панаса з Будьонним (О. Довженко) ← Панас розмовляє з Будьонним; б) об’єкт процесу: А він попався. І тепер
плаче не тому, що боїться, а від тривоги за плов, який він мав назавтра зготувати для її величності султанші Хасекі… (П. Загребельний) ← Він тривожиться за плов; Хвилювання за чоловіка завадили розкритися
повною мірою Олені Підгрушній («Спорт Тернопільщини», 27. 12. 2013 р.; режим доступу: http://sports.te.ua)
← Олена Підгрушна хвилювалася за чоловіка; в) об’єкт стану: Й шматував його страх за Киліяну (Ю. Мушкетик) ← Йому страшно за Киліяну; г) об’єкт якості: В грудях спалахнула злість на кошового (Ю. Мушкетик)
← Отаманець злий на кошового;
3) адресатно-атрибутивні: Останнім клопотом гетьмана на сьогодні був лист до московського царя про
Сірка (Ю. Мушкетик) ← Гетьман написав лист до московського царя;
4) локативно-атрибутивні: Володимир Глібович показав пальцем на вільну лаву побіля себе (В. Малик);
Територію навколо оглядового майданчика облагородили… («Віче-інформ», 01. 09. 2012 р.). Їх моделюють
два різновиди компонентів із семантикою місцеперебування. Перший маркують мовні одиниці з указівкою на статичну локалізацію: Час підточує і руйнує ґрунт під ногами всевладних авантюристів, лицемірів,
кар’єристів і бюрократів (М. Шумило) ← Час підточує і руйнує ґрунт, який лежить під ногами всевладних
авантюристів, лицемірів, кар’єристів і бюрократів; Самуїл вибрав найзручнішу тіснину між горами Беласиця і Огражден (П. Загребельний) ← Самуїл вибрав найзручнішу тіснину, яка лежала між горами Беласиця і
Огражден; І, певно, в багатьох людей теж добігали до кінця дні перебування коло моря… (П. Загребельний)
← Люди перебували коло моря. Другу групу експлікують лексеми зі значенням динамічної локалізації: …повернення до Константинополя можливе (Д. Міщенко) ← Хільбудій може повернутися до Константинополя. Трансформація речення → словосполучення з указаними різновидами локативно-атрибутивного родового
ґрунтується на редукції дієслівного предиката зі значенням загальної локалізації чи руху, пор.: Це наш гість
з Києва… (П. Загребельний) ← Це наш гість + Гість прибув з Києва; [Константин. – Н. К.] …знудьговано
оглядав портики вздовж вулиць (П. Загребельний) ← Константин знудьговано оглядав портики + Портики
розташовані вздовж вулиць;
5) інструментально-атрибутивні, дослідження семантичної спеціалізації яких дає змогу розмежувати дві
групи прийменниково-відмінкових компонентів, ужитих у прикметниковій сфері: а) із первинним значенням
знаряддя дії: Край дороги почулась гра на скрипці… (І. Пільгук) ← Хтось грав на скрипці; б) з указівкою
на засіб дії, пересування, а також на речовину, матеріал, що слугує для виготовлення чогось: Американські
психологи прийшли до висновку, що спілкування по телефону при всіх його перевагах, скорочує життя сучасної людини на 3–4 роки (Т. Б. Гриценко) ← Люди спілкуються по телефону; …простора вартівня із сірого
каменю в лівому кутку великого квадратового подвір’я стояла порожня (Ю. Мушкетик) ← Вартівню побудували із сірого каменю; Сам Сірко носив просту шаблю з доброї сталі (Ю. Мушкетик) ← Шаблю виготовили з доброї сталі.
У сучасній українській мові позиційні зміщення, пов’язані зі зміною синтаксичних функцій, можуть стосуватися не тільки прийменниково-відмінкових форм, які у своєму первинному вияві входили до валентної
рамки предиката семантично елементарного речення. Якісну характеристику предмета маркують також аналітичні субстантиви, що, репрезентуючи детермінантні чи не зумовлені керуванням прислівні синтаксичні
зв’язки, виконували роль ускладнювачів і позначали різні обставинні відтінки – локативні, темпоральні чи
логічні (мети, умови, причини тощо). У такому разі простежуємо подвійне ускладнення, супроводжуване заміною адвербіальних відношень атрибутивними. Утворення цих функційних еквівалентів прикметника також
є наслідком згортання реченнєвих побудов і переміщення вказаних мовних одиниць у присубстантивну позицію. Наприклад: З першого дня було знайомство біля вогнища, пісні під гітару, душевні розмови («Успенський Низкиницький монастир», 09. 09. 2013 р.; режим доступу: http://monastyr.org.ua) ← Люди знайомилися
біля вогнища; Кожне інтерв’ю з Олегом Лишегою є таким, ніби повертаєшся до колись перерваної розмови
біля вогнища… («Український журнал», № 9, 2011 р.; режим доступу: http://ukrzurnal.eu) ← Люди розмовляли біля вогнища; Чому він так про неї турбується? Не дає засиджуватись, захоплюватися розмовами
за вечерею ← …чому він так про неї турбується? Не дає засиджуватись, захоплюватися розмовами, що
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майже кожного разу виникають у них за вечерею (М. Олійник); У Рівному позапланові канікули через морози
вирішили продовжити (Режим доступу: http://www.newsru.ua) ← У Рівному позапланові канікули вирішили
продовжили через морози ← У Рівному позапланові канікули вирішили продовжили, бо почалися морози;
Мітинг на підтримку українців зібрав у Римі 5,5 тис. євро для Євромайдану (Режим доступу: http://tsn.ua)
← Люди, які мітингували на підтримку українців, зібрали в Римі 5,5 тис. євро для Євромайдану ← Люди,
які мітингували, щоб підтримати українців, зібрали в Римі 5,5 тис. євро для Євромайдану; Мітинг на підтримку української євроінтеграції відбувся в Лондоні (Режим доступу: http://www.novostimira.com.ua) ←
У Лондоні люди мітингували на підтримку української євроінтеграції ← У Лондоні люди мітингували, щоб
підтримати українську євроінтеграцію.
Як засвідчує корпус дослідницького матеріалу, амплітуда атрибутивних значень прийменниково-відмінкових форм охоплює різноманітні оцінні характеристики. Спільність усіх проаналізованих компонентів полягає
в їхній ускладненій семантиці та приіменниковій позиції. Визначаючи специфіку цих синтаксем, О. В. Кульбабська слушно постулює, що вони «вносять додаткові характеристики до суб’єкта чи об’єкта мовлення,
сприяють структурній лаконічності й семантичній ущільненості речень» [4, с. 356].
Крім значеннєвих параметрів прийменниково-відмінкових еквівалентів прикметника, дослідники апелюють до засобів маркування цих мовних одиниць. На думку К. Г. Городенської, «форма вираження адʼєктивно
вживаних форм здебільшого збігається з формою приприсудкового залежного члена або ж з формою детермінанта речення» [3, с. 85], пор.: Яровит звелів <···> в пристанищі поставити великий казан на підмостках
із каменю (Д. Міщенко) і Може, тільки вежі й змурують із каменю (Д. Міщенко); Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини (Л. Костенко) і Тепер, з далекого
Сан-Ремо, Лариса Петрівна турбувалася про долю «Ткачів» (М. Олійник); І епіграф, і зміст книги викликали
роздуми про долю людини й цілого краю (І. Пільгук) і Я думаю про долю своєї країни, свого долею прибитого
народу (І. Пільгук).
У сучасній українській мові з переміщенням у прикметникову сферу пов’язані прийменникові грамеми
родового, орудного, знахідного й місцевого. У зазначеній відмінковій ієрархії центральне місце посідає родовий, який часто асоціюють з атрибутивною позицією: Григорій знімає каптан і шапку, стає навколішки і
нахиляється, аби умитися водою з річки (В. Шевчук); І неповторність кожної хвилини шукає шлях від болю
до перлини (Л. Костенко); Величезні бики, темно-сірі, з широкими білими пасмугами вздовж хребта, роздумливо потолочували траву… (П. Загребельний); Кажуть: якщо ота з калини дудочка та повисить на вітрі під
стріхатою хатою – голос у неї дзвінкішим стає, мелодійнішим (М. Олійник). Переміщення в присубстантивні зону притаманне насамперед аналітично вираженій грамемі родового з локативним значення. Аналізуючи
особливості та причини трансформації речень в одиниці нижчого рангу та розглядаючи на цьому тлі родовий
відмінок, слушні міркування висловила К. Г. Городенська: «У складі субстантивних невласне-словосполучень
прийменникові форми родового просторового втілюють значення локатива згорненого речення» [3, 86]. Заслуговує поцінування думка І. Р. Вихованця про те, що в таких структурах «відбувається позиційний перерозподіл
прийменниково-відмінкових форм, але не зазнає змін семантика прийменників завдяки збереженню системних зв’язків похідних і базових конструкцій» [1, с. 134–135]. Дериваційною базою вказаних одиниць можуть
слугувати субстантиви в родовому відмінку на позначення власних та загальних географічних понять, водних
ресурсів, елементів рельєфу тощо: Це гість наш із Харкова… (В. Шевчук); Бачиш – хлопець із села, може, перший раз у місті, куди він піде серед ночі? (Г. Тютюнник); Одеса переживала чергову морську зиму, вітри всіх
напрямків не минали її, тумани з моря заходили часом – мокрі, густі, сірі тумани (Ю. Яновський); …який прекрасний світ! Ранки, вмиті росою, пташині перельоти, молоді вітри з гір… (П. Загребельний). Як засвідчують
подані приклади, атрибутивно вжиті аналітичні субстантиви, марковані прийменниковою грамемою родового,
залежать переважно від іменників, що в реченні виконують семантико-синтаксичну функцію суб’єкта.
В атрибутивну сферу зрідка спрямована грамема родового з адресатним та інструментальним значеннями:
Ледве сколегувавши з нами, яко об тім засвідчив обширний ваш лист до нас, ваша мосць, хоч зовсім у тому
не малося потреби, почав водитися з басурманами… (Ю. Мушкетик); Стрілянина з гармат не вщухала ні на
годину… (Ю. Мушкетик).
Лексичний діапазон родового відмінка з указівкою на якісну характеристику предмета формують також
назви: а) будівельних матеріалів: То тут, то там поміж садків та вигонів росли будинки з каменю (В. Шевчук); б) металів: – Самуїле, ти не раз постачав моє місто і всю землю сіллю, дніпровським янтарем, прикрасами із срібла та золота (В. Малик); в) тканин: Чоловік на березі здивував його. Був це розкішно вбраний
пан в одежі з тонкого сукна… (В. Шевчук); г) пряжі: …вони забралися <···> під пухкі ковдри з верблюдячої
шерсті (В. Малик); ґ) сільськогосподарських культур, квітів, трав: Вимітай двори, застилай столи! Клади
калачі з ярої пшениці!.. (І. Пільгук); А потім ще підійшли прочани, поклали біля хреста невеличкий віночок
із прив’ялих степових квітів (М. Олійник). Перебуваючи в позиції прикметника, родовий послаблює ознаку
предметності атрибутивними відтінками й засвідчує ад’єктивну транспозиційну спеціалізацію.
Крім неморфологізованих синтаксичних змін, в українській мові натрапляємо на компоненти, що маркують наступний (морфологічний) етап деривації, який виявляється в заміні ад’єктивних прийменникових форм
родового відмінка відповідними прикметниками, наприклад: Йому відповів старий, у прим’ятій сукняній
шапці козак (Ю. Мушкетик) ← Йому відповів старий, у прим’ятій шапці із сукна козак; …а самі чоботи,
гостроносі, сап’янові – червоні та сині, шапки на зимівничанах високі, сукняні… (Ю. Мушкетик) ← А самі
чоботи, гостроносі, із сап’яну – червоні та сині, шапки на зимівничанах високі, із сукна.
Нашарування атрибутивної семантики характерне для вжитої разом із прийменником грамеми орудного:
Готичні смереки над банями буків, гаркаві громи над країною крон (Л. Костенко); Шлях попід вербами та
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тополями сіріє пухкою курявою… (Є. Гуцало); Лише цеглина до цеглини та дві худенькі бадилини, віконце з
виямком низьким (Л. Костенко); …на гнізді з вербовим мінаретом старий лелека молиться до зір (Л. Костенко); …на стіну виліз бородатий боярин у шубі з бобровим коміром… (Р. Іваничук); Лікар підвів йому голову, підніс до рота склянку з водою (М. Олійник). Явище ад’єктивації притаманне для орудного з вторинною
просторою семантикою: …Його душили спогади, і кашель, і навіть той за вікнами бузок (Л. Костенко) ←
Його душили спогади, і кашель, і навіть той бузок, що ріс за вікнами; Невеличкий дворик, хата з квітниками
під вікнами… (М. Олійник) ← Невеличкий дворик, хата з квітниками, які знаходяться під вікнами. Зрідка замість синтаксично ад’єктивованого локативно-атрибутивного компонента вживається мовна одиниця, морфологічно оформлена як прикметник. У такому разі лексичними репрезентантами прийменниково-відмінкового
орудного переважно виступають власні географічні назви, пор.: Мій світ, як хмара над Десною… (Г. Чубач)
→ Мій світ, як хмара наддеснянська.
Спрямованістю в прикметникову площину позначена грамема орудного з вторинною об’єктною семантикою: Старів Стратон, і туга за рідним словом, за людиною, яка б розмовляла з ним материнською живою
мовою і йому самому не дала її забути, щораз то більше в’ялила душу (Р. Іваничук) ← Стратон тужив за
рідним словом, за людиною, яка б розмовляла з ним материнською живою мовою і йому самому не дала її
забути; Розмова з папою мала вибавити Євпраксію, визволити, зробити вільною (П. Загребельний) ← Євпраксія розмовляла з папою.
До атрибутивної сфери тяжіє функціонування аналітичної форми орудного із соціативно-посесивним значенням: …він у каптані й легкій червоній шапці з пером (Р. Іваничук); Їх було набагато більше, ніж міг собі
уявити Шимон Шимонович, чорних жуків у реверендах з білими пелеринами, в низьких крислатих капелюхах,
з вусами й клинцюватими бородами, з хрестами й орденами на шиях (Р. Іваничук); …Скриню стару одчинило, Сорочку взяло з поликами… (І. Драч); Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів…
(Л. Костенко); …там пішли діброви з вепрячими ненаситними табунами (П. Загребельний); Он стоїть будинок із двома колонами (Г. Тютюнник). Для розгляданих компонентів характерний неповний морфологізований синтаксичний перехід іменника в синтаксичний прикметник. І. Р. Вихованець уважає, що такий різновид
транспозиційних змін «буває у випадках, коли компонент, який синтаксично переходить в іншу частину мови,
не може зберігати своєї попередньої морфологічної якості за залежності від попередньої частини мови і тому
змінюється в інший, спорідненої морфологічної природи компонент, що не виступає морфологічним показником частиномовного переходу» [2, с. 26]. Наявність неповної морфологізованої синтаксичної транспозиції
увиразнює вжитий в атрибутивній площині прийменниковий орудний відмінок, який перебуває в дериваційному зв’язку зі знахідним: У неї котик був, як чортеня, і чорна доля з чорними очима (Л. Костенко) ← Чорна
доля мала чорні очі; А люди йдуть. <···> І піп з хрестом попереду… ← Піп має хрест.
Потрапляючи в атрибутивну семантико-синтаксичну позицію, орудний із соціативно-посесивною семантикою в деяких випадках набуває повного морфологічного оформлення прикметника: При місяці сріблиться
бородата голова (Р. Іваничук) ← При місяці сріблиться голова з бородою; А треба ж було <···> по змозі
подбати, щоб вусатий сердитий Аетій не був схожий на здивованого юного Єкдикія, а сивоголового Ангія
щоб не сплутати з досить-таки дурнуватим Северіаном… (П. Загребельний) ← А треба ж було по змозі подбати, щоб сердитий Аетій з вусами не був схожий на здивованого юного Єкдикія, а Ангія з сивою головою
щоб не сплутати з досить-таки дурнуватим Северіаном.
Ознака, маркована субстантивом в орудному відмінкові, може виникати також на основі значень часу: Ніч
перед Різдвом (О. Довженко) ← Ніч, що тривала перед Різдвом; У той короткий проміжок, що запанував між
настанням тривожного мороку й неминучої бурі, переляк охопив Сінам-агу і його прислужників (П. Загребельний) → У той короткий проміжок між настанням тривожного мороку й неминучої бурі переляк охопив
Сінам-агу і його прислужників. Компоненти з темпорально-атрибутивним значенням зрідка мають здатність до
перетворення в морфологічний прикметник. Стадії трансформації в цьому випадку мають таку послідовність:
Тепер його власна наукова суперечка, яку вів перед війною з професором Шнурре, видавалася Гордієві Отаві
цілком чужою, непотрібною (П. Загребельний) → Тепер його власна наукова суперечка перед війною з професором Шнурре видавалася Гордієві Отаві цілком чужою, непотрібною → Тепер його власна наукова передвоєнна суперечка з професором Шнурре видавалася Гордієві Отаві цілком чужою, непотрібною.
На периферії прийменниково-відмінкових засобів експлікації прикметникової сфери перебувають грамеми знахідного та місцевого відмінків: Спогад про цю ганебну подію і досі пік соромом серце (В. Малик); …
спогади про народного героя <···> тривожили бідноту (М. Олійник); …і дівчата вже поринають думками в недалеке своє минуле, <···> де все переплелось: і кохання, і ревнощі, і щастя примирень, і хвилювання
на екзаменах, і мрії про ольвійське літо… (О. Гончар); Стояли лави в килимах порожні… (Л. Костенко);
Політ на повітряній кулі у Львові коштує 3800 гривень («Твоє місто», 30. 04. 2013 р.; режим доступу: http://
tvoemisto.tv/news).
Отже, прийменниково-відмінковим форм іменників, що виконують роль функційних еквівалентів прикметника, притаманна поява вторинних атрибутивних значень. Виразний акцент на амплітуді семантико-граматичної спеціалізації їхньої дериваційної бази уможливлює вирізнення двох угрупувань розгляданих компонентів. Сферу перших структурують суб’єктно-атрибутивні, об’єктно-атрибутивні, адресатно-атрибутивні,
локативно-атрибутивні, інструментально-атрибутивні мовні одиниці, другу моделюють синтаксеми з подвійним ускладнення, пов’язаним із заміною адвербіальних відношень (часу, місця, мети, причини тощо) атрибутивними. Спрямованим у прикметникову позицію мовним одиницям притаманна сукупність формальних
засобів маркування, до яких належать прийменниково-відмінкові грамеми родового, орудного, знахідного й
місцевого.
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ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
В МОВОЗНАВЧИХ ТЕКСТАХ
У статті проаналізовано лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні прийоми та засоби, якими послуговуються вчені, щоб дієвіше впливати на читачів, уміти їх зацікавити, доступно, лаконічно розкривати
складні наукові поняття, виявляти власну індивідуальність.
Ключові слова: наукова стаття, наукова мова, авторська індивідуальність, стилістичний ефект, експресивне забарвлення.
В статье проанализированы лексические, морфологические, синтаксические, стилистические приемы и
способы, которые используют ученые для того, чтобы действеннее влиять на читателей, уметь их заинтересовать, доступно, лаконично раскрывать сложные научные понятия, проявлять собственную индивидуальность.
Ключевые слова: научная статья, научный язык, авторская индивидуальность, стилистический эффект,
экспрессивное окрашивание.
The author of this article analyzes the lexical, morphological, syntactic, stylistic devices and means which are used
by scholars for more effective influence to the readers, for enrolling their interest, for disclosing complex scientific
concepts accessibly and concisely, for identifying their own individuality.
Keywords: scientific article, scientific language, author individuality, stylistic effect, expressive marking.

Лінгвістичні особливості текстів наукового стилю стали об’єктом дослідження в працях І.В.Арнольд,
О.А.Баженової, А.М.Васильєвої, А.П.Коваль, І.М.Колегаєвої, М.П.Котюрової, О.М.Крижанівської, О.А.Лаптєвої,
Н.Я.Мілованової, М.М.Пещак, Л.В.Славгородської, А.В.Суперанської, О.С.Троянської тощо. Лексико-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти вивчення наукового стилю зумовили ґрунтовний аналіз функціональних семантико-стилістичних категорій, найбільш повний опис яких у російській мові представлений у колективній монографії за загальною редакцією М.М.Кожиної та в науково-технічному стилі сучасної української
мови в монографії Н.Ф.Непийводи. Функціональні особливості образних засобів розглядали Л.О.Кадомцева,
Г.О.Краковецька, Г.М.Дядюра. На початку ХХІ ст. запропоновано новий підхід до інтерпретації та оцінки наукових творів – з позицій поетики. У монографії Н.В.Зелінської «Поетика приголомшеного слова (Українська
наукова література ХІХ – початку ХХ ст.)» на основі дослідження масиву української наукової літератури періоду її «другого відродження» ХІХ – початку ХХ ст. – здійснено типологічно-жанровий аналіз видань та публікацій, виділено основні чинники та джерела формування репертуару наукової книги. Показано, що завдяки своїй
особливій поетиці кращі наукові праці становлять не лише змістову, а й естетичну цінність [4, с. 255]. Синиця
І.А. в докторській дисертації дослідила визначальні риси мовної особистості ученого-гуманітарія, описала їх у
комунікативному, культурологічному, образно-стилістичному аспектах та запропонувала узагальнений портрет
автора науково-гуманітарного тексту ХІХ ст.. Прояви авторської індивідуальності в науковому тексті розглядали П.О.Селігей, О.В.Тріщук. Проте засоби індивідуальних уподобань щодо використання тих чи тих мовних
одиниць у мовознавчих текстах недостатньо вивчені, що й зумовило актуальність нашого дослідження.
Метою статті є з’ясування прийомів та засобів, якими послуговуються вчені, щоб дієвіше впливати на читачів,
уміти їх зацікавити, доступно, лаконічно розкривати складні наукові поняття, виявляти власну індивідуальність.
Джерелом фактичного матеріалу слугували науково-теоретичні та дослідницькі статті з мовознавчих проблем, рецензії та огляди, розміщені в журналах «Українська мова», «Українська термінологія і сучасність»,
«Культура слова», «Мовознавчий вісник» (Черкаси) та на сайті електронної бібліотеки Інституту журналістики (journlib.univ.kiev.ua).
Наукові статті виконують дослідницьку функцію (подають наукові результати), презентаційну (представляють дослідника в науковому товаристві), оцінну (оцінюють стан наукових досліджень з певної проблеми) та
комунікативну (слугують засобом спілкування дослідників) [7, с. 100]. Для реалізації зазначених цілей автори послуговуються не лише стереотипними, а й виразними, експресивно забарвленими засобами і прийомами.
Довгий час уважалося, що наукова комунікація здійснюється лише з пізнавальною та інформаційною метою,
а емотивність їй не властива. Проте сучасна наука, що розвивається в час панування ідей про авторську неповторність, поступово звільняється від надмірної стандартизованості, стереотипності, знеособленості. Як зазначає Н.В.Зелінська, уже в лінгвістичних дослідженнях 70-х рр. ставлення до літературної форми наукових
творів принципово змінюється – помітна тенденція до «гуманізації» викладу, все більше орієнтація на інтереси,
потреби й можливості читача, максимальне пристосування спеціального тексту до участі в процесі комунікації
[2, с. 14]. На думку П.О.Селігея, «надмірна безособовість не тільки засушує науковий текст, а й насичує його
якимсь духом тоталітарних часів, коли жива, самостійна думка була не в пошані, а творче «я» дослідника всіляко
глушили. І не випадково надмір «знеособлений» науковий виклад виявляється разюче подібним до сумнозвісної
новомови, яка теж уникала особистісного начала, прагнула знеособленості, наче знімаючи з мовця відповідальність за сказане…» [6, с. 13]. Тому сьогодні наукове висловлювання сприймається не лише як суха констатація
фактів, а як твір, який відображає авторську індивідуальність, соціальний контекст, у якому працює науковець.
Науковість виражається в ясності, точності й логічній послідовності, доказовості, продуманості викладу,
висловлення своєї думки, в абстрактності останньої. Стильове значення науковості пов’язане з характерним
лексичним наповненням тексту (термінологія, книжна, абстрактна лексика). Саме це й складає суть поняття
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«естетика наукової мови», котра відсікає усе ситуативно-конкретне, предметно-зображальне [1, с. 26]. Незважаючи на зазначені особливості стилю дедалі частіше висувається вимога врахування суб’єктивного компоненту у викладеному новому знанні, згідно з яким важливу роль відіграє особистість автора-науковця. Традиційно нейтральний, стандартизований, безособистісний науковий текст стає об’єктом вивчення суб’єктивних
складників наукового пізнання та творчості, у якому яскраво виражені особистісні риси його автора. «Кардинальні відкриття в природничих і гуманітарних науках, – наголошувала Н.П.Непийвода, – можливі там, де
стереотипи руйнуються. Відповідно, і твір неординарного вченого своїм мовним оформленням відрізняється
від стандартизованих текстів. Яскраво індивідуалізований науковий твір свідчить про те, що його автор – непересічна особистість, яка може силою слова емоційно впливати на читачів» [5, с. 22].
Написання наукової роботи, зокрема статті, є завершальним етапом у розв’язанні творчої задачі. Креативність пізнавальної діяльності науковця полягає в тому, щоб побачити нове на тлі відомого, окреслити коло
пов’язаних з ним проблем, оцінити власні можливості в їхньому розв’язанні, залучити зацікавлених у досліджуваному аспекті розвідок суб’єктів наукової діяльності, спланувати шляхи обґрунтування своїх наукових
поглядів, і, зрештою, відібрати для їх опису адекватні мовні й мовленнєві засоби. Усе це дозволяє розглядати
науковий текст як джерело не лише наукової інформації, а й уявлення про суб’єкт творчої діяльності. Доречним цьому є вислів В.Г.Костомарова про те, що «навряд чи є текст без творчої винахідливості автора», індивідуальна оригінальність якого виражена «у способах застосування мови, у стильових явищах, пов’язаних
з інтуїцією, життєвою мудрістю й життєвим досвідом, здоровим глуздом і смаком, творчістю, неперервним
суспільно-історичним й індивідуальним морально-інтелектуальним зусиллям» [3, с. 64-65].
Як відомо, фразеологія наукового тексту покликана виражати логічні зв’язки між частинами висловлювання
(як показав аналіз, навести приклади, звідси випливає, на основі отриманих даних, віддавати належне, привертати увагу, наводити аргументи, опиратися на факти) і позначати певні поняття (ступінь дослідженості,
наукова новизна, теоретичне значення, питома вага, нагальна потреба) [7, с. 40]. Результатом фразеологічного новаторства в мовознавчому тексті є використання фразеологізмів, які виділяються своєю несподіваністю,
влучністю, емоційно-експресивним забарвленням. А творча трансформація стійких словосполук надає їм нових
експресивних відтінків, посилює виразність. Наприклад: «Лінгвістичні праці Ю.Шевельова засвідчують: якщо
вчений – яскрава мовна особистість і добре знається на багатствах мови, йому важко втриматись у прокрустовому ложі узвичаєних стильових канонів» (П.Селігей), пор. традиційне: прокрустове ложе; «Якщо кому й
бракує індивідуальності в науці, так це посередньому, пересічному дослідникові, який звик бродити второваними стежками» (П. Селігей), пор. традиційне: іти второваними стежками. Серед експресивних явищ, здатних загострювати сприйняття матеріалу, впливати на мислення людини, збуджувати відповідні емоції читачів,
вирізняються своєю яскравістю, образністю метафоричні одиниці, розгорнуті аналогії, порівняння, наприклад:
«Стежити за думкою поета завжди цікаво й повчально, а ось перейнятися природністю його діалогу з читачем, відчути відтінки індивідуальних інтонацій, ледь помітних емоційних реагувань на змістові обертони слова можна лише тоді, коли сам автор задає камертон такої довірчої розмови…» (С. Єрмоленко); «Як знаючись
тільки добре на музиці, маючи вправність у грі людина може взяти і новий добрий акорд, так тільки глибоко й
повно знаючи мову, можна витворити нове слово, без наміру, не надумано, а цілком натурально, «само собою»
(Є.Карпіловська); «Ми не знайдемо в нього прикладів, колі, скажімо, те, що можна висловити одним реченням,
розтягується на цілий абзац, а те, що можна вмістити на одній сторінці, розтягується аж на розділ. Фрази
стоять тісно притерті, як дві зчеплені шестерні» (П.Селігей). Важливу актуально значущу інформацію, яка
підтримується особистісним ставленням автора до ситуації, факту втілюють перифрази: «Та, здається, відсторонений, індиферентний до об’єкта та до адресата науковий дискурс – цей «останній бастіон» «нериторичності» – руйнується буквально на наших очах» (Н.Зелінська); «І все-таки, майже до недавнього часу, за межами риторичних досліджень опинялася сама – доволі емоційно наповнена – сфера продукування ідей і знань
– наука і, відповідно, величезний масив одержаних в результаті наукової діяльності текстів» (Н. Зелінська).
Мовознавці, хоч і глибше від інших розуміються на мові, не так часто бувають вишуканими стилістами
[6, с. 6]. Яскравим виявом креативності, стилістичної майстерності є вміння автора вдало персоніфікувати
мовні явища, таким чином збагачуючи виражальні можливості наукового мовлення: «Стежачи, як у тексті
змагаються різні погляди й підходи, ми теж несамохіть починаємо їх порівнювати, зіставляти, протиставляти – одне слово, мислити» (П.Селігей); «Водночас норма відіграє і настановчу роль: вона радить мовцям, як краще висловити свою думку, які засоби дібрати для кращого взаєморозуміння. Завдяки властивості
об’єднувати націю довкола кращого зразка її мови норма забезпечує стійкість мови, а отже і тяглість
культурної традиції народу. Водночас норма живої мови рухлива: вона змінюється разом із мовою відповідно до нових потреб суспільної практики» (Є.Карпіловська). Такий прийом сприяє невимушеності, розкутості,
розмаїтості наукової мови: «Тим часом, і сама сфера, і – ще більшою мірою – створюваний нею дискурс
(попри поширені міфи) далеко не байдужі ні до власне форм само репрезентації, ні до суспільного, і навіть
естетичного резонансу, який вони мають чи потенційно можуть мати» (Н. Зелінська).
Проаналізовані тексти засвідчують функціонування такого стилістичного прийому, як антитеза. Влучні
антитези дозволяють підкреслити суттєві моменти в логічно аргументованих міркуваннях і виявляти авторську мовотворчість: «Особливо чутливими до проявів риторичності й водночас продуктивними щодо їх виявів
є, як неважко припустити, суспільно-гуманітарні дискурси, у яких емоції органічно входять в академічний
виклад, а природні гнів і обурення стають складниками теоретичних конструкцій, що обґрунтовують необхідність, наприклад, рішучих суспільних змін. Проте окремі ознаки риторичності виявляються навіть «у сухому, як порох, змісті технічних звітів» (Дж. Дюран)» (Н. Зелінська); «Відтворювання логічних зв’язків – аж
ніяк не дрібниця, а турбота ввічливого автора про свого читача» (П. Селігей).
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Цікавим засобом авторського акцентування знання є вживання прислівників: «Вправність словотворення насамперед передбачає добре знання його ресурсів або всіх засобів, які беруть у ньому участь. Але цього замало» (Є. Карпіловська); «Недаремно О.Н.Синявський сполуку само собою взяв у лапки» (Є. Карпіловська); «Поєднання, а точніше – зіткнення, різнопланової лексики характерне і для інших поезій» (Н. Сологуб); «У рецензованому підручнику
це найвиразніше виявили наголоси, що їх Я.Кредатусова подала в українській частині словників» (Є. Карпіловська).
Ще більший ефект створює морфологічна категорія ступеня порівняння прикметників: важливіший, складніший.
Наприклад: «Відтак семантика лексичної одиниці слово у поетичних творах значно глибша, ніж представлена у
загальномовних словниках» (Н. Мех); «У таких рядках втілюється одне з найважливіших міфічних уявлень про
матір як уособлення життєвої мудрості, досвіду, засадничих принципів життя» (Ж. Марфіна). Крім основного
призначення, вона, на нашу думку, має додаткове навантаження: надає висловленню деякої суб’єктивності, а в поєднанні з іншими мовними засобами в тому чи тому контексті додатково підкреслює відтінок категоричності.
Прагнучи уникати штампів автори-науковці намагаються бути оригінальними й у доборі заголовків. Заголовки
мовознавчих матеріалів досить характеристичні, основна їхня ознака – проблемність. Як відомо, у принципах побудови заголовків виявляється тенденція до економії мовних засобів: необхідність виразити щонайбільше змісту,
затративши щонайменше мовного матеріалу. Це породжує точність, влучність і лаконізм назв: «Нові запозичення
і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови» (К. Городенська);
«Інтегральне і диференційне в трансформації та оказіональній деривації фразем» (Ж. Колоїз); «Обмежувачі в
словотвірних процесах: проблеми відмежування й типологізації» (А. Нелюба); «Норма в сучасному українському
словотворенні: зразок і реальність» (Є. Карпіловська); «Сфера туризму: мовна норма і стандарти (українська
та німецька мовні практики)» (О. Ляховин). Заголовки, які містять запитання, ніби одразу пропонують читачам замислитися: «Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних
норм?» (К. Городенська); «Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні?» (Г. Голосівська); «Чи потрібні нам латинські літери?» (С. Чемеркін). Специфікою заголовків є те, що вони здебільшого
дають оцінку всього тексту, не розкриваючи його змісту. Навпаки, сам текст має підтвердити влучність оцінки,
наприклад: «Кодифікувати» нові літературні мови? Зберегти й захистити українські говори!» (В. Німчук).
Найбільш характерним синтаксичним прийомом експресивності в досліджених текстах є вставні й вставлені конструкції. Вони виражають сумніви, розмірковування, оцінку автора щодо висловлювання. Наприклад:
«Цікаво відзначити, що укладачі словників (Б. Грінченко, Ласло Деже та ін.) вважали очевидним те, що при
множинному іменнику на -яни має бути форма на -янин (її вважали початковою)» (В. Олексенко); «Отже,
впродовж майже 20 років точаться розмови про «кодифікацію русинського языка», але досі не створено
адекватної (не кажемо вже про наукову) граматики…» (В. Німчук); «Вона має яскраво виражений політичний характер і паразитує на любові населення карпатського регіону до всього оригінального (насамперед
– мови), що є в його житті (особливо – духовному)» (В. Німчук). Такі конструкції нерідко виступають яскравими засобами вираження позиції автора: «Ми глибоко переконані, що настала пора створити громадське
освітньо-наукове об᾽єднання Товариство шанувальників (і захисників?) українських діалектів (діалектного
слова), основною метою якого було б плекання свідомої любові громадян до рідних діалектів, говорів, говірок
як органічних і невід᾽ємних частин єдиної української національної мови» (В. Німчук)
Своєрідним виявом мовної індивідуальності є прагнення автора вести невимушену дискусію на сторінках
журналів, надаючи таким чином експресивності науковому текстові. Такий ефект діалогізму досягнуто за
участі різноманітних синтаксичних прийомів. Зокрема, уведенню запитань – відповідей до наукової прози:
«Багато хто не задумуючись уживає іде переплата, іде реєстрація, іде підготовка, іде пошук, іде запис. Іде
слідство та ін. А чи доречні такі дієслівно-іменникові сполуки в українській мові? Ні, недоречні, бо вони властиві російській мові» (К. Городенська); ‟Якими ж засобами досягає Ю.Шевельов таких виразних ефектів?
Які стилістичні таємниці приховує його творча робітня? Спробуємо з’ясувати це на матеріалі його українськомовних лінгвістичних праць. Чимало із цих засобів, як ми побачимо далі, у стилістиці наукового тексту
описані ще недостатньо, а то й залишаються зовсім невідомими» (П. Селігей).
Отже, науковий текст є наслідком мовотворчого процесу, і тому йому притаманні як ознаки стереотипності, так і прояви авторської індивідуальності. Серед поширених лексичних, морфологічних, стилістичних,
синтаксичних засобів і прийомів виділяємо такі, як метафора, розгорнуті аналогії, порівняння, трансформовані фразеологізми, антитеза, морфологічна категорія ступеня порівняння прикметників, вставні й вставлені
конструкції. Перспективним, на нашу думку, є дослідження нових тенденцій в українській науковій мові.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ VOSI-КОНСТРУКЦІЙ ТА VOSING-КОНСТРУКЦІЙ
У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено аналізові наукових підходів до опису синтаксичної синонімії та дослідженню предикативних конструкцій з інфінітивом (VOSI-конструкцій) та предикативних конструкцій з дієприкметником
І (VOSING-конструкцій) у ранньоновоанглійській мові.
Ключові слова: синтаксична синонімія, предикативні конструкції з інфінітивом, VOSI-конструкції, предикативні конструкції з дієприкметником І, VOSING-конструкції, функціонально-синтаксичні синоніми.
Статья посвящена анализу научных подходов к описанию синтаксической синонимии и исследованию
предикативных конструкций с инфинитивом (VOSI-конструкций) и предикативных конструкций с деепричастием І (VOSING-конструкций) в ранненовоанглийском языке.
Ключевые слова: синтаксическая синонимия, предикативные конструкции с инфинитивом, VOSI-конст
рукции, предикативные конструкции с деепричастием І, VOSING-конструкци, функционально-синтаксические синонимы.
The article is devoted to the analysis of the scientific approaches to description of syntactical synonymy and
investigation of predicative constructions with the infinitive (VOSI-constructions) and predicative constructions with
participle I (VOSING-constructions) in Early New English.
Key words: syntactical synonymy, predicative constructions with the infinitive, VOSI-constructions, predicative
constructions with participle I, VOSING-constructions, functional syntactic synonyms.

Синтаксична синонімія завжди привертала пильну увагу лінгвістів. Вона є одним з видів лінгвістичного
варіювання різних елементів і засобів мови для передачі одного і того ж змісту. Особлива увага приділяється
теоретичним основам синтаксичної синонімії, виявленні її мовної сутності та встановленню взаємозв’язку синтаксичних синонімів з суміжними явищами в системі синтаксису [3; 5]. Саме тому об’єктом дослідження були
обрані предикативні конструкції з інфінітивом (VOSI-constructions) та предикативні конструкції з дієприкметником І (VOSING-constructions) як синтаксичні синоніми. Предметом розвідки є структурні та функціональні особливості VOSI- та VOSING-конструкцій. Актуальність теми статті зумовлена тим, що предикативні
конструкції з інфінітивом (VOSI-constructions) та предикативні конструкції з дієприкметником І (VOSINGconstructions) як синтаксичні синоніми не отримали вичерпного висвітлення в історичній англістиці.
Лінгвісти намагалися виділити основні критерії синонімічності синтаксичних конструкцій, виявити особливості їх функціонування у мовленні та визначити принципи відокремлення синтаксичних синонімів від
тих чи інших відносних лінгвістичних засобів [5; 3].
У сучасному мовознавстві існують різні напрями вивчення синтаксичних синонімів:
1) Представники першого постулювали ідентичність семантичного змісту, втіленого у різних формах. На
їхній погляд, синтаксичні синоніми – це синтаксичні конструкції, які подібні за семантикою, але відрізняються за формою [4, с. 99].
2) Представники другого напряму зосереджують увагу на граматичній специфіці синтаксичних утворень
та наполягали на необхідності окреслити проблему синтаксичної синонімії чіткими граматичними рамками
або зовсім відмовитися від неї, інакше вона перестане існувати як самостійна проблема [2]. Тобто, в основу
виокремлення синтаксичних синонімів був покладений граматичний критерій – узагальненість граматичного
значення.
Найвиразніше ця точка зору відображена у працях І. І. Ковтунової, яка вважає необхідним дотримуватися
повного граматичного паралелізму синтаксичних синонімів. Останні повинні розрізнятися тільки тими елементами, які є показниками певного граматичного значення [2, с. 133].
3) Представники третього напряму намагаються виявити як змістові, так і формальні ознаки порівнюваних
конструкцій. Початок цього напрямку був покладений у роботах відомих лінгвістів В. Н. Ярцевої, В. Г. Адмоні та ін.
Подальші дослідження в області синтаксичної синонімії базуються на врахуванні змістових та формальних критеріїв, а також на системному підході до вивчення мовних явищ, виявленні корелятивних та диференційних ознак, що характеризують дані конструкції.
Вибір синтаксичних синонімів серед великої кількості існуючих однорідних утворень базується на врахуванні не тільки на подібності за змістом та синтаксичним значенням, але й структурі порівнюваних одиниць.
Вважають також, що необхідно чітко враховувати структурну подібність паралельно вживаних синтаксичних конструкцій. Лише подібність граматичного значення та структурна близькість дають підстави на
виокремлення тієї чи іншої конструкції як синоніма [6, с. 30]. Також існує думка, що граматичні синоніми не
повинні належати до різних сфер граматики, тобто відноситися до морфології чи синтаксису, адже граматична синонімія повністю проявляється лише при однорідних структурах [5, с. 23].
З іншого боку, існує підхід, згідно з яким, різна структура та оформленість не перешкоджають синонімії,
а скоріше лежать в основі поняття синтаксичного синоніма. Однак, різна структура має свої межі. Діапазон
варіантних форм порівнюваних моделей обмежений рамками граматичного значення. Граматичне значення
не повинно виходити за рамки синтаксису.
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Проаналізовані точки зору щодо структури синтаксичних одиниць дозволяють зробити висновок про те,
що у лінгвістичній літературі не існує єдиної думки з приводу синтаксичних синонімів. Навіть у межах одного
синтаксичного рівня виділяють одноструктурні та різноструктурні синоніми [4, с. 104].
Основними принципами відбору синтаксичних синонімів є спільність граматичного значення і змісту, та
врахування їхньої структури. До другорядних ознак можна віднести однорідність синтаксичного оточення,
здатність вживатися в однаковій синтаксичній позиції, функціональна тотожність, а також взаємозамінність.
Із перерахованих критеріїв найбільш дискусійним є здатність до взаємозамінності. Цей критерій відіграє
головну роль. Взаємозамінність – це прояв властивостей мови як важливого засобу людського спілкування,
його комунікативної функції. Існує думка, що за відсутності цього критерію порушується спільність синтаксичного значення. Синтаксичними синонімами можуть бути тільки конструкції, що можуть замінити одна
одну [4, с. 104]. Однак, цей критерій синонімічності визнається не всіма лінгвістами.
Має сенс звернути увагу і на теорію функціональної синонімії, яка полягає у тому, що різні граматичні
засоби синонімізуються відповідно до їх спільної синтаксичної функції.
Також виокремлюють особливий вид синонімів – функціонально-синтаксичні синоніми. Функціональносинтаксичні синоніми – це різноструктурні одиниці, які відрізняються за своїм граматичним значенням але
виконують однакові синтаксичні функції. До цих синонімів можна віднести підрядне речення та зворот, які
входять до синонімічного ряду, вихідною одиницею якого є член речення, виражений словом та словосполученням. Функціональні синоніми виникають за рахунок варіативності граматичних способів вираження
аналогічної семантичної інформації, що здійснюється за допомогою одного чи різних мовних рівнів, втілених
у різних граматичних структурах [4].
Функціонально-синтаксичний принцип вивчення синонімів в області синтаксичних форм можна знайти у
роботах Г. А. Золотової [1]. Виокремлюючи синтаксичні синоніми авторка пропонує враховувати синтаксичну роль елементів у побудові словосполучень та речень. В якості синтаксичних синонімів дослідниця розглядає різні моделі речень, що виражають одне типове значення, елементи речення які вживаються в однаковій
функції [4, с. 109].
Важливим є те, що мінімальною структурною межею синтаксичних синонімів слід вважати бінарну структуру, а не окреме слово, адже предметом синтаксису є не окремі слова, а поєднання слів. Ця конструктивна
властивість синтаксису передається і його синтаксичному ряду [4, с. 109].
До синтаксичних синонімів можна віднести деякі випадки вживання предикативних конструкцій з дієприкметником І (VOSING = Verb + Object / Subject + ing form) та інфінітивом (VOSI = Verb + Object / Subject
+ Infinitive) [10]. Ці предикативні конструкції можна порівнювати з наступних причин:
– у результаті подібності граматичного значення та синтаксичного зв’язку, який проявляється у вираженні
«підрядної дії та його носія в потенційно-предикативній формі»;
– гомогенні структури, тобто обидві конструкції належать до однакових за будовою синтаксичних моделей (предикативних словосполучень), а їх конструктивні центри (дієслівні компоненти) виражені формами,
які входять в одну парадигму дієслова, але належать до його різних морфологічних підкласів. Способи вираження їх іменних компонентів також співпадають: в більшості випадків вони виражені іменниками, а також
відповідними займенниками;
– змістовою спільністю, яка досягається співпадінням лексичного значення слів, що входять до складу
конструкцій та спільною функцією.
Однак, попри подібність цих структур, варто зазначити їх відмінності. Дієслівні елементи – інфінітив та
дієприкметник І є різними формами, які по різному представляють дію. Конструкція з дієприкметником І позначає незавершену дію, представлену як процес, одночасну до дії дієслова-присудка. Наприклад:
(1) Think when we talk of horses, that you see them printing their proud hoofs i’ the receiving earth [7, с. 364].
Інфінітив у складі предикативної конструкції називає дію без вказівки на спосіб її протікання, момент
сприйняття співпадає з дією вираженою інфінітивом:
(2) The more shame for him that he sends it me, For I have heard him say a thousand times His Julia gave it him
at his departure [8, с. 263].
Важливим є те, що інфінітив у складі предикативної конструкції може мати нехарактерне для цієї форми
значення – вираження дії з відтінком процесуальності, тим самим приближуючись за значенням до дієприкметника І в предикативній конструкції, для якого представлення дії як процесу є основним граматичним значенням форми:
(3) If you be she, I do entreat your patience To hear me speak the message I am sent on [8, с. 263].
(4) I have heard my lady talk of it yesterday; and of foolish knight that you brought in one night here to be her
wooer [9, с. 432].
Але взаємозаміна між інфінітивом та дієприкметником І є обмеженою, так як вона є обумовленою лексичним характером дієслів, їх складом, тому взаємозаміна можлива, але не з усіма дієсловами, що вживаються в
інфінітивній конструкції.
Наведені приклади ілюструють однорідний характер протікання дії, вираженої інфінітивом та дієприкметником І. Факт паралельного вживання інфінітива та дієприкметника І у складі предикативних конструкцій для
вираження незавершеної дії створює можливість для трансформації предикативної інфінітивної конструкції
у синонімічну предикативну дієприкметникову конструкцію. Вони синонімічні за граматичним значенням та
інваріантністю змісту, вираженим предикативною конструкцією з інфінітивом та його трансформом – предикативною конструкцією з дієприкметником І. Наприклад:
(5) If you be she, I do entreat your patience To hear me speaking the message I am sent on.
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(6) I have heard my lady talking of it yesterday; and of foolish knight that you brought in one night here to be her
wooer.
Між цими синонімічними конструкціями виникають також розбіжності, які проявляються різним ступенем вираження інтенсивності процесу, вираженого інфінітивом та дієприкметником І. У останнього інтенсивність процесу дії виражена яскравіше, так як видове значення дієприкметника І у предикативній конструкції,
основним змістом є тривалість, гармонує з видовим характером дієслів, від яких утворюється дієприкметник
І. Наприклад:
(7) Before we hear him, of some things of weight that task our thoughts, concerning us and France [7, с. 384].
Отже, функціонально-синтаксичні синоніми – це синтаксичні одиниці, що належать до різних рівнів синтаксичної системи, мають спільне граматичне значення, що характеризується функціональною тотожністю
в умовах однакового синтаксичного оточення. Основними принципами відбору синтаксичних синонімів є
спільність граматичного значення і змісту, та врахування їхньої структури. До другорядних ознак можна віднести однорідність синтаксичного оточення, здатність вживатися в однаковій синтаксичній позиції, функціональна тотожність, а також взаємозамінність.
Результати дослідження синонімії предикативної інфінітивної та дієприкметникової конструкцій показують, що ці структури є синтаксичними синонімами, синонімія яких є лексично обумовленою. При цьому
у двочленному синонімічному ряді домінантною буде предикативна конструкція з дієприкметником І, так
як граматичне значення, на основі якого співвідносяться обидві одиниці як синоніми, для дієприкметника І
є основним, а для інфінітива лексично обумовленим. Відповідно, об’єктно-предикативна конструкція з дієприкметником І є найбільш вживаним способом вираження даного граматичного значення.
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КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСНОГО ВИСТУПУ
В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДІ ЯК ОСОБЛИВОГО ТИПУ ОРАТОРСЬКОЇ ПРОМОВИ
Стаття присвячена дослідженню комунікативно-синтаксичних особливостей організації основних композиційних частин захисної промови адвоката, які сприяють посиленню мовленнєвого впливу на судову аудиторію та забезпечують її ефективність. Зроблено висновок про те, що для вступної частини характерне
вживання декларативних заперечувальних речень, для інформативної частини властива підвищена частотність питальних речень, а заключна частина характеризується збільшеним вживанням імперативних речень.
Ключові слова: захисна промова, композиція захисної промови, мовленнєвий вплив, декларативне речення,
інтерогативне речення, імперативне речення.
Статья посвящена исследованию коммуникативно-синтаксических особенностей организации основных
композиционных частей защитной речи адвоката, которые способствуют усилению речевого воздействия
на судебную аудиторию и обеспечивают ее эффективность. Сделан вывод о том, что для вступительной
части характерно употребление декларативных отрицательных предложений, для информативной части
свойственна повышенная частотность интеррогативных предложений, а заключительная часть характеризуется увеличением употребления императивных предложений.
Ключевые слова: защитная речь, композиция защитной речи, речевое воздействие, декларативное
предложениe, интеррогативное предложениe, императивнoе предложениe.
The article investigates the communicative syntactic organization peculiarities of the major compositional parts of
the defense counsel speech which enhance the speech influence on the judicial audience and ensure its effectiveness. A
conclusion is made that the introductory part is characterized by the use of negative declarative sentences, abundance
of interrogative sentences is characteristic for the informative part and the final part is distinguished by the use of
imperative sentences.
Keywords: defense closing speech, composition of the defense counsel speech, speech impact, declarative sentence,
interrogative sentence, imperative sentence.

Будь-який публічний виступ слугує ефективним засобом для реалізації психологічного та емоційного
впливу на аудиторію через мовленнєву комунікацію. При цьому, при виборі шляхів та тактик такого впливу,
оратор, як правило, орієнтується на психологічні та соціокультурні характеристики цільової аудиторії.
Ораторська промова виступає інструментом мовленнєвого впливу на ментальність слухача. Висока ступінь її апелятивності значною мірою визначається як особистісними характеристиками самого оратора, так і
композиційно-комунікативними особливостями його виступу. Таким чином, сам комунікативний акт розглядається як вербальний спосіб апеляції до емоцій і свідомості аудиторії.
Захисна промова як особливий вид ораторського виступу поєднує в собі емотивно-риторичний вплив на
судову аудиторію з послідовністю логічних умовиводів, які приводять слухачів до певного вердикту.
В сучасній лінгвістичній науці вивченню композиційній організації захисної промови присвячені праці
Є. А. Кузнєцової (2006), Л. Г. Киркунової (2010). Способи аргументації досліджуються у роботах С. І. Недашковської (2004). Побудова ефективної взаємодії із присяжними описана у працях J. Sank (2003). Прагмалінгвістичні особливості захисної промови вивчаються у роботах І.А. Зюбиної (2004) та Л.A. Беловольської
(2004).
Незважаючи на посилений інтерес науковців до композиційних та комунікативних характеристик даного
типу судової промови, проблема синтаксичної організації захисної промови адвоката як одного зі способів здійснення комунікативного впливу на аудиторію досі не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі.
Актуальність теми дослідження витікає з необхідності комплексного вивчення адвокатського виступу як
особливого виду ораторського дискурсу, а також мотивується практичною необхідністю визначення комунікативно-синтаксичних чинників забезпечення емоційно-логічного впливу на аудиторію.
Об’єктом роботи є сучасний англомовний адвокатський дискурс.
Предметом дослідження є комунікативно-синтаксичні характеристики захисної промови адвоката в суді.
Мета роботи полягає у визначенні основних комунікативних особливостей побудови та синтаксичної організації англомовної адвокатської захисної промови.
Поставлена мета мотивує завдання дослідження: уточнення дефініції адвокатської захисної промови в
суді; вивчення загальної структури адвокатського виступу та виокремлення основних її частин; визначення
синтаксичної організації кожної з частин захисної промови.
Матеріалом дослідження послужили 10 успішних англомовних захисних промов адвокатів ХХІ ст. (загалом 2400 мовленнєвих зразків).
Мовленнєва діяльність адвоката на судовому засіданні має різні прояви і представлена, в тому числі, захисною промовою. Мова в адвокатській практиці виступає не тільки носієм інформації, але і засобом впливу
на аудиторію.
Під публічною промовою Л. С. Чикилева розуміє «…монолог, який можна визначити як особливу форму
усного мовлення, що представляє собою розгорнуте висловлювання однієї особи, завершене в смисловому
плані, всі мовні та комунікативні елементи якого підпорядковані головній думці та основній меті. Публічний
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виступ є комунікативно орієнтованим, тобто він адресований конкретній аудиторії з метою реалізації задуму оратора» [12, с. 5]. Як слушно зазначає О. Гундаренко, «Публічна комунікація здійснює безпосередній
мовленнєвий вплив мовця на аудиторію, при цьому слухачі не пасивно засвоюють інформацію, вони беруть
активну участь в її аналізі та обробці, підтримують зоровий контакт з мовцем» [4, с. 342].
Захисну промову розуміють як промову в судових дебатах, в якій з точки зору захисту підсудного дається
аналіз доказів, викладаються міркування по суті обвинувачення, кваліфікації злочину, пропозиції щодо міри
покарання, інші питання, які мають значення для правильного вирішення справи [8, с. 43].
С. В. Начерна визначає адвокатську промову як ділову публічну промову, судову за типом і дорадчу (відносно суду) за характером [10, с. 262].
У роботі розуміємо захисну промову як монологічну форму комунікації, яка характеризується ясністю словесного вираження, чіткістю цільових настанов, оцінюванням наданих доказів і наявністю наочних висновків.
Зрозуміло, що ефективність промови захисника багато в чому залежить від логічної побудови самого виступу. Композиція захисної промови підпорядковується не тільки певним юридичним нормам, але й законам
логіки і формам мислення.
Вивчення юридичної літератури вказує на відсутність єдиної думки науковців щодо її структури. Так, спеціаліст з юриспруденції В.Молдован вважає, що як промова адвоката, так і промова прокурора повинні складатися з семи компонентів: вступна частина, фабула справи (виклад фактичних обставин злочину), аналіз і
оцінка зібраних доказів (аналіз доказів), обґрунтування кваліфікації злочину, характеристика особи підсудного, обґрунтування пропозицій про міру покарання, аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину і пропозиції щодо їх усунення, заключна частина промови. На думку Л. Писаренко, для захисної промови потрібно шість складових: вступ, аналіз фактичних обставин справи, аналіз особистісних особливостей характеру
підзахисного, аналіз мотивів учинення злочину підзахисним, аналіз законодавства, висновок. У свою чергу,
Є. Матвієнко [6], Я. Авраха [11, с. 166] та В. Ботнєв [3, с. 253] виділяють тільки 5 складових композиції адвокатської промови, а саме: вступ, аналіз фактичних обставин справи, аналіз юридичної сторони пред’явленого
обвинувачення, характеристика особи підсудного і заключна частина.
Зважаючи на загальну силогічну природу промови адвоката, у свою чергу, разом з Н. Н. Івакіною [5],
виокремлюємо три основні загальні смислові складові захисної промови: вступ, інформативна (основна) частина та висновки. Зокрема, В.Бедь зазначає, що кожна з цих частин має свої завдання. Так, головним завданням у вступі є налагодження комунікативного контакту із судовою аудиторією. В основній частині захисник
поетапно розкриває суть оцінних суджень, доказів та пропозицій, при цьому спростовуючи звинувачення
підсудного. У висновках адвокатом підсумовуються факти, які свідчать про непричетність підзахисного до
скоєння злочину, і висловлюються аргументовані висновки про його невинність, які повинні мотивувати судову аудиторію до прийняття очікуваного рішення.
Розуміння іконічного віддзеркалення ментальних процесів у синтаксичних структурах мови та структурно-синтаксичній побудові мовлення постулює важливість синтаксичної організації всіх частин промови адвоката для її вдалого емотивно-апелятивного впливу на аудиторію. Як зазначає І. Б. Морозова, структурний
та комунікативний підходи до явищ синтаксису дозволяють розглядати формальну організацію речення як
особливий спосіб кодування інформації. При цьому синтаксичний бік інформації характеризує внутрішні особливості структури й упорядкування відображуваного ним об’єкта. Тому логічною й реляційною основою
тексту є його складові: оператори інформації – комунікативні таксони, або речення [9, с. 23-24]. Тоді захисна
промова, складові частини якої логічно та синтаксично-правильно побудовані, впливатиме на судову аудиторію за принципом нейролінгвістичного програмування.
Вступна частина промови адвоката, на думку Є. Матвієнко, не має тематичних обмежень (адвокат може
дати оцінку суспільно-політичного значення справи, представити план своєї промови, вказати на специфіку
справи, яка розглядається, представити план своєї промови, викласти передумови, що обґрунтовують позицію захисту і т.д.) [7, с. 165]. Як зазначає Н. Алексєєв, вступ «має раціональний характер, якщо впливає на
розум, і емоційний, якщо призначений для впливу на почуття адресата» [2, с. 50]. За результатами нашого
дослідження, у вступній частині адвокати загалом використовують декларативні речення, (75%), що є цілком
зрозумілим, враховуючи констатуючий характер цього комунікативного типу речень. Цікаво відмітити підвищену частотність заперечних конструкцій (майже 20%), за допомогою яких адвокат вже у вступній частині
виступу готує платформу для визнання підзахисного невинуватим. Так, для закріплення основної думки своєї
промови захисник Роберт Стіл у вступній частині своєї захисної промови використовує цілий комплекс декларативних заперечувальних речень: Well, he is not filled with God. He is not. I would not expect him to do good
things. He doesn’t want to work, that is true. So I don’t quite understand that as a part of this. There was a sense.
There is a sense from Dr. Peterson that this is nothing authentic from Mr. Mitchell’s writings. Well, there isn’t. It is
mentally ill or an evil, bad man. It is not about a... religious experience [14].
Відмітимо велику кількість паралельних конструкцій, що також сприяють підвищенню результативності
впливу адвоката на присяжних.
В інформативній частині адвокат розкриває різні аспекти судової справи (переказує обставини справи,
надає характеристику особистості підсудного, обґрунтовує кваліфікацію злочину), однак основою цієї частини є аналіз та оцінка доказів справи. Для цього адвокат часто одночасно використовує наступні методи:
• дедуктивний (адвокат будує свій виклад таким чином, що розпочинає із загальних фактів і потім переходить до окремих);
• індуктивний (спочатку висловлюються окремі факти, а потім факти, які мають загальний характер);
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• метод аналогії (проводиться аналогія між фактами справи, яку розглядають, і фактами, які пов’язані з
іншою справою и т.п.);
• концентричний («зміст справи будується навколо висновку по справі: своя позиція постійно утримується
в центрі роздумів, і оратор весь час повертається до неї» [2, с. 68]);
• ступінчатий («розрахований на послідовний виклад позиції; <…> є найбільш ефективним у судовій промові» [там же]);
• хронологічний («події злочину переказуються в тій послідовності, в якій їх здійснювали» [там же]);
• просторовий («дозволяє судовому оратору всі факти і події злочину передати наочно, в їх динаміці» [там же]).
Так, саме на основі концентричного методу побудована промова адвоката Роберта МакАллістера, і для
підкріплення своєї основної ідеї захисник використовує мовний хід «запитання-відповідь», за допомогою якого впливає на судову аудиторію для прийняття логічного висновку про невинуватість підсудного, оскільки
немов підказує єдину вірну відповідь на поставлені запитання, зводить нанівець логічність обвинувачення:
Now, Mr. Haws says, «Oh, this was part of the plan. This was part of the alibi.» Why, on May 19th, would he spend
his own money and his wife’s money to help his mother-in-law? Why would somebody do that? If there is really a
plot or a plan, do you go take that kind of money and give it to someone else who you’re supposedly going to kill? It
doesn’t make any sense. [15]
Адвокат Хортон Ленс у своїй захисній промові використовує синтез паралельних конструкцій з лексичним
і граматичним повтором та риторичними запитаннями, тим самим емоційно виділяючи окремі моменти в промові: There is no closure. Do you understand the psychological term closure? Everybody wants closure and wants
to know what happened. That makes it easy to wrap up.To vote not guilty, you have to get over that hurdle. There is
no closure in this case. This case has never been solved. The gun has never been found.[13]
Загалом результати нашого дослідження показують, що частотність питальних речень в цій частині промови є дещо більшою, порівняно з іншими. Пояснення такої безперечної тенденції до використання риторичних
питальних речень як таких або у складі питально-відповідного комплексу, паралельних конструкцій та мовних повторів пояснюємо метою адвоката висвітлити сумнівність природи фактів та доказів обвинувачення,
що вказують на провину підсудного. Логічна побудова власних питань та відповідей і неочікуване обривання
думки, коли аудиторії нібито дозволяють дійти власного висновку, підказаного мовцем, комбінуються з риторичними фігурами та мовними повторами і разом забезпечують підтримку адвоката з боку аудиторії, а отже,
полегшують спростування тез опонента на раціональному і на емоційному рівнях. Окрім того, як вірно підкреслює В.Буробін [1, с. 206], риторичні запитання та раптове закінчення однієї думки і початок нової «привертають увагу і збуджують інтерес слухачів до промови, активізують у них логічне та образне мислення,
уяву, логічну і образну пам’ять, що дозволяє донести зміст промови до розуму і «серця» кожного присяжного
незалежно від рівня його освіченості, кмітливості, типу мислення та інших індивідуально-психологічних особливостей».
В останній частині своєї захисної промови, тобто у висновках, адвокат «з аналізу фактичних і юридичних обставин справи, формулює свої остаточні висновки, визначає своє ставлення до питань, які підлягають
рішенню суду» [7, с. 201]. За допомогою риторичних запитань та лексичних повторів він звертається до здорового глузду присяжних, з однієї сторони (а), а з іншої, синтаксичними повторами мнемонічно закріплює в
їх свідомості ідею невинуватості підсудного, а в комплексі з імперативними заперечувальними реченнями на
емотивному рівні підсилює бажаний вплив на присяжних (б):
а)You’ve seen all the evidence. The Prosecutors Office has had five years to bring in all this what they call
evidence. The defense would submit to you what one of the witnesses said on the stand. What evidence? Kelly Moffett?
There is only one right verdict here. You saw all the evidence [13].
б) If this case has not been proven beyond a reasonable doubt, don’t go along for fellowship, don’t go along with
other people. Stand up, not for the defendant, not for me, but for our system of justice [15].
Проведений аналіз продемонстрував, що, підводячи підсумок власної промови, захисник часто відверто
закликає до виправдання підсудного за допомогою спонукальних речень, які не властиві першим двом частинам його виступу (імперативних речень тут 8% на відміну від відсутності їх у вступі та лише 2% в інформативній частині). На заключному етапі адвокат може продовжувати розпочату у минулих частинах тактику
використання риторичних запитань, однак їх частотність зменшується (7%) на користь декларативних речень,
що постулюють основний висновок захисту.
Таким чином, можна зробити висновок, що афірмація про невинуватість підзахисного та заклик до його
виправдання у заключній частині успішних адвокатських захисних промов логічно випливає з мовного та
мовленнєвого оформлення їх вступу та інформативної частини. При цьому, саме вдала взаємодія комунікативних характеристик мовця та певна синтаксична організація кожної з частин промови адвоката може
сприяти її ефективності та посилити її вплив на аудиторію присяжних. Отже, відповідно логічно і ритмічно
організована, мовленнєва побудова промови захисника виступає певною сугестивною програмою з виправдання підсудного, впливаючи на присяжних за принципом нейролінгвістичного програмування.
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ІМПЛІКАТУРА ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ ІДЕЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
(на матеріалі збірки «Дев’ять оповідань» ДЖ.Д. Селінджера)
Аналіз діалогічного мовлення персонажів «Дев’яти оповідань» Дж.Д. Селінджера з точки зору принципу
кооперації Г.П. Ґрайса дозволяє стверджувати, що імплікатура є одним із засобів вираження головної ідеї
художнього тексту.
Ключові слова: принцип кооперації, максими, порушення максим принципу кооперації, імплікатура.
Анализ диалогической речи персонажей «Девяти рассказов» Дж. Д. Сэлинджера с точки зрения принципа
кооперации Г.П. Грайса позволяет утверждать, что импликатура является одним из средств выражения
главной идеи художественного текста.
Ключевые слова: принцип кооперации, максимы, нарушение максим принципа кооперации, импликатура.
The application of the Cooperative principle by H.P. Grice to the speech of the main characters in J.D. Salinger’s
«Nine Stories»reveals one of the textual functions of implicature – to highlight the theme of the story.
Key words: the Cooperative principle, maxims, violation of maxim, implicature.

Об’єктом нашого дослідження є багатовимірний твір Дж.Д. Селінджера «Nine Stories», збірка із дев’яти
сюжетно не пов’язаних між собою оповідань, які декларують життєву і творчу філософію автора; предметом дослідження – імплікатура у мовленні персонажів, яка виникає внаслідок порушення максим принципу
кооперації Г. П. Ґрайса. Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних прагматичних
студій на вивчення комунікативного потенціалу художнього тексту. Метою роботи є підтвердження гіпотези
про те, що імпліцитний смисл може бути основним компонентом творчої концепції автора. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: розглянути сутність принципу мовленнєвої кооперації
та його максим, визначених Г.П. Ґрайсом, можливі причини порушення максим; виявити імплікатури, що
виникають у розмовах головних героїв твору внаслідок порушення максим принципу кооперації; визначити
характер цих імплікатур та їх роль у змістовому плані «Дев’яти оповідань».
Результати досліджень у галузі мовленнєвої комунікації дозволяють стверджувати, що зміст і смисл повідомлення виражаються за допомогою як лінгвістичних одиниць, так і просодичних, пара лінгвістичних, невербальних засобів, а також з урахуванням імпліцитних смислів, які виводяться із лінгвістичного матеріалу,
загального знання про світ, адекватного розуміння ситуації, спільних знань комуні кантів. Певна роль у процесі комунікації належить, як зазначалося, імпліцитності. Перші серйозні дослідження цього явища належать
британському філософу і лінгвісту Г. П. Ґрайсу.
З ім’ям Г. П. Ґрайса пов’язана теорія прагматичного значення. Вона поставила в центр прагматики проблему розуміння взагалі і взаєморозуміння між учасниками мовного спілкування [2, с. 160].
В основі концепції Г. П. Ґрайса знаходиться уявлення про ідеальну комунікативну поведінку: співрозмовники у процесі спілкування повинні дотримуватися певного принципу, названого принципом кооперації,
згідно з яким комунікативний внесок мовців на кожному етапі комунікації має бути таким, якого вимагає
спільно прийнята мета розмови. Принцип кооперації реалізується через дотримання певних правил – максим
[1, с. 222].
Г.П. Ґрайс вирізняє чотири основні максими і дає їх тлумачення:
1) максима кількості – говорити не більше, але й не менше, ніж потрібно;
2) максима якості – не подавати неправдивої інформації або інформації, для якої бракує доказів;
3) максима релевантності – внесок мовця повинен стосуватися теми розмови;
4) максима способу подачі інформації – говорити конкретно, ясно, не бути багатослівним, уникати двозначності.
Сам Г. П. Ґрайс та інші лінгвісти, які використовують його теорію (С. Левінсон, П. Гранді), вказують на
неможливість дотримання у ситуації реального мовлення усіх максим принципу кооперації.
Їх порушення може бути різним: свідомим і несвідомим, з метою ввести співрозмовника в оману і без
такої мети. Іноді демонстративне порушення тої чи іншої максими несе додаткову інформацію і виявляється
одним із можливих комунікативних прийомів. Щоб пояснити механізми цього прийому, Г. П. Ґрайс вводить
поняття комунікативної імплікатури – те, що дійсно мається на увазі, може відрізнятися від того, що сказано.
Те, що мається на увазі, виводиться за певними правилами з того, що сказано, і з того, в якій ситуації і в якому
контексті це сказано.
Комунікативні імплікатури виникають у тому випадку, коли усвідомлено і демонстративно порушується
(або нібито порушується) яка-небудь із максим. У такий спосіб мовець імплікує певний смисл, який співрозмовник виводить із факту порушення принципу кооперації.
З точки зору засобів вираження імпліцитного смислу нам видаються цікавими «Дев’ять оповідань» («Nine
Stories») відомого американського письменника другої половини ХХ століття Дж.Д. Селінджера. Проаналізувавши випадки порушення максим принципу кооперації у мовленні героїв оповідань, доходимо таких висновків:
• Часто порушення принципу кооперації виникає у випадку небажання мовця надати співрозмовнику
правдиву або повну інформацію. Тут мовець може діяти по-різному: а) прямо повідомляти про те, що не хоче
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надавати інформацію; б) намагатися видати неправдиву інформацію за дійсну; в) ігнорувати запитання; г) намагатися змінити тему розмови тощо.
• Якщо кінцеві цілі співрозмовників співпадають, то правил мовленнєвої поведінки дотримуються всі
учасники розмови, але якщо принаймні один із комунікантів має іншу комунікативну мету, то виникають порушення однієї або кількох максим.
Як приклад наведемо оповідання Дж. Д. Селінджера «Pretty Mouth and Green My Eyes». Розповідь будується навколо розмови по телефону між двома колегами. Один із них, Артур, розшукує свою дружину, яка
спізнюється додому. Його співрозмовник, Лі, приховує від нього правду (дружина Артура – коханка Лі і знаходиться у нього в будинку). Він заспокоює Артура і радить йому дочекатися повернення дружини.
Через деякий час у квартирі Лі знову лунає дзвінок, і Артур повідомляє, що його дружина повернулася.
Це очевидна для Лі брехня, оскільки дружина Артура все ще перебуває у нього вдома. Вражений цим повідомленням, Лі відмовляється відповідати на питання дівчини, хто дзвонив.
Отже, у цій ситуації мовець (Лі) спочатку порушує максиму якості – бреше Артуру відносно того, де може
перебувати його дружина, заспокоює його, вона, мовляв, могла поїхати з вечірки до їх спільних знайомих;
потім порушує максиму кількості – не обговорює з дівчиною те, що почув від Артура. Артур, зі свого боку, у
першій розмові з Лі порушує максиму способу подачі інформації, безкінечно повторюючи одне й те саме – він
кохає дружину, але не довіряє їй, підозрює у зраді; потім він передзвонює Лі і сповіщає, що дружина повернулася, порушуючи максиму якості. Єдиний персонаж, якому зрозумілі імплікатури двох діалогів, – це Лі. Його
власна брехня імплікує (фальшиву, як бачить читач) «чоловічу солідарність»; багатослівність і надмірність у
мовленні Артура імплікує його почуття до дружини і одночасно його слабкість; брехня Артура імплікує його
перемогу над самим собою; відмова Лі обговорювати з коханкою зміст другої розмови імплікує почуття сорому, яке охоплює Лі.
В оповіданні «Just Before the War with the Eskimos» ми знайомимся з молодою дівчиною на ім’я Селена
та братом її подружки, Френкліном. Вони бачаться вдома у Френкліна вперше. Мовлення хлопця видається
дивним – він говорить про якісь дрібниці, незрозумілі й непотрібні Селені, і про те, що наступного разу його
країна воюватиме з ескімосами, тоді, мовляв, усе населення буде мобілізовано, потім нав’язує Селені залишок
свого сніданку – канапку з куркою. Товариш, який заходить до Френкліна, пояснює ситуацію: Френклін був
на війні, тепер він не може адаптуватися до загальноприйнятих норм суспільства і засуджує мілітаристську
політику уряду. Крім того, він кохає дівчину, яка не відповідає йому взаємністю, тому що на відміну від
Френкліна є ідеальним продуктом того суспільства, де він почувається чужим. У мовленні Френкліна порушуються усі максими принципу кооперації: кількості (за відсутності спільних фонових знань у нього й
Селени), якості («війна з ескімосами»), релевантності (часті зміни теми розмови), способу подачі інформації
(відсутність ясності, надмірність мовлення, вживання ненормативної лексики). Під час розмови читачу, як і
Селені, важко зорієнтуватися у ситуації. І тільки у кінці оповідання, коли дівчина ховає у кишеню недоїдену
канапку з курятиною як річ, подаровану близькою людиною, ми починаємо розуміти імплікатури Френкліна:
він дійсно чужий у своїй родині і в суспільстві, його дивакуватість – результат душевного розладу і небажання
пристосуватись до споживацької філософії вищих верств середнього класу. На знак солідарності з поглядами
Френкліна Селена відмовляється брати гроші, які, як вона «з принципу» вважала раніше, заборгувала їй сестра Френкліна. Її відмова – це імплікатура початку змін у свідомості дівчини.
Ще одне оповідання Дж.Д. Селінджера «A Perfect Day for Bananafish» подає яскравий приклад неідеальної
комунікації, проте мовці тут ведуть досить продуктивний діалог. У першій половині оповідання молода жінка
Мюріель розмовляє по телефону зі своєю матір’ю. Розмова уривчаста, із частими набридливими повторами і
перепитуванні у мовленні матері; крім того, те, що відомо співрозмовницям, поки що не відомо читачу (порушення максим кількості, релевантності, способу подачі інформації). Але наприкінці розмови стає зрозуміло,
що Мюріель і Сеймор щойно побралися, Мюріель кілька років чекала, поки коханий повернеться з війни, але
зараз із Сеймором щось не так, він поводиться і розмовляє дивно, родина Мюріель вважає, що він становить
для неї загрозу.
У другій половині оповідання читач знайомиться із самим Сеймором (і справді диваком) та його «подружкою», трьохрічною дівчинкою, з якою він вже кілька днів спілкується на пляжі. У їх діалогах помічаємо
в основному порушення максими релевантності, оскільки вимагати релевантності у довгій розмові від трьохрічної дитини неможливо. Однак це не заважає персонажам не стільки порозумітися, скільки досягти гармонії
у спілкуванні. Ключовою у цій частині оповідання є казка Сеймора про рибку-бананку. На перший погляд він
просто забавляє дитину. Але імплікатура казки, не пов’язаної безпосередньо із розвитком сюжету, – це знову
ж таки засудження споживацьких інтересів суспільства, у яке головний герой увійшов через одруження із
коханою, але такою далекою від нього людиною.
Отже, як бачимо, порушення максим принципу кооперації у розмовах персонажів «Дев’яти оповідань»
Дж.Д. Селінджера дозволяє автору імплікувати основну ідею його творів.
Література:
1. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс,
1985. – Вып. 16. – С. 217-237.
2. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / И. П. Сусов. – М. : Восток-Запад, 2006. – С. 200.
3. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language / D. Crystal. – Cambridge : Cambridge University Press,
2003. – p. 506.
4. Salinger, J. D. Nine stories / J. D. Salinger. – NY : Little, Brown and Company, 1991. – p. 208.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

158
Г. В. Купрікова,

УДК 811.161.2’[37+38]

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків

ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ ЗАКОНУ ЕКОНОМІЇ МОВНОЇ ЕНЕРГІЇ
У статті досліджено вторинні одиниці номінації одягу і взуття в сучасній українській мові, що з’явилися в
результаті словотвірних операцій – усікання елементів твірного слова, універбації стійкого словосполучення.
Серед чинників, що зумовлюють вторинну номінацію, визначальними є прагнення до економії мовних зусиль.
Ключові слова: номен, номінація, універбація, усікання, формант.
В статье исследованы вторичные единицы номинации одежды и обуви в современном украинском языке,
которые возникли в результате словообразовательных процессов – усечения элементов производящего слова,
универбации устойчивых словосочетания. Среди факторов, обусловливающих вторичную номинацию, определяющим является стремление говорящего экономить языковые усилия.
Ключевые слова: номен, номинация, универбация, усечение, формант.
The article examines the secondary units nomination of clothes and shoes in modern Ukrainian language, which
arose as a result of word-formation processes – truncation of the generating words elements, collocations univerbation. The determining factor among the factors causing the secondary nomination is the speaker’s desire to save the
linguistic efforts.
Keywords: nomen, nomination, univerbation, truncation, formant.

Розвиток будь-якої мови свідчить про те, що наявні мовні засоби не завжди можуть задовольнити мовців
різних соціальних і професійних груп, різних поколінь. В умовах збільшення відкритості українського суспільства, в умовах трансформації ціннісних орієнтирів, коли динамічно змінюються звичні форми культури
й стиль життя, вивчення механізмів номінації сучасного одягу і взуття набуває особливої актуальності. Зі
змінами матеріальної культури окремі реалії втрачаються, заступаються іншими, що, у свою чергу, зумовлює
зміни складу номенів одягу і взуття та відношень між одиницями аналізованої тематичної групи: змінюються
джерела поповнення тематичної групи, формуються нові способи й моделі номінування вже названого одягу
і взуття. Ось чому «удосконалення існуючих мовних засобів зумовлюється передусім внутрішньою тенденцією мови, система якої несе в собі потенційні можливості по-новому називати, переробляти, удосконалювати
мовні засоби, їх поєднання, підганяючи під ситуацію мовлення. Результатом цього є поява вторинних одиниць номінації, які можуть з’являтися у результаті певних словотвірних операцій: усікання елементів твірного слова, універбації стійкого словосполучення тощо» [8, с.172]. Актуальність статті визначається потребою
з’ясувати сутність процесів удосконалення наявних одиниць номінації, що є можливим тільки за умови дослідження назв одягу і взуття в різних складових національної мови (літературна мова, жаргони, просторіччя,
діалекти) як єдиного, цілісного явища. Мета дослідження полягає у виявленні й описі універбації та усікання
номенів одягу та взуття в українській мові, у визначенні закономірностей переходу стійких найменувань в
однослівні деривати.
До сьогодні в мовознавстві не визначено місце й статус усічень у системі словотвірної номінації (див.
праці А. Журавльова [3], О. Земської [4], М. Кравченко [6] та ін.). Ми вважаємо усікання окремим способом
словотворення, який полягає у відтинанні елементів твірної основи (суфіксів, префіксів, коренів, складів, частин складного слова) і є результатом формальної економії в мові. Номен, який постав шляхом усікання, має
таке ж значення, що й твірне слово. При цьому похідне слово відрізняється від твірного сферою використання
й стильовим забарвленням.
Усічені назви одягу і взуття виникають в основному в молодіжному, а також професійному жаргоні й
відзначаються деякою експресивністю. Особливу групу усічень становлять похідні від запозичених слів, які
в українській мові є незручними для вимови. Такі слова звичайно мають складну структуру. Наприклад, у
професійному жаргоні зазнало усікання запозичене з англійської мови слово тренчкот – тренч. Усікається
другий корінь слова (тренч-кот). Такі корені виділяються саме в англійській мові, для українського мовця
запозичення тренчкот не є подільним, функціонує як моноліт. У молодіжному жаргоні слово муліне зазнало усікання кінцевого складу (мулі-не – мулі); такий же процес спостерігаємо й у словах мокасини – мокаси,
кросівки – кроси, джинси – джини, липа «взуття або одяг «на липучках» (липучка – липа (як усікання твірного
липучка (пор. спеціальний – спец)), закаблуки – (розм.) закабли, штани – (мол. жарг.) штан, фуражка – (арм.
– мол. жарг.) фура, макінтош – (розм.) макінто тощо. Унаслідок усікання середини слова в жаргоні з’явилися
вторинні номени безкозирка – (морськ. жарг.) безка, бейсболка – (мол. жарг.) беска тощо.
Вторинні номінативні одиниці можуть з’являтися в процесі універбації на основі синонімічних аналітичних номенів-словосполучень, які функціонують паралельно на певному синхронному зрізі (наприклад,
фінська шапка – фінка, спеціальний одяг – спецівка. У слов’янське мовознавство термін «універбація» ввів
О. Ісаченко, який паралельно використовував термін-синонім «семантична конденсація» [5]. Із часу появи
праці О. Ісаченка вийшло чимало досліджень, присвячених розгляду процесів універбації. Процеси перетворення номенів-словосполучень на ціліснооформлені лексичні одиниці стали позначати термінами «включення» [14], «семантична конденсація» [9], «стягнення», «універбізація» [12]. Крім того, і потрактування самого
явища універбації відзначається розмаїттям (див. праці О. Кубрякової [7], Л. Сахарного [10], П. Сігалова [11],
О. Широкової [13], В. Григор’єва [1].
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Ми в універбації вбачаємо різновид суфіксального способу словотворення, який полягає в перетворенні
аналітичного (здебільшого двослівного) номена-прикметникового словосполучення на синонімічний йому
однослівний ціліснооформлений номен, за якого аналітичний номен-словосполучення за допомогою суфікса
згортається в слово. Утворений універб є тотожний змістом (або відрізняється лише стильовим забарвленням)
із аналітичним номеном-словосполученням, але відмінний формою і є ознакою, виявом вторинного номінування. Крім того, і мотиваційна синонімічна назва, і її дериваційний корелят – однослівний дериват – паралельно функціонують на певному синхронному зрізі. Аналізований матеріал свідчить, що як спосіб словотворення універбація особливо активно діє в розмовній мові й у жаргоні. Універбація поширюється перш за все
на аналітичні номени-словосполучення, які є частовживаними, актуальними на сучасному етапі.
У процесі універбації аналітичних номенів-прикметникових словосполучень найчастіше використовується формант -к(а). Основою універба стає той член мотиваційного словосполучення, який виконує роль атрибута, функцію іменника бере на себе суфікс із предметним значенням. Наприклад, у розмовній мові зафіксовано такі універби до аналітичних номенів-словосполучень: фланелева сорочка – фланелівка, шкіряна куртка,
шкіряне пальто – шкірянка, вельветова куртка – вельветка, домашній одяг –домашка, змінне (перемінне)
взуття – змінка, парадна форма – парадка, капронові колготи – капронки тощо. Подаємо й деякі жаргонові
вторинні назви одягу і взуття, що з’явилися шляхом універбації аналітичних номенів-словосполучень кодифікованої мови: рваний одяг – рванка, туристичне взуття – турики тощо.
Меншою активністю в розмовній мові відзначаються універби, що виникають у результаті згортання аналітичного номена-словосполучення за допомогою суфікса -ик-, наприклад, дута куртка – дутик, дуті чоботи – дутики. Аналітичні номени згортаються в універби за допомогою й інших суфіксів, які мають знижений,
емоційно-оцінний характер: -ак- (-як-) (кирзові чоботи – кирзаки, герметичний шолом – гермак); -ач- (танковий комбінезон – танкач, кирзові чоботи – кирзачі); -ин- (рваний одяг – рванина); -аж- (дублена куртка,
шуба – дубляж); -ур- (джинсовий одяг – джинсура).
Окремі номени – результати універбації – мають давню традицію вживання; утрачаючи стильову маркованість, переходять до загальновживаного мовного фонду (наприклад, купальний костюм – купальник, бейсбольна куртка, бейсбольна кепка – бейсболка, балетні туфлі – балетки, вишита сорочка – вишиванка тощо.
Серед чинників, що зумовлюють словотвірну універбацію, визначальними є прагнення до економії мовних
зусиль, обмеженість оперативної пам’яті людини, прагнення до експресивності номенів, оскільки універбація
«як засіб економії передачі інформації допомагає її швидкому сприйманню і запам’ятовуванню» [2, с. 7].
Отже, усічені назви одягу і взуття та універби є наслідком дії закону економії мовної енергії, прагненням
мовців до раціоналізації, прагматизму, їм притаманна ознака невимушеної розмовності; такі назви обмежені
у вживанні сферою молодіжного, професійного жаргонів, бо вони стилістично забарвлені порівняно з твірними. Подальшого дослідження потребуватимуть назви, що постали внаслідок використання різних способів
номінування.
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Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль),
ідіолект автора художнього твору
Стаття присвячена досі дискусійним поняттям ідіостилю й ідіолекту, їх розмежуванню, враховуючи історичний досвід їхнього розвитку. Висвітлюються різні тлумачення цих понять з урахуванням сучасних надбань і пропонуються висновки щодо їх функціонально-смислового навантаження.
Ключові слова: ідіостиль, ідіолект, індивідуальна мова, когнітивний стиль, метатропи.
Статья посвящена до сих пор дискуссионным понятиям идиостиля и идиолекта, их разграничению,
учитывая исторический опыт их развития. Находят свое освещение разные толкования этих понятий с учетом
современных приобретений и предлагаются выводы относительно их функционально-смысловой нагрузки.
Ключевые слова: идиостиль, идиолект, индивидуальный язык, когнитивный стиль, метатропы.
The article is dedicated to still debatable notions of idiostyle and idiolect, their differentiation, considering historical
experience of their development. Different definitions of these notions taking into account modern achievements are
highlighted and conclusions on their functional and notional loading are suggested.
Key words: idiostyle, idiolect, individual language, mind style, metatropes.

Незважаючи на те, що завдання поетики словесного твору в значній своїй частині були сформульовані
ще на зорі філології як науки, питання теорії художнього мовлення викликають і сьогодні серйозні дискусії.
При вивченні літературного мовлення часто поза увагою лишалися його специфічні естетичні якості, розгляд
яких у статті визначає актуальність нашого дослідження. Формально-граматичний та історико-діалектичний
напрямки, що переважали в науці на початку 20-го століття, не змогли охопити поняття художнього мовлення
в усій його різноманітності. Лише в середині 20-х років намітився загальний поворот до проблеми семантики й соціології мовлення та почалося активне дослідження мовлення письменника, яке започаткували ще В.
Гумбольдт та О. О. Потебня.
І хоча останнім часом художньому тексту приділяється багато уваги в сучасних теоріях лінгвістики, ще
чимало питань, пов’язаних з ним, залишається дискусійними й сьогодні. Тому метою написання даної статті
є вирішення проблеми розмежування понять ідіостиль й ідіолект, враховуючи історичний досвід їхнього розвитку. Так, саме поняття «стиль» є досить розпливчастим у зв’язку з тим, що цим терміном позначають різні
об’єкти вивчення: адекватність висловлювання думки вербальними засобами, індивідуальну характеристику
манери письменника, техніку письмового викладення і т. ін.
Існують різні дефініції цього поняття. Наприклад, у «Словнику лінгвістичних термінів» О. С. Ахманової
у статті «стиль» можна прочитати, що стиль є невід´ємним явищем мови, а його наявність у мовленні не
актуалізується: «Один з диференційних різновидів мови, тобто мовна підсистема зі своєрідним словником,
фразеологічними сполученнями, зворотами та конструкціями, яка відрізняється від інших різновидів в основному експресивно-оцінними властивостями елементів, що її складають, і яка звичайно пов’язана з певними
сферами використання мови» [1, с. 453]. В. В. Одінцов, навпаки, вважає, що стиль є категорією мовлення, де
першорядними є синтаксичні особливості: «стилями звичайно називають особливу побудову речення, яка
притаманна кожному письменнику, подібно до тієї незмінної форми, в яку він виливає всі думки, які хоче висловити» [13, с. 37]. В. В. Виноградов теж відносить стиль до мовленнєвої субстанції, але, на відміну від В. В.
Одінцова, шукає й знаходить в ній вже всі мовні рівні, а не лише один синтаксичний: індивідуальний стиль
– це «система естетично – творчого підбору, осмислення і розташування різних мовних елементів» [7, с. 135].
Ш. Баллі, поєднуючи мову з мовленням, називав основою стилю «внутрішні мовні фактори, які по-різному
проявляються у кожного письменника залежно від епохи, напрямку, жанру і таланту» [2, с. 11].
Дослідження художнього перекладу нерозривно пов’язане із вивченням специфіки функціонування ідіостилю письменника. З урахуванням антропоцентризму сучасних наукових досліджень проблема вивчення
індивідуального стилю письменника стає ключовою у лінгвістиці художнього тексту. І хоч індивідуальний
стиль не раз ставав предметом досліджень і наукових дискусій, єдиного універсального визначення і розмежування у термінології даного наукового пласту не існує.
Так, Н. С. Болотнова розглядає ідіостиль як систему асоціативно-смислових полів, які характеризують
когнітивний рівень мовної особистості. [5, c. 520]. У трактуванні І. А. Тарасової ідіостиль, як спосіб думати
і говорити про світ, в нерозривній єдності співвідноситься із розумінням ідіостилю як сукупності мовних і
ментальних структур художнього світу автора, єдності концептів і когнітивних структур та їхнього мовного
втілення [17, c. 9-22]. В. О. Самохіна у дослідженні ідіостилю пропонує враховувати соціально-історичні,
національні, індивідуально-психологічні, морально-еетичні норми, особливості людини, її світосприйняття і
знання про світ [15, c. 15.]
Вичення ідіостилю характеризується виділенням кількох напрямів. Перший характеризується орієнтацією
на окремі елементи художньої системи письменника. За узагальненням Н. С. Болотової для цього періоду характерним є: 1) увага до образної трансформації слів; 2) наголос на естетичній модифікації виразних засобів в
ідіостилі письменника (Т. Г. Винокур, Л. О. Ставицька); 3) увага до динаміки мовних форм (В. В. Виноградов,
Є. О. Гончарова, А. І. Домашнєв); 4) наголос на композиційних прийомах і структурі; 5) зосередження на
універсальних змістах, що по-різному реалізуються в творчості різних авторів; 6) в центрі – слововживання і
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словотворчість; 7) акцент на вивченні внутрішньо зумовленої системи засобів словесного вираження [4, c. 7].
Другий напрям фокусується на аналізі різних змістових і структурних форм організації мовного матеріалу та виявленні характеру їх співвіднесеності на рівні стилістичного узусу або ідіостилю. Простежується
лексикоцентризм та орієнтація на виявлення загальних закономірностей у слововживанні одного або кількох
письменників.
Інші підходи трактують індивідуальний стиль як сукупність мовно-виражальних засобів, що виконують
естетичну функцію та вирізняють мову окремого письменника з поміж інших, як феномен, що належить до
царини естетики, та як єдність змістових і формальних лінгвальних характеристик, притаманних творам певного письменника, яка створює унікальний авторський спосіб мовної реалізації [6]. Третій напрям формується
під впливом когнітивної лінгвістики на основі моделювання «можливих світів» різних авторів.
Складовою ідіостилю є ідіолект письменника. О. О. Селіванова визначає ідіолект як індивідуальний різновид мови, що реалізується в сукупності різних ознак мовлення окремого носія мови, а в письмовому мовленні
виявляє риси ідіостилю [16, c. 167].
Тривалий час ставлення мовознавців різних епох і напрямків до проблеми індивідуального фактора в мові,
чи ідіолекту, було суперечливим, виявляло неоднакові тенденції – від відомого перебільшення його ролі до
повного ігнорування. Так, наприклад, інтерес до індивідуального виявлення мови вилився в крайню форму в
психолінгвістиці, а представник останнього Г. Пауль стверджував: «На світі стільки ж окремих мов, скільки
й індивідів.
Вагомий вклад у дослідження ідіолекту внесли праці Л. М. Гаспарова, М. А. Караваєвої, Д. М. Поцепні,
В. Г. Щукіна та ін. В ранніх наукових дослідженнях поняття індивідуального стилю й ідіолекту взагалі не розрізняються. Так, терміни ідіолект й ідіостиль в Лінгвістичному енциклопедичному словнику визначаються майже
як синоніми. Індивідуальна мова тут відображалась як найважливіша складова індивідуального стилю [12].
Поняття «індивідуальний стиль» застосовують до стилю майстра слова. Мовна особистість майстрів слова, їх ідіостиль охоплюється: 1) мовою їх творів; 2) ставленням до мови як до суспільного історико-культурного явища; 3) використанням мовних різновидів у комунікативних ситуаціях. Термін ідіолект (від грець. idio
– свій, своєрідний, особливий; lect – мова) створено за моделлю терміна діалект для позначення індивідуального варіювання мовлення. Розмежовуючи поняття ідіостилю і ідіолекту, варто зазначити, що під ідіолектом
певного автора розуміється вся сукупність створених ним текстів у хронологічній послідовності. Під ідіостилем мається на увазі сукупність текстопороджуючих домінант і констант певного автора, які визначили появу
цих текстів саме в такій послідовності [14, c. 44].
Формування ідіолекту окремого індивідуума зумовлюється особливостями внутрішнього світу, особистої
свідомості, життєвого досвіду, світогляду, індивідуальної мовної практики. Ідіолект – це не стільки відмінні
риси мови, скільки вся сукупність мовленнєвих засобів індивіда. Досліджуючи ідіолект, варто згадати і про
часові зміни. З часом мовлення індивідууму під впливом різних факторів змінюється і письменник не є винятком. Крім того, мовлення письменника може змінюватися від одного твору до іншого. Таким чином ідіолект
можна досліджувати як в синхронії, так і в діахронії, вивчаючи зміни і варіації індивідуального мовленнєвого
стилю у творах автора, написаних у різні часові проміжки.
На думку В. В. Лєдєньової, ідіостиль проявляє себе в результаті діяльності зі створення тексту, а також естетичної діяльності мовної особистості. Тому він відображується в інтеграції тем, жанрів, засобів і прийомів,
яким надається перевага, і які необхідні для побудови тексту і передачі як інформативних, так і емотивно-експресивних компонентів. Співвідношення понять ідіолект-ідіостиль трактується як ієрархічне: ідіостиль – це
система відношень до різноманітних способів авторепрезентації засобами ідіолекту, що індивідуально встановлюється мовною особистістю [11, c. 39-40].
Серед різноманітних поглядів на співвідношення понять: художня мова, художній текст, ідіостиль, ідіолект можна виділити два підходи. Перший полягає в тому, що ідіостиль та ідіолект співвідносяться як поверхнева і глибинна структура в описах Зміст-Текст або Тема-Засоби виразності-Текст [10, c. 6]. Друга
тенденція розвитку наукової думки полягає в тому, що при цілісному описі тексту перевага надається функціонально-домінантному підходу.
Щоб зрозуміти ідіостиль письменника, необхідно заглибитися в «душу» його творів, а це можливо лише
після глибокого вивчення його біографії, світогляду, життєвого досвіду, психології особистості. Потрібно
розуміти підвалини формування його письменницької спрямованості і відрізняє від інших. Проникнути у
творчий метод письменника перекладачеві можуть допомогти праці і спостереження його сучасників, літературних критиків, автобіографічні праці самого письменника.
У перекладацькому ракурсі доцільно представити ідіостиль за допомогою його змістових і формотворчих
компонентів. В межах змістовної сторони дослідники виділяють ситуативні і концептуальні метатропи (компоненти, що породжують авторську модель світу). Ситуативні метатропи вказують на автора як представника
своєї епохи, свого суспільства, свого соціального оточення, який залучений до руху соціально-політичного і
культурного життя народу [8, c. 35].
Концептуальні метатропи, або авторська модель світу знаходиться, останнім часом, у полі зору когнітивної лінгвістики з її дослідженням художніх концептів, як домінанти авторського ідіостилю. Формотворча
сторона ідіостилю представлена композиційними та операціональними метатропами. Композиційні метатропи забезпечують зв’язність єдиного тексту, операціональні ж мають вигляд засобів, якими характеризується
творчий метод письменника: лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних. Відтак, лише за допомогою детального аналізу змістових і формотворчих компонентів ми можемо осягнути основні принципи
творчого методу автора.
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У когнітивній лінгвістиці ідіостиль уточнюється Р. Фаулером як когнітивний стиль (mind style), тобто
специфічна мовна репрезентація індивідуальної ментальної сутності автора, оповідача та персонажів, які корелюють з поняттями картина світу (world view), це відображення характерного способу засвоєння та розуміння світу, яке автор утілює у тексті [18, p. 103]. Таким чином, когнітивний стиль – це спосіб індивідуальної
концептуалізації дійсності.
Все вище сказане дозволяє зробити висновок про те, що реально мова існує лише в мовленні індивідів.
Тобто, щоб зрозуміти закономірності мовного існування, потрібно досліджувати її на окремих прикладах.
А хто може бути кращим прикладом функціонування мови, ніж письменники, які висловлюють крізь особистісну призму мовну картину світу свого народу? Саме таким письменником, співцем надій і втрат своєї
батьківщини можна вважати В. Теккерея. Індивідуальний почерк автора, його манера проявляється вже в самому факті вибірковості, перевазі певних лінгвістичних засобів, які нерідко стають базою формування більш
складних образів, що запам´ятовуються.
З урахуванням сучасних лінгвістичних тенденцій, згідно з якими особлива увага звертається на комунікативний бік тексту, аналіз ідіолекту письменника (а саме В. Теккерея) буде складатися не лише з аналізу
мовних засобів (лексичних, морфологічних, синтаксичних тощо, завдяки яким моделюється мовна картина
світу письменника, що відтворює його бачення навколишнього середовища), але й з розгляду художнього
тексту як «спільної мовленнєво-розумової діяльності автора й адресата» [3, с. 74]. При цьому враховується,
що творча індивідуальність автора виявляється не тільки в доборі матеріалу, виборі тематики і проблематики,
у наданні переваги певним елементам лінгвістичної поетики, але й у винайденні та організації різноманітних
засобів, що регулюють творчий діалог з читачем, що стимулюють асоціативну діяльність адресата в певному
напрямку, по-різному моделюючи значеннєве розгортання тексту в свідомості читача [9].
Отже, ідіостиль – це складна багатогранна система, яка є не просто системою засобів, якими користується
автор для вираження своїх ідей, а способом відображення реальності такою, як її бачить автор, ідіолект – це
сукупність текстів, створених в певній хронологічній послідовності у відповідності до єдиної системи метатропів. Ідіостиль – поняття значно ширше, ніж ідіолект, який є лише його основним компонентом. У наступних лінгвістичних дослідженнях художніх творів пропонуємо рухатися від ідіолекту до ідіостилю, враховуючи комунікативно-прагматичну орієнтацію.
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СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ ЯБЛУНІ ТА ЯБЛУКА У ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ
У статті розглядається художньо-естетичний, образно-символічний потенціал яблуні та її плоду у лемківських піснях, відзначається широке використання словосполучення «червене яблочко» з різними значеннями
та розкривається символіка яблуні – дівочого (жіночого) дерева.
Ключові слова: мовностилістичні засоби, образ, символ, яблуко, яблуня.
В статье рассматривается художественно-эстетический, образно-символический потенциал яблони и её
плода в лемковских песнях, широкое использование словосочетания «червене яблочко» с разными значениями и
раскрывается символика яблони – девичьего (женского) дерева.
Ключевые слова: стилистические средства, образ, символ, яблоко, яблоня.
This article deals with the artistic and aesthetic, figurative and symbolic potential of the tree and its fruit in Lemko
songs, widespread use of the phrase «chervene yablochko» with different meanings and symbolism of apple tree is
revealed – female trees.
Кey words: language stylistic tools, image, symbol, apple, apple tree.

Сучасні фольклористи, мовознавці дедалі частіше звертаються до архаїчних текстів усної словесності –
пісень. Предметом їх дослідження стають етнокультурні явища, символічний потенціал, мовна канва пісень,
які уможливлюють глибше збагнути світоглядні позиції українців. Символіка, образи, мотиви, виражальні
засоби народнопоетичної творчості дійшли до нас через не одне століття разом із етнонаціональними кодами,
які, хоч і зазнавали певних змін, проте зберегли свою самобутність.
Відомо, що уснопоетична творчість становить найдавнішу скарбницю живого народного слова. Словесні
формули підкріплюють і увиразнюють зміст пісень, їх мовну ідею. Серед народнопоетичного надбання українців чільне місце займають лемківські пісні. Для їх розуміння важливим є етнографічний контекст, оскільки
лемки становлять специфічну групу українського народу, а, отже, і роль поетичних виражальних засобів в
естетичному осягненні пісень є дещо своєрідною.
Національна символіка лемківських пісень закладена у їх лексиконі, який майже не зазнав змін, однак зберіг архаїку, локальність, силу рідного слова. Певні групи лексем виступають вербалізаторами сталих образів,
символів, основних мотивів пісень. Це стосується і лексики на позначення рослинного світу. Назви рослин
в уснопоетичній словесності можуть входити до образів-персоніфікацій, нерідко виступають компонентами
звертань, функціонують як номінації ознак дівочої краси, містять у своїй семантиці різні елементи, як-от:
«сила», «міць», «материнство», «молодість», «дівочість» тощо [6, с. 404-405]. У пісенних текстах флоролексеми набувають символічного значення. Символіка образів рослин неодноразово була об’єктом дослідження
мовознавців.
Останнім часом активізувалося вивчення образно-естетичної та символічної функції флоролексем на базі
художньої мови. З’явилися студії Л. Мацько, Л. Ставицької, Н. Сологуб, С. Шуляк, Т. Шевчук та ін. Роль і
місце флоролексем, їх культурологічна значущість продовжують бути у полі зору мовознавців. Нерідко назви
рослин у мові художніх творів розглядаються як вербалізатори концепту.
Щодо символізації рослинних назв у народних текстах, то цій проблемі посвячені розвідки С. Єрмоленко
[6], Н. Данилюк [5] та ін. Так, монографічне дослідження Н. Данилюк, виконане на матеріалі української
уснопоетичної творчості, акумулює в собі ідеї попередників і презентує аналіз у руслі сучасних мовознавчих
парадигм. У праці детально аналізується гіперонім «дерево» та пов’язані з ним лексеми-гіпоніми. Проте флоролексеми «яблуня» і «яблуко» у цьому дослідженні детально не аналізуються.
Об’єктом наших студій стали флороніми яблуня та яблуко. Джерельною базою опису обрано «Антологію
лемківської пісні» [1]. Фактичним матеріалом для аналізу послужило понад 900 зразків лемківського пісенного фольклору.
Специфіку лемківської пісні неодноразово вивчали українські й закордонні фольклористи, етнографи, музикознавці. Народнопоетичне слово лемків розглядалося в окремих розвідках мовознавців С. Панцьо, Л. Вакарюк, Н. Лісняк [8; 9]. Їх увагу привертала культурологічна значущість мовних образів, символів у піснях різних циклів. На матеріалі лемківських колядок та щедрівок виконала монографічне дослідження І. Гойсак [4].
Проблема аналізу вербалізації мовних образів та символів в уснопоетичній словесності лемків залишається актуальною. Багатий матеріал дозволяє описувати цілі лексико-семантичні поля, концепти тощо. Пісенний
фольклор лемків становить унікальну спадщину, яку необхідно опрацьовувати, оскільки сьогодні лемки асимілюються. Невдовзі молоде покоління лемків уже співатиме пісні лише із друкованих збірок. Аналіз лемківської уснопоетичної творчості відповідає нинішнім мовознавчим дослідженням у галузі лінгвостилістики,
лінгвопсихології, етнолінгвістики.
Мета наших студій – простежити специфіку мовного вираження символів, образів та семантичних конотацій на прикладі флоролексем яблуня та яблуко у лемківському пісенному фольклорі. Основне завдання
вбачаємо у тому, щоб у ході аналізу вилучених із пісень лексем на позначення яблуні та яблука простежити
специфіку їх символічного потенціалу, виявити естетичне вираження мовних образів і їх семантичне наповнення у текстах.
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Дослідники зазначають, що давні українці вирізняли окремі дерева серед інших і наділяли їх магічними
властивостями. Так виник культ дерева [3, c. 131]. Яблуня разом із дубом та грушею посідають чільне місце у
будові Світового дерева. Вона пам’ятає ті прадавні часи, коли виростало дерево життя [3, c. 134, 139]. Яблуня
та її плід сприймаються як одне ціле, і для українців вони є символом цілісності й розумності земних бажань
і тілесних прагнень [2, c. 739].
У досліджуваних піснях яблуня та її плід представлені лексемами яблінь, яблінка, яблунечка, ябко, ябчата,
яблочко. Слово яблуня у зазначених варіантах трапляється рідко і здебільшого функціонує у циклі пісень про
кохання. Яблуня – плодове дерево, яке росте чи не на кожному подвір’ї, або в саду українців, чи навіть просто
серед села. Пор. у пісні: Серед села заградечка, Росте же в ній яблунечка, / Набіленько розквитає [1, c. 234].
Яблуня містить етнокультурний смисл. Це символ Дерева життя і молодості [6, c. 659]. Звідси легенди про
молодильні яблука, здатні повернути молодість. Цвітіння яблуні символізує розквіт дівчини, її готовність до
одруження, адже здавна цвіт яблуні прикрашав убрання молодої. Н. Данилюк зазначає, що для народної поезії є показовими традиційні формули – описи дерева незалежно від його ботанічної визначеності [5, с. 401].
Опоетизована у лемківських піснях яблуня – це не лише символ життя. У розмові з яблунею дівчина мріє
про добру долю. Наші предки поклонялися деревам, наділяли їх рисами, властивими людині. Це й зумовило
появу в народнопоетичній творчості різних мовних образів (пор. образи яблука, які регулярно трапляються у
народних казках, легендах, повір’ях, приказках, обрядах тощо).
Яблуня і яблуко спрадавна виступають символом родючості. Напр., у пісні: Не било то яко влони, / Били
ябка на яблони, / Били сладки, били квасни… [1, c. 244].
Разом з тим плоди означають і плодючість, і любов, і радість. Напр.:
Били ябка і ябчата, / Били дівки і дівчата [1, c. 244].
Яблуня та її плід у контексті лемківських пісень зазвичай не розділяються: Червене яблочко на яблони, /
Повідж мі, дівчатко, што тя болит? [1, c. 318].
Символіку молодості, любові, радості увиразнює епітет червене, який відзначається високою частотою
вживання і передає різні семантичні відтінки.
Як бачимо, у пісні «Одколь соненько сходило» яблуня та її плід символізують долю дівчини, яка просить
і водночас наказує яблуні рости, розвиватися, стати об’єктом, що приваблюватиме людей і насамперед хлопців: Рости, яблінко… / Розвивайся мі зелено, розвивайся мі червено [1, c. 209]. Наказові форми дієслова у звертаннях (рости, розвивайся) у поєднанні з прислівником зелено демонструють мрію дівчини про зародження
кохання, у поєднанні з прислівником червено – про палке взаємне кохання. Дівчина звертається до яблуні як
до живої істоти з проханням вродити яблучко червоне, як її личко рум’яне. А ще яблучко символізує почуття
дівчини, яка вболіває за те, кому вона дістанеться. Напр.:
… Там дівча яблунь садило,
Посадило єй глубоко…
Урод яблочко червене, як моє личко рум’яне.
Як ся достане младому, легко буде серцю мойому,
як ся достане старому, тяжко буде серцю мойому.
Як легне старий на ложе, як згниле дерево положив.
Як легне молодий на ложе, як з пави перко положив… [1, c. 211].
У пісні психологічний стан дівчини, її емоції зображуються через порівняння майбутніх чоловіків, при
цьому використовуються традиційні для фольклору опозиції: старий–молодий, тяжко–легко. Рядки пісні
свідчать, що творці її доволі майстерно відобразили переживання дівчини. Особливо вдалими, власне, побудованими в народному дусі є порівняння (старий, як згниле дерево; молодий, як з пави пір’я).
В одному з варіантів аналізованої пісні стан дівчини передано іншими протиставленнями: «весело сердечку мойому» – «смутно сердечку мойому». Антоніми молодий – старий також звучать по-іншому: де молодий
стане – «там пшениченька по шию», де старий стане – «там покривонька (кропивонька) по шию» [1, c. 209].
Низка протиставлень надає пісні антитезового характеру.
Зазначимо, що пісня «Одколь соненько сходило» представлена у восьми варіантах. Проте у кожному з них
зображено розмову дівчини з яблунею. Олюднене дерево у цих варіантах символізує і долю дівчини, і саму
дівчину. Указана пісня є найбільш показовою щодо цілісного сприйняття яблуні та її плоду. У кожному з варіантів прохання – звертання до яблуні стосується насамперед її плодючості: Врод мі яблочко альбо дві, єдно
– милому, друге мі [1, c. 211]. Однак ідея плодючості реалізується паралельно з ідеєю кохання, майбутньої
сім’ї. Як відомо, числівник два означає «один плюс один», тобто пару – чоловіка і жінку. Саме про це йдеться
у пісні. Отже, два яблука – це мрія дівчини бачити себе у парі з коханим, милим серцю. Плід яблуко і дерево
яблуня символізують народження кохання.
Яблуня у мовній канві лемківської пісні зображується розгалуженою з широким гіллям. Напр.: «широки
конари в тій яблони» [1, c. 318], «до вершечка широко», «на сто конарів широко» [1, c. 209], «ой, попри землю
широко» [1, c. 210]. Лексеми широки, широко увиразнюють значення молодості, вказують на розквіт дівчини,
на готовність її до одруження, до народження дітей. Змальовуючи яблуню, народ-творець певною мірою гіперболізує її зовнішні ознаки, зокрема висоту і широту, що об’єктивує смисл «та, що є високою і розлогою»,
як високе і глибоке почуття кохання, тобто яблуня – це те дерево, що викликає певні емоції: кохання, страждання, сум, переживання.
В аналізованій пісні знаходимо рядки, в яких йдеться про процес саджання яблуні. Садити яблуню – дерево життя і плодючості – означає готуватися дівчині до створення сім’ї. Напр.: Одколь соненько сходило, Там
дівча яблінь садило. / Рости, яблінко, високо, / Аж до вершечка широко [1, c. 209]. Ріст яблуні символізує
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«повноту щастя як ознаки повного життя людини» [7, c. 177]. Символічно, що яблуня саджається там, де
«соненько сходить», адже схід – це одна з 4-х сторін світу, звідки сходить сонце (бог-сонце), тобто започатковується життя [7, c. 588], а у пісні – це закладини до майбутнього щасливого сімейного життя. Ужитий
демінутив соненько несе не лише світло і тепло, а й символізує сімейне щастя й добробут. Воно сприймається
як головний рушій і джерело життя на землі [7, c. 564].
Як уже зазначалося, плід яблуні – червене яблучко – означає кохання, а його пропонування – освідчення у
коханні чи згоду на одруження. Словосполучення зелене яблочко символізує нетривалі відносини між парубком та дівчиною, невдале залицяння й незгоду на одруження. Пор. у пісні:
Оддай мі дівчатко,/ Ой што мі обіцяло,
Червене яблочко,/ Ой зелене с мі дало.
Ти мі обіцяло, ой, штонайчервеніше,
Ти мі тото дало, /ой, штонайзеленіше [1, c. 313].
Ужиті епітети зелене, штонайзеленіше, червене, штонайчервеніше позначають силу кохання чи його зародження, а то і його відсутність.
У пісенних текстах доволі чітко простежується мотив готовності дівчини до самопожертви заради кохання. Це демонструють такі рядки пісні:
Вроди, яблочко… / Милому красне, червене, / Мені маленьке, / Мені маленьке зелене [1, с. 209]. Прикметникове означення зелене у народному світосприйманні набуло символіки надії. Дівчина, сподіваючись на
взаємне кохання, зі свого боку обіцяє юнакові палку любов, яку символізує червоне яблуко. Звідси й ужиті
епітети красне, червене. Для себе ж дівчина бажає хоч маленького кохання, кохання у зародку з боку обранця:
маленьке, зелене.
Мотив тривоги, невпевненості створюється у пісні частими повторами, які взагалі властиві лемківським
пісням. Простежуючи семантичне наповнення колоративу зелений, ми зазначили розвиток у ньому двох протилежних значень: з одного боку – нелюбов, неприязнь; з іншого – зародок кохання. Як відомо, червоне яблуко виникає із зеленого.
Мотив тривоги, печалі втілюється в образі яблуні, на якій відсутні плоди: Боже, Боже, што ся стало? /
Же на яблони яблок мало. / Чи не било, чи опали? / Чи їх хлопці обірвали? / Били, били, але квасни, / Обірвали
їх хлопці красни. / Лем бо хлопці приходили, / Ми бо яблок не щадили [1, с. 228].
Тривожний емоційний стан підкреслюється також низкою риторичних запитань, а також повтором звертання до Бога.
Лексема яблочко використовується як символ краси дівчини і навіть хлопця. Пор. напр.: Родь мі яблочка,
єдно-дві, / Як мої личка обидві [1, c. 212]. У лемків, як і в інших етнографічних групах українців чи інших
територій, краса дівчини (хлопця) нерідко прирівнювалася до краси квітки, дерева, плоду, у тому числі – до
яблука.
Мала я миленького од нас недалечко,
Такий гардий, красний, як тото яблочко [1, c. 143].
Семантику краси підкреслюють лінгвостилістичні засоби – порівняння та епітети. Нанизування епітетів з
семою красивий виступає не лише підсиленням привабливого зовнішнього вигляду коханого, а й, безперечно,
вказує на ніжне кохання дівчини. Підтвердженням цього є демінутиви миленького, недалечко, яблочко.
Червоне яблуко як символ кохання нерідко служить для налагодження стосунків між парою або як атрибут
перепросин, чи стає талісманом кохання. Пор.: Червене яблочко в кишени ношу, / Хто ся на мя гніват. / Ним
я перепрошу [1, c. 293]. Проте найчастіше виступає символом кохання: Ей, за червене ябко дівчатко дістане
[1, c. 323]. Червоне яблуко демонструє залицяння парубка до дівчини, символізує освідчення у коханні: Червене яблочко в кишени мам, / Ходи, моя мила, то ти го дам [1, c. 293]. Воно може означати і нерозділене,
невдале кохання: Червене яблочко попід гору скаче, / Шалене дівчатко за миленьким плаче [1, c. 414]. У цих
рядках образ «червеного яблочка» сприймається як жива істота, що підкреслюється дієсловом «скаче».
Червоне яблуко, що висить на листочку, символізує загрозу коханню та втрату молодості, радості через
раннє одруження з нелюбом: Червене яблочко висить на листку, / Гей-гей, не дай мене, мамцю, заміж молоду. / Мати розсердилась, доню віддала, / Гей-гей, доня розжалилась, захворувала [1, c. 385]. Тривожний стан
закоханої дівчини передають також червоні яблука: Росте…яблунечка… / Червени яблочка має, / А хто же
мі їх позбирає, / Кедь ся Федьо на мя гніват. / Погнівався не знам за што, / Ходив до нас, не знам нашто [1,
c. 134]. У наведеному прикладі йдеться про тимчасовий розрив у стосунках закоханих, про тривогу дівчини
з приводу цього.
В образі червеного яблочка творці пісень намагалися відобразити етнонаціональні уявлення про цей плід
для того, щоб викликати захоплення ним. Цей символ пробуджує різні емоції, стає своєрідним талісманом для
обрядових дій (показовим у цьому сенсі є одне з найбільших свят України – Яблучний Спас).
У досліджуваній народнопоетичній словесності лемків червене яблочко персоніфікується через метафоризацію образів: яблочко скаче, яблочко ся туляво, по земли ся точит: Ой з гори ся туляво, / То червене яблочко. /
Аж оно ся стуляво / До милой легочко [1, c. 166]. Образ яблука може означати облуду. Напр.: Червене яблочко
по поли ся тулит, / А моя миленька по світі сой гулят [1, c. 167]. Наведений текст містить говіркові лексеми,
які, звичайно, вказують на мовні особливості і на своєрідні значення підтексту. Так, наприклад, лексема туляти у лемківському діалекті має значення «блукати, тинятися». Отже, червене яблочко «тинялося, блукало»,
шукаючи відданого кохання, і «стулялося до милой легочко», або далі блукає, тиняється, бо кохана дівчина собі
ще гуляє. У засвідчених дієслівних формах туля, стуляво, скаче та ін. закладено такий зміст, який, як зазначає
С. Єрмоленко, «здатний перерости межі узвичаєності і стати народнопісенним образом» [6, c. 187].
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Словосполучення червене ябко у контексті лемківських пісень може використовуватися у значенні характеристики зовнішнього вигляду дівчини. Напр.: Вийди за мною, матко, / Чим ся прибрала гладко. / Гладко,
дівчино, гладко, / Як червене ябко [1, c.135]. За коротким, але влучним порівнянням вимальовано ідеал гарної
дівчини у лемків. Основою цього та подібних порівнянь стало поняття червоного кольору. Крім значення
кольору, у порівняння покладено також поняття плоду. Водночас прикметник у словосполученні червоне
яблочко імплікує в своїй семантиці сему «палке кохання».
Зауважимо, що у мовній канві лемківських пісень майже не трапляються означення, які б указували на
вік яблуні (стара), на її несмачні, погані плоди. Лише в одній йдеться про розмаїття яблук щодо смакових
якостей («били сладки, били квасни»). Проте в цих прикметникових означеннях первинне значення смакових
якостей нейтралізується, а активізується значення характеристики стосунків між хлопцями і дівчатами: солодкі яблука символізують прихильність, симпатію, а «квасні» (кислі) яблука – симпатію, нелюбов тощо.
У лемківських піснях іменники яблуня та яблуко не поєднуються з барвистими колористичними епітетами.
Семантичне навантаження тут припадає на епітети червоний, зелений, рум’яний, які частіше передають не зорові враження, а позитивну конотацію. Негативну оцінку в аналізованих піснях, як згадувалося вище, можуть
передавати означення «квасний» (кислий) і «зелений»: «зелене яблочко» – невдале залицяння, хоч у фольклорі
«зелений колір – це колір радості, щастя, багатства» [6, c. 180].
Отже, аналізований матеріал дозволяє зробити висновок про те, що в контексті лемківських народних
пісень словесні образи яблуні та яблука сприймаються як етнознаки культурологічної спадщини лемків. Як
відомо, світ, залишаючись одним, дається нам у нашому безпосередньому досвіді, однак пізнається він порізному в різних мовах. Багатосимвольний потенціал лексем яблуня та яблуко свідчить про особливе ціннісно-прагматичне ставлення прадавньої людини, у тому числі лемків, до навколишнього світу та об’єктів природи. Ці образи увібрали в себе і відобразили широкий діапазон символьного потенціалу: як узвичаєних, так і
унікально-етнічних. Саме тому яблуко може означати: а) »родючість», «плодовитість»; б) відродження життя;
в) любов-нелюбов; г) уособлення людини, її зовнішнього вигляду тощо.
Здійснений аналіз підтверджує, що основне призначення народної пісні не зображувати, а виражати почуття.
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ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ: КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ВЕКТОРИ АНАЛІЗУ
У статті cхарактеризовано специфіку візуальної комунікації як одного з перспективних напрямів сучасних
лінгвістичних досліджень. Значну увагу зосереджено на її категорійно-поняттєвому апараті, проаналізовано
дефініції низки термінів, на основі яких запропоновано власні визначення. Окреслено поняття, які є дотичними
до візуальної комунікації та візуальної лінгвістики. У розвідці також встановлено перспективи подальших
досліджень.
Ключові слова: візуальний, вербальний, невербальний, графічний, комунікація.
В статье рассмотрено специфику одного из перспективных направлений современных лингвистических
исследований – визуальной коммуникации. Существенное внимание обращено на категорийно-понятийный
аппарат, проанализировано дефиниции ряда терминов, на основе которых предложено собственные определения. Очерчены понятия, которые имеют отношение к визуальной коммуникации и визуальной лингвистике.
В исследовании также установлены перспективы следующих исследований.
Ключевые слова: визуальный, вербальный, невербальный, графический, коммуникация.
In this article, a description has been given of one of the most promising branches of modern linguistic studies –
visual communication. Extensive attention has been focused on the terminology that is associated with it. Definitions
have been provided for some of the terms, and in other cases where suitable Ukrainian terminology seems to be lacking,
new terms have been proposed and defined using English dictionary definitions as a basic source. Some terms which
are connected with visual communication and visual linguistics have also been designated, and with respect to these
areas of research some other highly promising approaches have been identified.
Key words: visual, verbal, non-verbal, graphic, communication.

Нині більшість дослідників вважає, що комунікативний акт – це своєрідний «сплав» вербальних і невербальних складових, тому, їх трактують як єдине смислове та структурне ціле, яке не підлягає членуванню на
окремі частини. Сучасний англомовний комунікативний простір суттєво трансформував усталені підходи до
диференціації комунікації. Традиційна поліаспектна класифікація потребує певних уточнень та обґрунтувань.
Першопричиною, яка пояснює потребу в такій розвідці, слугує інформаційна революція світового масштабу,
яка, власне, змінює не лише спосіб життя, цінності та мислення, а й значно урізноманітнює способи і засоби
спілкування.
Чітко диференційовані й тривалий час, здавалося б, незмінні канали комунікації (радіо, телебачення, періодичні видання) поступово витісняє Інтернет. Усе очевиднішим стає той факт, що потужність цього каналу
настільки велика, що йому, на відміну від інших, удалося розширити не лише способи й типи спілкування,
а й значно збагатити спектр засобів, які стали невід’ємними компонентами писемних комунікативних актів.
Саме Інтернетові завдячують миттєвому обміну інформацією незалежно від відстані, на якій перебуває
відправник та одержувач. Нині впевнено можемо сказати, що просторово-часову проблему, яку тривалий час
вважали однією з ключових, котрі було неможливо розв’язати, успішно подолано. Інтенсивність розвитку
технологій «провокує» появу нових гаджетів, які стають невід’ємною частиною буття ледь не кожного індивіда та впливають на комунікативний процес загалом.
Традиційну типологію комунікації урізноманітнює один із сучасних її різновидів, яка в зарубіжних студіях
дістала назву візуальної. Виникає закономірна потреба в аналізі феномену візуалізації та низки термінів, які в
сучасних лінгвістичних студіях є зрідка використовувані й, на наш думку, мають стати частиною категорійнопоняттєвого апарату візуальної комунікації.
Зрозумілим є і той факт, що поява таких двох наукових сфер, як візуальна комунікація та візуальна лінгвістика, не випадкова, а продиктована специфікою нинішнього інформаційного суспільства, яке саме по собі
не лише породжує нові способи та типи комунікації, а й впливає на їхнє становлення, розвиток та функціонування. Важливість дослідження цієї галузі пояснює й той факт, що «найефективнішим способом спілкування
є візуальний, оскільки люди пам’ятають лише 10 % із того, що чують, 20 % із того, що читають, та близько 80
% того, що вони бачать та роблять» [8].
Закономірно, що виникнення нової сфери лінгвістичних чи будь-яких інших досліджень викликає потребу чіткого визначення їх об’єкта, предмета, завдань і, вочевидь, категорійно-поняттєвого апарату. Однак у
сучасних студіях ця проблема ще не набула достатнього висвітлення, що й зумовлює актуальність обраної
проблематики. Проблема візуалізації не нова, про неї уже йшлося, зокрема, у роботі У. Еко «Отсутствующая
структура» [2]. Нині в зарубіжних школах, на відміну від вітчизняних, усе більшої значущості не лише з лінгвістичного погляду надають різнобічним питанням, які стосуються візуальної комунікації. В українських мовознавчих розвідках цю проблему досить побіжно та однобічно висвітлює С. Квіт [3]. Дещо глибше, з огляду
на особливості тексту, її аналізує у своїй праці К. С. Серажим [5].
Про візуальну лінгвістику як таку, з власним предметом, об’єктом та методами аналізу в більшості робіт
не йдеться взагалі. Зазначимо, також, що в багатьох західних школах візуальну лінгвістику й комунікацію
ототожнюють, не диференціюючи їх. Частково із цим підходом можна погодитися. Однак якщо вести мову
про візуальну лінгвістику, то очевидно, що вона тісно пов’язана передусім із мультимодальністю та є значно
ширшою, ніж візуальна комунікація, яка, власне, буде її невід’ємною частиною. Зауважимо також, що в меж© Л. Л. Макарук, 2014
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ах візуальної лінгвістики важливе місце посідатиме й лінгвістика семіотично ускладненого тексту, паралінгвістика й графічна лінгвістика. Не останню роль тут відіграватиме й когнітивна семіотика, яка теж ще лише
починає розвиватися та поступово стає все вагомішою.
Ключовим питанням, яке потребує нині розв’язання, є уніфікація низки понять, які частково заповнюватимуть наявну лакуну. Вочевидь передусім ідеться про терміни, які ще не були ґрунтовно проаналізовані в
лінгвістичних роботах, однак, поза сумнівом, складають основну частину категорійно-поняттєвого апарату
візуальної комунікації.
У цій статті зупинимося докладніше на кількох базових поняттях. В англомовному тлумачному словнику
Longman Dictionary of Contemporary English [7] поруч із одиницею visual також використовують visual aid,
visual arts, visualize, visualization. Першу із перерахованих вище трактують як таку, що пов’язана з тим, що
ми бачимо. Значно цікавішим для нашої розвідки є термін visual aid, який пояснюють так: щось, що допомагає людям зрозуміти, пізнати (вивчити) чи запам’ятати інформацію. Наприклад, карта, зображення чи фільм.
Visual arts – мистецтво, як от: зображення або скульптура, на які можна подивитися, на відміну від літератури
чи музики які можна читати чи слухати. Ще один термін visualize тлумачать так: формувати у свідомості зображення когось чи чогось, інакше кажучи, те, що можна малювати у своїй уяві або щось, що можна уявити. У
Collins COBUILD Intermediate Dictionary of American English [6] поруч зі словами vision та visual, пропонують
використовувати й такі словосполучення як visual arts, visual effects, visual information, visual memory, visual
perception.
У Webster’s Third New International Dictionary [12] ми вважаємо, що серед одиниць, які складають термінологічний апарат візуальної комунікації та візуальної лінгвістики, можна виокремити такі: visual, visuals, visual
aphasia, visual communication, visuality, visualizable, visualization, visualize, visualizer, visually. Поруч із цими
знаходимо й низку інших, які в основі мають компонент visual, який також є складовою певних словосполучень, наприклад, visualist, visual area, visual binary та ін.. Однак, вони не є релевантними до лінгвістичних
досліджень і тому не потребують подальших обґрунтувань.
Термін «візуальний» (від cтаролатин. visualis, від латин. visus), що в перекладі означає зір, поле зору,
бачити, побачити. У Webster’s Third New International Dictionary [12] цей прикметник має кілька пояснень.
Частина з них є релевантними до лінгвістичних. Крім того, яке цілком збігається із запропонованими варіантами перекладу одиниці, від якої походить аналізована є й низка інших, які уточнюють його значення. Наприклад, той, який можна отримати внаслідок зорового сприйняття, або той, який підтримується зором; той, що
можна побачити; той, що продукує (створює, викликає) ментальні образи; той, що має відношення до або є
складовою частиною інструкції (карта, таблиця, модель, документальний фільм чи перспективне зображення
(спосіб наочного зображення просторових форм на площині проекцій методом паралельного проекціювання з
одержаним [1], який залучає зір (апелює до нього).
Беручи до уваги перераховані вище трактування вважаємо, що термін візуальний, із лінгвістичного погляду, може мати таку дефініцію: візуальний – елемент або компонент, який можна сприйняти (зрозуміти),
активізувавши у своїй уяві ментальний образ за посередництвом зорових рецепторів.
Обидва іменники visual або visualizer у тому ж словнику [12] мають таке значення: той, чиї ментальні
образи (уявлення – авт.) переважають над візуальними. Важливим для нашого дослідження і термін visuals
– це малюнкові (зображальні) елементи, які відрізняються від звукових (на телебаченні); фотографії, слайди,
фільми, таблиці, схеми та інші візуальні матеріали, які використовують для ілюстрування; будь-який елемент,
яка залежить від зору.
Зважаючи на пояснення, запропоноване вище, спробуємо уточнити його специфіку. Передовсім, у вітчизняній лінгвістиці слід знайти одиницю, яка б якомога точніше відображала англомовну. На нашу думку,
складно запропонувати одноеквівалентний термін, тому вважаємо, що його специфіку може передати словосполучення візуальні компоненти (складові, засоби). Пропонуємо таке пояснення цього терміна. Візуальні
складові / візуальна складова (компоненти/компонент, засоби/засіб) – це 1) невербальні, або комбіновані вербально-зображальні графічні комплекси, основу яких складають різножанрові ілюстрації або малюнки (фотографії, карикатури, комікси, схеми, діаграми, графіки); 2) видозмінені літерні елементи, які частково, а рідше
й повністю збігаються з традиційним накресленням та будовою, однак трансформовані за рахунок ілюстративних (зображувальних) чи паралінгвальних (незображувальних) елементів (знаків пунктуації, цифр, формул та ін.); 3) частина тексту, який утворено за посередництвом невербальних чи через поєднання вербальних
і невербальних елементів для передачі інформації, що сприймається зорово.
Один із найважливіших і найпоширеніших термінів, який є основою і нашого дослідження і багатьох
інших розвідок, – візуальна комунікація. У Webster’s Third New International Dictionary [12] цей термін пояснюють так: візуальна комунікація – це будь-яка система сигналів або вказівок, у якій знаки сприймаються
завдяки зоровим рецепторам. У Wikipedia [10] він має значно ширше пояснення. Так, візуальна комунікація –
це комунікація за посередництвом допоміжних візуальних засобів, яка передає ідеї або інформацію у формах,
які можна прочитати або на які можна подивитися; візуальна комунікація покладається на зорові рецептори
і складається з різних зображень (ілюстрацій, знаків, малюнків); вона також зосереджує увагу на тому, що
візуальне повідомлення, яке супроводжує текст значно потужніше в аспекті інформування, навчання чи переконання аудиторії.
Отже, візуальна комунікація – це спілкування за посередництвом графічних засобів (малюнків, таблиць,
схем, діаграм, графіків), які використовують для представлення інформації, потенціал яких суттєво відрізняється від традиційних вербальних компонентів, оскільки швидше привертає увагу, активуючи в ментальності
візуальні образи через апеляцію до органа сенсорики.
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У дефініції візуальної комунікації було використано термін visual aids, який ми переклали як допоміжні
візуальні засоби. Варто зазначити, що значення visuals, якому ми запропонували еквівалент візуальні складові
(компоненти, засоби), фактично збігається з visual aids. І перший, і другий термін слід вважати узагальненими одиницями, які позначають невербальні компоненти, або комбіновані вербально-невербальні комплекси.
Зважаючи на англомовний термін visual aids, їх можна трактувати як допоміжні. Зазначимо, що проведені попередні дослідження дають усі підстави стверджувати, що вербальні та невербальні складові в межах одного
тексту корелюють між собою і мають різне функціональне навантаження. Вони не завжди допоміжні, іноді
вони превалюють, оскільки їм відведено ключову роль.
Проаналізуємо ще кілька термінів, беручи за основу Webster’s Third New International Dictionary [12]. Термін visualizable трактують як такий, що можна уявити, створивши в уяві ментальний образ. Visualization це
процес формування (створення) ментальних образів у своїй уяві. Visualize – означає сформувати у своїй уяві
відповідний ментальний образ. Для лінгвістичного дослідження релевантнішим є інше пояснення терміна
visualization, яке запропоновано у Wikipedia [11]. Візуалізація – це будь-які технічні засоби, для створення
зображень, діаграм чи анімацій, щоб передати повідомлення. Зважаючи на останню дефініцію зазначимо:
візуалізація – це передусім процес, який має за мету представити певне повідомлення або текст графічно (з
використанням ілюстрацій, додаткових параграфемних елементів). Візуалізувати – передавати інформацію
графічно або формувати графічні текстові блоки, які передають певні думки та ідеї наочно.
Мовлячи про візуальну комунікацію, яка нині набуває все більшого поширення не можна залишити
поза увагою й інші поняття, такі як visual perception, visual recognition, visual thinking, visual aphasia, visual
imagery, visual rhetoric, visual literacy, visual ethics, visual syntactics.
Слід також зазначити, що коли йдеться про візуалізацію, візуальну комунікацію чи візуальні засоби, у
фокусі досліджень перебувають саме зображення, що, як традиційно звикли вважати, сприймаються за посередництвом органів зору. Це підтверджують представлені вище словникові дефініції. Спільним у них є те, що
візуалізувати щось – означає створити ментальний образ, уявивши щось. Однак завдяки зоровим рецепторам
ми бачимо не лише різноманітні ілюстрації та параграфемні елементи, які використовують у текстах. Не викликає сумніву і той факт, що ми бачимо й літери. У такому разі візуалізація та низка понять, дотичних до неї,
потребують певних уточнень, адже візуальним можна вважати все, що написано (намальовано), надруковано
чи викарбувано.
Кожен може створити ментальний образ і зображення, і літери. Однак варто пам’ятати, що сучасні комуніканти в межах одного повідомлення, незалежно від його стилістичної та жанрової специфіки використовують і вербальні і невербальні компоненти. У зв’язку із цим Г. Г. Почепцов зазначає, що це поєднання
сприяє гармонізації сприйняття, оскільки слово й зображення обробляються різними півкулями головного
мозку людини» [4, с. 80].
Припускаємо, що, можливо, доцільніше було б замість терміна візуальний використовувати графічний,
який є ширшим, оскільки сюди можна було б віднести і літерні позначки, і нелітерні графічні засоби (знаки
пунктуації, формули, цифри). Іноді поняття візуальний та графічний ототожнюють і використовують синонімічно. Однак, із цим не завжди можна погодитися. У наступних розвідках спробуємо спростувати або підтвердити ці припущення. Крім того, на нашу думку, важливо вести мову й про формулювання та обґрунтування таких понять і термінів: система візуальних знаків, візуальні об’єкти, візуальні еквіваленти, візуальний
спосіб подачі інформації, візуальні знання, візуальні враження, візуальна зона, лінгвовізуальний феномен та
низку інших. Зрозуміло, що дослідницькі кроки приведуть до появи нових одиниць і ґрунтовнішого аналізу
вже перерахованих. Деякі із запропонованих дефініцій потребуватимуть певних уточнень та узагальнень.
Феномен візуалізації зумовлює потребу створення нового напряму сучасного мовознавства – візуальної
лінгвістики, у межах якої вивчають, на перший погляд, традиційні аспекти. Очевидно, що основу кожної
нової галузі становить її термінологічний апарат, яким оперують у процесі аналізу. І візуальна комунікація, і
візуальна лінгвістика потребують розмежування. На нашу думку, остання значно ширша.
Візуальна комунікація може стати підгалуззю візуальної лінгвістики, яка охоплюватиме питання візуальної грамотності, візуального синтаксису, візуальної семантики. Візуальна лінгвістика також «провокує»
появу візуальної граматики. Цей перелік не є фіксованим, можливо, і не зможе стати таким і в процесі дослідження трансформується. Однак порушене питання потребує всебічного ґрунтовного аналізу, а тому на
сьогодні відкрите.
Увагу лінгвістів може також привернути питання, пов’язане з кодифікацією низки графічних елементів та
їхньої доцільності у вживанні в межах окремого тексту. Їхнє використання може обмежуватися певним дискурсом, як, наприклад, використання лексики розмовного стилю та офіційно-ділового проводить чітку межу.
Нині основною проблемою візуальної комунікації є питання візуальної грамотності, яку можна ототожнити із
освоєнням відповідних навичок письма та читання з дотриманням відповідних граматичних правил та усталених норм, де за кожним конкретним знаком закріплено відповідний звук.
Досить гостро нині постає питання про можливість створення і застосування на практиці універсальних
граматичних правил, які б дали змогу формувати правильні полікодові інформаційні блоки. Крім того, усе
більшої актуальності набуває проблема візуальної грамотності сучасних індивідів, які, на превеликий жаль,
часто не можуть збагнути суть повідомлення або ж надають йому кількох трактувань. На часі також питання про те, чи можливо взагалі створити граматику візуальних повідомлень і навчити індивідів грамотно та
однозначно трактувати їх зміст, якщо фонові знання, мовні навички, культурні цінності часто мають значні
розбіжності. Однак одними з найскладніших є проблеми візуальної перцепції і візуального мислення, які потребують подальших лінгвістичних розвідок та обґрунтувань.
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Зазначимо, що наведені вище терміни є фундаментальними поняттями і візуальної комунікації, і візуальної лінгвістики та складають основу їхнього категорійно-поняттєвого апарату. Кожна із цих наукових галузей
перебуває в процесі становлення. Цілком очевидно, що в найближчі кілька років вони будуть розвиватися та
вдосконалюватися. Зрозуміло, що виникатимуть нові питання, які потребуватимуть усебічного та ґрунтовного наукового аналізу не лише з боку лінгвістів, а й з боку багатьох інших учених, яких цікавитиме певна
вузькоспеціальна проблема, яка стосується візуалізації. На нашу думку, і візуальну лінгвістика, і візуальна
комунікація згодом будуть чітко диференційовані, і це лише питання часу.
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ
«ПОРУШЕННЯ АКТУ КОМУНІКАЦІЇ» (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)
У статті визначаються лінгвопрагматичні засади моделювання ситуації «порушення акту комунікації»
на матеріалі англомовної прози. Конфліктна ситуація як один із можливих проявів порушення акту комунікації супроводжується відхиленням від семантичної та структурної цілісності діалогу, що спричинено бажанням одного з комунікантів захопити мовленнєвий простір.
Ключові слова: комунікативний процес, моделювання, порушення акту комунікації, комунікативний акт,
комунікативна ситуація.
В статье определяются лингвопрагматические основы моделирования ситуации «нарушения акта коммуникации» на материале англоязычной прозы. Конфликтная ситуация как один из возможных способов
проявления нарушения акта коммуникации сопровождается отклонением от семантической и структурной
целостности диалога, что вызвано желанием одного из коммуникантов захватить речевое пространство.
Ключевые слова: коммуникативный процесс, моделирование, нарушение акта коммуникации, коммуникативный акт, коммуникативная ситуация.
The article defines linguistic and pragmatic principles of modeling the situation «violation of the communicative
act» on the material of the English prose. Conflict situation as one of the possible manifestations of the violation of the
communicative act is accompanied by a deviation from the dialogue semantic and structural integrity due to the desire
of one of the communicants to seize speech space.
Key words: сommunicative process, modeling, violation of the communicative act, communicative act, communicative situation.

Моделювання та аналіз комунікативного процесу, спрямованість на вивчення соціокультурних та когнітивно-психологічних аспектів знаходяться у фокусі уваги сучасної лінгвопрагматики [2; 3; 5; 11; 16; 17].
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення лінгвопрагматичних чинників, які cприяють
моделюванню комунікативного процесу в різних формах його прояву на матеріалі художніх текстів, а також
визначення моделювання як одного із інструментів відтворення дійсності. Мета статті – визначити лінгвопрагматичні засади моделювання ситуації порушення акту комунікації на матеріалі англомовної прози.
Сучасний підхід до вивчення мовних явищ передбачає аналіз не лише з позицій їх структурного складу,
а також з позицій їх функціонування в художньому тексті з орієнтацією на вияв механізмів, пов’язаних з моделюванням комунікативних ситуацій та комунікативних стратегій автора [1]. За допомогою моделювання
есплікується загальний аспект пізнавального процесу. Пізнати об’єкт означає змоделювати його [12]. Модель
передбачає реалізацію усіх можливих комунікативних проявів у прагматичному аспекті. Системна методологія як сукупність зв’язаних між собою методів вивчення реляційних властивостей різних класів систем та
вирішення системних проблем [9: 64] є своєрідним інструментом для дослідження комунікативного процесу.
Єдність системно-структурного та функціонального підходів до мови може забезпечити її опис як знаряддя
породження мовлення [19: 9]. У сучасній мовознавчій теорії під моделлю розуміють узагальнену та формалізовану структуру або процес, так і спосіб опису «механізму» мови. Мовною моделлю дискурсивного процесу
вважається схема конструювання мовних елементів як аналогу реально існуючого об’єкту, а системне моделювання – це упорядкування виділених елементів, вияв їх кореляційних ознак з метою дослідження процесу
та екстраполяція результатів на реально функціонуючий «оригінал» [13].
Методика моделювання стала найприйнятнішою для вивчення системно-функційної сутності мультимодального художнього мовомислення як органічно впорядкованого цілого, яке будується за творчою нормою
психоінтелектуального і діяльнісного означення і не є тотожним ані людині як суб’єкту, ані дійсності як
об’єкту інтерпретації, оскільки закономірності та структури об’єктно-суб’єктного буття відбиваються відповідно трасформуючись, у моделюванні їх культурно і мовно опосередкованих аналогів [6, с. 19]. Мовлення
може існувати дійсно лише у формі конкретних висловлювань мовців, суб’єктів мовлення. Мовлення завжди
має форму висловлювання, яке належить певному мовленнєвому суб’єкту, і поза цією формою існувати не
може. Висловлювання відрізняються своїм об’ємом, змістом, композиційною побудовою, проте вони як одиниці мовленнєвого спілкування мають загальні структурні особливості та чіткі межі [4, с. 170]. Межі конкретного висловлювання визначаються зміною мовців. Оскільки мовленнєве спілкування – це «обмін думками»
у всіх сферах людської діяльності, то будь-яке висловлювання – від короткої репліки побутового діалогу і
до великого роману – має абсолютний початок і абсолютний кінець. Отже, висловлювання – це не умовна
одиниця, а одиниця реальна, яка чітко обмежена зміною мовленнєвих суб’єктів, що закінчується передачею
слова іншому [4, с. 170].
Комунікативна ситуація містить формально-семіотичний, когнітивно-інтерпретаційний, соціально-інтерактивний рівні і розподіляться на окремі фрагменти, одиниці комунікації – комунікативні акти [15, с. 39].
Термін «комунікативна ситуація» можна використовувати у широкому значенні як «системотворчий фактор,
умову, що уможливлює виникнення діалогічних відношень» [7, с. 85]. У більш вузькому значенні комунікативна ситуація може бути визначена як референтна ситуація, що складається з рамкової (зовнішньої) та
внутрішньої частин комунікації [10].
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Мінімальною одиницею лінгвопрагматичного аналізу є комунікативний акт, який характеризується семантичною завершеністю. Кожне висловлювання має інтенціональну основу, тобто реалізує певний комунікативний намір. Ситуаційні складники лежать в основі категоризації фрагменту світу і визначають вербальні характеристики мовлення [8, с. 43]. Ці складники є універсальними для будь-якого типу комунікативної ситуації й
складаються з компонентів [18, с. 149]. У комунікативній ситуації сторони представлені комунікантами, які
мають соціальні, психологічні, комунікативно-позиційні характеристики, які разом репрезентують їх комунікативний статус [14, с. 41].
Те, що зазвичай спричинює труднощі у спілкуванні, і нерідко призводить до комунікативних невдач, зокрема, омонімія, є авторською вдачею. Оскільки ефект мовної гри, побудований на омонімії слів, є ефектним
засобом впливу на читача та моделювання певної комунікативної ситуації, зокрема ситуації примирення. Розглянемо приклад комунікативної ситуації з твору П. Вудхауза «Любов на фоні кур». Професор був дуже розлючений на юнака, який освідчився його доньці, і незважаючи на всілякі благання та вибачення, професор був
непохитний. Але одна ситуація змінила все. Професор полюбляв грати в гольф, і кожний сезон робив все для
того, щоб бути переможцем, але знаходився хтось, хто перемагав його. На цей раз супротивником професора
був залицяльник його дочки. Останній вирішив скористатися ситуацією і підіграти професору, щоб той виграв, але в обмін на згоду його одруження на дочці:
«Professor,» I said.
«Go on,» he repeated.
«That looks a simple shot,» I said, eyeing him steadily, «but I might miss it.»
He started.
«And then you would win the Championship.»
He dabbed at his forehead with a wet ball of a handkerchief.
«It would be very pleasant for you after getting so near it the last two years.»
«Go on,» he said for the third time. But there was a note of hesitation in his voice.
«Sudden joy,» I said, «would almost certainly make me miss it.»
We looked at each other. He had the golf fever in his eyes.
«If,» I said slowly, lifting my putter, «you were to give your consent to my marriage with Phyllis––»
He looked from me to the ball, from the ball to me, and back to the ball. It was very, very near the hole.
«Why not?» I said.
He looked up, and burst into a roar of laughter.
«You young devil,» said he, smiting his thigh, «you young devil, you’ve beaten me.»
«On the contrary,» I said, «you have beaten me» [Wodehouse P. G. Love Among the Chickens].
Гра слів побудована на омонімії лексеми to beat – to get the most points, votes etc in a game, race, or competition
[= defeat] [21]. У висловлюванні «You young devil,» said he, smiting his thigh, «you young devil, you’ve beaten
me» реалізується значення, що юнак отримав перемогу у тому сенсі, що він погоджується на його одруження
з донькою, а у висловлюванні «On the contrary,» I said, «you have beaten me» актуалізується словникове значення зазначеної лексеми – отримати перемогу у грі, змаганні.
Певні перешкоди в успішному протіканні комунікативної взаємодії створює використання малознайомих
слів, абревіатур:
«I have bought a shilling book called ’Fowls and All About Them,’ and this week’s copy of C.A.C.»
«C.A.C.?»
«Chiefly About Chickens. It’s a paper, you know. But it’s all rather hard to understand. You see, we... but here is
Stanley. He will explain the whole thing» [20].
Так, непорозуміння знімається після пояснення абревіатури C.A.C. – Chiefly About Chickens.
Ситуації порушення акту комунікації мають різні форми прояву, в одних випадках це приводить до створення комічної ситуації, а в інших – до конфлікту. Конфліктна ситуація характеризується захопленням мовленнєвого простору:
«The water is delightfully warm,» I said.
«Oh, it’s you!» said the professor
…
«You are swimming splendidly this morning,» I went on perseveringly, feeling that an ounce of flattery is worth a
pound of rhetoric. «If,» I added, «you will allow me to say so.»
«I will not!» he snapped. «I–» here a small wave, noticing that his mouth was open, stepped in. «I wish,» he
resumed warmly, «as I said in me letter, to have nothing to do with you. I consider that ye’ve behaved in a manner
that can only be described as abominable, and I will thank you to leave me alone.»
«But allow me –»
«I will not allow ye, sir. I will allow ye nothing. Is it not enough to make me the laughing-stock, the butt, sir, of this
town, without pursuing me in this way when I wish to enjoy a quiet swim?»
…
«Go to the devil!» said the professor. «I wish to have nothing to do with either of you. I should be glad if you would
cease this persecution. Persecution, sir!»
…
«But, professor,» I said, «one moment.»
«Go away, sir! I have nothing to say to you» [20].
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Перехоплення мовленнєвої ініціативи вербалізовано через структурні (I will not…) та смислові (Go to the
devil!»…) порушення діалогічного процесу. Перебивання, перехоплення мовленнєвого ходу спрямовані на
отримання комунікативної переваги.
Засобами порушення структурно-смислової цілісності діалогу є низка питальних речень:
«Miss Derrick,» I said.
She half turned her head.
«Yes.»
«Why won’t you speak to me?» I said.
«I don’t understand you.»
«Why won’t you speak to me?»
«I think you know, Mr. Garnet.»
«It is because of that boat accident?»
«Accident!»
«Episode,» I amended.
She went on painting in silence. From where I stood I could see her profile. Her chin was tilted. Her expression
was determined.
«Is it?» I said.
«Need we discuss it?»
«Not if you do not wish it.»
I paused [20].
Таким чином, моделювання комунікативної ситуації порушення акту комунікації найбільш вдалим способом можна зробити з позицій лінгвістичної прагматики. Такий підхід дозволяє залучити до аналізу мовленнєву діяльність учасників діалогу, їх інтенції та засоби реалізації комунікативного наміру. Порушення акту
комунікації може мати різні вияви – створення ефекту комічного, в результаті якого жоден з комунікантів не
отримує комунікативної шкоди, з одного боку, та призвести до конфліктної ситуації, – з іншого. Семантична
та структурна цілісність діалогу порушується через бажання одного з комунікантів захопити мовленнєвий
простір. Перспектива нашого дослідження вбачається в аналізі лінгвокогнітивних чинників ситуації «порушення акту комунікації».
Література:
1. Асланова А. А. Коммуникативные стратегии автора в постмодернистском художественном дискурсе (на материале произведений айрис мердок) / А. А. Асланова: Автореферат диссертации … кандидата филологических
наук: 10.02.19 – теория язика; ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону, 2013. – 22 с.
2. Афанасьева Л. А. Организация интеракций с наличием угрозы негативного коммуникативного результата
(на материале английского языка) / Л. А. Афанасьева// Автореферат диссертации … кандидата филологических
наук: 10.02.04 – германские языки. – Воронеж, 2005. – 23 с.
3. Афанасьева Л. А. К вопросу изучения успеха/неуспеха коммуникации в рамках прототипических когни
тивных схем коммуникативной ситуации / Л. А. Афанасьева // Языковая картина мира: программа и резюме
докл. междунар. конф. – Шяуляй, 2004. – С. 43-45.
4. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров [Текст] / М. М. Бахтин // Собр. соч. – М. : Русские словари, 1996.
– Т. 5: Работы 1940-1960 гг. – С. 159-206.
5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія»,
2004. – 344 с.
6. Бехта І. А. Чи потрібно моделювати художню дійсність? / І. А. Бехта // П’ятий міжнародний науковий
форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – C. 19-21.
7. Васильева И. И. О значении идеи М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии
общения / И. И. Васильева // Психологические исследования общения. – М. : Наука, 1985. – С. 81-94.
8. Земская Е.А. Язык как деятельность. Морфема. Слово. Речь / Е. А. Земская. – М. : Языки славянской
культуры, 2004. – 688 с.
9. Клир Дж. Наука о системах: новое измерение науки / Дж. Клир // Ежегодник. Системные исследования. –
М. : Наука., 1983. – С 61-85.
10. Кирилкова А. А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности комплексов
прямой и авторской речи в художественном тексте (на материале современного английского языка) [Рукопись] :
дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / А. А. Кирилкова; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1991. – 195 с.
11. Кукушкина О. В. Речевые неудачи как продукт речемыслительной деятельности // Автореферат диссертации … доктора филологических наук. – 10.02.01 – русский язык; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова. – Москва, 1998. – 52 с.
12. Новик Б. И. Вопросы стиля мышления в естествознании / Б. И. Новик. – М. : Политиздат, 1975. – 37 c.
13. Олешков М. Ю. Моделирование коммуникативного процесса: монографія / М. Ю. Олешков. – Нижний
Тагил : Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2006. – 336 с.
14. Почепцов О. Г. Комунікативний статус як параметр мовленнєвої взаємодії / О. Г. Почепцов // Мовознавство. – 1989. – № 4. – С. 40-45.
15. Семенюк І.С. Відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній
публіцистиці: лінгвокогнітивний аспект / І. С. Семенюк: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2009. – 256 с.

174

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

16. Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) /
Л. Л. Славова: aвтореф.... дис. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови; Київський державний лінгвістичний
університет. – К., 2000. – 18 с.
17. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический поход / Н. И. Формановская. –
М. : Русский язык, 2002. – 465 с.
18. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі / І. Є. Фролова. – Харків: ХНУ імені
В. Н. Карізіна, 2007. – 344 с.
19. Штеллинг Д. А. Грамматическая семантика. Фактор человека в языке/ Д. А.Штеллинг. – М. : МГИМО,
ЧеРо, 1996. – 254 с.
20. Wodehouse P. G. Love among the Chickens [електронний ресурс] – режим доступу : [http://www.
publicbookshelf.com/historical/love-chickens/].
21. http://www.ldoceonline.com/dictionary/beat_1.

Серія «Філологічна». Випуск 44
М. Г. Маслюк,

175
УДК 81-115

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ТЛУМАЧЕННЯ АНТИФРАЗИСНИХ ІМПЛІКАТУР У СТІЙКИХ ПОРІВНЯННЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
Стаття дає критичний погляд на тлумачення імплікатури, дає власне визначення антифразисної імплікатури. Автор наводить семантичну характеристику іронічних усталених порівнянь, виокремлює антифразисні імплікатури у стійких народних порівняннях в англійській та українській мовах з огляду на їх контрастивнозіставному аспект.
Ключові слова: антонім, антифразис, антифразисна імплікатура, енантіосемія, імплікатура, усталене
порівняння.
Статья дает критический взгляд на определение импликатуры в лингвистике. Автор пытается вывести
собственное определение антифразисной импликатуры. Анализируя семантику иронических устойчивых сравнений на фактическом материале украинского и английского языков, соискатель объясняет антифразисные
импликатуры в контрастивно-сопоставительном аспекте.
Ключевые слова: антоним, антифразис, антифразисна импликатуры, энантиосемия, импликатуры,
устоявшееся сравнения.
The article critically comments some definitions of the implicature, provides the definition of antiphrasis implicatures. The author characterize the ironic similes according to the semantic principle, analyses the lexical meaning of
antiphrasis implicatures in the ironic set-comparisons.
Key words: antonym, antiphrasis, enantiosemy, implicature, ironic simile, set-comparison.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасному стану розвитку мовознавчої науки притаманна активізація прагматичних студій, у межах яких відбувається дослідження імплікатур. Власне, роботи в
руслі лінгвопрагматики зводяться до спроб пояснення випадків розбіжності буквального смислу висловлення
з актуалізованим. « Прагматика рятує нас від марнотратної вербальності», – писав наприкінці 70-х років Дж.
Катц [11, c. 20]. Слова цього лінгвіста доводять думку про те, що зазвичай, адресат повідомлення виражає
вербально далеко не все і для того, щоб зрозуміти істинний зміст висловлювання, нам потрібно проникнути в
те, що приховано між рядків. Так званий ’комунікативно-прагматичний поворот’, який передував когнітивному й дискурсивному поворотам у лінгвістиці, змусив учених замислитися над питанням про те, завдяки чому
мовцеві вдається вкласти у висловлення дещо більше, ніж він виражає буквально.
Як відомо, імплікатури вивчалися ще античною риторикою, проте саме лінгвопрагматика знаменувала
поворот від вивчення структурних особливостей мови до реалізації мови в мовленні. На сьогодні проблема виокремлення антифразисних імплікатур є дуже актуальною для сучасної прагмалінгвістики і дедалі
більшого значення вона набуває у зв’язку із потребою осмислення принципів та особливостей ускладнення
змісту висловлювання, розкриття його інтенціонального змісту, зокрема, процесу розкодування імплікатур,
які приховані у стійких порівняннях в українській та англійській мовах. Це сприяє виявлення національної
специфіки та спільного в семантиці мовних одиниць.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорія імплікатури була запропонована та розвинута в таких
лінгвістичних працях, як: «Основи комунікативної лінгвістики» Ф.С. Бацевича [1], «Актуализация прагматического аспекта научного текста» Г.Г. Матвєєвої, «Когнитивно-деятельностный аспект импликативной коммуникации» Л. А. Нефедової, «Курс лингвистический семантики» М.В. Никитина, «Лингвистическая прагматика» І. П. Сусова [7], «Logic and Conversation» ; «Futher Notes on Logic and Conversation» Г. П. Грайса [3;
9; 10].
Стійкі порівняння (далі – СП) англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокульторології досліджував К. І. Мізін. В. С. Червоножка, досліджуючи енантіосемію в сучасній болгарській
мові, торкалася питання іронічних усталених порівнянь [8].
Автори «Словника фразеологічних антонімів української мови» В. С. Калашник, Ж. В. Колоїд, у своїй перемові до словника називають іронічні СП явищем внутрішньої антонімії фразеологічного звороту, яке передбачає опозицію «фразеологізм – слово», де семантика усталеної конструкції контрасно протилежна семантиці
слова-компонента, що є формально опорним [4, с. 5].
Метою статті є виокремлення імплікатур у стійких порівняннях англійської та української мов.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– дати визначення імплікатурі, антифразису, антифразисній імплікатурі;
– охарактеризувати порівняння та дати визначення СП;
– виокремити іронічні СП серед інших стійких порівнянь української та англійської мов;
– простудіювати явище внутрішньої антонімії у СП;
– подати семантичну характеристику усталених порівнянь, що утворюють антифразисні імплікатури;
– проінтерпретувати антифразисні імплікатури в СП англійської та української мов.
Наукові результати. Імплікатури як прагматичний феномен привернули до себе увагу після прочитання
Г. П. Грайсом циклу лекцій у Гарвардському університеті в 1967 р. і наступною серією його публікацій Logic
and Conversation; Futher Notes on Logic and Conversation [9; 10].
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Імплікатури, за Грайсом, були покликані сприяти кращому опису небуквальних аспектів значення и смислу, що не визначались безпосередньо конвенційною структурою мовних виразів, тобто того, що припускається, домислюється, на що натякається.
Імплікатура – це реальний смисл непрямого (або неконвенційного) висловлення. Теорія імплікатури тісно пов’язана з інтерпретацією низки мовленнєвих актів. Іноді мовець передає не лише пряме, буквальне значення фрази чи речення, а й надає йому додаткового сенсу. Саме такий процес відбувається при використанні
спеціального стилістичного прийому антонімії антифразису, суть якого полягає у невідповідності значення
слова контексту його використання.
Отже, антифразис (від грецьк. antiphrasis – затемнення) – це фігура поетичного синтаксису, побудована
на вживанні слова чи звороту в протилежному значенні, що й пізнається з контексту, наприклад: замкнули
вовка межи вівці: нехай тюрму знає; опирається як кіт на льоду; as useful as a chocolate teapot; the wolf was
sorry for the mare and ate her up with love and care.
Зазначене вище дає можливість дати визначення антифразисній імплікатурі. На наш погляд, антифразисна імплікатура – це небуквальні аспекти значення і змісту, які не визначаються безпосередньо конвенціональною структурою мовних виразів (мовним кодом), а навпаки сприймаються в протилежному розумінні.
Антифразисна імплікатура актуалізується в межах контексту на лексико-семантичному рівні. Основна
функція контексту – це семантичне ускладнення контрадикта, що веде до створення підтексту. Антифразисні
імплікатури в українській та англійській мовах, виходячи з універсальної природи протиставлення експліцитного та імпліцитного значень слова, є безперечно компарабельними.
Розглянемо особливості антифразисної імплікатури у стійких народних порівняннях. Але, перш за все,
дамо визначення порівнянню.
Отже, порівняння – це різновид категорії модальності, суть якої полягає в тому, що відношення висловленого до дійсності виражається не прямо, а опосередковано – через його подібність до іншого. Результатом
порівняння є встановлення відношень схожості або відмінності між порівнюваними предметами.
Розглядаючи СП в українській та англійській мовах, неважко помітити, що переважна їх більшість – іронічні. В.С. Червоножка [8] вважає, що іронічні СП побудовані на основі антифразису, стилістичного прийому, що
у сфері лексики призводить до мовленнєвої енантіосемії. Проте в цьому випадку антифразис є основою формування мовного явища, бо іронічні СП відтворюються у мовленні в готовому вигляді, як і інші фразеологізми.
Розглядаючи явище експресивної енантіосемії, Н.І. Бойко зазначає, що зміна нейтральної чи позитивної
оцінки на негативну пов’язана з іронічним переосмисленням наявних у семантиці лексичної одиниці конотативних сем [2, с. 466]. На думку дослідниці, близьким до явища експресивної енантіосемії є антифразис –
вислів, зворот, який допускає подвійне оцінне тлумачення (позитивне або негативне). Саме тому Н.І. Бойко
відносить іронічні СП до антифразисних конструкцій і називає їх псевдопорівняннями з компонентом як [2,
с. 477].
Отже, стійкі порівняння – це фразеологічні одиниці, але питання про межі цих фразеологізмів є дискусійним. Так, О. Молотков у передмові до «Фразеологического словаря русского языка» зазначає, що є слова, які
супроводжують фразеологізм в усіх випадках його вживання, хоча не входять до складу даного фразеологізму, оскільки зберігають ознаки слова (лексичне значення та синтаксичну функцію). До таких слів, які становлять обов’язкове словесне оточення фразеологізму, мовознавець відносить основи іронічних СП [6, с. 21].
Явище внутрішньої антонімії, з точки зору В.С. Калашник та Ж.В. Колоїд, є особливістю компаративних
одиниць, що виникли внаслідок деформації порівняльних зворотів, в основі яких лежить факт відкритого
зіставлення і які передбачають три компоненти: основу – те, що порівнюється; ознаку – те, на основі чого
порівнюється; образ – те, із чим порівнюється. Внутрішня антонімія спричинюється тим, що ознака вибрана
для порівняння, не властива образу, який виникає на основі зіставлення. Здебільшого про якусь особу чи
явище говориться в позитивному плані, а розуміється цілком протилежне: спритний, як ведмідь до горобців;
жвавий, як рак на греблі; швидкий, як віл у плузі; красивий, як кабан сивий; хороший, як свиня у болоті; тихий,
як поросятко в мішку. У подібних конструкціях реалізується протиставлення між реальними властивостями
денотативного (спритний, жвавий, швидкий, красивий, тихий) і сигніфікативного значення (повільний, некрасивий, поганий, шумний).
Внутрішня антонімія пов’язана з буквальним значенням, що виступає в опозицію з асоціаціями, які викликані переносним фразеологічним значенням.
Досить часто відношення протиставлення, що закладені у підтексті, засвідчуються суб’єктивно-оцінною
модальністю заперечного характеру: скучати, як собака за києм; триматися, як пісок на вилах; знатися,
як цап зі скрипкою; пристати, як горбатий до стіни; квапитися, як свекор до пелюшок; любить, як собака
редьку; любить, як порох в оці тощо. Подібні конструкції засвідчують відношення до дійсності не прямо, а
опосередковано, тобто сказано щось поза формальним його висловленням. Внутрішня протилежність змісту і
смислу зумовлюється семантичним аналізом [4, с. 7].
Стійкі порівняння, що утворюють антифразисні імплікатури в англійській та українській мовах, можна
класифікувати за такими семантичними групами: універсальні, специфічні та унікальні.
Універсальні СП передбачають повний збіг форми (комбінації конституентів) і змісту (семантичного
наповнення) співвідносних усталених порівнянь в українській та англійській мовах, наприклад: потрібний
як п’яте колесо до воза – as useful as the fifth wheel of a coach. У цій групі СП, імплікатурою, яку вилучаємо з
висловлювання, буде протилежне значення до лексем «потрібний», «useful».
Подібну семантику специфічних СП передають формально ізоморфні / неізоморфні усталені порівняння,
образно-мотиваційна база яких представлена різними, специфічними для тієї чи іншої лінгвокультури, об-
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разами-еталонами: as true as the sea burns – правда як рак свиснув і моря зайнялося. Імплікатурою в цьому
випадку буде іменник «lie, falsehood, untruth» в англійській мові та дієприкметник «не радий» в українській.
Унікальні СП мають подібну семантику, яку передають формально ізоморфні / неізоморфні СП, образномотиваційна база яких представлена різними, унікальними для тієї чи іншої лінгвокультури, образами-еталонами, наприклад: подібний як свиня на коня ; схожий як колесо на оцет – as like as an apple is to a nut; as like as
an apple is to a lobster; as like as chalk is to cheese;користь як з торішнього снігу – as useful as a lead parachute,
as useful as a chocolate teapot; потрібний як корові сідло; потрібний як коло трактора віжки – about as much
use as an umbrella to a duck; поможе як мертвому припарка – as useful as whistling psalms to a dead horse.
Наприклад, у таких стійких порівняннях англійської мови, які належать до групи унікальних: like as chalk
and cheese; like as an apple to an oyster; like as the devil loves holy water; as welcome as snow in harvest; as
welcome as water in a leaking ship; as soft as concrete; as pleasant as a root canal; as pleasant and relaxed as a
coiled rattlesnake імплікатурою буде антонімічне значення антецедента А: «different, to hate, unwelcome, hard,
unpleasant».
Висновки. Отже, антифразисні імплікатури в іронічних СП української та англійської мови виражають
абстрактну ознаку, яка уточнюється через образ, набуваючи протилежного значення.
За характером побудови свого образу і значення вони відрізняються від усіх інших традиційних порівнянь
і багатьох інших фразеологічних одиниць. Особливістю більшої частини фразеологізмів української та англійської мов є те, що їхнє значення є наслідком переосмислення вільного словосполучення. В іронічних СП
спостерігається особливе переосмислення компонентів, оскільки порівняльна частина містить образ, який є
абсурдним стосовно основи порівняння. Під впливом цього перший член порівняння отримує значення свого
антоніма, що і складає основу антифразисної імплікатури в цілому.
У цій розвідці ми розподілили іронічні стійкі порівняння на універсальну, специфічну та унікальну семантичну групу. Варто зазначити, що найбільшу кількість складає пласт іронічних СП унікальної групи. Це
зумовлено тим, що образ, що лежить в основі СП є національно оригінальним і відображає специфіку народного мислення. Він містить об’єктивні ознаки реалій навколишньої дійсності і втілює риси, які притаманні
народній свідомості носіїв тієї чи іншої лінгвокультури. Яскрава експресивність таких СП базується перш за
все на їхньому образі, який є логічно несумісним з основою порівняння.
Перспективи подальшого дослідження. Антифразисна імплікатура у міжмовному аспекті постає невивченою проблемою, тоді як у сучасній лінгвопрагматиці відчутною є потреба в подальших комплексних
дослідженнях. Контрастивно-зіставний та лінгвокульторологічний аспекти подальших досліджень антифразисних імплікатур в українській та англійській мовах сприятимуть дедалі повнішому розкриттю спільного та
відмінного в їхній семантиці, а саме глибшому пізнанню універсальних та ідіоетнічних рис конкретної мови
на тлі визначення загальних закономірностей світосприйняття.
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ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВОКАТИВІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СТУСА
У статті здійснено системне дослідження вокативів сучасної української літературної мови на матеріалі художніх творів В. Стуса. Описано їхні семантичні, морфологічні та формально-синтаксичні варіанти,
лексичне наповнення в семантично неелементарних простих реченнях. Визначено специфіку ускладнення адресатної семантики суб’єктними значеннями. Встановлено структурно-семантичні особливості і функційне
навантаження різнотипних вокативів в поезії В. Стуса.
Ключові слова: вокатив, синтаксема, адресат, суб’єкт, предикат, неелементарне просте речення, відмінок.
В статье проведено системное исследование вокативов современного украинского литературного языка
на материале художественных текстов В. Стуса. Описаны их семантические, морфологические и формальносинтаксические варианты, лексическое наполнение в семантически неэлементарных простых предложениях.
Определена специфика осложнения адресатной семантики субъектными значениями. Установлены структурно-семантические особенности и функциональная нагрузка разнотипных вокативов в поэзии В. Стуса.
Ключевые слова: вокатив, синтаксема, адресат, субъект, предикат, неэлементарное простое предложение, падеж.
In the article system research of vocative of modern literary Ukrainian on material of artistic texts of V.Stusa
is conducted. Their semantic, morphological and formal-syntactic variants, lexical filling in semantic unelementary
simple sentences are described. The specific of complication of addressee semantics is definite by the subject meaning.
Structural-semantic features and functional loading of vocative in poetic works of V.Stusa are explored.
Key words: vocative, syntaxeme, addressee, subject, predicate, non-elementary simple sentence, case.

Серед різноманітних явищ мови вокативи (у синтаксичній традиції – звертання) характеризуються не тільки
різноманітністю своєї структури, специфікою лексичної семантики та морфологічного вираження, а й надзвичайно широким стилістичним використанням. Вокативи є специфікою української мови, формують значну
кількість ускладнених простих структур, тому без усебічного їх дослідження не можна глибоко пізнати природу речення як основної синтаксичної одиниці, а без цього неможлива побудова викінченої граматичної теорії.
Чимало мовознавців, зокрема Є. К. Тимченко, О. О. Потебня, І. К. Кучеренко, І. Р.Вихованець, П. С. Дудик,
І. І. Слинько, М.У.Каранська, Л.О.Кадомцева, М. В. Мірченко, М. Я. Плющ, М. С. Скаб та ін. досліджували
звертання з граматичного погляду. Менш вивченими є питання, що стосуються аналізу вокатива як стилістичної категорії. В українському мовознавстві особливості вживання звертань у різних стилях мовлення описали
В. С. Ващенко, І. Г. Чередниченко, П. С. Дудик, А. П. Коваль, О. Д. Пономарів, С. Я. Єрмоленко та ін., однак
функційне навантаження вокативів у поетичних творах Василя Стуса, не було предметом спеціального вивчення. Дискусійними залишаються проблеми семантико-стилістичних та експресивних функцій вокативів,
їх лексичного наповнення, морфологічного оформлення та синтаксичної деривації.
Мета пропонованого дослідження полягає у комплексному аналізі вокативів сучасної української літературної мови з урахуванням їхніх семантико-синтаксичних, формально-граматичних та стилістичних особливостей функціонування в поетичних творах Василя Стуса, де ці одиниці широко представлені в різноманітних лексико-граматичних варіантах. Заявлена мета зумовлює необхідність розв’язання таких завдань:
1) схарактеризувати семантико-синтаксичні функції вокативів, їхнє лексичного наповнення; 2) встановити
особливості деривації вокативних синтаксем; 3) проаналізувати засоби морфологічного вираження, формально-синтаксичні та комунікативні позиції вокативних синтаксем у реченнєвій структурі; 4) з’ясувати експресивні функції вокативів у поетичних творах В. Стуса.
Основною для вокатива української мови є адресатно-суб’єктна семантика, зумовлена дієслівними предикатами наказового способу (імперативами) і сформована в результаті об’єднання двох елементарних із семантико-синтаксичного погляду простих речень в ускладнене просте. Суб’єктом і предикатом першої кон
струкції виступають відповідно мовець і його вольова дія на об’єкт, тобто співрозмовника, адресата мовлення,
а суб’єктом і предикатом другої конструкції – співрозмовник і його потенційна дія (з можливим об’єктом,
адресатом, знаряддям дії тощо залежно від потенціалу семантико-синтаксичної валентності предиката). Наприклад, у семантико-синтаксичній структурі речення Синку, озовись [9, с. 137] виділяємо такі компоненти:
Мати (суб’єкт дії, мовець) + попрохала (дія суб’єкта-мовця) + сина (адресат дії, співрозмовник) + син (суб’єкт
потенційної дії, співрозмовник) + озветься (потенційна і бажана для мовця дія співрозмовника). Специфікою
вокатива (кличного відмінка) при предикаті в імперативній формі є те, що він виступає конденсатом згорнутого речення і, приєднуючись до базового речення, вихідну адресатну семантику доповнює семантикою потенційного суб’єкта дії. Функція адресата – потенційного суб’єкта дії формується з елементарних відмінкових
значень, одне з яких (суб’єктне) модифікується у значення потенційного суб’єкта. Кличний відмінок стосується передусім адресата-співрозмовника, якого суб’єкт-мовець спонукає до виконання дії, в якій адресат дії
стає потенційним суб’єктом.
Отже, у формі кличного відмінка конденсовано виражено складну структуру: мовця і його інтенцію, спонукання до дії (суб’єкт і предикат) і співрозмовника (адресата вихідної моделі) та потенційну його дію з
можливими валентними партнерами, напр.: О земле втрачена, явися бодай у зболеному сні, і лазурово простелися, і душу порятуй мені [9, с. 125]. На відмінкову адресатно-суб’єктну семантику кличного нашарову© О. Г. Межов, 2014
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ється невідмінкове емотивне значення. Для адресатно-суб’єктного вокатива характерне обмежене лексичне
наповнення, що звичайно охоплює назви осіб, напр.: …мовляв, козаче, наберись терпіння, не нарікай на долю
ненаситу і пий біду, неначе оковиту [9, с. 248]; Колеса глухо стукотять, мов хвиля об паром, стрiчай, товаришу Хароне, з лихом i з добром [9, с. 337]; – Громадяни, дотримуйтесь тиші, вимагають чотири щити навколо високої вежі [9, с. 67]; Подолай себе, грішнику, Правили вихователі, Шмагаючи йому спину канчуками
[9, с. 264]. Поширення на інші назви зумовлене явищами персоніфікації, а отже, побудоване на основі типового лексичного наповнення кличного відмінка, напр.: Вхопився обома руками За хвилю: хвиленько, неси Мене
поволеньки, неси На гострий прибережний камінь [9, с. 359]; Моє старе пальто, скажи про все [9, с. 253];
На всерозхресті люті і жаху, на всепрозрінні смертного скрику дай, Україно, гордого шляху, дай, Україно,
гордого лику! [9, с. 149]. Вокатив є наслідком злиття в ньому функцій двох вихідних іменникових синтаксем
– адресатної та суб’єктної. Кличний з дієсловами наказового способу наділений семантико-синтаксичними
ознаками субстанційності (ускладненої), пасивності – потенційної активності, фінальної спрямованості – вихідної потенційної спрямованості, супровідної емотивності і формально-синтаксичною ознакою центральності [1, с. 138].
Адресатно-суб’єктна семантико-синтаксична функція вокатива корелює з його первинною формальносинтаксичною функцією підмета, напр.: Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерном в рідній стороні [9,
с. 358]; Він опорятунок, я ж білоусто мовлю: порятуй, мій Господи [9, с. 227]. У двоскладних конструкціях
кличний поєднується предикативним зв’язком (його формою – взаємозалежна координація) із присудком.
Поєднання кличного відмінка у функції підмета і форм наказового способу дієслова у функції присудка
становить особливий різновид координації. «У спонукальних реченнях, – зауважує І. Р. Вихованець, – у
кличного відмінка наявні ті самі ознаки (двобічний зв’язок із присудком, наявність типових для предикативного
зв’язку елементів форми координації), що й у називного відмінка» [3, с. 218]. Зазначимо, що кличний відмінок
традиційно розглядають як синтаксично ізольований від речення компонент [10, с. 225], якому властива
функція адресата мовлення. У дослідженнях вітчизняних лінгвістів кличний усе частіше кваліфікують як
відмінок з основною для нього підметовою функцією [1, с. 140; 5, с. 142 – 156]. Услід за І. Р. Вихованцем ми
розглядаємо підметовий кличний лише при імперативах [2, с. 188].
Кличний відмінок як виразник семантико-синтаксичної функції адресата – потенційного суб’єкта дії
функціонує і в односкладних реченнях, які українські граматисти називають по-різному: вокативними
односкладними [3, с. 100], кличними комунікатами [8, с. 295 – 296], звертаннями-реченнями, еквівалентами
речень [4, с. 259 – 271]. Напр.: Господи! Світ не святиться – побожеволіли ми [9, с. 162]; О свiте свiте
свiте мiй! [9, с. 457]; О мить блаженства – і людей і псів! [9, с. 58]. Складна вокативна синтаксема
виступає конденсатом суб’єктно-предикатно-адресатної структури, характеризується певною синтак¬сичною
автономністю і найбільшою мірою з-поміж усіх відмінків супроводжується інтонацією, а з формальнограматичного погляду являє собою головний член односкладного вокативного речення.
Поряд з первинними функціями кличного (семантико-синтаксичною функцією адресата вольової дії –
потенційного суб’єкта дії і формально-синтаксичною функцією підмета) І. Р. Вихованець виділяє ще такі
його різновиди у вторинних функціях залежно від різних типів конструкцій: семантично складний кличний
акцентованого адресата і відповідно нейтралізованого суб’єкта; кличний ідентифікуючий полісемантичний,
що дублює відповідну семантико-синтаксичну функцію граматично пов’язаного з ним займенникового
іменника другої особи [1, с. 140-143]. У реченнях Мій Боже, білий світ – це біле божевілля – не варт твого
зусилля, то й бідкатися встид [9, с. 193]; – Благодiйнику наш, кому хочеться тiкати з раю [9, с. 349] кличний
вказує тільки на те, кому адресоване висловлення, виступаючи компонентом із семантично знебарвленою
супровідною функцією потенційного суб’єкта дії. У семантико-синтаксичному плані тут вокатив виконує
функцію акцентування й називання адресата як такого, до якого звертається мовець і який не «діє», тобто
відповідно нейтралізованого суб’єкта дії.
У конструкціях Як добре те, що смерті не боюсь я І не питаю, чи тяжкий мій хрест, Що перед вами,
судді, не клонюся В передчутті недовідомих верств [9, с. 97]; Ти, краю мій, мене впізнаєш? [9, с. 127];
Безборонно любити заказано край, а зазнав би ти, світе великий, добра [9, с. 421] кличний семантично дублює
займенникові іменники другої особи й виконує тотожну їм семантико-синтаксичну функцію. Дослідники
синтаксису української і російської мов часто не розчленовують кличний відмінок (або звертання в російській
мові, у якій звичайно не виділяють кличний відмінок) на ряд різновидів або вважають один з його різновидів
репрезентантом усієї грамеми [5, с. 142 – 156], напівпідметовим [7, с. 3 – 11] або подвійним: напівпідметовим
і напівзвертанням [6, с. 30].
Зі стилістичного погляду виділяють стилістично-нейтральні і стилістично-забарвлені звертання, проте
чіткого розмежування їх не існує. Нейтральні звертання – це імена людей, прізвища, характеристики статі,
віку, національності, професії тощо. Залежно від мовної ситуації нейтральні звертання можуть набувати
стилістично-забарвлених відтінків. Більшість звертань вирізняються підкресленою емоційністю, образністю.
Вони призначені давати оцінку предметові, яка створюється за рахунок лексичного значення звертального
слова і відповідної інтонації. Аналіз вокативів у поетичних творах Василя Стуса дає підстави стверджувати
про їхню виразну стилістичну роль. Вокативи вносять у речення певний стилістичний елемент, рису, ознаку,
функційне забарвлення, частково чи суттєво змінюючи всю реченнєву тональність, мовленнєву орієнтацію
вислову. Звертання до інших може бути зумовлене певним розумово-почуттєвим стимулом, найрізноманітнішою
емоційною збудженістю людини.
У текстах поезії В. Стуса функціонують вокативи, які не лише привертають увагу того, до кого звертається
автор, але й характеризують особу (предмет). Серед звертань поезії нерідко фіксуємо ті, які виражають певне
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суб’єктивне ставлення мовця: чітко простежуємо поділ на звертання, які характеризують позитивно, та
звертання з негативною характеристикою. Варто відзначити, що вокативи, які носять позитивний характер,
у кількісному вираженні значно домінують. Як правило, у позитивній оцінці передаються почуття любові,
ніжності, поваги, доброзичливості, співчуття, симпатії мовця до адресата, напр: Народе мій, до тебе я ще
верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь і
чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь [9, с. 125]; Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро
і правдо віку [9, с. 354]; О мої кохані розлучні лада, як вас світ гнітить об вас обпертий [9, с. 264]; Що тебе
клясти, моя недоле? Не клену. Не кляв. Не проклену [9, с. 436].
Відповідно у негативній характеристиці зосереджено вияв таких почуттів, як недоброзичливість,
зневажливість, презирливість. Вираження негативного суб’єктивного ставлення мовця до адресата фіксуємо
у таких конструкціях: Вік би не бачити й не чуть про тебе, скрипко чорна, а вірші йдуть, і йдуть, і йдуть,
неначе кров із горла [9, с. 275]; Невже ти народився, чоловіче, щоб зазирати в келію мою? [9, с. 194]; Здрастуй,
Бідо моя чорна, здрастуй, страсна моя путь! Ось ти, жало мук! [9, с. 359]; Чи це не ти, душе моя схолола?
Тоді так само сліпни і німій! [9, с. 164]; Отаке ти, людське горе, отака ти, чорна хлань, Демократіє покори
і свободо німувань [9, с. 654]; Неприхищений, а чуєш, чуєш протяг у душi! [9, с. 482]; Кого ж ти, демон зла,
кленеш, кленеш, кленеш і проклинаєш? [9, с. 178]. Негативний відтінок посилюють епітети на зразок чорна,
страсна та ін.
Вокатив відіграє важливу роль для передачі емоцій мовця. Зокрема, в поезії В. Стуса зафіксовано досить
широкий спектр емоцій, які передаються за допомогою звертань. Наприклад, сум та журба виявляються зазвичай у звертаннях до членів родини або до тварин: Шепочуть спраглі губи: синочку, сину мій, за віщо тебе
губить Господь усеблагий? [9, с. 472]; Довкола темінь полохка. Літають кажани, як кулі. Нестерпом студиться щока. Де ви, крилаті? Гулі-гулі! Як вам – нестерпно – без небес? Аж очі підвели, поснулі [9, с. 356].
У вираженні емоцій жалю важливим є фактор сім’ї, точніше кажучи, міцних сімейних зв’язків, напр.: Кохана
сестро, дякую! [9, с. 159]; Спи, маленький сину, спи, сину мій маленький, коли хоч [9, с. 243]; Кохана, будь
щаслива! [9, с. 537]. Чимало звертань виражають емоції захоплення, радості та симпатії: Ярiй, душе. Ярiй, а
не ридай. У бiлiй стужi сонце України. А ти шукай – червону тiнь калини на чорних водах – тiнь її шукай,
де жменька нас [9, с. 548]; I я почую найрадiснiше i найздивованiше «таточку!», щасливий крик дитинчати
[9, с. 135]. Емоції, що передають презирство, мовець зазвичай спрямовує до адресатів, які не належать до родинного кола: Десь бродить землячок-дантес. О шанталавий, недорікий, а чи поцілиш ти мене? [9, с. 354].
Відповідного стилістичного ефекту поет іноді досягає через уживання субстантивованих прикметників та
дієприкметників. Серед звертань, зафіксованих у поезії, емоційне забарвлення також створюється або підсилюється за рахунок суфіксального способу словотворення (синку, синочку, татусю, таточку, хвиленько).
Повторення звертань, яке є своєрідним відступом від усталеного їх вживання – перевірений прийом посилення синтаксичної і стилістичної виразності тексту. Цей прийом допомагає привернути увагу, робить наголос саме на звертанні. Повторюване звертання чітко виражає емоції мовця. Оклично-звертальна інтонація,
особливо виразна у повторюваних звертаннях, буває неоднаковою – від радісно-схвильованої до трагічної:
Синочку, сину мій! [9, с. 472]; Благословляю твою сваволю, дорого долі, дорого болю! [9, с. 263]; … дай, Україно, гордого шляху, дай, Україно, гордого лику! [9, с. 174]; Спи, маленький сину, спи, сину мій маленький
[9, с. 432]. Іноді як підсилювальний елемент у звертаннях трапляється частка «о»: О свiте свiте свiте мiй…
[9, с. 253]; О земле втрачена, явися [9, с. 443]. Інтимність, сердечність у значенні звертань підсилюється за
рахунок присвійних займенників (народе мій, мій Боже, сину мій, бідо моя чорна, страсна моя путь, душе
моя схолола, моя недоле, моя надіє та ін.). Нульове вираження вокативів при імперативах (нерідко повторюваних) посилює спонукальну модальність речення, динамічність і категоричність висловлення, пор.: Терпи,
терпи – терпець тебе шліфує, сталить твій дух – тож і терпи, терпи [9, с. 258].
Для емоційної та експресивної насиченості звертань велику роль відіграє інтонація та контекст. Певною
мірою інтонаційне оформлення звертань залежить від його місця в реченні. Найбільш властивою для звертань
є позиція в середині речення. Таке місце в реченні інтонацію звертання наближає до вставної, тобто характеризується пониженням голосу і пришвидшенням темпу вимови. На початку речення звертання зазвичай
підсилюється інтонаційним виокремленням. Для звертань, які стоять в кінці речення також властивим є інтонаційне виокремлення, однак темп мовлення характеризується сповільненням, пор.: І не бештати, пане-брате, а триматися на землі! [9, с. 63]; Господи, гніву пречистого благаю – не май за зле [9, с. 156]; Крізь сотні
сумнівів я йду до тебе, добро і правдо віку [9, с. 435].
Особливим синтаксичним, інтонаційним і стилістичним різновидом звертань є наведені вище вокативні
речення (звертання-речення), які функціонують у поетичному мовленні В. Стуса як окремі комунікативні
конструкції без членів (члена) речення або як особливі слова-речення. Звертанням-реченням не продовжується, не розгортається речення будь-якої будови. Це окремі й самодостатні комунікативні конструкції з особливою спілкувальною функцією – загалом звертальною, але з певною особливою почуттєвістю, емоційністю.
Аналіз семантико-стилістичних ознак вокативів показав, що домінуючою є адресатно-суб’єктна функція.
З усіх аналізованих різновидів найбільш яскраво репрезентований кличний в імперативних конструкціях, виражаючи спонукання до дії, привернення уваги адресата мовлення до предмета мовленнєвої діяльності. Також
вокатив дуже часто характеризує особу, до якої звертаються, виражає певне суб’єктивне ставлення та емоції
мовця. Одночасно одне звертання може виконувати декілька функцій, взаємопов’язаних між собою. У поезії
зафіксовані як стилістично-нейтральні, так і емоційно-забарвлені вокативи. Серед емоційно-забарвлених суттєво переважають позитивно марковані. Притаманна для звертань яскрава образність досягається за рахунок
їх лексичного наповнення та контексту; способів творення слів; використання прикладкових конструкцій; по-
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вторення звертань; використання часток і вигуків; вживання займенників у ролі звертань та займенників, які
супроводжують звертання; інтонаційного оформлення; поєднанням поширених та непоширених звертань в
одному реченні. Вияв звертань і вокативних речень у поезії В. Стуса, крім поодиноких випадків, стилістично
дуже вагомий, почуттєвий, емоційний.
Подальші наукові розвідки передбачають ґрунтовне вивчення актуального членування висловлень з вокативами у поетичних творах В. Стуса, що дасть змогу здійснити вичерпний функційний аналіз цих синтаксичних одиниць.
Література:
1. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1987. – 232 с.
2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук,
думка, 1992. – 222 с.
3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
4. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення : Просте речення, еквіваленти речення / П. С. Дудик. – К. : Наук. думка, 1973. – 284 с.
5. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія: в 2 ч. / І. К. Кучеренко. –
К. : Вид-во Київ, ун-ту, 1961–1964. – Ч. 2. – 1964. – 159 с.
6. Клюсов Г. Н. О разработке проблематики обращения / Г. Н. Клюсов // Русский язык. – Минск : Изд-во Белор. ун-та, 1981. – С. 5-36.
7. Слинько І. І. Другорядні чи поширюючі члени речення? / І. І. Слинько // Мовознавство. – 1990. – № 2. –
С. 3-11.
8. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк,
М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.
9. Стус В. Вибрані твори / Василь Стус. – К. : СМОЛОСКИП, 2012. – 872 с.
10. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. –
515 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

182
Т. О. Мизин,

УДК 811.111’367.4

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Функціональні характеристики моделей сполучуваності
високочастотних іменників англійської мови
Стаття присвячена вивченню функціонування моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови. Авторка вказує на необхідність розрізнення понять валентність і сполучуваність, наголошує на
важливості вивчення проблем сполучуваності в теоретичному і практичному аспектах. Виділяються моделі
сполучуваності високочастотних іменників англійської мови, вивчається їхнє функціонування в різностильових текстах. Доводиться, що частота і поширеність моделей не є явищами одного порядку.
Ключові слова: валентність, сполучуваність, модель сполучуваності, частота, поширеність.
Статья посвящена изучению функционирования моделей сочетаемости высокочастотних имен
существительных английского языка. Автор указывает на необходимость дифференциации понятий валентность и сочетаемость, подчеркивает важность изучения проблем сочетаемости в теоретическом и практическом аспектах. Выделяются модели сочетаемости высокочастотных имен существительных английского
языка, изучается их функционирование в разностилевых текстах. Доказывается, что частота и распространенность моделей не есть явлениями одного порядка.
Ключевые слова: валентность, сочетаемость, модель сочетаемости, частота, распространенность.
The article is devoted to the investigation of the functioning of English high frequency nouns combinability
models. The author considers it necessary to distinguish between the terms valency and combinability, underlines
the importance of the research of the problems of valency and combinability in theoretical and practical aspects.
In the article models of combinability of high frequency English nouns are singled out, classified according to their
frequency; their functioning in texts belonging to different functional styles is studied. It is proved that frequency and
occurrence are different things.
Key words: valency, combinability, combinability model, frequency, occurrencь.

Серед багатьох проблем, які привертають увагу лінгвістів, особливе місце займають питання функціонування мовних одиниць.
Функціонування лінгвістичних одиниць – явище багатоаспектне. У це поняття ми включаємо вживаність
слова, сполучуваність, розподіл слів у тексті, реалізацію в тексті лексичної та граматичної семантики, комунікативну функцію слова в тексті.
Актуальність цього дослідження визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістики, спрямованою
на дослідження функціональної сторони лінгвістичних одиниць, важливістю науково обґрунтованого відбору
граматичного й лексичного мінімуму в процесі навчання іноземній мові, який враховує вживаність слів, форм
і моделей у мовленні.
Перед собою у цій розвідці ми ставимо за мету виділення моделей сполучуваності іменників англійської
мови, системний опис їх функціонування та поширеності в різностильових текстах.
Об’єктом дослідження є моделі сполучуваності високочастотних іменників англійської мови.
Предмет – функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської
мови.
Матеріалом дослідження є 501 високочастотний іменник англійської мови.
Сполучуваність являє собою невід’ємну властивість одиниць мови. Вона має складний і багатоаспектний
характер. Вивчення проблем сполучуваності має велике значення в теоретичному й практичному аспектах.
У теоретичному плані вивчення цих проблем може уточнити наші уявлення про властивості різних типів
мовних одиниць, про їхнє функціонування в мовленні. Практичне вивчення сполучуваності є обов’язковою
умовою оволодіння мовленнєвими навичками як іноземною, так і рідною мовами.
У лінгвістиці існують два близьких терміни: валентність і сполучуваність.
Термін валентність ввів Л. Теньєр на основі вивчення синтаксичних потенцій дієслова. Під синтаксичною валентністю Л. Теньєр розуміє потенціальну властивість дієслова в особовій формі до сполучуваності з
суб’єктом і об’єктами [10, c. 250].
М. Д. Степанова під валентністю в широкому розумінні слова розуміє сполучувальну властивість однорівневих одиниць мови. При цьому валентність розглядається і як потенціальна властивість і як її реалізація [8, с. 6].
Інші лінгвісти використовують лише термін сполучуваність [1; 3].
В. Г. Адмоні під сполучуваністю розуміє набір потенцій словоформ, частина яких реалізується при кожному включенні цієї словоформи в мовленнєвий ланцюжок [1, с. 47]. Він вважає, що з точки зору сполучуваності
словоформи можуть виступати як в активній, так і в пасивній ролі, тобто розрізнення активної і пасивної сполучуваності переплітається з їхнім розділенням на домінуючі і підпорядковані [там само, с. 44].
О. Л. Орендарчук вважає терміни сполучуваність і валентність тотожними [5].
Але більшість лінгвістів розмежовують терміни валентність і сполучуваність [2; 4; 7; 9].
Так, О. О. Селіванова в основу розрізнення термінів валентність і сполучуваність покладає їх зумовленість
семантикою слова [7, с. 56]. Валентність розглядається як явище одностороннього зв’язку (сильне слово підпорядковує собі інші слова), а сполучуваність є двонаправленою (поєднуються різні класи слів і не визначається пріоритет лише за однією частиною мови або певний напрямок сполучення).
© Т. О. Мизин, 2014
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О. Ф. Таукчі вважає, що сполучуваність є поєднанням за певним синтаксичним зв’язком будь-яких слів,
тому вона охоплює не тільки валентні, а й невалентні зв’язки (узуальні й оказіональні) [9, с. 9].
Ми також підтримуємо думку про необхідність розмежування цих двох понять. При цьому ми виходимо
з розмежування мови й мовлення. Враховуючи цю дихотомію, валентність розглядаємо як явище мови, а сполучуваність – як явище мовлення, тобто під валентністю ми будемо розуміти потенційну можливість слова
сполучуватися з іншими словами, а під сполучуваністю – актуалізацію цієї властивості в мовленні.
Ми вважаємо, що в самій системі мовлення закладена можливість сполучення одиниць мови, але її реалізація залежить не від системи. Виходячи з цього, вважаємо неправомірним змішувати ці два терміни.
Загальновідомо, що слово як лексико-граматична одиниця може вступати в лексико-семантичні й граматичні зв’язки з іншими словами, характеризуючись у такому випадку певним набором лексичних і граматичних зв’язків.
Вивчення комбінаторики в лексичному плані (лексична сполучуваність) здійснюється з урахуванням лексико-семантичних зв’язків слів, що сполучуються.
Слід підкреслити, що лексична сполучуваність, будучи більш своєрідною, ніж граматична, у той же час
більше зручна для відображення в словниках.
Маючи відносну самостійність, лексична сполучуваність пов’язана різноманітними зв’язками з граматичною сполучуваністю.
Під граматичною сполучуваністю ми розуміємо сукупність синтаксичних зв’язків слів, набір слів і умови
їх реалізації.
Розгляд комбінаторики в граматичному плані з урахуванням дихотомії мова – мовлення дозволяє, з одного
боку, виділити й описати валентність слів у вигляді набору мовних моделей, з іншого боку, вивчити особливості актуалізації цих моделей у мовленні, тобто, визначити їхню сполучуваність, у тому числі й статистичні
характеристики, які виявляються тільки в мовленні.
У сучасній англійській мові розрізняють три типи синтаксичного зв’язку: узгодження, керування і прилягання.
На основі цих трьох типів сполучення лексичних одиниць виділяється сполучуваність класів слів і сполучуваність членів речення.
Основою граматичної сполучуваності класів слів є принцип залежності / незалежності слова, що аналізується від іншого компонента граматичного зв’язку. Відомо, що існує чотири типи граматичних зв’язків: ядерний (слово, що аналізується є головним компонентом словосполучення), ад’юнктний (слово, що аналізується
є залежним компонентом словосполучення), предикативний (зв’язок, що характеризується взаємозалежністю
підмета й присудка), сурядний (зв’язок, що характеризується незалежністю компонентів).
На підставі проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що іменники англійської мови можуть вступати в підрядні, ядерні й ад’юнктні, предикативні і сурядні зв’язки.
Кожний тип зв’язку відображається в певній моделі. Під моделлю ми розуміємо формулу, яка відображає
один із типів зв’язку слів.
Для запису моделей усі слова кодуються символами класів слів: N – іменник, V – дієслово, A – прикметник,
NumI – кількісний числівник, NumII – порядковий числівник, D – прислівник, prp – прийменник, cnj – сполучник, d – детермінатив іменника. До класу слів прирівнюється підрядне речення, яке кодується символом S. У
рамках класів N і V виділяються деякі їхні форми, які функціонально прирівнюються до самостійних класів:
N’s – іменник у присвійному відмінку, V= – інфінітив, Ving – дієприкметник, герундій, Ven – дієприслівник.
Символом prp позначаються як прості, так і похідні прийменники: in, within, upon, up to, instead of.
До класу cnj відносяться як прості, так і складні й складені сполучники типу as well as.
Аналізу було піддано як правостороннє оточення іменника, так і лівостороннє.
Для англійських іменників виділяємо тридцять шість моделей сполучуваності:
1. dN – the name, her question
2. NN – a mile an hour, Government action
3. NN – a system approach, group force
4. AN – nice room
5. NA – five years old, a boy good at Maths
6. NumIN – two parts, four questions
7. NNumI – page three, part one
8. NumIIN – the first day, the third example
9. DN – twice a day, once a year
10. ND – two days ago, the man there
11. NV= – a direction to go, the work to do
12. VingN – a smiling girl
13. NVing – a girl smiling at me, paper lying (on the table)
14. VenN – a worn out thing
15. NVen – the man pleased (at smth), the example given
16. N’sN – the man’s opininon, the family’s business
17. N’sN – the family’s business, the girl’s idea
18. NprpN – the age of the woman, the day of expectation
19. NprpN – a lot of examples, some of the actions
20. A prpN – angry with the man, glad of the fact
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21. NprpA – kind of pretty
22. NprpNumI – a group of five, the age of sixty
23. NumIprpN – three of the men, one of the names
24. NprpNumII – an order to the third
25. NumIIprpN – the second of the men
26. DprpN – never in my life, many of the facts
27. NprpVing – the fact of arguing
28. Nas/like/cnjN – bread and butter, the system as a whole
29. Nas/like/cnjN – bread and butter
30. Nas/like/cnjA – ten times as pretty
31. Aas/like/cnjN – younger than the man, lighter than air
32. Nas/like/cnjNumI – a figure like three
33. NumIas/like/cnjN – three as a symbol
34. Das/like/cnjN – even further than the man
35. NprpNV= – the question for you to discuss
36. NS – the time when…, the room in which…
Функціонування виділених 36 моделей розглядається з точки зору їх частоти і поширеності, тобто кількості іменників, яким властива модель.
Цей підхід вимагає аналізу, який передбачає упорядкування моделей за частотою, а також виділення ядра,
основної й периферійної підсистем моделей на основі їхньої частоти.
Наше дослідження показало, що не всі моделі представлені достовірними частотами. Із виявлених моделей
достовірні частоти хоча б в одному списку мають двадцять.
Виходячи з цифрових даних, можна виділити ядро, основну й периферійну системи моделей. Встановимо пороги такого розподілу: до ядра входять моделі, які охоплюють 75% досліджуваного матеріалу, основна
система (разом із ядром) охоплює 90% матеріалу, інші моделі сполучуваності розглядаються як периферійні.
Моделі, які входять до ядра й основної частини, відносяться до високочастотних, а периферійні – до низькочастотних.
У текстах із художньої літератури до ядра входить 5 моделей: AN, NprpN, NprpN, NumIN, NS. До основної
частини входить також 5 моделей: NN, NA, NumIIN, NN, N’sN. Периферійна частина включає 20 моделей.
У драматургічних текстах у ядрі представлені 5 моделей: AN, NprpN, NprpN, NumIN, NN. До основної частини входить 4 моделі: NS, VingN, NN, N’sN. Периферійна частина включає 16 моделей.
Метахудожні тексти в ядро включають шість моделей (AN, NprpN, NN, N’sN, NN. NprpN), в основну частину
– 3 моделі: NS, NumIN, NA. До периферії входить 19 моделей.
До ядра текстів суспільних наук належить три моделі: AN, NprpN, NprpN. Основна частина представлена
п’ятьма моделями: NumIN, NA, NN, NN, NS. Периферія – 20 моделей.
У текстах із філологічних наук ядро включає 4 моделі: AN, NprpN, NS, NprpN. Основна частина представлена чотирма моделями: NumIIN, NN, NumIN, NN. До периферії входить 20 моделей.
У текстах із кіномистецтва ядро включає 5 моделей: AN, NprpN, NprpN, NN, NN. До основної частини входять сім моделей: NumIN, N’sN, NA, NS, NumIIN, VenN, N’sN. Периферія містить 16 моделей.
Тексти з харчової промисловості включають до ядра чотири моделі (AN, NprpN, NprpN, NN), до основної
частини – дванадцять моделей (Nas/like/cnjN, Nas/like/cnjN, NVing, NS, NA, NumIN, VenN NprpVing, NumIIN,
NNumI, NN, NVen). Периферія складає 11 моделей.
Тексти з електроніки представлені чотирма моделями в ядрі: AN, NprpN, NprpN, NN. NVen, NS, NumIN – моделі, що входять до основної частини. 17 моделей – периферія.
Тексти з технічних наук можна охарактеризувати так: чотири моделі входить до ядра (AN, NprpN, NprpN,
NN), чотири – до основної частини (NumIN, NS, VenN, NN). Периферія представлена 19 моделями.
Як бачимо, серед моделей, які відносяться до ядра, спільними для всіх груп текстів є моделі AN, NprpN. Ми
вважаємо, що це може бути зумовлено впливом прагматики комунікативної спрямованості текстів на сполучувальні характеристики досліджуваних іменників. Ці високочастотні моделі можна назвати типовими.
Отримані дані підтвердили дію закону переваги, суть якого полягає в тому, що мова віддає перевагу невеликій кількості одиниць, які складають її ядро, тобто той мінімум, який несе максимум функціонального
навантаження [6, с.165].
Вивчення функціонування моделей сполучуваності не може вважатися повним без урахування їхньої поширеності, тобто кількості одиниць, яким властива кожна модель.
Матеріал дослідження показує, що всі моделі характеризуються різною кількістю вживання в них іменників. Тому виникає можливість встановити групи моделей за їхньою поширеністю.
Виділимо пороги поширеності моделей:
79 – 63,2 – висока поширеність;
63,1 – 47, 4 – поширеність вище середньої;
47,3 – 31, 6 – середня поширеність;
31,5 – 15, 8 – поширеність нижче середньої;
15,7 – ... – низька поширеність.
Матеріал показує, що лише в трьох текстах зафіксована висока поширеність моделей. Це тексти художньої
літератури – модель AN, тексти з кіномистецтва – моделі AN і NprpN, тексти з харчової промисловості – модель
NprpN. У цілому, поширеністю вище середньої, високою й середньою характеризуються в текстах художньої
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літератури 6 моделей, в драматургічних – 4, в метахудожніх і текстах з харчової промисловості – 6, в текстах
суспільних, філологічних, технічних наук і електроніки – 5, в текстах з кіномистецтва – 7 моделей.
Зіставимо, чи співпадають встановлені нами інтервали з ядром моделей за частотою. Чи можемо ми стверджувати, що якщо модель частотна, вона характеризується високою поширеністю і навпаки?

Поширеність

Текст

Висока поширеність
Поширеність вища середньої

Середня поширеність

Таблиця 1.
Поширеність моделей сполучуваності іменників
Худ.

Др.

М.худ.

Сусп.

Філ.

Кін.

Харч.

Ел.

Техн.

AN

–

–

–

–

NprpN
AN

NprpN

–

–

NprpN
NprpN

AN

AN
NprpN

AN
NprpN
NprpN

NprpN
AN
NprpN

NprpN

AN
NN
NprpN

AN
NprpN

AN
NprpN
NprpN

NS
NN
N’sN

NprpN
NprpN
NN

NprpN
NN
N’sN
NN

NN
NS

NN
NS

NN
NN
NS
N’sN

NN
NS

NN
NprpN
NN

NN
NN

Дані таблиці свідчать про те, що в текстах художньої літератури 80% моделей ядра характеризуються поширеністю середньою і вище. 66,7% моделей трьох вищих ступенів поширеності входять до ядра.
У драматургічних і метахудожніх текстах моделі, які входять до ядра, мають поширеність середню й вище.
100% моделей ступенів поширеності, що розглядаються, входять до ядра.
У текстах суспільних, філологічних, технічних наук і текстах із електроніки 100% моделей ядра характеризуються поширеністю середньою і вище. 80% моделей високих ступенів поширеності входять до ядра.
У текстах із кіномистецтва 100% моделей мають поширеність середню й вище. 71,4 % моделей цих трьох
ступенів входять до ядра.
У текстах із харчової промисловості 100% моделям ядра властива поширеність середня й вище. 66,7%
моделей високих ступенів поширеності складають ядро.
Дані таблиці показують, що більшість високочастотних моделей характеризуються поширеністю високою, вище середньої й середньою. Але повністю вказані інтервали поширеності з ядром не співпадають. У
семи масивах текстів із дев’яти зареєстровані моделі, які характеризуються середньою або поширеністю вище
середньої, які не входять до ядра за частотою. З іншого боку, модель NumIN є високочастотною в текстах художньої літератури і драматургії, але не входить в указані інтервали поширеності. Значить, стверджувати, що
частота і поширеність – явища одного порядку, неправомірно, хоча вони й пересікаються.
Отже, в результаті дослідження функціонування моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови, ми прийшли до висновку, що визначаючи валентність як комбінаторні властивості слова,
а сполучуваність як актуалізацію цих властивостей, ми не можемо ставити між ними знак рівності, тобто
валентність і сполучуваність являють собою дві різні сторони одного явища – комбінаторики класів слів або
конкретних лексем. Результати нашого дослідження доповнили дані про комбінаторику лексичних одиниць
в плані їх системних і функціональних характеристик. Вивчення поширеності моделей сполучуваності іменників дозволило виділити три пороги їхньої поширеності. Було доведено, що частота й поширеність не є
явищами одного порядку.
В одному дослідженні неможливо охопити ввесь спектр питань, пов’язаних із вивченням функціонування
іменників англійської мови. Вважаємо перспективним вивчення функціонування ланцюжків моделей високочастотної лексики в різностильових текстах.
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КОНВЕРСІЯ ЯК ВИД МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНОГО ТИПУ ТВОРЕННЯ
НОВИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто особливості синтаксичного типу словотвору в сучасній англійській мові. Описано
лексико-морфологічні та функціональні ознаки конверсії як особливого типу словотвору в англійській мові.
Окреслено характерні ознаки конверсії.
Ключові слова: синтаксичний тип словотвору, конверсія, лексико-морфологічні ознаки конверсії, функціональні ознаки конверсії.
В статье рассмотрены особенности синтаксического типа словообразования в современном английском
языке. Описаны лексико-морфологические и функциональные признаки конверсии как особенного типа словообразования в английском языке. Дана характеристика особенностям конверсии.
Ключевые слова: синтаксический тип словообразования, конверсия, лексико-морфологические признаки
конверсии, функциональные признаки конверсии.
In this article the peculiarities of syntactical type of word-building in Modern English were detailed. Lexicalmorphological and functional characteristics of conversion as a special type of word-building in the English language
were described. The peculiarities of conversion were shown.
Key words: syntactical type of word-building, conversion, lexical-morphological characteristics of conversion,
functional characteristics of conversion.

Для постійного оновлення, збагачення і розвитку мови необхідним є безперервне поповнення її словникового запасу мовними новоутвореннями. Основними джерелами поповнення словникового складу сучасної
англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-морфологічного способів
словотвору.
Питання словотвору неодноразово розглядалося як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, такими,
як Н. М. Раєвська [5], Г. Т. Ісаєва [4], І. Р. Гальперин [1], Ю. А. Жлуктенко [3], О. Есперсен [10] та інші. Результати їх багаторічних наукових досліджень показали, що, зокрема, конверсія – це безафіксальний спосіб
словотворення, де парадигма слова та його синтаксичне призначення сигналізує щодо його лексико-граматичного стану.
Конверсія як вид морфолого-синтаксичного типу творення нових слів є досить розповсюдженим явищем
у сучасній англійській мові. Ми поділяємо точку зору Н. М. Раєвської [5] щодо поняття «конверсія» і визначаємо її як особливий безафіксальний тип переходу слова з однієї частини мови в іншу, де їхні межі не завжди
є чітко окресленими. Хоча деякі питання залишаються не до кінця розв’язаними у філологічній літературі.
Так, слід, зокрема, спеціально зупинитися на дослідженні синтаксичних способів словотвору в англійській
мові, що допоможе чітко виокремити ознаки конверсії, навести її узагальнену характеристику тощо. Тому
завданнями нашої статті є:
1. Розглянути особливості синтаксичного типу словотвору в сучасній англійській мові.
2. Описати лексико-морфологічні та функціональні ознаки конверсії як особливого типу словотвору в
англійській мові.
3. Окреслити характерні ознаки конверсії.
Розглянемо, передусім, особливості синтаксичного типу словотвору. Приймаючи до уваги погляди
Н.М.Раєвської [5] та Р.С.Гінзбурга [9], ми визначаємо синтаксичним такий тип словотвору, в якому комбінація слів є семантично та структурно відокремленою від слова без будь-яких змін в синтактико-семантичних
зв’язках. До нього належить, зокрема, лексикалізація синтаксичних груп.
Починаючи з XVIII – XIX ст., в англійській писемній прозі утворилися тимчасові комбінації слів, що є
наслідком аналогії, та із синтаксично залежних частин перетворилися у складні слова [11, с. 187].
Першими утвореннями такого типу були терміни родинних стосунків (kinship terms), напр.: father-in-law,
rnother-in-law. За аналогією з цими утвореннями почали відокремлюватися окремі конструкції, що означали
ціле поняття – назви квітів, предметів одягу, ігор, прикрас тощо, напр.:
five-o-clock «чаювання ополудні»,
hide-and-seek «піжмурки»,
kiss-me-in-the-ring «кішки-мишки»,
merry-go-round «чортове колесо»,
forget-me-not «незабудка».
Окрім проникнення в побут (milk-and-water, whiskey-and-soda), такі утворення з’явилися в офіційній мові,
напр.:
editor-in-chief «головний редактор»,
commander-in-chief «головнокомандуючий»;
у спеціальних термінологіях, напр.:
try-and-test «випробування»,
six-by-six «шестиколісний грузовик»,
gib-and-cotter «подвійний клин».
© Н. О. Михальчук, 2014
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Деякі лексикалізовані групи утворені шляхом повтору однієї складової частини, напр.:
hand-in-hand «рука в руку»,
cheek-to-cheek «щока до щоки»,
half-and-half «дві половини».
В англійській мові зустрічаються також лексикалізовані синтаксичні групи, утворені за зразком римованої
комбінації, напр.: rub-a-dub «барабанний бій». Такі римовані повтори умотивовані дещо умовно. Від цього
виграє їх стилістичне забарвлення та описова доцільність [8, с. 52].
На нашу думку, дуже цікавим явищем є римування в галузі військового сленгу. Літературна норма такі
випадки сприймає досить неохоче, проте цей вид словотвору добре відомий у країнах англомовного світу.
Особливість римування полягає у відсутності компонента, який розуміється, наприклад:
half-inch «to pinch» − красти;
«(for) rice-cake», «(for) Crist’s sake» − заради бога;
girl-carried «married» − одружений;
kilkenny «penny» − монета в один пенс;
castle-rag «flag» − монета в чотири пенси;
tarten-banner «a tanner» − (коричневий) шестипенсовик;
shirt-collar «dollar» − долар;
carpen-bag «a drag» − тюремний термін;
ham-and-beef «a shief» − начальник гаупвахти;
brass-nail «a tail» − шльондра;
«God-forbid(s)», «kid(s)» − діти;
cellar-flap «to tap» − позичати гроші;
chicken-perch «church» − церква;
garden-gate «a magistrate» − місцеве самоврядування;
ocean-wave «a shave» − гоління;
swallow-and-sign «collar and tie» − комірець і краватка;
butter-flap «a cap» − капелюх.
Експресивний характер таких утворень викликаний римованою структурою і звуковою подібністю знайомих назв; в цілому – це словесна гра, що входить до лексики народного гумору. Частина лексикалізованих
груп вживається у функції означення, напр.: a soon-to-be-released film, the quarter-of-a-million-and-up houses
тощо. Такі утворення – нестійкі і утворені в даному конкретному випадку.
Синтетичні складні іменники з проміжним сполучником N + Conj + N є сталими корелятами, що виникли
внаслідок переходу фразеологізмів до активного словника сучасної англійської мови. Такий вид словотворення лінгвісти також відносять до синтаксичного типу творення нових слів [3, с. 105]. Наприклад:
bright-and-breezeness «свіже морське повітря»;
cops-and-robbers «дитяча гра у поліцаїв та розбійників»;
cloak-and-dagger «плащ та кинджал, шпигунська діяльність»;
gun-and-glamour «кінозірка».
Отже, проаналізувавши синтаксичні типи словотвору, ми виокремили лексикалізацію синтаксичних груп,
яка вважається продуктивним процесом на рівні жаргонної лексики, й особливо це стосується римованих
комбінацій. Слід окремо відзначити ті випадки, коли римоване утворення стосується іншої лексеми, яка у
кожному випадку не згадується, а розуміється.
Отже, опишемо лексико-морфологічні та функціональні ознаки конверсії як особливого типу словотвору в
сучасній англійській мові. Приклади деривацій в конверсії у сучасній англійській мові – досить різноманітні.
Важливе тлумачення їхньої продуктивності зробила Г.Б.Давидова [2], яка дослідила різні типи деривації, показуючи конверсійні зв’язки між двома, трьома та більшою кількістю слів:
1. V → N : rescue (рятувати) → N;
2. V → V1→ N : mistake V (неправилоно щось зрозуміти) → V1 (помилятись) → N (помилка);
3. V → V1 → Adj. → N : trim V (приводити в порядок) → V1 (пристосовуватись) → Adj. (акуратний) → N
(порядок);
4. Adj. → Adv. → N → V → V1: right Adj. (прямий) → Adv. (прямо) → N (право) → V (випрямляти) → V1
(випрямлятися);
5. Adv. → N → Adv. → Prep. → V → V1: round Adj. (круглий) → N (круг) → Adv. (кругом) → Prep. (довкола) → V (округлювати) → V1 (округлюватися) [2, c. 154–158].
Характерною ознакою конверсії є те, що до неї відносяться широковживані слова з простою морфологічною структурою. Конверсія – переважаючий тип дієслівного словотвору. Нові дієслова утворюються часто
від іменників, наприклад:
an agent «агент» – to agent «виступати у ролі агента»,
a bill «рахунок» – to bill «посилати рахунок»,
a contact «контакт, зв’язок» – to contact «зв’язуватися»,
a feature «риса» – to feature «мати рису; знімати фільм»,
a garage «гараж» – to garage «тримати автомобіль у гаражі»,
service «обслуговування» – to service «обслуговувати»,
a tape «плівка, стрічка, тесьма» – to tape «записувати на плівку» тощо.
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Конверсія поширилась і на окремі складні іменники, напр.: a featherbed «перина; зручне становище» – to featherbed
«рятувати від неприємностей», a pinpoint «вістря голки» – to pinpoint «установити місце перебування; охарактеризувати особу», a streamline «напрямок» – to streamline «прискорювати». Ще століття тому таке явище словотвору було
нетиповим: вважалось, що слово із складовими частинами уже набуло нових структурних характеристик. Однак, на
таких найбільш вживаних іменниках, зокрема, road, way тощо і дотепер конверсія не позначалася [7, с. 65].
Дієслів, що утворені від прикметників, значно менше. Поряд з усталеними випадками типу bare «голий» – to
bare «оголювати», blind «сліпий» – to blind «засліплювати», empty «пустий» – to empty «спустошувати», equal «рівний» – to equal «урівнювати», secure «надійний» – to secure «забезпечувати», можна навести приклади неологізмів:
animate «живий» – to animate «робити мультфільм»,
brief «короткий» – to brief «проводити інструктаж, брифінг» тощо.
Утворення дієслова може бути опосередкованим [3]. Такі дієслова, як to average, to back, to better, to double, to
forward, to hollow, to out, to rough, to round утворені від частин мови, початкова форма яких може простежуватись
лише діахронно, причому вживання цих слів у межах дієслівної парадигми не є ані спонтанним, ані випадковим.
Дієслова можуть конвертивно утворюватися від скорочень, напр.:
to bach «вести парубоцьке життя» від bachelor (останнє конверсії не піддається);
to adlib «імпровізувати (про актора, який забув свої слова)» від лат. ad. lib. «за власним бажанням».
До дієслів, утворених від другорядних частин мови, відносяться такі, як to up, to down, to ouch, to pooh, і
дієслова, утворені для даного конкретного випадку, напр.: to zoom «летіти із дзижчанням (про кулю)».
Продуктивним залишається і зворотний процес, що полягає у конвертуванні дієслівних форм в інші частини мови [8; 10]. Внаслідок цього процесу утворюються, переважно, іменники, напр.: affect (v) – affect (n),
chain (v) – chain (n), cut (v) – cut (n), fix (v) – fix (n), implant (v) – implant (n), join (v) – join (n), make (v) – make
(n), pass (v) – pass (n), push (v) – push (n), rave (v) – rave (n), rouse (v) – rouse (n), take (v) – take (n).
Дотепер до винятків відносяться дієслова, які мають закінчення -ate, -ify, -ize, що переважно складають
науково-технічні терміни.
Після другої світової війни з’явились конвертовані іменники, утворені від дієслівних фраз. Від дієслова
з прийменником походить іменник a black-out. У часи війни словосполучення to black out означало «затемнення»; іменникове ж похідне значення – «тимчасова втрата свідомості», а пізніше – «часткове скорочення
робочих місць». Подібним чином конвертовані іменники a hold-up «пограбування банку», a pin-up «вирізка
із журналу, яка приколюється до стіни», a teach-in «університетський семінар, що його веде державний діяч»
тощо. Незвичайним випадком конверсії є іменники, утворені від дієслова із сполучником: до іменника входять складові частини головного і підрядного речень, напр.: know-how, що означає «технічні знання». Серед
модальних дієслів іменникові функції переймає дієслово must, напр.: This is a must.
Утворення іменника від прикметника – процес набагато складніший, ніж конвертування (переважно часткове) прикметника від іменника. Це пов’язано з суттєвими змінами семантичної структури прикметника, адже
значення якості нелегко перетворити на значення предмета, проте випадки такої конверсії не поодинокі, напр.:
agrarian «сільськогосподарський» – an agrarian «сільський господар», auxiliary «допоміжний» – an
auxiliary «помічник»,
blank пустий – a blank «пропуск»,
grand «великий» – a grand «тисяча доларів»,
local «місцевий» – a local «місцевий шинок»,
main «головний» – a main «електричний дріт»,
native «місцевий» – a native «корінний мешканець»,
private «особистий» – a private «рядовий»,
public «суспільний» – public «публіка»,
senior «старший» – a senior «старший за посадою або віком» тощо.
До процесу конверсії прикметника належить часткова або повна субстантивація. Субстантивація власних
назв – явище, яке є досить поширеним в англійській мові [1, с. 78]. Внаслідок опредмечування було утворено
назви мешканців країн, міст, континентів, напр.: Algeriana (n) – Algerian (adj.), American (adj.) – American (n),
African (adj.) – African (n), Armenian (adj.) – Armenian (n), Zulu (adj.) – Zulu (n). Проте серед таких прикладів
існують і винятки: вважається, що у парі Arab (n) – Arab (adj.) вихідною формою є іменник. За порядком розташування елементів у подібних конвертованих парах розподіляється національна приналежність; так, Indian
(adj.) – Indian (n) означає, відповідно, «індійський» та «індус (житель Індії)» поряд з Indian (adj.) – Indian (n)
«індійський» та «індіянин (корінний мешканець Америки)».
Іменники можуть утворюватися від прикметниково-прислівникових сполучень, напр.: a big-up (a high-up)
«особа, яка займає високу посаду», сполучень прислівників з числівниками: over – thirties «частина населення віком за тридцять» тощо. Серед займенників конвертуватися може безособовий займенник it, напр.: In her new dress
she was it. Отже, конверсія як тип словотвору призвела до виникнення значної кількості неологізмів [10, с. 45].
Із наведених вище прикладів можна побачити, що окремі види конверсії є досить поширеними, а інші
вживаються рідко. Оскільки для конверсії, як і для кожного іншого типу словотвору, існують обмеження, слід
визначити, наскільки ці обмеження є діючими.
Існують певні морфологічні перепони, через які відповідне слово не може конвертуватися. Так, раніше
майже не конвертувалися складні іменники – до конверсії не спонукала сама по собі складність структури
слова. Дієслівна конверсія не здійснюється стосовно географічних та власних назв. Не конвертуються віддієслівні іменники та іменники, що мають закінчення -ation, -ing, -ty, окремі загальні назви з високою мірою
конкретності, напр.: road, way, такі іменники, як fact, knowledge, назви наук, окремих термінів тощо.
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Морфологічне обмеження діє і в корелятах типу to cut in – an in cut. Похідний іменник такого типу – наслідок морфологічного перетворення дієслівної фрази з прийменником – подальшої конвертивної деривації не
дає. Кожне обмеження стосується відповідного шару лексики. Лексика широкого вжитку легше підлягає різним
трансформаціям, у тому числі й конверсії. Серед широковживаних дієслів є значна кількість таких, які легко
конвертуються в іменники, і навпаки. Певною мірою однаковою є їхня сполучуваність. Це такі дієслова та їхні
відповідні кореляти – іменники, – як aim, ban, call, demand, end, fall, guide, blow, kick, line, push і багато інших.
За лексико-семантичними характеристиками дієслова поділяють на три підгрупи: стану, процесу і руху. Спостереження показують, що ступінь відповідності дієслів класу до конверсії залежить від діапазону різних ознак
дії, притаманних даній лексичній одиниці. Великою мірою конверсія залежить від того, які словотворчі засоби
відображені у певному слові [6, с. 8]. Відсутність флексій в англійській мові надає можливостей конвертованому
слову набувати подальшої деривації. Приєднуючи деривативні афікси до функціональних змін, конвертоване
слово набуває розгалуженої дистрибуції, надалі змінюючи свої морфолого-синтаксичні характеристики.
Поєднуючись з іншими словотворчими засобами, конверсія може охоплювати атрибутивні сполучення
слів, наприклад:
air barrage «повітряна перепона» – to air-barrage «встановлювати повітряну загорожу»,
black list «чорний список» – to black-list «заносити до чорного списку»,
gas pedal «педаль акселератора» – to gas-pedal «натискувати на педаль акселератора»,
home-arrest «домашній арешт» – to home-arrest «накладати домашній арешт».
При цьому конверсія інколи супроводжується метафоричним переносом значення, наприклад: a fish-tail
«риб’ячий хвіст» – to fish-tail «ризикувати хвостовим кермом літака».
Інколи внаслідок конверсії складний іменник безпосередньо утворює складне дієслово, наприклад:
back-fire «вибух набою у вогнепальній зброї» – to back-fire «попасти у самого себе»,
belly-ache «біль у череві» – to belly-ache «скаржитися на біль черева»,
cast-iron «чавун» – to cast-iron «лити чавун»,
clasp-pin «шпилька» – to clasp-pin «зашпилювати» тощо.
Досить активним є процес поєднання конверсії із словоскладанням. При цьому від дієслівної фрази з прислівником або прийменником утворюється іменник. На відміну від дієслівних фраз відповідні іменники пишуться разом або через риску, зберігаючи наголос на першому складі, наприклад:
to carry over «виконувати» – carry-over «пережиток»,
to come down «доходити чогось» – comedown «занепад»,
to hang over «погрожувати» – hangover «похмілля», to kick off «відбивати» – kick-off «початок гри»,
knock about «битися» – knockabout «бійка»,
to lock out «замикати» – lock-out «страйк»,
to pay out «робити видатки» – pay-out «виплата»,
to pick up «збирати, підіймати» – pick-up «випадкове знайомство»,
to set out «починати» – set-out «початок»,
to take off «забирати» – take-oft «наслідування; зліт»,
to tie up «пов’язувати» – tie-up «спілка»,
to walk out «виходити» – walk-out «страйк»,
to write up «написати» – write-up «газетний звіт» тощо.
При цьому в окремих випадках спостерігаються значні семантичні розбіжності.
Конвертування може супроводжувати окремі скорочення, наприклад:
to lab «виконувати лабораторну роботу»;
to bach «вести холостяцьке життя».
Отже, конверсія – переважаючий тип дієслівного словотвору. Нові дієслова утворюються часто від іменників, рідше – від прикметників. Характерною ознакою конверсії є те, що до неї відносяться широковживані
слова з простою морфологічною структурою.
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СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ,
УТВОРЕНІ НА БАЗІ ЧИСЛВНИКОВО-ІМЕННИКОВОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
З ДРУГИМ НЕСОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
У статті окреслено дериваційні, структурно-семантичні й функціональні можливості узуальних
ад’єктивних композитів та індивідуально-авторських прикметникових новотворів з матеріально не вираженим суфіксом з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, що вказують на ознаку за віднесенням до частини механізмів, інструментів, зброї; частини споруд, корабля, рослини, ландшафту та ін.
З’ясовано їх місце, роль та сфери функціонування в сучасній українській мові.
Ключові слова: нульовий суфікс, формант, нульсуфіксальний спосіб словотвору, узуальний дериват, ІАН
(індивідуально-авторський новотвір), ад’єктивний складнонульсуфіксальний композит, несоматичне поняття, мотивований, напівмотивований, немотивований дериват.
В статье очерчены деривационные, структурно-семантические и функциональные возможности узуальных адъективных композитов и индивидуально-авторских новообразований с материально не выраженным
суффиксом с первым числовым и вторым именным компонентом, указывающие на признак по отношению к
частям механизмов, инструментов, оружия; частям зданий, корабля, растения, ландшафта и т.п. Выяснены
их место, роль и сферы функционирования в современном украинском языке.
Ключевые слова: нулевой суффикс, формант, нульсуффиксальный способ словообразования, узуальный
дериват, ИАН (индивидуально-авторский неологизм), адъективный сложнонульсуффиксальный композит, несоматическое понятие, мотивированный, полумотивованный, немотивированный дериват.
In this article there have been outlined derivational, structural-semantic and functional possibilities of usual adjectival composites and individual authorial adjectival neologisms with no materially expressed suffix, that have the first
numeral and second substantive component, denoting the attribute, related to the parts of mechanisms, instruments,
weapons, tools, parts of the buildings, ships, plants, landscape and etc. There have also been discovered their place,
role and scope of functioning in the modern Ukrainian language.
Key Words: zero suffix, formant, method of derivation with zero suffix, usual derivative, IAN (individual authorial neologism), adjectival complex composite with zero suffix, non-somatic concept, motivated, half-motivated, nonmotivated derivative.

Нульовий суфікс прикметника – історично обґрунтована морфема, що здавна вважається повноправним
компонентом українського морфемікону. Разом із закінченням він є важливою складовою частиною словотворчих формантів сучасної української мови, які утворюють розгалужену систему словотвірних типів.
Складнонульсуфіксальні ад’єктиви утворюються шляхом основоскладання, обтяженим суфіксацією (формант – порядок слідування основ, єдиний наголос, інтерфікс (або без нього), нульовий суфікс, закінчення).
Серед структурно-семантичних типів композитів з матеріально не вираженим суфіксом досить продуктивним як в узусі, так і серед ІАН є утворення з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом
з семою «несоматичне поняття». Вони означують частини механізмів, інструментів, зброї; частини споруд і
будівель, корабля, судна, рослини, ландшафту, міри довжини і площі, частини меблів; міцність, силу, масть
тварин, частини інструментів та зброї, вік та різні темпоральні характеристики.
Дотепер ад’єктивні композити з матеріально не вираженим формантом зокрема і деривати досліджуваного
словотвірного типу, утворені за структурою «Ч + І + нульовий суфікс + закінчення -ий» взагалі, не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми.
Матеріалом для дослідження послужила картотека, укладена шляхом суцільної вибірки зі Словника української мови (СУМ) [11] (узуальні одиниці), словників інновацій [3; 4; 8; 9] (композитні новотвори), назви
рослин та дерев, вилучених шляхом суцільної вибірки з праць, присвячених науковій систематизації номенів,
даних енциклопедичних довідників [1].
Мета статті – виявити активність вживання складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів з першим
числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою «несоматичне поняття», специфіку їх функціонування у мові, дериваційні, структурно-семантичні та функціональні можливості.
Ступінь вивченості проблеми. Композитні деривати з першою числівниковою основою вже були предметом вивчення в роботах українських дослідників, зокрема З. Олійник [7] та О. Селіванова [10] вивчали їх
у зіставленні з моделями російської мови, С. Бронікова складні слова з першою числівниковою основою розглядала у функціонально-семантичному полі квантитативності [2]. Ці деривати посідають вагоме місце серед
досліджуваних складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів із огляду на їх численність. Аналізуючи такі
слова в загальному масиві композитів, більшість мовознавців називає їх дериватами, що утворилися шляхом
композиції основ без участі афіксів (Г. Вокальчук, Н. Гаврилюк, О. Жижома, О. Рудь та ін.). Отже, з огляду на
формант, до складу якого входить нульовий суфікс, ці композити не вивчалися.
Виклад основного матеріалу. Композити з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом,
так само як і решту досліджуваних складнонульсуфіксальних одиниць, можна поділити за встановленням
відношень між похідним словом і його твірною основою на семантично мотивовані, напівмотивовані та
немотивовані деривати [5, с. 51-52]. До мотивованих відносимо композити, що вільно перифразовуються в
речення, наприклад, однобокий ніж – «той, що має лише один робочий бік (про інструмент, механізм тощо)».
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До напівмотивованих – ті, для перифразування яких треба додаткові слова, що не фіксуються в основі деривата. Полісемантичний складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват однобокий у першому прямому значенні слугує для означення більших розмірів однієї частини плодів рослини порівняно з іншою, вказуючи
на преференцію на основі порівняння – однобокі плоди : При ранньому зараженні [паршою] плоди деформуються, набувають неправильної форми, стають однобокими [20, с. 633]. До немотивованих відносимо
нульсуфіксальні ад’єктивні композити, які не перифразовуються співвідносними з основами композита підрядними реченнями або словосполученнями, а пояснюються виключно іншими словами, зазвичай в основі таких дериватів лежить порівняння, метафора, образність. Так, композит однобокий набуває негативної оцінки
у значенні «вузький, обмежений (про діяльність, інтереси, виховання та ін.)»: Ми такі закомплексовані, такі
однобокі… (Люба Клименко); Виробіток кожного робітника збільшиться. Це добре. Та є мінус – це однобока спеціалізація робітника (П. Автомонов) [20, с. 633].
Переважна більшість композитів цієї ЛСГ як узуальних, так й ІАН – мотивовані, вони складають 9 лексико-семантичних підгруп.
1. До мотивованих узуальних складнонульсуфіксальних ад’єктивів, що означують частини механізмів,
інструментів, зброї, відносимо композити з іменниковими основами -бокий, -зубий (← зубець), -колесий,
-крилий, (однобокий ніж, двозубий гачок, двоколесий велосипед, однокрилий літальний апарат, двокрилий
літак) та ІАН з основами -бокий, -жалий, -лезий: Один ніс меч, важкий двобокий… (Р. Купчинський) [9, с.
114]; Сподівання його і зневіра ізійшлись на двожалих ножах (В. Стус) [9, с. 128]; На толоці плуг лежить
дволезий… (П. Воронько) [9, с. 152].
2. Частини споруд і будівель, корабля, судна означують мотивовані узуальні складнонульсуфіксальні
ад’єктиви із основами -верхий, схилий, -головий, -крилий (односхила покрівля, двосхилий, чотирисхилий
дах; триверхий храм, чотириверха церква; Триглавий Покровський собор, чотириглава церква; чотирикрилий, шестикрилий млин) та ІАН із постпозиційними компонентами: -веслий (Вночі я справлю твій стовеслий корабель (М. Зеров) [4, с. 145], композит стовеслий може бути як мотивованим, якщо виражає точну
кількість (сто весел), так і напівмотивованим, якщо в ньому відбувається нейтралізація значення конкретної
кількості); -трубий, -щоглий (двотрубий, трищоглий). ІАН двотрубий набуває підкреслено негативного забарвлення у словосполученні двотруба потвора, де номінується завод чи фабрика з двома трубами, що схожі
в темряві на потвору: Гавкотіння. Убога! Грязь. У тумані – потвора двотруба (М. Данько) [9, с. 163], переносне значення нульсуфіксального композита трищоглий пояснює семантика іменника-дистрибута сонце: А
хлопцеві і сонце вже трищогле розіб’ється об ріг! (В. Барка) [9, с. 207-208].
3. Нульсуфіксальний ад’єктивний композит багатолистий указує на ознаку за віднесенням до частин
рослини. До нього можна застосувати перифраз «той, що має багато листя або який має густе листя» [20,
с. 81], він функціонує як синонім до густолистий («той, що має густе листя»).
4. Ландшафт означують узуальні нульсуфіксальні композити з основами -водий, -горбий, -головий (маловодий водоспад, двогорба висота, двоголовий масив) та ІАН із постпозиційними компонентами -горбий,
-рікий: … досить Для семигорбого Рима було однієї в’язниці (М. Зеров) [3, с. 397]. Творчий пломінь стягу…
Осяває місто слави і снаги, Землю многолюдну, далеч многоріку, Степові простори, волзькі береги (М. Бажан). [9 с. 42-43].
5. Лише в узуальному словотворі трапляються композити на позначення міри довжини і площі, що мають
іменникову основу -верстий (триверста дорога; чотириверстий шлях).
6. До узуальних нульсуфіксальних дериватів, що означують частини меблів, віднесено композит триногий (триногий рояль, триногий складний штатив, триногий столик – «з поламаною четвертою ногою
(ніжкою)» [11, с. 265].
7. Деривати, що означують міцність та силу, в узуальному словотворі репрезентовано лише одним дериватом з другою іменниковою основою -силий – малосилий, що може мати подвійну мотивацію, тобто бути
утвореним на основі синтагми «П + І» (мала сила) і перифразовуватися реченням «той, що має малу силу» чи
синтагми «Ч (неознач.-кільк.) мало- + І» і описуватися перифразою «той, що має мало сили». Друга іменникова основа ад’єктива вказує на властивості істоти, формальна та семантична похідність у ньому збігаються;
у СУМ цей дериват наведено в одному значенні «який не має достатньої фізичної сили; недужий, кволий,
слабкий»: старче малосилий (Т. Шевченко) [11, с. 612].
8. Масть тварин означує узуальний дериват одномастий. Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати
із першою числівниковою частиною одно- мають переважно значення одиничності, але можуть виступати й
у значенні «однаковий» і бути перефразованими словосполученням «той самий, подібний», зокрема це стосується прикметника одномастий → «тієї самої масті».
9. Темпорального значення (вік людини) надає ІАН друга іменникова основа -весний, яка сприяє виникненню позитивної оцінності слова: Воскресне страдниця, й дитя тривесне засвітить світочі в святковій
хаті (В. Барка) [9, с. 48-49]; Я наче в сні тебе ловлю. Навколо тиша ні шелесне. Благословляю і люблю Твоє
чоло (М. Вінграновський) [4, с. 178].
Напівмотивовані узуальні нульсуфіксальні композити й ІАН із першою числівниковою основою та другим несоматичним компонентом репрезентовані 7-ма ЛСГ.
1. До напівмотивованих віднесено узуальні нульсуфіксальні ад’єктивні композити, що означують частини механізмів, інструментів, зброї з іменниковими основами -рогий, -головий-. Вони з’явилися на основі
метафоричного перенесення та вказують на подібність рога, голови істоти до гострих виступів на знарядді,
інструментах, деталях механізмів: одноголовий зварювальний апарат; дворогий якір, дворогий наконечник
у стріли, дворогий посох, напр.: Єпископський жезл був таким самим як ігуменський – мабуть, однорогий
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або клюкоподібний. Жезл патріарший був, мабуть, дворогий. У 15 ст. дворогий посох засвоюють усі архієреї (Історія розвитку священного одягу). До традиційних поетизмів відноситься складнонульсуфіксальний
ад’єктивний дериват дворогий у дистрибуції з іменником місяць (фаза Місяця, коли із Землі видно лише
частину його освітленого Сонцем диска): Он назустріч тобі, з-поза хмар, Виповзає місяць дворогий (Л. Дмитренко) [11, с. 225].
2. Частини споруд і будівель, корабля, судна означують напівмотивовані ІАН із постпозиційними компонентами -воротий, -жерлий (стовороті Фіви, многожерле ревіння), -веслий (стовеслий корабель). ІАН
стоворотий бере участь у створенні стилістичної фігури – гіперболи для явного і навмисного перебільшення
з метою посилення виразності висловленої думки: Він бачить Ніл і стовороті Фіви, Де тиша й сон, незнаний
люду тиск… (М. Зеров) [3, с. 431]. Іменник жерло, що утворює другу основу ІАН многожерлий, ужитий у
значенні «передній отвір у стволі артилерійської зброї; дуло» [11, с. 520] і номінує частину зброї, але, сполучаючись із числівниковою основою много- та вступаючи у дистрибуцію з іменником ревіння, вживається у
переносному значенні, указуючи на звукову наповнюваність: А далі згадую ревіння многожерле Тупоголової
царевої війни... (М. Рильський) [9, с. 27].
3. Напівмотивовані узуальні складнонульсуфіксальні ад’єктиви та ІАН, що означують частини рослини,
мають іменникові основи -бокий, -листий, -стеблий, -зерний (однобокі плоди, одностебла рослина, двозерна пшениця, бобівник трилистий, чотирилиста конюшина). Ад’єктиви одностеблий, двозерний, трилистий співвідносяться з ботанічною нормою і вказують не на кількість частин рослини, а на форму листа,
стебла, особливості плодів та зерен. В узуальному композиті двозерний друга іменникова основа вказує на
обмежену кількість зерен (два зерна) в одному квітковому гнізді: Двозерна пшениця – вид диких і культурних
пшениць: двозернянка [11, с. 221]. Ад’єктивний дериват одностеблий у значенні «той, що росте одним стеблом» указує на суцільність, неподільність стебла і вживається лише у термінологічній біологічній лексиці:
Льон-довгунець – високоросла, одностебла рослина [11, с. 639]. Композит трилистий означує форму листа,
його роздільність натроє; номінує рослину із трійчастими листками: Червоні помпони конюшини, немов їжачки, стовбурчили щетину з трилистих підставок (М. Коцюбинський) [11, с. 259], а також уходить до складу
термінологічного словосполучення бобівник трилистий. Композит чотирилистий виражає парну кількість
листків рослини: Чи конюшина в них цвіте чотирилиста?.. (М Бажан) [9, с. 87].
4. Ландшафт означують напівмотивовані ІАН із постпозиційними компонентами -горбий, -озерий, -хвилий. Композити із компонентами сто-, тисячо- виявляють тенденції метафоризації через гіперболізацію першого компонента числівника з конкретно великим значенням. Ад’єктивний дериват стоозерий номінує водні
простори країни: Хай згребе їх диявол, до друзочки, всі кришталі Штучні зорі свої по країні багна стоозерій
(Ю. Бедрик). У дистрибуції з абстрактним іменником думи ІАН стохвилий, що характеризує водну широчінь, може вживатися у переносному образному значенні: За ластівками налаштуй вітрила і облети країни
і світи, де океани дум його стохвилих, щоб істину свого життя знайти (В. Підпалий) (у значенні «могутні,
потужні») [4, с. 148]. Напівмотивований ІАН тисячогорбий, що характеризує поверхню місцевості, сполучаючись з іменником тьма, уживається в переносному значенні й набуває семантики «той, що характеризується
великою кількістю перешкод»: Скарбів розтрачених підскарбій, Стоїш у тьмі тисячогорбій (Ю. Бедрик) [4,
с. 152].
5. Напівмотивовані ІАН з іменниковою основою -силий указують на силу та міць того, що номінується
іменником, який сполучається з цим композитом: Йде босоніж полями світла доля, І чути дзвін стосилого
стебла (І. Шварко) [9, с. 212] (означує продуктивну силу стебла рослини); Шуми, лісе, шуми... Я вслухаюсь
у шум твій стосилий (Л. Забашта) (у значенні «гучний»);... Невже я Прометей, закутий в ланцюги?! О, де
такий мільйонносилий мотор? (В. Басок) [3, с. 278] (у значенні «потужний»); Він річками мільйонносилими
Йде в пустелю – і там весна (П. Дорошко) [9, с. 180] (означує потужні водні потоки);...ураган мільйонсилий
пройшов... (М. Семенко) [3, с. 279] (номінує страшну, некеровану природну стихію). Композит тисячосилий,
сполучаючись з іменником Бог, набуває контекстуального значення «сильна, міцна людина, яка здатна все
подолати і стати володарем»: Хвилину тому був я чародій. Титан, володар, Бог тисячосилий! (М. Вінграновський) [3, с. 446]. Лексичний плеоназм разом із загальним тлом, утвореним алітерацією, виконує виразну
поетичну функцію: Чорні брови хмари хмурять, вражі сили мури мурять – наша ж сила ще стосила сонцем
землю вколосила (П. Тичина) [9, с. 194].
6. ІАН п’ятизорий так само, як і композит із другою іменниковою частиною -крилий (п’ятикрилий) у
сполученні з іменником зоря беруть участь у створенні позитивної оцінки. Уходячи до складу художніх фігур,
в основі яких лежить знов-таки лексичний плеоназм, композит п’ятизорий характеризує форму, кількість
променів, кутів символу Радянського Союзу – п’ятикутної зірки: Наша отчизна – розкований світ, Наша зоря
– п’ятизора... (М. Рильський) [9, с. 71].
7. У поетиці вживається напівмотивований ІАН стофарий, що означує інтенсивність світла вогню, у
сполученні з іменником сказ він набуває підкреслено негативного забарвлення: стофарий сказ (В. Стус) [4,
с. 148]. Індивідуально-авторський нульсуфіксальний дериват стоіскрий у сполученні з іменником огонь уживається як епітет із виразною позитивною оцінністю: Знов ллється сердечна филя пісень І сльози спливають
на очі, В душі загорівся стоіскрий огень (В. Пачовський) [3, с. 434].
Немотивованих дериватів серед композитів досліджуваного словотвірного типу не виявлено.
Отже, складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати, утворені на ґрунті синтагми «Ч + І» за структурою «Ч
+ І + нульовий суфікс + -ий» з другим несоматичним компонентом, є досить поширеним явищем. Найбільша
кількість дериватів мотивована, оскільки числівник вимагає чіткої синтагми «кількісний показник чогось».
Серед мотивованих – поширені композити з першою основою, що утворена від власне кількісних числівників
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першого десятка, та другою – від іменників, що номінують обчислювані предмети. Напівмотивованість забезпечується не стільки другим компонентом, що вживається в прямому значенні, скільки першим: він номінує
неозначено велику або малу кількість чогось, виступаючи в переносному значенні.
Мотивовані композити досліджуваної лексико-семантичної групи поширені в ботанічній термінології
(громовик багатолистий, любка дволиста, малаксис однолистий, марсилія чотирилиста, проліска дволиста). Уживання дериватів досліджуваної ЛСГ у ботанічній метамові розглянуто в окремій статті [6].
Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати, утворені на базі числвниково-іменникового словосполучення з
другим несоматичним компонентом активно функціонують і в технічній термінології (двозубий гачок, тризубий шип, однокрилий, двокрилий літак, одноголовий зварювальний апарат; дворогий якір). Мотивовані й
напівмотивовані складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з першою числівниковою та другою іменниковою основами активно функціонують у науковому стилі через те, що, з одного боку, відповідають вимогам
терміна – стислості номінації певного поняття, з другого, – відображають тенденції до розширення аналітизму
в утворенні терміна. У конфесійному та офіційно-діловому стилях такі композити не поширені.
Висновки. Серед композитів, утворених на базі синтагми «Ч + І», де другий компонент має сему «несоматичне поняття», в узуальному словотворі найбільшу кількість становлять мотивовані утворення, що називають чітко окреслену кількість того, що названо другим компонентом,. Цим зумовлене їх широке використання в науковій термінології. Семантика напівмотивованих композитів досліджуваної лексико-семантичної
групи заґрунтована на перенесенні значення першого компонента з конкретної кількості на неозначену (зазвичай велику), на основі чого можуть виникати стилістичні засоби виразності, широко використовувані в
художньому мовленні, зокрема в ідіолектах письменників.
Передбачено в перспективі проаналізувати складнонульсуфіксальні а’дєктивні деривати з першою числівниковою та другою іменниковою основою -голосий, -громий, -звукий, -зикий, -стукий, які вказують на
звучання та звукову наповнюваність і відносяться до лексико-семантичної групи з семою «звук».
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ПРОБЛЕМА ІДІОСТИЛЮ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
(на матеріалі роману «Великий Гетсбі» Ф.С. Фіцджеральда)
У статті робиться спроба узагальнити існуючі визначення ідіостилю, проаналізувати його характерні
риси, вичленити найтиповіші стилістичні засоби у лінгвопоетиці письменника.
Ключові слова: ідіостиль, стилістичні засоби, лінгвопоетика, текст, індивідуальний стиль.
В статье сделана попытка обобщить существующие определения идиостиля, проанализировать его
характерные черты, выделить наиболее типичные стилистические приемы в лингвопоетике писателя.
Ключевые слова: идиостиль, стилистические приемы, лингвопоетика, текст, индивидуальный стиль.
The article presents an attempt to generalize the existing definitions of idiostyle, to analyse its characteristic
features, to single out stylistic devices typical of the author’s linguopoetics.
Key words: idiostyle, stylistic devices, linguopoetics, individual style.

Однією з проблем сучасної лінгвістики та літературознавства є вивчення художнього твору як ідейно-естетичної цілісності, явища словесного мистецтва, в якому гармонійно поєднуються та взаємодіють зміст, форма
та структура зображуваного. Ключовим аспектом у розробці цієї проблеми виступає ідіостиль письменника.
Феномен ідіостилю активно вивчався у працях таких мовознавців, як В.В. Виноградов, М.М. Бахтін, І.Р. Гальперін, В.П. Григор’єв, А.І. Іванова, Х.І. Дідух та ін.
Оскільки наукова література не дає однозначного трактування терміну «ідіостиль» [5, с. 100], метою запропонованої статті є узагальнення його визначень, які існують у лінгвістичних джерелах. Поставлена мета
обумовлює такі завдання: визначити характерні риси феномену «ідіостиль», обрати стратегію визначення
особливостей ідіостилю письменника, на конкретному матеріалі (романі Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі») вичленити внутрішньомовні засоби, за допомогою яких відбувається вираження ідіостилю.
Труднощі у висвітленні поняття ідіостилю письменника пояснюється насамперед тим, що це поняття постійно оновлюється. Крім того, в сучасній лінгвістиці і досі немає одного загальновизнаного терміну для позначення сукупності характеристик мовних рис творчості певного письменника [2]. У своїх наукових працях
вчені використовують також такі терміни, як «ідіолект», «індивідуальний стиль», «стильова манера» тощо [3].
Так, А.Л. Ситченко вживає термін «авторський стиль», під яким розуміє цілу систему образотворчих засобів,
яка охоплює як зміст, так і форму літературного твору та виражає життєвий та естетичний досвід кожного
письменника, враховує традиції національної та світової культури [9, с. 48]. А деякі дослідники навіть вважають, що не всі письменники мають свій стиль, оскільки він є найвищим ступенем художньої довершеності,
якого досягають лише окремі майстри [1].
У Літературознавчій енциклопедії ідіостиль визначається, як індивідуальний стиль, в якому виразні
мовні утворення формують своєрідну систему, набувають емоційно-експресивного забарвлення [2, с. 406].
І. Р. Гальперін трактує цей термін як «a unique combination of language units: expressive means and stylistic devices
peculiar to a given writer, which makes that writer’s works or even utterances easily recognizable» [12, с.17]. Х. І. Дідух вважає, що в загальному розумінні ідіостиль – це сукупність глибинних механізмів створення текстового
простору певним автором, які відрізняють його від інших. У більш вузькому значенні ідіостиль пов’язаний з
системою мовностилістичних засобів, характерних для творчої манери певної мовної особистості автора [3].
Існує думка, що до дослідження мовної особистості можна прийти трьома шляхами: перший – визначення
стильової домінанти, особливостей поетики, закономірностей побудови художнього тексту; другий – дослідження співвідношення між індивідуальним стилем автора і нормами загальнонародної мови; третій – вивчення ідіостилю митця у контексті відповідного літературного напрямку [8, с. 528]. У процесі породження
художнього тексту (дійсність – письменник – образ – текст – читач) поверхнева структура його співвідноситься з глибинною структурою. Поверхневий рівень тексту, тобто його мовне оформлення, підпорядковується
цілісній єдності тексту, але мовна форма також є актуалізатором глибинної структури. Використання мовних
засобів підпорядковане розкриттю ідейних та естетичних настанов митця. Мовна картина світу художника
слова є вербальним відображенням світовідчуття письменника, його ціннісних орієнтирів [7, с. 6].
У запропонованому дослідженні ми дотримуємося думки, що основним об’єктом визначення ідіостилю
письменника є мова його художніх творів, сукупність мовно-виразових засобів, які вирізняють письменника
як індивідуальну особистість з-поміж інших художників слова. Тому перш за все ми звертаємо увагу на самобутні зображувально-виражальні мовні засоби, тропи, оригінальні композиційні варіації, форми вислову у одному з найвидатніших романів Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі», основним сенсом якого є проникнення
у «єство» головного героя, а через нього – у сенс «американської мрії» [10, с. 9].
Мова роману є барвистою та образною завдяки лексичним та синтаксичним стилістичним засобам, які використовуються автором.
Так, особливо багатою та численною є палітра епітетів. Серед узуально-асоціативних епітетів знаходимо
такі постійні епітети: terrible pessimist [11, с. 13], brilliant smile [11, с. 27], easy money [11, с. 35], broken heart
[11, с.55]. За допомогою описових епітетів автор дивиться на оточуючий світ очима персонажа-художника:
velvet dusk [11, с. 16], powdery air [11, с. 20], bleak dusk [11, с. 20], wet, grey, little village [11, с. 40]; зображає
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цілу галерею персонажів, їх а) зовнішність (wan, charming, discontented face [11, с. 11], perfectly tangible body
[11, с. 16], slender, worldly girl [11, с. 26]), б) особливості характеру (bored haughty face [11, с. 48], clever shrewd
men [11, с. 49]), в) емоції та почуття (harsh, defiant wistfulness [11, с. 8], unthoughtful sadness [11, с. 13], highly
indignant wives [11, с. 44]). Серед оказіонально-асоціативних епітетів слід відмітити роль іронічних епітетів,
які додають яскраві штрихи до загального реєстру роману. Так, помпезні святкування у домі головного героя
письменник називає «невеличкою вечіркою»: The honour would be entirely Gatsby’s … if I would attend his little
party that night [11, с. 35].
Також типовими для лінгвопоетики роману є такі лексичні стилістичні засоби, як метафора: Inside, the
crimson room bloomed with light [11, с. 17]; персоніфікація: A tray of cocktails floated at us through the twilight [11,
с. 36]; порівняння: The Middle West now seemed like the ragged edge of the universe [11, с. 4].
Одним із способів зображення психологічного стану героїв у романі є писемне вираження невербальної
поведінки персонажів за допомогою лексем voice, eyes, laugh та ін.: absurd, charming little laugh [11, с. 9],
artificial laughter [11, с. 31], incredulous laughter [11, с. 54], low, thrilling voice [11, с. 10], impassioned voices [11,
с. 32], impersonal eyes [11, с. 12], approving eyes [11, с. 42].
Синтаксичні стилістичні засоби в романі виконують різноманітні функції. Вони не тільки додають динамічності розповіді та створюють ритмічний малюнок, але й виражають різні відтінки почуттів та підсилюють
драматичний чи будь-який інший ефект. Так, у реченні That’s what I get for marrying a brute of a man, a great,
big, hulking physical specimen of a – [11, с. 12] письменник звертається до апосіопези з етичних міркувань (незручність називати речі своїми іменами).
Певного смислового та емоційного відтінку висловлюванням у романі надає полісиндетон. Повторення
сполучника and передає нагромадження людей, які збиралися у домі Гетсбі: Also from New York were the
Chromes and the Backhyssons and the Dennickers and Russel Betty and the Corrigans and the Kellehers and the
Dewars and the Scullys and S.W. Belcher and the Smirkes and the young Quinns, divorced now, and Henry L. Palmetto
who killed himself by jumping in front of a subway train in Times Square [11, с. 52].
Ще одним синтаксичним засобом, який є важливим для текстотворення роману, є антитеза, яка робить
особливо виразним контраст та розкриває внутрішню суперечність у душі героя: I was within and without,
simultaneously enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life [11,с. 31].
Отже, у результаті проведеного дослідження можна дійти висновку, що ідіостиль – це сукупність ідейних,
жанрових та мовних особливостей творчості письменника. Вирішальним фактором у розкритті особливостей
ідіостилю письменника виступає мова, адже саме вона несе на собі відбиток авторських уявлень, концепцій,
інтенцій та творчої манери. Так, проаналізувавши роман Ф.С. Фіцджеральда, можемо зазначити, що однією з
складових ідіостилю письменника є стилістичні засоби, серед яких переважають епітети, метафори, персоніфікації, порівняння, апосіопеза, полісиндетон, антитеза, які виражають різні відтінки почуттів, характеризують психологічний стан і поведінку героїв та підвищують емоційний тон оповіді.
Результати дослідження можуть бути використані у викладанні стилістики, лексикології, літературознавства та загального мовознавства. Твори Ф.С. Фіцджеральда є багатим матеріалом для подальшого дослідження ідіостилю автора.
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БРИТАНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ДИСКУРС В ДІАХРОНІЇ: XVIII – XXI ст.
У статті проаналізовано дискурсивну складову мовної особистості та виділено в діахронії феномен маніпуляції як комунікативну та інтеракційну дискурсивну практику британської жінки. Встановлено переважний для кожного з історичних періодів тип дискурсу та проілюстровано, яким чином може відбуватися домінування жінки через маніпуляцію в дискурсі.
Ключові слова: дискурс, маніпуляція як комунікативна та інтеракційна практика, мовна особистість
британської жінки.
В статье проанализирована дискурсивная составляющая языковой личности и выделен в диахронии феномен манипуляции как коммуникативная и дискурсивная практика британской женщины. Установлен превалирующий для каждого исторического периода тип дискурса, а также приведены иллюстрации того, каким
образом может реализовываться доминирование женщин посредством манипуляции в дискурсе.
Ключевые слова: дискурс, манипуляция как коммуникативная и интеракциональная практика, языковая
личность британской женщины.
The article deals with analyzing the discourse component of the language identity and with classifying the
phenomenon of manipulation viewed diachronically as a communicative and a discursive practice of the British
woman. The type of discourse prevailing in each historic period is singled out and illustrations are provided as to how
female dominance can be realized through discursive manipulation.
Key words: discourse, language identity of the British woman, manipulation as a communicative and a discursive
practice.

Дослідження жіночого мовлення нараховує декілька десятків плідної роботи: було сформувано розуміння
гендеру не тільки і не стільки як категорії соціолінгвістики, але як культурного феномену, що відбивається
в мові і конструюється в комунікативній взаємодії індивідів; отримано дані про роль гендерного чинника в
системі мови й мовлення, про специфіку конструювання гендеру в дискурсі, окремі особливості стратегій
і тактик мовленнєвої поведінки жінок; досліджено створення гендерних стереотипи у дискурсі (огляд досліджень див. [6]). Проте, робіт, присвячених вивченню тих змін, яких зазнав дискурс жінки у ході еволюції
британського суспільства написано недостатньо. Таким чином, пропоноване дослідження є, з одного боку,
актуальним, таким, що відбувається у руслі гендерно скерованої прагмалінгвістики, а з іншого – має певну
новизну, оскільки воно виконується у діахронічному річищі.
Об’єктом дослідження є дискурс британської жінки XVIII – XXI ст., а його предметом – характеристики
цього явища в діахронії. Метою роботи є виявлення особливостей кожного етапу формування британського
жіночого дискурсу (XVIII – ХІХ – ХХ/XXI ст. відповідно). Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: дати визначення британського жіночого дискурсу та його носія – мовної особистості англійської жінки; установити переважаючий для кожної з історичних епох тип дискурсу; розглянути
феномен домінування в мовленні й дослідити, яким чином може відбуватися домінування жінки через маніпуляцію в дискурсі; окреслити перспективи подальших розвідок.
Матеріалом дослідження обираємо художні твори британських авторів, написані починаючи з ХVIII ст.,
оскільки саме у цей період англійська мова розвинула сталу літературну норму, яку було реально оформлено
і закріплено у чисельних літературних творах [1, с. 194]. Вважаємо, що матеріал, який відображає принципи
усної мовленнєвої комунікації певної історичної епохи, може бути почерпнутий із художніх текстів, які містять персонажне мовлення, представлене у вигляді діалогу. За цією аналогією для здійснення аналізу особливостей дискурсу сучасної британської жінки залучаємо художні кінотексти, адже їхні базові характеристики
якнайкраще відповідають завданням нашого дослідження: антропоцентричність передбачає, що в центрі, незалежно від конкретної теми оповіді, стоїть людина, і все що робиться в кінотексті має на меті охарактеризувати людину якомога повніше; інформативність – як змістовно-фактуальна, так і змістовно-підтекстова, для
розуміння якої необхідна наявність фонових знань, у т.ч. у галузі культури, літератури, політичні, соціальні
[7, с. 34-35].
Розгляд специфіки жіночого місця в дискурсі пропонуємо здійснювати у межах мовної особистості. Її
первісним визначенням була «сукупність здібностей та характеристик людини, що обумовлюють створення і
сприйняття нею текстів, які відрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною і точністю відображення дійсності та певною цільовою спрямованістю» [5, с. 3-5]. У подальшому теорія мовної особистості
отримала розвиток у вигляді виділення прототипного образу або модельної особистості, тобто типового представника етносоціальної групи, якого можна впізнати за специфічними характеристиками вербальної та невербальної поведінки та виведеної ціннісної орієнтації [4, с. 99]. Аналізувати специфіку епохи можна завдяки саме
модельним особистостям, адже їх найважливішою характеристикою є вплив на все суспільство (у т.ч. приховане або явне домінування), тому вважаємо правомірним досліджувати модельну особистість британської жінки.
Модельна особистість являє собою феномен більш високого рівня – соціально-психологічний прототип представниці британського соціуму. За цією аналогією пропонуємо визначити модельний соціальний клас, тобто
такий прошарок суспільства, який є еталоном поведінки, у т.ч. мовленнєвої для усієї країни. Так, для Англії
ХVIII ст. – це аристократія, ХІХ ст. – середній клас, ХХ-ХХІ ст. – люди, що працюють за певною професією або
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спеціальністю, оскільки у сучасному англійському соціумі поділ на класичні робітничій, середній та вищій прошарки відсутній [11]. Поведінковий аспект модельної особистості, і, ширше, усього модельного соціального
класу, є опосередкований цінностями, що їх сповідує суспільство у певну історичну епоху, включає вербальну
та невербальну складові; остання реалізується в нашому дослідженні мовною особистістю британської жінки.
Структурно мовна особистість має три рівні: вербально-семантичний, який відображає ступінь володіння
мовою; когнітивний, на якому відбувається актуалізація та ідентифікація релевантних знань і уявлень, характерних для мовної особистості, які в свою чергу створюють колективний та (або) індивідуальний когнітивний
простір; цей рівень передбачає відображення мовної моделі світу особистості та її культури; прагматичний,
який охоплює мотиви та цілі, що є рушійною силою розвитку мовної особистості. Недоліком цієї моделі вважаємо її ієрархічність: вищим є прагматичний рівень, середнім – когнітивний і нижчим – залежний від двох
перших вербально-семантичний рівень. На нашу думку ці рівні повинні перебувати у відносинах взаємної
доповнювальності [4, с. 28], тому вводимо поведінковий, пізнавальний і ціннісний плани [4, с. 26] мовної особистості британської жінки. Нижче розглянемо детальніше специфіку першого, поведінкового, рівня.
Поведінкові характеристики мовної особистості британської жінки – це сукупність вербальних індексів,
що визначають аналізовану особистість як тип, тобто її дискурс. Останній трактуємо у річищі прагмалінгвістики, підсумовуючи визначення останніх десятиліть [2, 8, 9 та ін.] як особливе використання мови для відображення особливої ментальності, у нашому дослідженні жіночої, як соціальну діяльність у рамках певного
соціуму, або мовлення, занурене в життя, цілеспрямовану соціальну дію, компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості. Отже, британський жіночий дискурс – це мисленнєво-комунікативний феномен, процес та результат мовленнєвої діяльності британської жінки, який відбиває її соціальний
стан і ментальність певного історичного періоду.
За соціолінгвістичним критерієм виокремлюють інституційний та побутовий типи дискурсу [4]. Можна
простежити певну еволюцію типів дискурсу, притаманних британській жінці. Для ХVIII ст. домінуючим є побутовий дискурс, а у його межах – жанр світської бесіди, наприклад, пані Кендер, світська левиця, розпочинає
бесіду із загальноприйнятного стереотипного привітання-питання:
Mrs. Candour. My dear Lady Sneerwell, how have you been this century? – Mr.Surface, what news do you hear?
– though indeed it is no matter, for I think one hears nothing else but scandal. (R. Sheridan)
У ХІХ ст. також переважає побутовий тип дискурсу, проте, оскільки має місце мінімальне залучення жінки
у професійну діяльність (у справах благодійності, економкою, вчителькою, тощо), можна виділити зародок інституційних форм для англійського жіночого дискурсу. Наприклад, відповідно, обговорення світського життя
(тема, знайома всім жінкам, що обумовлює найбільшу частотність у даному типі спілкування) та пояснення
причин, які змушують її займатися благодійною діяльністю:
Mrs. Cowper-Cowper: Good evening, Mr. Dumby. I suppose this will be the last ball of the season?
Dumby: Oh, I think not. There’ll probably be two more (О. Wilde).
Lady Markby: [Stand] on your head, child? Oh! I hope not. I believe it is most unhealthy. (Takes a seat on the sofa
next Lady Chiltern.)
Mabel Chiltern: But it is for an excellent charity; in aid of the Undeserving, the only people I am really interested
in. I am the secretary, and Tommy Trafford is treasurer (О. Wilde).
У ХХ-ХХІ ст. англійська жінка будує кар’єру як у сім’ї, так і за її межами, тому для неї однаково значущим
є як побутовий, так й інституційний дискурс, причому останній поділяється на основі фактичного матеріалу
на чисельні підвиди (науковий, діловий, юридичний, медичний, тощо). У наведеному нижче прикладі старший інспектор Департаменту кримінального розшуку Столичної поліції у своєму мовленні виступає перш за
все професіоналом, проте як жінка вона може не згадуати свою родину:
– Where are the parents in all this? If my kid had missing for the best part of a day, I’d be going spare! You and
me both.
– We’ve sent his photo to all the other constabularies, just in case his parents do a walk-in. There’s been nothing.
– How’s the response to the media appeal?
– Lots of call, lots of sympathy, but so far no leads.
– And you’ve checked with Missing Persons?
– Yep.
– And what has the porter got to say?
– Michael Hunter? Strictly «See no evil».
– So, no witnesses, no evidence, no forensics. (Law and Order: UK)
Домінування в інституційному та побутовому дискурсі є темою багатьох розвідок в лінгвістиці (див., наприклад, огляд [3, с. 13-17]). Окремим випадком домінування у дискурсі виступає маніпуляція співбесідником, яку розуміємо як комунікативну й інтеракційну практику, у межах якої маніпулятор здійснює контроль
над людьми, як правило, проти їхньої волі або інтересів [3, с. 255]. Жінка завжди «являла собою «владу поза
троном» в оточуючому маскулінному світі, яка нав’язувала свою волю тільки силою особистості, вміло спрямованими чарами, іноді підлістю або вигаданою хворобою – така жінка могла являти грізну силу» [10, с. 88].
Маніпулювання як засіб реалізації домінування у дискурсі в нашому матеріалі найбільш яскраво виражене
у комунікативній ситуації «Флірт» у жіночому дискурсі ХІХ ст., яка охоплює 10% усіх стереотипних ситуацій спілкування вікторіанської жінки [6]: для британської жінки ХІХ ст. шлюб та створення родини були
частиною стандартного життєвого шляху [10, с. 3], а йому, у свою чергу, передував флірт. Нами виявлено,
що маніпулятивна поведінка жінки, яка відтворюється у вікторіанському жіночому дискурсі, реалізується за
допомогою наступних способів (повна номенклатура розроблена Т. ван Дейком [3]):
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• семантична макроструктура (вибір теми діалогу, центром якого є чоловік):
Сlara. (…) Ha! ha! – Sir Frederick – excellent – excellent! you are so entertaining – ha! ha! (Bulwer-Lytton, 76).
• локальні мовленнєві акти, які вживаються для підтримки глобальних мовленнєвих актів (у нашому випадку актуалізація в мовленні дискурсивного принципу ввічливості, наприклад, за допомогою стратегії «Висловлюй оптимізм»):
Green [speaking as he comes down]. Excuse me, Emily! Anything but the Rotunda; if your mama likes music let
her enjoy it.
Emily. I’m sure the music’s very nice, Mr. Jones (Taylor, 234).
• уживання «позитивних» лексичних одиниць, наприклад, емоційно забарвлених прислівників, для характеристики співрозмовника і його дій:
Algernon: Did I give you this? It’s very pretty, isn’t it?
Cecily: Yes, you’ve wonderfully good taste, Ernest. It’s the excuse I’ve always given for your leading such a bad
life. (Wilde, 59).
• локальний синтаксис (гіперболізація для створення підкреслено позитивного змісту, наприклад, за допомогою модального дієслова shall як маркеру обіцянки/наміру):
Wyatt. Oh dear! is that an omen?
Lotty. No, Jack, nothing shall ever part us again. It was all my fault, Jack; I did so want to say it. Nothing shall
ever part us again (Albery, 426).
Отже, загальною маніпулятивною стратегією інтеракції в комунікативній ситуації «Флірт» є створення
дихотомії «ми» – «вони»: перша має абсолютно позитивну саморепрезентацію, на відміну від другої, репрезентація якої є імліцитно негативною. Таким чином жінка створює на рівні короткострокової, довгострокової
та соціальної пам’яті позитивний образ самої себе як невіддільної від співбесідника, який, у свою чергу починає дивитись на співрозмовницю не як на одну із світських знайомих, а як на наречену, і йому залишається
лише освідчитись, оскільки розподіл соціальних ролей у вікторіанському суспільстві залишався традиційнопатріархальним.
Таким чином, на основі отриманого з літературних та кіно-джерел автентичного дискурсу британської
жінки ХVIII-ХХІ ст. можемо зробити висновок, що її мовлення еволюціонує від суто побутового до професійно-спрямованого (із зародками професійного у другій половині ХІХ ст.). Аналізоване жіноче мовлення містить ознаки маніпуляції: у такий спосіб жінка реалізує спробу домінування у дискурсі та, ширше, у суспільстві. Перспективою подальших розвідок вважаємо розбудову дискурсивної особистості британської жінки,
яка полягає у доповненні започаткованого у цій роботі розгляду динаміки мовленнєвої поведінки британської
жінки невербальною складовою і порівняння в діахронії, яких змін зазнала вищезгадана поведінка.
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АЛЮЗІЯ У РОМАНІ РІЧАРДА АДАМСА «WATERSHIP DOWN»
Розглядаються види алюзії у творі Р. Адамса «Watership Down», завдяки яким казка про пригоди кроликів,
що вміють говорити, набуває ознак соціального роману з власним історичним, культурним, політичним контекстом.
Ключові слова: алюзія, функції і види алюзії, соціальний роман.
Рассматриваются виды аллюзии в произведении Р. Адамса «Watership Down», благодаря которым сказка о говорящих кроликах приобретает черты социального романа со своим собственным историческим,
культурным, политическим контекстом.
Ключевые слова: аллюзия, функции и виды аллюзии, социальный роман.
The article deals with the types of allusion in «Watership Down» by R. Adams; due to this trope a tale about talking
rabbits acquires the features of the social novel with its own historical, cultural and political context.
Key words: allusion, functions and types of allusion, social novel.

Об’єктом нашого дослідження є відомий роман британського письменника Річарда Адамса «Watership
Down», предметом – стилістичне явище алюзії, що широко використовується у творі. Актуальність дослідження обумовлена перспективою розгляду алюзії як засобу створення вертикального контексту твору та
реалізації його інтертекстуальних зв’язків. Мета роботи полягає у дослідженні ролі алюзії у творі, який за
формою є байкою, а за змістом – дослідженням динаміки розвитку і становлення суспільства. Мета роботи
обумовлює необхідність вирішення таких завдань: розглянути суть стилістичного явища алюзії, її текстові
функції і види; визначити види алюзії у тексті роману, що розглядається; визначити роль алюзії у трансформації контексту роману.
Слово «алюзія» в перекладі з латинського «allusion» означає «жарт, натяк». Незважаючи на те, що саме
слово «алюзія» з’явилося в багатьох європейських мовах ще у XVI столітті, а термін «алюзія» давно використовується в зарубіжному мовознавстві і літературознавстві, саме явище почали активно вивчати лише наприкінці XX століття [2, с. 83].
У визначенні І. В. Арнольд алюзія – прийом вживання якого-небудь імені або назви, що натякає на відомий
літературний або історико-культурний факт, – це стилістична фігура референційного характеру, яка спирається на екстралінгвістичні пресуппозиції того, хто говорить, і того, хто слухає, автора і читача, на історико-культурний компонент їх фонових знань [1, с. 25]. Індикаторами алюзивного процесу можуть служити нерівноцінні в лінгвістичному плані мовні одиниці: слово, словосполучення, висловлювання [5].
Про що б не йшла мова, автор завжди може передати своє бачення ситуації за допомогою алюзії. О. М.
Дронова виділяє такі функції алюзії в тексті [3]:
– оцінно-характеризуючу – вказівка на якості героя;
– оказійну – посилання на історичні факти та особистості для відтворення духу епохи, в яку розгортається
дія твору;
– конструктивну – через алюзію в тексті здійснюється розкриття певної теми, що об’єднує всі його частини
в інформаційну єдність;
– прогнозуючу – перед текстом наводиться епіграф, в якому міститься натяк на те, про що йтиме мова у
творі.
Алюзія використовується заради вираження певного алюзивного смислу. Створюючи алюзію, автор вкладає в неї певний смисл, який розшифровується / інтерпретується читачем або слухачем. Процес створення та інтерпретації алюзивного смислу є індивідуальним (характерним для даної алюзії) і, певною мірою,
суб’єктивним (можливі різні інтерпретації однієї і тієї ж алюзії різними реципієнтами) за своєю природою [7].
Е. Кузнєцова виділяє такі основні етапи інтерпретації смислу алюзії [7]:
– ідентифікація алюзії з алюзивним фактом;
– формулювання буквального значення алюзії на підставі прямих значень;
– формулювання смислу алюзивного факту;
– аналіз трансформації смислу алюзивного факту під впливом нового контексту його вживання (у разі
прямої алюзії);
– аналіз трансформації смислу тексту-першоджерела в результаті лінгвістичної трансформації тексту-першоджерела і нового контексту вживання (у разі непрямої алюзії);
– формулювання алюзивного смислу.
Розшифрування алюзії потребує наявності у автора і читача спільних загальних знань. Процес актуалізації
реципієнтом алюзії включає в себе [4]:
– розпізнання маркера – якщо алюзія слабо виражена, читач може не помітити її присутності;
– модифікацію первинної інтерпретації частини тексту – на цьому етапі відбувається зміна початкового
розуміння тексту, що містить алюзію;
– активацію тексту, що читається – під час читання тексту реципієнт закріплює прочитане в короткочасній
пам’яті. Активація кожної ідеї активізує суміжні з нею ідеї. Цей процес продовжується до тих пір, поки подальша активація суміжних припущень не змінить припущення в цілому у творі, що інтерпретується.
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Класифікують алюзію за різними критеріями. Так, М. Д. Тухарелі пропонує дві класифікації алюзії – за її
семантикою та за структурою [6]. За семантикою виокремлюються такі види алюзії:
а) антропоніми – власні імена; зооніми – імена тварин, птахів; топоніми – географічні назви; космоніми
– назви планет, зірок; ктематоніми – назви історичних подій, свят тощо; теоніми – назви богів, демонів, міфологічних персонажів;
б) біблійні, міфологічні, літературні, історичні та інші реалії;
в) алюзія може локалізуватись у відгомонах цитат, контамінаціях, ремінісценціях та інших видах алюзивних цитат.
У англомовних словниках наводять такі види алюзії [8, с. 9; 9, с. 42-43]:
– алюзія як посилання на певні події (topical allusion);
– особистісна алюзія як посилання на факти біографії письменника (personal allusion);
– метафорична алюзія, метою якої є передача додаткової інформації (metaphorical allusion);
– імітативна алюзія, яка імітує стиль інших письменників (imitative allusion);
– структурна алюзія, яка відображає структуру іншого твору (structural allusion).
Існує також класифікація алюзій за тематичною приналежністю алюзивного факту [7, с. 19-25]. За цим
принципом алюзії поділяються на такі класи:
– літературна алюзія;
– кінематографічна алюзія (висловлювання з популярних кінофільмів і мультфільмів);
– алюзія на твори інших видів мистецтв (як правило, назви творів образотворчого мистецтва);
– історична алюзія (посилання на будь-які історичні факти, історичні постаті, включаючи посилання на
висловлювання історичних осіб або твори, що описують історичні події);
– політична алюзія (посилання на загальновідомі політичні факти або політичні постаті).
***
Твір Річарда Адамса «Watership Down» є байкою з яскраво вираженими ознаками соціального роману. Це
один із зразків англомовного твору, який вражає не тільки своїм сюжетом, але й багатством мовних засобів.
З-поміж різноманітних тропів, до яких вдається автор, описуючи буденне життя диких кролів, «суспільний
устрій» різних крільчатників (від тиранії до демократії), героїчні пригоди маленької кролячої спільноти, члени
якої вірять у можливість змін на краще, уважний читач у першу чергу звертає увагу на різноманітні види алюзії. Пригоди кроликів сприймаються не як казка про тварин, що розмовляють. Значущість питань, що розглядаються у творі – боротьба з тиранією, засади демократичного суспільства, відповідальність перед громадою,
почуття обов’язку, чесність, самопожертва, ставлення до слабких, відношення до природи, мистецтво як форма збереження соціальної пам’яті та як ідеологія, міфологія та інші, – перетворюють захоплюючий бестселер
на серйозний роман, який віддзеркалює проблеми людського суспільства. І не в останню чергу це досягається
завдяки майстерному використанню алюзії.
На цьому етапі дослідження ми можемо констатувати наявність таких видів алюзії у романі Р. Адамса
«Watership Down»:
– посилання на твір «The Private Life of the Rabbit» натураліста Рональда Локлі;
– посилання на літературних, міфологічних персонажів, героїв народного етносу (Robin Hood – мужня
людина, захисник слабших; John Henry – герой, що бореться з загрозливими технологіями; Brer Rabbit – літературний персонаж, чиї пригоди описуються у творі «Uncle Remus» Дж. Харріса; Одіссей – гомерівський
персонаж, мандрівник, хитра, кмітлива людина; Кассандра – героїня грецької міфології, провидиця);
– епіграфи (усім 50 розділам та епілогу роману передують епіграфи з творів різних авторів: поетів –
В. Шекспіра, Г. Вона, Р. Браунінга, В. Одена, В. Блейка, Р. Джеферса, В. Єйтса та ін.; романістів – Т. Харді, Ф.
Достоєвського, К. Грема, Ф. Томпсона та ін.; філософа – Платона);
– біблійні тексти (одна з історій Кегара перегукується з біблійною історією про Ноїв ковчег, кроляча міфологія – зі сказаннями про створення світу);
– політичні реалії (у романі наведено опис чотирьох форм суспільства з різним соціальним устроєм – традиційної конституційної монархії, суспільства на кшталт соціалістичного, фашистської диктатури, демократії;
доволі прозоро автор натякає на дві історичні особи – Наполеона з його планами захоплення Європи і Гітлера
з його маніакальним прагненням встановити концтабірний режим у суспільстві).
На цьому етапі нашої роботи залишається поза увагою таке явище, як запозичення стилістичних характеристик окремих літературних або усних жанрів – міфів, поезії, усної розповіді-історії, дитячих промовлянь,
які разом з алюзією цементують текст і реалізують його зв’язки з іншими текстами, породжуючи нові імпліцитні смисли. Отже, можемо зробити попередній висновок: окрім зазначених вище функцій алюзія виконує
функцію утворення соціального контексту у художньому творі та реалізації інтертекстуальних зв’язків.
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Стилістичні особливості літературного портрета
(на прикладі газети «Столичні новини»)
У статті розглядаються стилістичні особливості жанру літературного портрета, детально аналізуються роль та призначення стилістичних фігур, художніх засобів та тропів, використаних у конкретних
літературних портретах газети «Столичні новини».
Ключові слова: жанр, портретистка, літературний портрет, стилістична фігура, троп, художній засіб.
В статье рассматриваются стилистические особенности жанра лыитературного портрета, детально
анализируются роль и предназначение стилистических фигур, художественных средст и тропов, использо
ванных в конкретных литературных портретах газеты «Столичные новости».
Ключевые слова: жанр, портретистика, литературный портрет, стилистиечкая фигура, троп, художественное средство.
The article deals with the stylistics features of the genre of literary portraits, detailed analysis of the role and purpose of stylistic figures, art facilities and trope used in specific literary portraits of the newspaper «Stolichnye novosti».
Keywords: genre, portretystka, vignette, stylistic figure, trope, art facilities.

Зі здобуттям Україною незалежності національна журналістика отримала «друге дихання»: бурхливо розвиваються вже наявні, традиційні жанри, з’являються нові, відроджуються забуті. Серед останніх привертає
увагу жанр літературного портрета.
Актуальність теми пов’язана з поступовим відродженням жанру літературного портрета в українських
ЗМІ та рядом помилок, яких припускаються журналісти при написанні портретних матеріалів. У сучасній
комунікації усі художньо-публіцистичні жанри набувають нових стилістичних особливостей, що пов’язане з
оригінальними підходами та задумами українських авторів.
Історіографія питання: Жанрові особливості літературного портрета розглядали такі науковці, як Воронова М.Ю. [2], Шкляр В.І. [9], Учонова В.В. [8], Колосов Г.В. [6] та інші. Питання функціонування стилістичних засобів у обраному різновиді жанру портрета, розглядалось лише на теоретичному рівні, саме тому ми
звернулись до цієї проблеми.
Об’єктом наукової розвідки обрані літературні портрети, опубліковані на шпальтах масового видання
«Столичні новини»
Предмет дослідження: стилістичні особливості, використані при написанні літературних портретів Оксаною Забужко і Юрієм Андруховичем.
Новизна дослідження обумовлена практичною метою розвідки, яка полягає у детальному аналізі окремих
стилістичних засобів в обраних літературних портретах, та вивченні їх функціонального призначення.
Літературний портрет – жанр, який поступово розвивається у сучасному українському медіа-просторі.
Проте журналісти обираючи темою для матеріалу життя та творчість письменників, часто помилково обмежуються сухим викладом біографії або вираженням надто емоційного ставлення до свого персонажа. Для того,
щоб написати гарний портрет, журналіст має добре володіти різними прийомами і засобами відображення
дійсності та створення цікавої образної системи. Потрібно не лише ретельно підібрати факти, проаналізувати
та скомпонувати їх, а й знайти відповідну форму для їх вираження.
Портрет та його різновид – літературний портрет належать до жанру нарису. Останній, у свою чергу, вважається королем художньо-публіцистичних жанрів через складність його написання. Характерними особливостями нарису є документальність, достовірність фактів та художність. Те, що цей жанр вимагає дотримання
естетичних законів, часто накладає на нього обов’язки художнього твору. Не дарма журналістику пов’язували
з літературною діяльністю. Для письменника «важливе мистецтво словесної творчості, мистецтво створення
характерів та типів, а для журналіста це мистецтво полягає в особливому освоєнні соціального часу, в якому
знаходить відображення і злоба дня, й історія сучасності, і ретроспектива, і перспектива людської життєдіяльності, що має актуальне соціальне призначення» [5]. Спільність публіцистики та літератури полягає в описі
дійсності, реального життя, створенні власної реальності на основі досвіду. Таким чином, у будь-якому творі
можуть мати місце одночасно дві постаті – образ героя та образ самого автора. Але головна спільність – у
використанні зображальних засобів, елементів художньої типізації, які варто проаналізувати у контексті стилістичних особливостей літературного портрета.
Розглянемо стилістичні особливості літературного портрета на прикладі масового видання «Столичні новини». Для аналізу обрані три критико-біографічні есе-портрети: «Поет і його ролі» (присвячений Миколі
Вінграновському), «Ціна Вінні-Пуха» (до ювілею Алана Мілна) Оксани Забужко та «Анджей Стасюк: більше
не культ» (про Анджея Стасюка) Юрія Андруховича.
Критико-біографічний портрет-есе – це суб’єктивно-авторський портретний вид, що характеризується безпосередньою присутністю автора, оповіддю, яка ведеться від першої особи, розкутістю асоціацій, що
об’єднуються внутрішньою авторською логікою, і відвертим оцінюванням персонажа, вираженням авторського особистого (прихильного чи негативного) ставлення до нього [2, с. 37-38] .
Отож, літературним портретом називають публіцистичний твір, головним героєм якого є письменник. Завершений образ особистості письменника можливий за умови вдалої комбінації та взаємопроникнення біо© А. М. Нечипорук, 2014
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графії і творчості героя. У портреті автор не лише дає характеристику своєму персонажу, але й описує його
життя, почуття, стосунки задля розкриття внутрішнього світу письменника.
На думку В.І. Шкляра, «портрет у публіцистиці часто виступає як своєрідний аналог характеру героя. Він
дає можливість наочно, зримо побачити героя, і в цьому плані він стимулює читацьку уяву. Інша його функція
– допомогти через виділення якихось зовнішніх деталей зазирнути у світ душі людини, у світ його емоцій та
почуттів» [9, с. 44].
Серед художніх зображальних засобів, які використовуються для написання літературного портрета, –
пейзаж, художня деталь, мовна характеристика, діалог та ін., основне завдання яких полягає у естетизації
тексту, деталізації авторських образів та наближенні портрета до реального об’єкта. Такі засоби слугують
для формування внутрішньої естетики тексту. В.В. Учонова відзначає, що «природа художньої виразності
реалізується головним чином у формуванні специфічного естетичного феномену, у залученні читача, слухача,
глядача до естетичного переживання, до комплексу естетичного сприйняття. Подібне залучення до співпереживання передбачає не лише знайомство читача із документально-виражальними фактами, не лише логічно
переконливе з’ясування їх соціально корисних та соціально негативних зв’язків, але й використання документальних даних в особливій художній інтерпретації. Остання передбачає прагнення і здатність автора поставити документальні фрагменти в такий контекст їх авторського сприйняття, в якому ці фрагменти набувають
додаткового об’ємного та багатозначного смислу» [8, с. 161] .
Художня деталь є одним із найважливіших засобів літературного портрета, адже для того щоб усебічно
охарактеризувати героя, потрібно детально описати зовнішність, манери, обстановку, в якій живе герой. Г.В.
Колосов наголошує, що «конкретні деталі демонструють життя не в абстрактних, а в індивідуальних проявах.
Окремі, нехай навіть цікаві дрібні спостереження тільки тоді знаходять собі місце в нарисі, коли їх зв’язує
сила узагальнення. Опис різних картин життя, певних рис людей за допомогою конкретних деталей подається для розкриття їхнього внутрішнього змісту, стану сутності, для виявлення психології й світогляду героїв.
Конкретна деталь сприяє закінченості портрета, робить образ відчутним, зримим» [6, с. 35-36] .
Одна незначна деталь може стати ідентифікаційною ознакою письменника, або ж, нанизуючи їх у систему
образів, створити цілісну характеристику персонажа. Така ознака зумовлює наявність репортажних особливостей у жанрі портрета – вміння звертати увагу на деталі та подавати їх у цікавій формі. Саме це реалізував
Юрій Андрухович у своєму портреті «Анджей Стасюк: більше ніж культ»: «…він передплачує довідники з
вогнепальної зброї та розводить віслюків і лам у своєму хазяйстві. Уночі стереже церкву, розмовляє з духами, переважно лемків – тих, які поховалися в землю від депортації» [1]. Такі незначні деталі створюють образ
містичного, загадкового, проте сміливого та авантюрного чоловіка, що викликає інтерес читача до особистості письменника та його творчості. Проте журналіст має бути обережним, адже заснований на принципах
точності, портрет не може містити зображення вигаданої зовнішності героя.
Пейзаж у літературному портреті використовується не лише для фоновості. Серед його завдань – опис обстановки, ретроспектива, пом’якшення загальної тональності, а іноді – створення емоційної зав’язки, як у портреті
Оксани Забужко «Ціна Вінні-Пуха». Для розкриття внутрішнього світу Алана Мілна авторка проектує ситуацію
на себе, ведучи оповідь від першої особи. Свій матеріал вона починає з опису дитячої книжки: «…Мені подарували книжку, на обкладинці якої пухнастий жовтий ведмедик, сп’явшись на стільця, цікавим оком зазирав у
прочинені дверцята буфету» [3]. На цьому прикладі критико-біографічного портрету-есе можна виділити такі
особливості, як присутність у творі образу автора, суб’єктивної оцінки героя та довільний вибір композиції.
Не обов’язковим, але потрібним елементом портрета є діалог і цитата. Вони не тільки надають динаміки
тексту, демонструють особливості творчості письменника, але можуть бути одним із образів, який розкриває
закладену автором ідею. У портреті Оксани Забужко «Поет і його ролі», присвяченому Миколі Вінграновському, авторка використовує рядки з віршів поета не тільки для демонстрації залежності змісту творів від
емоційного стану автора, але створює порівняльний аналіз минулого та сьогодення на прикладі сприйняття
цитованої поезії різними віковими групами: «Провідна тема вистави – тема не так «розкошів», як історичного «розору» шістдесятництва – мовби перенеслася з кону в зал і продовжилась в його реакції: діди
оповідали внукам про свою молодість, а ті слухали, наче про Троянську війну» [4]. В іншому портреті «Ціна
Вінні- Пуха» Оксана Забужко використовує діалог із дитячої книжки «Вінні-Пух», роблячи його емоційним
піком, болючим спогадом дитинства, тезою-образом, від якого розгортаються наступні аргументи та образна
система: «Не пригадую, щоб якась інша сцена любовного прощання в світовій літературі справила на мене
таке враження, як ця – в чотири роки» [4].
Серед художніх засобів, які створюють стилістичну особливість портрета чільне місце посідають стилістичні фігури – особливі мовні звороти, що застосовуються для підсилення виразності, створення колоритності
тексту. Розглядаючи мовлення портрета, ми можемо виділити окремі слова або словосполучення, використання яких зумовлене цілями автора, його індивідуальною манерою та які можна віднести до особливостей жанру.
Наприклад, у портреті «Анджей Стасюк: більше не культ» Юрій Андрухович намагається наблизити свого героя до читача, а тому підбирає такі деталі та факти, які б змінили ставлення читача до героя, адже «він
усього лиш один із нас»: «він знає багато поганих слів», «зубрівку» він змішує з яблучним соком», «розбита
друкарська машинка», «облуплені генделики», «кисле пиво», «передплачує довідники з вогнепальної зброї»,
«тряскі попутки», «підозрілі барлоги» тощо. Таким чином автор, з одного боку, доводить свою обізнаність
у біографії письменника, його соціальному оточенні, засвідчує особисте знайомство з героєм, з іншого боку,
занурює реципієнта у різнобарвний світ свого героя. Розповідаючи про персонажа, Юрій Андрухович надає
багато інформації й про себе, що зумовлене видовими ознаками критико-біографічного портрета-есе.
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Використання іронії надає більш точну емоційно-експресивну характеристику героя, як, наприклад, у портреті Юрія Андруховича «Анджей Стасюк: більше не культ»: «Він розбещує молодь, бо вона любить його
читати». Автор, з одного боку, критикує свого героя, створює йому негативний імідж, з іншого, – вказує
на його популярність, а отже цікавість, каталізатором чого стає «молодь». Відповідно до ознак критико-біографічного портрету-есе, цей художній троп демонструє взаємопроникнення фактів з творчості та біографії
письменника, виражає художньо-критичне ставлення автора до свого героя.
Значного експресивного значення тексту можуть надати і жаргонізми – емоційно забарвлені слова, які
використовуються групою людей, об’єднаних спільними інтересами. Підставою для використання жаргону
портретистом може бути бажання зіронізувати, критично оцінити світ свого героя, показати свою обізнаність в особливостях мовлення об’єкта дослідження. Так, Юрій Андрухович часто використовує жаргонізми
у своєму тексті: «він паскудно впливав на зеків», « в його Європі ще досі сидять по облуплених генделиках».
У даному тексті такі лексеми слугують як для відображення авторського стилю, так і для експресивності при
характеризуванні життя героя.
Для створення ефекту присутності читача, своєрідного діалогу з аудиторією журналіст звертається до риторичних запитань та вигуків. Автор не лише практикується у вишуканості впорядкування слів, але й докладає зусиль у доборі слів та образів для максимального сприйняття читачем матеріалу. Найчастіше ці стилістичні фігури використовуються на початку та в кінці портрета, як, наприклад, у Єфима Барана «Нестерпна
прозорливість сліпців», де автор ставить запитання на початку твору, відповідає на них у процесі розповіді,
проте залишає запитання без відповіді у кінці, дозволяючи читачеві самостійно домислити образ, оцінити
його. На противагу попередньому, портрети Оксани Забужко буквально пронизані емоційними репліками,
побіжними емоційними коментарями-роздумами у вигляді вставлених конструкцій у дужках: «Це робота на
межі можливого – «на грані фолу» (переважна більшість «вінграновської» поетики працює «на грані фолу!)»
або «Зате прекрасно пам’ятаю (і досі гірчить!) ту доглибну особисту образу» [4] та ін.
Завдяки залученню градації автор може застосувати наростання експресивних характеристик персонажа:
«…він не геній, не месія і навіть не вундеркінд на пенсії» [1] або «невротично-нерівної, «по-агітківському»
хапливої, раз у раз міченої стилістичними «зривами голосу», однак, безперечно, живої й температурно досить-таки розжареної спроби» [4]. Такий прийом надає особливої насиченості стилю автора, що зумовлює
зростання емоційної напруженості тексту, стимулює зацікавленість чатача.
Одним із різновидів градації можна вважати використання синонімів – слів, близьких за значенням, але
часто різних за стилістичною належністю. Адже за словами класика української літератури, «багатство синонімів – одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміле користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці – невід’ємна прикмета доброго стилю, доконечна риса справжнього
майстра» (Максим Рильський) [7; с.25]. Так, підібравши кілька синонімів до одного й того слова, ми можемо
стилістично по-різному схарактеризувати одне поняття, зберігаючи при цьому наростання емоційності: «…
тримався з тією брутальною, просто-таки комісарською розв’язністю й нецеремонністю»; «цілий рік він
працьовито домагався слави «дорослого», «серйозного» письменника» [4].
Антоніми як засіб увиразнення авторського мовлення використовуються значно рідше від синонімів, хоча
і виконують суттєву текстотворчу і емоційну функцію. При цьому досліджувані автори використовують як
загальномовні (поміж зруйнованим і ще не збудованим домом; тамтешні дороги – це бездоріжжя; Ясна
Поляна, чи, краще сказати, Чорна Галявина у Ю.Андруховича, невдалося перемінити... ні за життя, ні по
смерті в О.Забужко), так і контекстуальні антоніми (так розпізнають справжніх письменників або серійних
убивць у Ю.Андруховича; історія «розкошів і розору» українського шістдесятництва; не рукотворне діло, а
сама «природа»; перенеслася з кону в зал в О.Забужко), Такі протиставлення, заперечення є досить сильним
стимулятором читацької уваги, зацікавлення на подальшому розвиткові авторської думки.
У своєму портреті Юрій Андрухович використовує також повтори – нагромадження однотипних мовних
елементів. Однотипна конструкція речень, що слідують одне за одним, створює ефект наростання емоційної напруги: «Орган його любові – здорова пам’ять. Орган його дихання – це сигаретна пачка. Орган його
письма – це розбита друкарська машинка» [1]. Автор використовує посилювальний повтор, що передбачає
використання однієї і тієї ж лексеми, але із постійною заміною поруч розташованих слів для посилення інформативності й виразності цієї частини тексту. Художній засіб застосований на початку твору, що надає тесту
ефектності та емоційності, зацікавлює читача, зосереджує його увагу на логіці автора, оригінально підкреслює особливості героя.
Неабиякої вишуканості публіцистичному твору надають метафори – слова, вжиті в переносному значенні
для створення образності [1]. Мета використання таких засобів – надати матеріалу особливого емоційно-експресивного забарвлення, певним чином оцінити об’єкт опису, але при цьому естетичні, художні елементи
творення портрета не мають переважати над документальними. У досліджуваних творах метафорами акивніше користується Оксана Забужко, увиразнюючи свої тексти такими цікавими, нестертими метафорами, як
делікатна, всміхнена іронія; традиція залишила в спадок, метання від жанру до жанру, довгопошукувана і
впала на нього слава, література «канібальствує» [3]; культурний профіль, трощити дівочі серця, розжарена спроба повідати історію [4] та ін. Наприклад, у реченні «Велика література завжди «канібальствує»,
вживаючи собі на страву живу плоть і кров» Оксана Забужко за допомогою розгорнутої метафори одушевляє
літературу, надає їй людських ознак, чим освіжає, активізує читацьку увагу. Юрій Андрухович дещо рідше
звертається до метафори: скривджена історична пам’ять, орган дихання – сигаретна пачка [1]. Також особливістю стилю Ю.Андруховича-журналіста можна вважати мінімальне використання епітетів (справжній
письменник, героїчний малюк-«фіат», задрипане безлюддя), чим досягається лаконічність думок, чіткість їх
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формулювань. Тексти Оксани Забужко, навпаки рясніють епітетами, часом досить несподіваними: пухнатий
ведмедик, безособова юрба, хрипкувато-приблатньонний баритон, неоковирний переклад, всміхнена іронія,
безмисна легковажність, відвічний тягар розуміння [3]; невротично-нерівна прем’єра, флейтовий тембр,
дитинно-невимушена легкість, пекучий красень, пронизлива інтуїція [4]. Епітет у О.Забужко може створити
образ, надати йому певної індивідуальності, рідше –стереотипності, створюючи певний візуальний ряд для
читача: «бридка, коричнева клякса-відмідь хрипкувато-приблатньоним голосом Євгенія Леонова репетував
на все горло». Побачивши ще одну словесну характеристику звуку, голосу можемо спостерігати якого яскравого забарвлення образам надають тропи та які різні характери вони можуть створити.
Для виразного пояснення окремих фактів та особливостей, створення оригінальної образної системи портретисти часто звертаються до порівняння. Можливість зіставляти живе і неживе, психічне й фізичне, конкретне та абстрактне дозволяє авторові по-новому, увиразнено подати життєві факти, характер та творчу
особистість героя: «…актор-комік з готовністю загув, мов у діжку, імітуючи неповторний авторський, «Вінграновський», низький баритон». Таким чином Оксана Забужко оживляє звук, робить його реальним, чутним
і, як наслідок, підсилює імпульс для опрацювання образу читацькою уявою, що значно актуалізує сприйняття.
Досить яскравими є й інші порівняння, використані авторкою: «діди оповідали внукам про свою молодість, а
ті слухали, наче про Троянську війну», вірші «всотувалися в розкриту кількарічну свідомість, як вода в сухий
ґрунт», «його «прийняли не за того»... за щось таке «тіпа Маяковського», «не видно по книгарнях... насущно
необхідного, мов вітамін для духовного зросту, «Андрійка-говорійка»». Ю.Андрухович порівнянням користується вкрай рідко, що наближує його стиль письма до суто публіцистичного.
Таким чином, основною ознакою літературного портрета є сполучення строгого документалізму та художнього узагальнення та увиразнення тексту. Ці ознаки мають бути відтворені завдяки використанню відповідних стилістичних засобів. Матерали газети «Столичні новини» переконують, що вдало підібрані стилістичні
фігури та зображальні засоби створюють цілісну образну систему, дають можливість оригінально відтворити
особистісну характеристику героя.
Ознаки критико-біографічного портрета-есе дозволяють максимально точно розкрити стилістичні особливості літературного портрета. Його суб’єктивізм та оповідь від першої особи дозволяють автору обрати довільну композицію та використати різноманітні художні засоби та стилістичні фігури для відтворення задуму,
реалізації образної та фактологічної системи.
Проаналізувавши літературні портрети з видання «Столичні новини», можна стверджувати, що найбільш
уживаними є такі тропи, як епітет, метафора, порівняння та стилістичні фігури: градація, риторичне питання,
іронія. Часто вживаними є синоніми, антоніми та жаргонізми. Використання усіх стилістичних засобів зумовлене особливим авторським стилем та художнім задумом.
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИЯВУ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЖА
У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
У статті досліджені мовні засоби вияву комунікативних інтенцій персонажа в художньому творі на лексичному, граматичному та синтаксичному рівнях. Комунікативні інтенції розглядаються в межах вивчення
теорії мовних актів.
Ключові слова: комунікативні інтенції, теорія мовних актів, персонаж.
В статье исследованы языковые средства выражения коммуникативных интенций персонажа в художественном произведении на лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях. Коммуникативные
интенции рассматриваются в рамках изучения теории речевых актов.
Ключевые слова: коммуникативные интенции, теория речевых актов, персонаж.
The paper studies language means of expression of character’s communicative intentions in fiction at the lexical,
grammatical and syntactic levels. Communicative intentions are considered within the study of the theory of speech acts.
Keywords: communicative intention, the theory of speech acts, character.

Під час вербального контакту мовці використовують мову як код, тобто сукупність мовних знаків та правил
їх уживання, які у взаємодії з елементами позамовних кодів, ситуативними, соціальними, антропологічними,
психічними та фізіологічними чинниками вживають для кодування та декодування повідомлення. Семенюк
О. А. говорить про комунікативну, соціометричну, психологічну, соціоінтерактивну, мовну, мовленнєву складові homo loquens («мовної особистості») як учасника комунікативного процесу. Сукупність характеристик
мовної особистості комуніканта, яка відображає особливості створення і сприйняття мовцем текстів, охоплює
мовна складова, що охоплює лінгвістичні особливості мовленнєвої діяльності комуніканта [16, c. 57].
Мета статті – дослідити мовні засоби вияву комунікативних інтенцій в художньому творі.
Як елементарну, недискретну (неподільну) одиницю вербальної комунікації (дискурсу) розглядають мовленнєвий акт (МА). Засновники теорії мовленнєвих актів, філософи мовознавці Дж. Остін та Дж. Серль, виходили з відомої тези Л. Вітгенштейна, за якою значення слова є його застосування. Мовлення таким чином
можна охарактеризувати як діяльність і визначальним є те, чого можна досягнути з допомогою мовної дії.
Кожне висловлення як мовленнєвий акт одночасно може реалізувати такі рівні: локуцію, іллокуцію, перлокуцію.
Кожен мовленнєвий акт несе з собою інтенцію мовця. Дж. Серль вважає, що комунікативна інтенція взагалі має тісний зв’язок із вираженням різних інтенціональних станів свідомості і, внаслідок цього, охоплює
ширше коло явищ, ніж просте вираження намірів: «намір вчинити так чи інакше слугує лише однією з форм
інтенціональності поряд із вірою, надією, страхом, бажанням тощо». У своїй класифікації ілокутивних актів
Дж. Серль зазначає: «Намір об’єднує обіцянки, клятви, загрози… Бажання чи потреба охоплює прохання, накази, команди, благання, заступництва…» [17]. Водночас всі відповідні дієслова – наказувати, прохати, благати тощо можуть, поряд із позначенням мовленнєвого акту, називати комунікативну інтенцію мовця. Мовні
засоби вияву комунікативних інтенцій персонажа у художньому творі поділяємо на лексичні, граматичні та
синтаксичні.
Показниками функції, тобто параметрами, що дозволяють оцінити, який ілокутивний акт відбувається при
проголошенні даної пропозиції, можуть бути, за Дж. Остіном, спосіб дієслова, інтонаційний контур, пунктуація, наголос [1]. Так, спосіб дієслова це граматична категорія, що виражає відношення дії мовця до дійсності.
Мовець може розглядати дію як факт або подію реальної дійсності, для цієї мети використовується дійсний
спосіб. Умовний спосіб використовується коли дія розглядається як можливе, нереальне, уявне, бажане. Прохання, наказ, спонукання до дії, адресовані зазвичай до співрозмовника, передаються за допомогою наказового способу.
Однак, пропозиція, що вживається в реченні наказового способу, може мати різні відтінки значення, залежно від мовних одиниць, які її супроводжують:
e.g. «You can have a ride if you like» [3, c. 262] вираження пропозиції;
«Of course I’m right» [3, c. 130] вираження підтвердження.
С. К. Дік запропонував теорію функціональної граматики. Він виділив чотири основні ілокутивні типи, які
знаходяться в граматичних межах синтаксичної будови речення. Він виокремив декларативи, інтеррогативи,
імперативи та екскламативи [4, c. 239]. Цим чотирьом типам відповідають розповідні, питальні речення, наказовий спосіб та вигуки. Крім чотирьох основних типів він виділив ще сім проміжних. Проте велика кількість
мовних актів не може бути описаною цим підходом. Слід згадати і про заперечні речення, які є синтаксичним
способом показати незгоду, заперечення, незнання, відсутність тощо.
Граматична категорія способу тісно пов’язана з модальністю. Домінантою цієї лінгвістичної категорії є
ставлення до найзагальнішої ознаки сприйняття світу – реальності / нереальності. Ф. Палмер виокремлює три
параметри, які використовуються мовою під час встановлення модальних відмінностей: думка або судження
мовця стосовно дійсності події, наявна підстава для формування мовцем своїх суджень та необхідність, що
спонукає мовця бути залученим у події [8, c. 63]. Перших два параметри формують епістемічні (засновані на
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знанні) способи, а останній – деонтичні (засновані на діях). Епістемічні способи включають питальні речення, оскільки вони можуть виражати сумнів та невпевненість, а деонтичні включають наказові речення, що
є зовнішнім стимулом для того, щоб відбулася дія. Епістемічні та деонтичні способи є мовним вираженням
відповідних типів модальності.
Епістемічна модальність – підтип мовної модальності, яка має справу з оцінкою / судженням мовця, ступенем впевненості в знаннях, на яких ґрунтується пропозиція, вона допомагає виразити коментар щодо основного змісту пропозиції. Епістемічна модальність стосується того процесу, як людина повідомляє про свої
сумніви, впевненість, і здогади. Сучасний мовознавець Я. Нуйц визначає цей термін «... як (мовне вираження)
оцінка шансів, що певні гіпотетичні дії (або деякі їх аспекти), які розглядаються, відбудуться, відбуваються або відбулися в можливому світі, який служить середовищем інтерпретації в рамках процесу оцінки...»
[7]. В межах епістемічної модальності виділяють об’єктивну та суб’єктивну модальності. За Ф. Бацевичем,
об’єктивна модальність – обов’язковий семантико-прагматичний «вимір» будь-якої комунікативної одиниці
(висловлення, мовленнєвого жанру, тексту, дискурсу), складник її предикативності, який виражає відношення
того, про що повідомляє адресант, до об’єктивної дійсності в аспекті реальності / ірреальності, можливості
/ неможливості, бажаності / небажаності змісту повідомлюваного. Суб’єктивна модальність – факультативний семантико-прагматичний чинник комунікативної одиниці й спілкування загалом, який реалізується як
низка різноманітних відношень адресанта до повідомлюваного: позитивних / негативних, очікуваних / неочікуваних, приємних / неприємних, прийнятних / неприйнятних, серйозних / несерйозних, впевненості / невпевненості, згоди / незгоди та багатьох інших [12, c. 190]. Іншим підтипом мовної модальності є деонтична
модальність, яка вказує на те, яким повинен бути світ відповідно до певних норм, очікувань, бажання мовця.
Ця категорія, за Д. Батом, включає підкатегорії: коміссивну модальність (зобов’язання мовця зробити щось,
як обіцянка або загроза), директивну модальність (напр. накази, вимоги), волітивну модальність (побажання)
[2]. Виділяють ще модальність залежних умов що співвідноситься з умовним способом дієслова.
Модальність реалізується то на граматичному, то на лексичному, то на інтонаційному рівні, то на ділянках
висловлювання і має різні способи вираження, вона виражається різними граматичними і лексичними засобами: спеціальними формами відмінювання; модальними дієсловами; іншими модальними словами; інтонаційними засобами.
Модальні дієслова надають висловлюванню певного відтінку:
e. g. «If I may say so…» [3, c. 289] вираження припущення;
«Somebody must create those conditions» [3, c. 308] вираження зобов’язання, обурення;
«Can I get you a coffee?» [3, c. 61] вираження пропозиції.
Модальні дієслова, таким чином, точніше показують логічні, соціальні (інтерактивні), емоційні аспекти
комунікації і їх можна розглядати в якості сигналів комунікативного наміру мовця. Компонентний аналіз
модальних дієслів як лексичних одиниць показав наступні результати. Модальне дієслово can / could виражає фізичну чи ментальну спроможність, підозру, невпевненість та сумнів (в основному в запитальних
та заперечних реченнях), докір, здивування, ввічливе прохання, дозвіл. Вживаючись з перфектною формою,
can / could виражає уявну можливість, здійснення якої вже нереальне, або сумнів в можливості чого-небудь.
Модальні дієслова may / might виражають дозвіл, суворе попередження (в заперечних реченнях), припущення, бажання, невпевненість, можливість виконання якоїсь дії, ввічливе прохання. У поєднанні з перфектною
формою інфінітива might іноді висловлює здогадку про можливість чого-небудь, а також припущення з великим ступенем невизначеності і сумніви. Модальне дієслово must має значення повинності, сильного припущення в заперечних реченнях – заборони. Дієслово must вживається у значенні ймовірності, тобто великою
мірою впевненості. З перфектною формою інфінітива must виражає ймовірність того, що мало місце раніше.
Модальне дієслово have to може виражати обов’язок чи необхідність виконання якоїсь дії за планом або за
розкладом, тобто в результаті обставин, які склалися. Вживання заперечної частки not з have to свідчить про
відсутність необхідності. Модальне дієслово to be to виражає необхідність як щось очікуване, майбутнє, передбачуване а також можливість. Дієслово to be to може вживатися з перфектною формою інфінітива, таке
поєднання означає, що те, що повинно було відбутися, насправді не мало місця. Вжите з запереченням, дієслово to be to висловлює або необхідність не робити що-небудь, або заборону. Модальне дієслово need виражає
необхідність виконання чогось. Модальне дієслово need зазвичай вживається з запереченням і висловлює
відсутність необхідності, недоцільність. У поєднанні з перфектним інфінітивом дієслово need з запереченням
означає, що дія, яка здійснилася, не було потрібною. Ought to використовується для позначення зобов’язання
або обов’язку, поради, бажаності та ймовірності. У розмовній англійській мові дієслово dare часто вживається
разом з дієсловом say – daresay і виражає сильне припущення. Shall може виражати обов’язок чи повинність,
волю, рішучість, гарантію, тверду обіцянку, попередження, загрозу, урочисте запевнення мовця відносно дії.
Модальне дієслово shall використовується в текстах різноманітних регламентів, декларацій, документів, договорів, контрактів та ін. і виражає примушування та обов’язок. У питальних речень дієслово shall в 1-ій і
3-ій особі означає прохання дати вказівку щодо подальших дій. Модальне дієслово will може також виражати
різні значення, найголовніші серед яких воління (бажання), наполеглива вимога, рішучість, намір, розпорядження, пропозиція, воля; побажання або наказ мовця відносно дії, яку мовець очікує від другої чи третьої
особи; ввічливе звертання до співрозмовника. Модальне дієслово would вживається в багатьох ідіоматичних
виразах і має як пряме, так і непряме значення. За допомогою цього модального дієслова можна виразити в
англійській мові припущення та ввічливість. Should як модальне дієслово виражає різноманітні значення і є
близьким за значенням до таких модальних дієслів як ought to, have to, to be to, must. Так, модальне дієслово should виражає обов’язок, повинність, моральний обов’язок та певну необхідність, пораду / рекомендацію,
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застереження. Поєднання should з перфектним інфінітивом позначає або дію, яка була потрібною і, здавалося
б, мала відбутися, але не відбулася (у стверджувальному реченні), або дію, яка не була потрібною, не повинна
була відбутися, але відбулася (в заперечному реченні). На відміну від дієслова should, уживаного зазвичай для
вираження суб’єктивної думки, дієслово ought to означає, що повідомлене є найбільш підходящим, належним,
відповідним обставинам або відповідає загальноприйнятим поглядам. Дієслово ought to може вживатися також для вираження ймовірності, припущення.
Також до лексичних засобів вираження модальності відносять модальні слова, що виражають суб’єктивне
ставлення мовця до висловлювання у реченні. Модальні слова як окрема мовна категорія були вперше виділені В. Виноградовим (1950), а в англійській мові цю тему розвивали М. Холідей (1970), Л. Гойє (1997), Б. Геурц (2006) та ін. Для вираження сумніву, припущення використовують такі модальні слова як perhaps, maybe,
probably, possibly. Для вираження припущення вживаються такі модальні слова як evidently, obviously. Для
вираження впевненості зазвичай вживаються такі модальні слова: definitely, certainly, of course, surely, without
a doubt, no doubt, naturally, undoubtedly. Модальні слова in fact, in truth, truly також виражають впевненість, яка
базується на певних достовірних даних.
Деякі лінгвісти [Артюнова 2006; Баранов, Плунгян 1996; Бацевич 2003] виділяють дискурсивні слова (ДС).
Ці слова належать до різних частин мови (сполучники, прийменники, прислівники, деякі класи займенників,
вигуки, частки, вставні слова), але об’єднані спільною функцією формування структури дискурсу і визначення його плину. Їх природа є виключно комунікативною. ДС «з одного боку, забезпечують зв’язність тексту,
а з іншого – найбезпосереднішим чином віддзеркалюють процес взаємодії мовця і слухача, позицію мовця:
те, як він інтерпретує факти, про які він повідомлює слухача, як він оцінює їх з точки зору рівня важливості,
правдивості, можливості тощо» [11, с. 7]. ДС об’єднані через «безпосередній зв’язок із функціонуванням дискурсу», зокрема його складниками: адресантом, адресатом, ситуацією, змістом спілкування тощо [15, с. 10].
ДС беруть активну участь у зміні комунікативних ходів, переходах від однієї теми до іншої, виступають як
заповнювачі пауз, маркери поправок, соціальних станів, вираження згоди, незгоди, довіри, недовіри, відмови,
впевненості, сумніву, нерішучості, вираження суджень, емоцій, сигнали інтимності, обмеження, пошуку підтвердження, сигналізують про інформацію як нову чи стару, відому чи невідому, очікувану чи неочікувану
тощо [12, с. 105].
Дискурсивні слова в працях англомовних лінгвістів Д. Шифрін та Б. Фрейзер відомі під назвою дискурсивні маркери. Б. Фрейзер подає таку класифікацію маркерів: 1) базові маркери (basic markers); 2) маркерикоментарі (commentary markers); 3) паралельні маркери (parallel markers); 4) дискурсивні маркери (discourse
markers) [5]. Базові маркери пов’язані з синтаксичною будовою речення та його лексичними складниками.
Так, автор вважає, що розповідні речення передають переконання, а питальні та наказові – бажання отримати
реакцію-відповідь. Лексичні базові маркери охоплюють перформативні дієслова та прагматичні ідіоми (напр.
Mark my words). Гібридні базові маркери включають нестандарту структуру речення в комбінації з лексичним
наповненням. Маркери-коментарі – мовні вирази, що коментують певні сторони основного повідомлення. До
них належать маркери оцінки (fortunately), маркери способу розмови (frankly), маркери очевидності (indeed),
маркери, пов’язані з почутим (reportedly), маркери пом’якшення (If you don’t mind), маркери наголосу (I insist).
Функція паралельних маркерів – сигналізувати про все повідомлення на додаток до основного повідомлення.
Так окличні маркери (Mr. President, waiter, brother, you) сприять тому, що повідомлення відсилається виключно до зазначеної особи. Маркери незадоволеня виражають роздратування (damned), маркери (не)солідарності
виражають ставлення мовця до адресата, маркери фокусування акцентують увагу на змісті повідомлюваного
(listen). Четвертим типом прагматичних маркерів є дискурсивні маркери, які сигналізують про відношення
основного повідомлення до вищесказаного. В цю категорію входять маркери зміни теми (by the way), маркери
контрасту (but), конкретизуючі маркери (What is more), маркери висновку (accordingly).
В художньому тексті їх можливо простежити в наступних прикладах:
e. g. «Unfortunately my budget doesn’t run to that sort of thing» [3, c. 72].
«Frankly, that’s more than it’s worth» [3, c. 154].
«Listen, you don’t have to be polite» [3, c. 159].
Про схожі до дискурсивних маркерів поняття говорив ще Дж. Остіном в роботі «Як вчиняти дії за допомогою слів?», додаючи до мовних засобів реалізації комунікативних інтенцій сполучники: therefore/ whereas/
hereby (їх вживання еквівалентно висловом «я роблю висновок, що»), still (еквівалентно «я наполягаю»),
although (в деяких випадках можна прирівняти до «я допускаю, що») [1, c. 75]. А. Палмер, в свою чергу, зазначав про існування хеджів. Використанням таких хеджів, як well, kind of, just мовець зменшує ілокутивну силу
висловлювання, виражаючи модальне значення невпевненості, можливості:
e. g. «I therefore bequeath these debts to the six aforementioned members of my family, and instruct that they be
shared out among them equally» [3, 328].
«Probably. Still, let’s have another look, just in case» [3, 334].
«It would be so nice to have – just as a sort of … keepsake» [3, 351].
До граматичних засобів вираження інтенцій належать окрім способу і граматична категорія часу. Так,
майбутній час дієслова виражає інтенцію обіцянки, направлену на майбутнє.
Дієслівними лексичними мовними засобами вияву інтенцій є перформативи – висловлювання, еквівалентні дії, вчинку. У сучасній англійській філології дослідженню явища перформативності присвячені роботи
таких авторів, як Дж. Остін, Дж. Серль, Д. Ліч, Д. Версурен, К. Бах, Р. Харніш, А. Вежбицька та ін. Дж. Остін
виокремив експліцитні перформативи («Я обіцяю») у протилежність імпліцитним («Я навідаю тебе» – може
бути обіцянкою чи застереженням). За функціонально-семантичною ознакою перформативні дієслова поді-
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ляють на слабкі та сильні, що залежить від наявності соціальних наслідків у результаті проголошення перформатива – перформатив може вносити певні зміни в сформовану комунікативну ситуацію або прояснювати
чи описувати наміри того, хто говорить [14, с. 54]. Ю. Д. Апресян розглядає перформативи як багатоаспектне
функціонально-комунікативне явище і виділяє п’ятнадцять тематичних груп перформативів-дієслів, які називають відповідний іллокутивний акт [10]:
e. g. «There’s no jasmine in our garden, I can vouch for it» [3, c. 15] – слабкий перформатив, належить до
тематичної групи обіцянки.
«Allow me, for one moment, to speak as your friend, and not as your editor» [3, c. 73] – сильний перформатив,
належить до тематичної групи заборона й дозвіл.
«Well, I did warn you what this place was like» [3, c. 167] – слабкий перформатив, належить до тематичної
групи попередження і пророкування.
Пунктуаційні знаки, виділення, порядок слів, тобто синтаксичні особливості будови речення теж можуть
впливати на розуміння інтенції висловленого:
e. g. It’s going to charge! (застереження);
It’s going to charge? (запитання);
It’s going to charge!? (протест) [1, c. 74].
Мовознавці виділяють когнітивні підходи до вивчення мовних актів, шляхом їх категоризації за певними
смисловими ознаками. Так, наприклад, системний функціоналіст М. Халідей [6, c. 69] пояснив систему способів в започаткованій ним функціональній семантиці у відношенні до двох основних семантичних опозицій:
інформація – товар-послуги, надання – вимога. Це дало поштовх до виникнення чотирьох функціональних семантичних категорій або функцій мовних актів: пропозиції (надання товарів-послуг), накази (вимога товарівпослуг), твердження (надання інформації), і запитання (вимога інформації). Системно-функціональний підхід, таким чином, відходить від гіпотези буквальності, за якою три основні види речень (розповідні, питальні
та наказові) відповідають трьом основним видам мовних актів (стверджування, питання та наказ).
Г. Ціфонун описує мову в межах теорії мовленнєвих актів і виділяє три мети мови – «передача знання»,
«координація дій» та «вираження почуттів». «Передача знання» реалізується через іллокуційні типи квестивів
та асертивів, які співвідносяться через модель поведінки «питання та відповідь». Мовна мета «координації
дій» базується на двох основних іллокутивних видах – директивах та комісивах, що безпосередньо впливають
на план перебігу певних дій учасників комунікації. Для мети мови «вираження почуттів» служать так звані
експресиви, які можуть передавати слухачеві хвилювання та внутрішній стан мовця у доступній формі [9].
Отже, комунікативні інтенції мовця можуть проявлятися на різних мовних рівнях. Велике значення у формуванні інтенціальності відіграє поняття модальності та ряд перформативних дієслів, котрі експліцитно вказують на те, яка дія повинна бути виконана.
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ
ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
У статті досліджено культурно-історичну зумовленість взаємодії церковнослов’янської та української
мов, зокрема вплив церковнослов’янської мови на українську, який відбувався постійно, хоч і мав функціональновибірковий і певною мірою часовий характер; розглянуто використання київського ізводу церковнослов’янської
мови в українських церквах.
Ключові слова: церковнослов’янська мова, українська мова, народна мова, церковнослов’янізм, українська
церква.
В статье исследовано культурно-историческую обусловленность взаимодействия церковнославянского и
украинского языков, в частности влияние церковнославянского языка на украинский, который проходил постоянно, хотя и имел функционально-выборочный и определенной мерой временной характер; рассмотрено
использование киевского извода церковнославянского языка в украинских церквях.
Ключевые слова: церковнославянский язык, украинский язык, народный язык, церковнославянизмов, украинская церковь.
The cultural and historical conditionality of co-operation of Church Slavonic and Ukrainian languages is
considered in the article, in particular influence of Church Slavonic language on Ukrainian, that took place constantly,
though had functionally-selective and up to a point sentinel character; the use of Kyiv variant of Church Slavonic
language is in the Ukrainian churches.
Keywords: Church Slavonic language, Ukrainian language, folk language, Church Slavonic word, Ukrainian

Українська мова витворилася на основі спільнослов’янської мови і розвивалася поряд із мовою
староцерковнослов’янською, яка прийшла до нас зі Східної Болгарії разом із християнством. За словами
В. Русанівського, церковнослов’янська мова приходила до українського селянина різними шляхами: через церкву, через колядки і щедрівки, через культову книгу. Оскільки Євангельські сюжети народ знав у їх
церковнослов’янському оформленні, багато старослов’янських слів або й цілі церковнослов’янські речення
потрапляли в колядки, фонетично асимілювалися до мови Київської Русі, інколи, як зазначає дослідник, навіть до невпізнаваності [16, с. 195].
Отже, уже в період Київської Русі церковнослов’янська мова під впливом живої української мови насичувалась українськими словами й термінами. За словами Г. Півторака, при фронтальному обстеженні найдавніших церковнослов’янських книг другої половини ХІ ст. і пізніших, таких, наприклад, як Остромирове
Євангеліє (1056–1057), Збірники Святослава (1073 і 1076) та інших книг київського походження, знаходимо
серед церковнослов’янської мовної стихії десятки й сотні випадків відбиття мовних рис, характерних для живої української мови [13, с. 19]. Тобто народнорозмовні елементи мимоволі проникали в церковнослов’янську
писемність, про що свідчать найдавніші писемні пам’ятки. І навпаки, книжна мова періоду Київської Русі
запозичувала церковнослов’янізми – здебільшого абстрактні назви, конфесіоналізми та моделі синтаксичних
структур.
Під впливом народної мови церковна літературна мова впродовж ХІ – ХІV ст. усе більше наближається
до мови живої. Перед живомовними рисами, як зазначає Г. Півторак, було поставлено своєрідний міцний
бар’єр, оскільки тодішні книжники вважали, що живе народне мовлення не може відбиватися у священній
церковнослов’янській мові. Проте місцеві діалектні риси потрапляли до церковнослов’янських текстів випадково і, як правило, всупереч бажанню писарів, зроблені під впливом рідної говірки, які варто сприймати не як
спорадичні помилки, а як відбиття відповідних діалектних явищ [12, с. 147].
У ХІІ, а особливо в ХІІІ ст., літературно-писемна мова періоду Київської Русі й церковнослов’янська
настільки зблизилися між собою, що утворився своєрідний сплав: живі народні елементи увійшли до
церковнослов’янської, а церковнослов’янські – до літературно-писемної мови Київської Русі. Це значно збагатило, за словами В. Русанівського, словниковий склад писемної мови Київської Русі, розширило її стилістичні
можливості [15 с. 21-22]. Такої ж думки й Г. Межжеріна, яка твердить, що «процес адаптації старослов’янізмів
на східнослов’янському ґрунті – це процес не витіснення, а збагачення мови східних слов’ян. Мовне багатство
церковнослов’янських пам’яток природним потоком, неначе могутній струмінь чистої води влилося в повноводу ріку мови східних слов’ян. Богонатхненна, сповнена глибокої мудрості й філософського змісту, лексика
церковнослов’янських текстів містила в собі певну таїну і якнайбільше підходила для формування високого,
культового стилю» [8, с. 4-5].
За словами В. Русанівського, уже з кінця ХV ст. з’являються канонічні тексти, писані церковнослов’янською
мовою з відчутним впливом народної української [14, с. 137–138]. Оскільки носії кожної слов’янської мови
вимовляли церковнослов’янські тексти згідно з нормами рідної мови, то це привело до того, що в Києві формується специфічна «слов’яноруська» мова (тобто слов’яноукраїнська) – церковнослов’янська мова з елементами живої народної української мови.
Уже з середини ХVІ ст. під впливом Реформації в світі запановує нова ідея: літературною мовою мусить
бути жива мова народу, а не мова церкви. Як зауважує Г. Чуба, саме в другій половині ХVІ ст. гостро постало «мовне» питання, оскільки «національне» обличчя церкви великою мірою визначала мова богослуж© Т. В. Новікова, 2014
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бової практики. У цей час у церкві звучала народнорозмовна мова періоду Київської Русі – з одного боку, а
церковнослов’янська – з іншого, і саме ці дві мови «моделювали етнічне обличчя української культури».
Після Люблінської унії 1569 р. і впродовж першої половини ХVІІ ст., незважаючи на підтримку
церковнослов’янської мови видатними полемістами І. Вишенським, Г. Смотрицьким, З. Копистенським
і старанну граматичну обробку її М. Смотрицьким, так звана традиційна мова швидко занепала. Чиста
слов’яноруська мова зберігалася, власне, тільки в літургійній богослужбовій літературі, в усіх інших сферах
(і світській літературі, і навіть церковній проповіді) частіше почали використовувати «просту» мову. Проста
мова виконувала функцію «нової апостольської», за допомогою якої простих людей навертали до віри та поширювали серед них Боже слово. Книжна українська мова значно розширила свої функції, що спричинило
широке входження народнорозмовних елементів у полемічне, ораторсько-проповідницьке, художнє письменство, літописання, а також у документи [3, с. 9].
Проте водночас у мовній свідомості українського суспільства кінця ХVІ – ХVІІ ст. закріплюється високий
статус церковнослов’янської мови (в її українській редакції). З кінця ХVІ ст. частина книжників прагне надати церковнослов’янській мові характеру літературної мови нового типу, наслідком чого є видання граматик і
словників церковнослов’янської мови, а також розширення спектру книжних жанрів, які виходять за межі релігійно-церковної проблематики (проблеми науково-описових творів, белетристика, приватне листування). У
ХVІІ ст. церковнослов’янська мова широко використовувана у сфері освіти й культури в Україні [3, с. 9–10].
Мовною свідомістю українського суспільства вона сприймається не як чужа, а як «культивований різновид
рідної» [5, с. 76]
Генетично гетерогенні одиниці, передусім українські та церковнослов’янські, для староукраїнських мовців часто були функціонально тотожними, про що свідчить і реконструкція лінгвістичної свідомості найосвіченіших староукраїнських книжників кінця ХVІ – ХVІІ ст. Дослідники пам’яток староукраїнської літературної мови цього періоду (В. Німчук та В. Русанівський) визнавали, що у свідомості граматистів того часу
перетиналися і взаємодіяли різні мовні системи (окреслені й розмежовані сучасними лінгвістами) [9, с. 3–12;
14, с. 183-187]. Навіть високоосвічені староукраїнські граматисти і лексикографи кінця ХVІ – ХVІІ ст., за
словами Л. Гнатюк, поставали перед проблемою розмежування церковнослов’янської та української мов, що
зумовлено передусім специфікою їхньої лінгвістичної і мовної свідомості [3, с. 10].
Жива народна мова у ХVІІ ст. функціонувала лише як мова усного спілкування. Проникаючи в книжну мову, зазнавала значної протидії з боку представників тодішньої панівної верхівки, яка вважала, що
церковнослов’янська мова – це, як зазначав І. Вишенський, «плодоноснійших од всhх языков и Богу любиміший» [цит. за: 2, с. 133].
Тривалий час літературними вважали норми, визначені «книжними людьми» на ґрунті церковнослов’янської
мови того часу. Ця тенденція трималася в ХVІІ ст. ще дуже міцно. М. Грушевський із цього приводу зазначав,
що «книжня мова силкувала ся держати ся вірно своїх старих церковних взірців, а народня відміняла ся» [4,
с. 37]. Тверда церковнослов’янська традиція в церковному богослужінні була чи не найбільшою перешкодою
для взаємозв’язку живомовного елемента з письменством церкви. З іншого боку, виразна обмеженість тематики
цього письменства, що постійно повторювалася в усталених формах споріднених або тих самих текстів, допомагала переписувачам, які часто знали напам’ять ці тексти, швидко, майже механічно переписувати книги. У
цих умовах не доводилося думати про власну мову, про її лексику, фразеологію, стилістичну будову і тим більше про фонетику і морфологію, адже церковний текст не був їм чужий, хоч і не в усьому повністю зрозумілий.
Отже, вплив церковнослов’янської мови на українську відбувався постійно, хоч і мав функціонально-вибірковий і певною мірою часовий характер: слабо простежують його в діловому письменстві, зате в полемічній літературі активніше виявляє себе наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст., ніж у середині ХVІІІ ст. Однак з
другої половини ХVІІІ ст. становище української літературної мови погіршилося. У 1769 р. Синод видав указ
про вилучення в населення українських букварів та церковних книг в українській редакції. Після зруйнування
Запорізької Січі 1775 р. було закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. З 1784 р. викладачі Києво-Могилянської академії повинні були читати лекції, дотримуючись російської мови й правопису.
До 1784 р. (коли митрополит С. Миславський видав наказ навчати студентів Києво-Могилянської академії
чистої російської вимови богослужбових текстів) мовою церкви в Україні була церковнослов’янська з українською вимовою [3, с. 10-11].
Перемога народної основи літературної мови, що настала з кінця ХVІІІ ст., сприяла виробленню народної
української літературної мови, яка до другої половини ХІХ ст. розвивалась за несприятливих умов. У Галичині староукраїнська та церковнослов’янська мови кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. залишилися тільки в користуванні духовенства. Як зауважує С. Лісняк, на тих територіях, де єпархія не залежала від російської церкви,
зокрема в Галичині, упродовж ХVІІІ, ХІХ і початку ХХ ст. в казаннях звучала українська мова, українською
мовою також друкували теологічні твори і проповіді, а богослужби велися церковнослов’янською мовою
української редакції [7, с. 9].
На західноукраїнських землях у світській літературі панувало так зване «язичіє». М. Жовтобрюх зазначає, що «язичієм» традиційно називають книжну українську мову на Галичині, яку вживали в шкільних підручниках, періодичних виданнях, художніх творах і яка становила собою «суміш церковнослов’янської,
староукраїнської, елементів діалектних, польських і російських» [6, с. 82]. П. Сігалов вважає цілком зрозумілим, що в ситуації підросійської України церковнослов’янські елементи галицького язичія отримали
негативну оцінку. Однак автор відзначає й позитивний бік галицького язичія: воно намагалося зберегти
церковнослов’янізми як частину богослужінь Православної церкви. На думку вченого, це була перша спроба
залучити церковнослов’янізми до складу лексики [17, с. 39-41].
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У другій половині ХІХ ст. цей тип книжної мови набув деяких видозмін, що, на думку М. Жовтобрюха,
становила собою нове «язичіє», у якому «значно послабився церковнослов’янський елемент і дещо посилилося вживання слів і форм, запозичуваних з російської літературної мови» [6, с. 156]. І. Огієнко називає цю
мову українсько-російським язичієм і з посиланням на К. Студинського та М. Кордубу оцінює її як «строкату
мішанину» російської, української, церковнослов’янської мов «з маленькою добавкою народної мови» та як
жаргон галицьких москвофільських видань [10, с. 178].
Натомість в Галичині зміцнювалася і стала справді національною греко-католицька церква. Її національність (українськість) випливала з того, що вона не була ані православною, як російська, ані римо-католицькою, як польська. Вона ще більше зростала національно завдяки тому, що вже в ХІХ ст. мовою церковної
служби зробила українську, запровадивши, крім того, й спеціальну молитву за Україну. У цей же час на теренах підросійської України у богослужінні використовували церковнослов’янську мову з російською вимовою
і читанням текстів, проповіді проголошували російською мовою. Церковнослов’янська мова стала знаряддям
русифікації і поневолення [7, с. 9]. На Лівобережжі, а з приєднанням його до Росії і на Правобережжі, із запровадженням російського способу читання церковнослов’янських текстів в українців із їхніх колишніх трьох
мов їм залишилася тільки одна – усна народна українська мова.
Отже, церковнослов’янська мова посідала надзвичайно важливе місце у слов’янському просторі, який населяли православні християни. Вона зіграла важливу роль у розвитку культури й мови східних, західних і
південних слов’ян, оскільки виконувала функцію міжслов’янського церковного спілкування. Однак із формуванням української літературної мови сфера вживання церковнослов’янської значно звузилася, вона почала обслуговувати лише церковні потреби. Серед інших слов’янських мов церковнослов’янська, на думку
О. Ткаченка, є сакральною постетнічною корпоративною мовою, яку використовують церкви православної й
греко-католицької конфесій, щоправда, різною мірою – від виключного її використання до збереження лише
її поодиноких лексичних або граматичних елементів в окремих живих слов’янських мовах [18, с. 8].
Уже впродовж трьох століть в українських православних церквах якщо і звучить церковнослов’янська, то,
на жаль, частіше московського, а не київського ізводу. Тільки в храмах Української греко-католицької церкви
донині збереглася українізована вимова церковнослов’янських богослужбових текстів. І. Огієнко зазначав,
що український різновид церковнослов’янської мови нівелювався через обставини суто політичні. Після прилучення Київської митрополії до Московського патріархату заборонено українські богослужбові книжки і
запроваджено книги московського видання. Із цього часу богослужбові книги правлять тільки в Росії, й усі
ці правки здійснюють на користь російської мови. У такому вигляді ці книги з їх зрусифікованим варіантом
церковнослов’янської мови, значно віддаленим від її давнього вигляду, поширюються і на українські землі
[11, с. 141].
За словами М. Білоус, сьогодні є багато різноманітних пропозицій щодо церковної мови в Україні: 1) відновити церковнослов’янську мову в українській вимові; 2) перейти на богослужіння українською літературною мовою; 3) церковнослов’янську мову з українською вимовою розглядати як проміжний етап переходу до
української літературної мови в церкві; 4) запровадження української мови в церкві не повинно поширюватися на богослужби, тобто допустити співфункціонування зукраїнізованої церковнослов’янської й української
літературної мов [1, с. 33].
Більшість мовознавців виступають проти насильно вкоріненої ще з другої половини ХVІІІ ст. традиції
правити службу в українських церквах церковнослов’янською мовою з дотриманням російської (московської) орфоепії, наголошують на природності й закономірності того факту, що УПЦ має послуговуватися українською мовою [7, с. 11]. Як зауважує О. Ткаченко, уперте тримання Московського патріархату за
церковнослов’янську мову (в її російському озвученні) мотивоване, звичайно, аж ніяк не релігійними, а політичними причинами: якби він запровадив у Росії службу російською мовою, Україна й Білорусь відповідно
в її церквах перейшли б на українську й білоруську мови, а це б похитнуло російський вплив на ці країни [18,
с. 8-9].
Ми згідні з думкою науковців про вагу та використання київського ізводу церковнослов’янської мови в українських церквах, оскільки ця мова урочиста й піднесена, однак визнаємо, що збереження церковнослов’янської
мови в більшості православних і частині греко-католицьких парафій України стає щодалі формальнішим.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ
У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються формально-семантичні характеристики підрядних безсполучникових речень.
Ключові слова: безсполучниковість, порядок слів, підрядне речення, асиндетичний зв’язок, структурна
варіативність.
В статье рассматриваются формально-семантические характеристики подчиненных бессоюзных предложений.
Ключевые слова: бессоюзность, порядок слов, подчиненное предложение, асендетичная связь, структурная вариативность.
Formal and semantic peculiarities of subortinative clause with asyndenic connection in High Middle German are
viewed in the paper.
Key words: subortinative clause, asyndenic connection, word order, structural variation.

Поєднання частин складнопідрядних речень у середньоверхньонімецькій мові відбувається через: а) асиндетичний зв’язок; б) використання відносних займенників; в) використання сполучників [2, 90; 7, 233]. У цей
період активно розвиваються підрядні зв’язки, але недостатньо розвинуті мовні форми не створюють необхідних засобів їх адекватного вираження [5, с. 9].
В. М. Ярцева зокрема, звертала увагу на те, що раннім германським мовам властиве асиндентичне зіставлення двох речень. Попри багату систему субординативних сполучників нерозвиненість підрядних зв’язків
була ще настільки великою, що майже будь-які логічні зв’язки між двома реченнями могли виражатися їхнім
простим зіставленням [5, с. 6]. Релятивне приєднання двох речень у середньоверхньонімецькій період було
можливе без будь-яких відносних займенників [1, с. 105].
Слід також зважити на те, що асиндетичний зв’язок у давньогерманський період його розвитку є якісно
відмінним від сучасної форми його репрезентації [3, с. 230]. Проблема функціонування підрядних безсполучникових речень не вивчалася на історичному матеріалі німецької мови, отже, ця розвідка має за мету
з’ясування формально-семантичних характеристик такого типу речення у пам’ятках середньоверхньонімецької мови.
Відносне означальне речення, яке є найдавнішим видом підрядності, зустрічається у найдавніших літературних пам’ятках давньоверхньонімецької мови, але його форму у ці періоди не можна вважати встановленою. Навпаки, будова відносного речення характеризується архаїчними формами, що засвідчують більш
ранню стадію його розвитку, а також його становлення із самостійного речення. До таких архаїзмів належить
зворот apo koinoû (апокойну), тобто асиндетичне співставлення двох речень, у яких наявний загальний член.
В. М. Ярцева зазначає, що поширення конструкція apo koinoû (апокойну) припадає саме на середньоверхньонімецькій період, коли активно розвиваються підрядні зв’язки [5, с. 9]. На підтвердження вищезазначених
положень проаналізуємо приклад (1):
(1) Do gie an div venster vil manic schoniv meit si warten vf die straze riten man do vant vil der hochgemvten in der
Burgonden lant (Nibelungenlied, 0244,2-0244,4). «Ось підійшла до вікна гарна дівчина і дивилася на вулицю, по
якій у країну Бургундію їхав верхи її любий» (Переклад прикладів з середньоверхньонімецької мови здійснений автором.)
У прикладі (1) іменник die straze є загальним для обох частин складнопідрядного речення. Підрядне означальне речення у постпозиції до головного є асиндетично приєднаним до останнього. Складений присудок
riten vant займає медіальну позицію у підрядному означальному реченні, при цьому розташовуючись контактно з підметом man. У нашому дослідженні пам’ятки середньоверхньонімецького періоду «Пісня про Нібелунгів» питома вага підрядних означальних речень з конструкцією apo koinoû (апокойну), становить 8,06%,
що підтверджує тезу про те, що конструкція apo koinoû (апокойну) була типовим явищем для середньоверхньонімецької мови у складнопідрядних означальних реченнях з асиндетичним зв’язком.
Як зазначалося вище, підрядним означальним реченням в середньоверхньонімецький період була притаманна безсполучниковість. Зазначимо також те, що безсполучниковим підрядним означальним реченням була
притаманна як фінальна позиція присудка (2), так і медіальна (3).
(2) Allez daz der gabe von in da wart genomen in ir deheines hende wær ir niht bechomen (Nibelungenlied,
1743,1-1743,2). «З усіх багатих дарунків, які вони тут узяли, в її руки не потрапило ані дрібнички».
(3) Daz sach der kunic Ezele do was im leide genvoc (Nibelungenlied, 2432,4). «Це побачив король Етцель, у
якого було велике горе».
Результати аналізу фактичного матеріалу показують, що переважна більшість безсполучникових підрядних означальних речень мала фінальну позицію присудка, що становить 21 одиницю (91,3%). Підрядні безсполучникові означальні речення з медіальною позицією трапляються у досліджуваній пам’ятці поодиноко
і становлять лише 2 одиниці (8,7%) із загальної кількості 23 досліджувані одиниці. Аналізуючи отримані результати, ми припускаємо, що безсполучниковість підрядних означальних речень була одним із варіантів відносного зв’язку у середньоверхньонімецький період, очевидно із-за нерозвиненості підрядних зв’язків, тому
частини складного речення поєднувались семантично. Вільний порядок слів у безсполучникових підрядних
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реченнях доводить, що у середньоверхньонімецький період синтаксис ще не був остаточно сформований і
знаходився на проміжній стадії свого розвитку.
Як свідчить матеріал нашого дослідження, причинові підрядні безсполучникові речення типово вживаються у постпозиції щодо головного речення, як у прикладі (4), так і у препозиції до нього, як у прикладі (5):
(4) Er vragte waz ir wære weinende er si vant (Nibelungenlied, 0872,1). «Він спитав, що знею, тому що він
бачив її сльози».
(5) Helche div getriwe was im inneklichen holt (Nibelungenlied, 1796,4). «Оскільки він проявляв свою вірність,
я був від усього серця йому вдячний».
У прикладі (4) підрядне причинове речення розташовується у постпозиції щодо головного речення. Присудок підрядного речення vant розташовується у фінальній позиції. Приклад (5) суттєво відрізняється за структурою від прикладу (4). По-перше, підрядне речення у (5) розташовується у препозиції щодо головного. Подруге, присудок підрядного речення helche займає ініціальну позицію.
У зв’язку з цим зазначимо, що безсполучникові підрядні причинові речення у досліджуваний період не
характеризувалися чітко фіксованим порядком слів, так само як і підрядні причинові речення, марковані сполучниками. Поєднуючи у своїй структурі як риси прямого порядку слів, так і риси структури підрядних речень з фінальною позицією присудка, ми можемо припустити, що безсполучникові причинові речення були як
складними сурядними реченнями, так і підрядними реченнями, у яких простежувалася залежність підрядного
речення від головного.
Наше дослідження виявило 8 безсполучникових підрядних причинових речень у досліджуваній пам’ятці із
загальної кількості (55) одиниць, що становить 14,54%. При цьому у препозиції розташовано 2 одиниці (25%)
та у постпозиції – 6 одиниць (75%).
Модель складнопідрядних безсполучникових умовних речень з ініціальною позицією присудка виникла
ще у давньоверхньонімецькій мові. Вона продовжувала існувати у середньоверхньонімецькій та ранньоверхньонімецькій мові [7, 233]. Порівняємо приклади (6-7):
(6) Het er daz swert enhende so wær ez Hagenen tot (Nibelungenlіеd, 0995,3). «Якби він мав у руках свій меч,
то це була б смерть Хагена».
(7) Getorste si in chvssen div frowe tæte daz (Nibelungenlіеd, 0568,2). Якби вона хотіла його поцілувати, вона
б це охоче зробила».
Приклади (6) і (7) демонструють поєднання двох частин складнопідрядного речення умови асиндетичним
зв’язком. У прикладі (6) присудок het займає ініціальну позицію у підрядному реченні, яке розташовується у
препозиції до головного. Підмет er займає постпозицію щодо присудка het, таким чином, розташовуючись з
останнім контактно. Спостерігаємо, що у поданому прикладі структура підрядного умовного безсполучникового речення з ініціальною позицією присудка тяжіє до норм сучасної німецької мови. Проте, у прикладі (7)
складений присудок getorste chvssen утворює рамкову конструкцію. При цьому, змінювана частина присудка
getorste займає ініціальну позицію у підрядному реченні, незмінювана chvssen – фінальну, що також не суперечить нормам сучасної німецької мови. Підмет si розташований у постпозиції до змінюваної частини присудка getorste. Ми інтерпретуємо речення (6) і (7) як поєднання залежного і головного речень безсполучниковим
(асиндетичним зв’язком). У нашому дослідженні твору «Пісня про Нібелунгів» виявлено 43,3% безсполучникових умовних речень із загальної кількості (104) проаналізованих одиниць.
Таким чином, у середньоверхньонімецький період ще не сформувалася чітка межа розмежування сурядного та підрядного зв’язку. Отже, визначати підрядність речення лише за порядком слів було неможливо.
Отримані результати дають підстави погодитися з традиційною думкою, що в середньоверхньонімецький
період спостерігалася тенденція розвитку тих рис синтаксису, які притаманні сучасній німецькій мові. Проте
порядок слів у підрядних реченнях часу все ще був вільним, що підтверджується результатами аналізу середньоверхньонімецької пам’ятки «Пісня про Нібелунгів». Разом з тим, синтаксис середньоверхньонімецької
мови тривалий час характеризувався структурною варіативністю. Проведений комплексний аналіз дозволив
уточнити також статус безсполучникових складнопідрядних речень у середньоверхньонімецький період.
Література:
1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В. Г. Адмони. – М. : Высшая школа, 1963. – 335 с.
2. Бублик В. Н. Історія німецької мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /
В. Н. Бублик. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.
3. Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV-XIII ст.) : монографія / І. Р. Буніятова. – К. :
Вид. центр КНЛУ, 2003. – 327 с.
4. Строева-Сокольская Т. В. / Развитие сложноподчиненного предложения в немецком языке Т. В. СтроеваСокольская. – Л. : Ленингр. гос. ун-т, 1940. – 106 с.
5. Ярцева В. Н. Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке / В. Н. Ярцева. – Ленинград :
Изд-во Ленингр. ун-та, 1940.
6. Behagel O. Deutsche Syntax / О. Behagel. – Bd. III. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1928.
7. Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte / O. I. Moskalskaja. – M. : Hochschule, 1977. – 237 s.

Серія «Філологічна». Випуск 44
В. П. Палій,

217
УДК 811.133. 1’ 37’ 366

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СЕМАНТИКО-МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ УМОВНОГО СПОСОБУ
У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються семантичні та морфологічні особливості функціонування умовного способу в
системі дієслівних форм французької мови. Досліджуються аспекти семантичної взаємодії понять, представлених опозиціями простий перфект /імперфект; простий майбутній час /гіпотетичний майбутній час
/умовний спосіб. Аналізуються теорії французьких та вітчизняних вчених щодо місця умовного способу та
його відносин з індикативом, проблема модальності та протиставлення часових форм.
Ключові слова: семантична взаємодія, модальність, індикатив, опозиція способів, протиставлення форм,
зміст категорії.
В статье рассматриваются семантические и морфологические особенности функционирования условного наклонения в системе глагольных форм французского языка. Изучаются аспекты семантического взаимодействия понятий, представленных оппозициями простой перфект/иперфект; простое будущее/гипотетическое будущее/условное наклонение. Анализируются теории французских и отечественных лингвистов в
отношении места условного наклонения и его отношений с индикативом, проблема модальности и оппозиции
временных форм.
Ключевые слова: семантическое взаимодействие, модальность, индикатив, оппозиция способов, противопоставление форм, значение категории.
This article deals with the semantic and morphological features of conditional mood functioning in the system
of French verbal forms. The aspects of semantic interaction of the concepts presented by oppositions simple perfect/
imperfect; simple future/hypothetical future/conditional mood are researched in the article.
Key words: semantic interaction, modality, indicative, opposition of moods, contradistinction of forms, categorical
meaning.

Проблема змісту категорії способу є одним з найбільш актуальних питань сучаного мовознавства. Вирішення питання про сутність категорії способу є необхідною передумовою для дослідження теорії дієслова,
оскільки спосіб виступає як невід’ємна форма існування цієї частини мови. В науковій літературі не існує
одностайності щодо місця умовного способу в системі особових форм французького дієслова. На увагу заслуговують дослідження таких науковців, як Д. Mенгено, А. Теньєр, Р.-Л. Вагнер, M. Вільме, Р. Мартен, М.
К. Сабанєєва, В. Г. Гак. Метою статті є дослідження концепцій провідних науковців щодо правомірності
функціонування форми Conditionnel як самостійної категорії в системі дієслівних форм, поза межами Indicatif.
Цієї точки зору дотримуються лінгвісти різних наукових шкіл. Водночас, по сьогоднішній день єдиної думки
про сутність категорії способу не існує. Найбільш поширені теорії УС здебільшого узагальнюються двома
концепціями. Перша, найбільш відома в мовознавстві концепція представляє його як категорію, яка позначає
кореляцію дії до дійсності з точки зору мовця через опозицію реальності/нереальності [3, с. 120].
Друга концепція тлумачення УС розроблена в працях Г. Гійома. Лінгвіст виділяє три способи: безособові
форми дієслова, сюбжонктив та індикатив, які, на його думку, відрізняються різними формами відображення
часу дії. Імператив і УС зараховуються Г.Гійомом до індикативу на підставі формальної подібності імперативу до індикативу та єдності формантів Conditionnel з Futur (далі футурум) та Imparfait (далі імперфект): Tu
dis – dis! Il chanterait – Il chantera. Il chantait [7, с. 79].
Поширеним впродовж останнього часу стало розуміння УС як частини індикативу – особливої форми
майбутнього часу. Прихильники цієї концепції А.Теньєр, Р.-Л.Вагнер, П.Імбе, Р.Мартен вважають, що семантика дієслівної форми не може бути достатньою підставою для диференціації дієслівних категорій [5, с. 57].
Слід визнати, що проблема Conditionnel лежить в самій природі цього способу. Як і футурум, він утворений
від інфінітиву + «спотворені» форми дієслова avoir у перфекті, тоді як футурум використовує форми Présent.
Таким чином, ferais означає j’avais à faire, поєднуючи часове і модальне значення, a УС функціонує в якості
часу: il m’a dit qu’il viendrait і способу: s’il y avait un Dieu, il te récompenserait. Більшість лінгвістів вважає, що
УС є частиною дійсного способу в силу особливості власної морфології, а саме морфеми -r- та закінчення -aisImparfait, які утворюють майбутній час. Дуже просто знайти в УС як ознаку імперфекту так і футуруму, отже
Conditionnel Présent належить до групи часів дійсного способу. Таку точку зору поділяють Д. Менгено, Р. Л.
Вагнер та Ж. Пеншон: «Деякі граматисти вважають, що Conditionnel це спосіб. Історично, ця форма має спільне походження з футурумом, оскільки вони утворені на основі перифрази інфінітиву дієслова та теперішнього
або минулого часу допоміжного дієслова avoir. Якщо футурум це час дійсного способу, то УС це також час.
Якщо ж УС це спосіб, то футурум теж мав би бути способом. Ці дві солідарні форми визначають одна одну»
[12, с. 319]. Марк Вільме погоджується: «Щодо Сonditionnel, то ознака -r- та присутність імперфекту однозначно визначають його серед форм дійсного способу» [13, с.107]. Д.Менгено додає, що оскільки індикатив в
певній мірі є близьким до модальності, то не варто вилучати з нього й УС, необхідно лише знайти інваріант
співіснування його функцій, які мають дві тенденції: часове та модальне вживання: «З того моменту, коли
акцентуються модальні параметри висловлювання, ми змушені визнати, що індикатив виступає приймаючою стороною в процесі модалізації. Якщо імперфект, а, особливо, футурум мають модальні значення, немає
сенсу відкидати Conditionnel, під приводом того, що він і так багатий на модальність» [10, c. 107]. Проблему
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критеріїв способу М. Вільме вирішує на основі трьох ключових ознак: L = lieu, P = personne, A = actualité
– ou époque. Лінгвіст пропонує таку класифікацію: 1. безособовий неактуалізований спосіб (особа і час не
визначені), який включає Іnfinitif (marcher: дія тривала або одномоментна) та Рarticipe présent (marchant: дія
одномоментна та затухаюча; marché: дія завершена або затухаюча); 2. особовий неактуалізований спосіб
(необхідність особи), який відповідає сюбжонктиву; 3. особовий актуалізований спосіб (необхідність особи та часу дії), який відповідає індикативу та має дві нашаровані суб-системи; 4. особовий спосіб з ядром А
(marche, marchai, marcherai) та з ядром А’(marchais = marche – marcherais) [13, c. 301-302]. M.Вільме додає,
«…індикатив та сюбжонктив відрізняються за здатністю ізолювати або не ізолювати період», цю ж теорію
поділяють Вагнер та Пеншон [12, c. 362]. Ми вважаємо, що позиція граматиста П. Ле Гоффіка в найбільшій
мірі враховує обидві особливості УС, поєднуючи індикатив та модальність стверджень, а дійсний спосіб висловлювання cпіввідноситься з суб’єктивним наміром мовця. Позиції М. Вільме, Р. Вагнер та Ж. Пеншон не
суперечать теорії Ле Гоффіка, враховуючи ознаку особи P (personne), А момент мовлення (аctualité) або A’ період (époque). Більш радикальною є точка зору К. Туратьє, який стверджує, що морфема -r- є лише залишком
інфінітиву [11]. Граматист Ж. П. Конфе підкреслює, що незважаючи на графічну цілісність, трансформацію
основи інфінітиву дієслів venir, savoir, voir, envoyer, пряму атрофію дієслова avoir 1-ї та 2-ї особи множини
майбутнього часу та всієї парадигми Conditionnel, сфера зміни форм є незначною. Інфінітив більшості дієслів
не змінюється (про це свідчить аномалія форми j’irai: саме інфінітив є основою двох інших дієслів vadere
та allare, які й утворили форми дієслова avoir). Така життєвість інфінітиву спостерігається у дієсловах на é
+ приголосні + er: modérer, altérer, conférer, alléger, procéder, régler: é cтає в позицію è в теперішньому часі,
в майбутньому та УС: modérerai, altérerais з діакритичним знаком accent aigu в інфінітиві. Присутність цієї
морфеми інфінітиву відмежовує футурум а, отже й УС від інших часів індикативу, демонструючи очевидний
зв’язок з віртуальним лексичним поняттям. Оскільки опозиція УС та індикативу залишається темою досить
тривалих наукових дискусій, вважаємо за потрібне ще раз конкретизувати функції цього способу та його місце в системі французької граматики.
Дійсний спосіб (індикатив) виступає як особовий та часовий. Лише він має форму теперішнього часу,
яка морфологічно опонує минулому часу доконаного виду, імперфекту, майбутньому часу та УС. Внаслідок цього він має здатність актуалізувати процес дії та розміщувати його в конкретному часовому періоді.
Така властивість способу, якою не володіють інші, спонукає деяких граматистів заявляти, що за допомогою
індикативу визначається процес дії, на його основі утворюються питальні та окличні конструкції, оскільки
власне питального способу не існує. Кожне питання має в своїй основі ствердження, яке піддається сумніву
або потребує доповнення. На думку К.Туратьє [11] не слід вважати ствердженням те, що піддається сумніву у
загальному питанні, або ствердженням, яке потребує доповнення у частковому питанні. Як вважає Ле Гоффік,
загальне питання є біполярним, оскільки мовець пропонує співрозмовнику два способи висловлення у формі ствердження. Часткове питання надає йому можливість сформулювати речення, доповнене парадигмою,
оскільки ствердження містить бажаний мовцеві додаток. В першому випадку питальна тема превалює над
власне ствердженням Est-ce que Paul est venu ? => Est-ce le cas (ou non) que Paul est venu?; бажаний елемент
реми формулюється співрозмовником і є основним компонентом потенційного ствердження. В другому випадку темою є ствердження, яке потребує доповнення Quelqu’un est venu=>(Quі) est venu?, оскільки елемент
можливої реми є комплементацією даного ствердження. Ж.П.Конфе додає, що в разі прагматичної необхідності питання формулюється як звичайне висловлювання (позитивне або негативне), навіть якщо відповідь
реципієнта є приблизною Quelle heure est-il –On va bientôt passer à table. Тип питання є:
1) інформативним судженням Comment va Pierre?–Pierre est malade;
2) інформуванням: Où est le cendrier?–Le cendrier est dans la cuisine;
3) констатуючим Tu n’es pas encore habillé / Tu n’es pas encore habillé?; 4. спонукаючим Vas-tu te taire? /Tu
vas te taire [9, c. 308]. Г. Гійом справедливо вважає, що теперішній час є центром часової системи і бар’єром
між минулим і майбутнім. Кожна часова форма, утворена навколо теперішнього часу, формує, на думку лінгвіста, два типи уявлень про час. Вони виражені, з одного боку, опозицією простий перфект /імперфект, а, з
іншого – опозицією просте майбутнє /гіпотетичне майбутнє /умовний спосіб. Обидві опозиції передбачають,
що одна з форм (простий перфект) представляє дію цілісною, неподільною в її часовому вияві, тоді як інша
форма (імперфект) представляє дію роздільною в часі, тобто такою, що перебуває в процесі розгортання.
По суті, опозиція простого перфекта та імперфекта інтерпретується цілком обгрунтовано як протиставлення
загального /окремого. Опозиції простий перфект /імперфект в аспекті минулого відповідатиме опозиція простого футурума гіпотетичному футуруму в аспекті майбутнього. На думку Гійома, роздільність дії, тобто
уявлення про дію, частина якої ще не закінчена в часі, додає УС більшої гіпотетичної насиченості, ніж загальне уявлення про дію, властиву футуруму [7, с. 109]. На відміну від протиставлення імперфекта простому
перфекту, УС протиставлений футуруму за ознакою роздільності /цілісності дії. Показово, що в аспекті минулого опозиція роздільності /цілісності дії в складному реченні з підрядним часу виражається протиставленням
імперфекта перфекту, тоді як в аспекті майбутнього неможливо скористатися аналогічним протиставленням
форм, а часове значення УС не обмежується аспектом майбутнього: Je serais content si vous veniez me voir
aujourd’hui. В даному прикладі дія, виражена УС, відноситься до аспекту теперішнього часу. Однак, у реченні: Je viendrais vous voir demain si j’avais le temps, дія віднесена до аспекту майбутнього [4, с. 301]. Отже УС, на
відміну від видо – часових форм індикативу, не наділений властивістю точної локалізації дії в одному з трьох
часових аспектів процесу мовлення.
Згідно теорії Г. Гійома (як це, наприклад, робить М.К.Сабанєєва), індикативу властива чіткість в локалізації дії у часі, а УС не може входити до системи індикативу саме через притаманну йому недостатню дифе-
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ренційованість вираження часу [6, с.74]. Така позиція була б рівнозначною встановленню прямої залежності
між властивістю майбутньої дії як денотата об’єктивної дійсності та змістом відповідної граматичної форми,
як категорії відображення. Прикладом може служити індикатив, який зовсім не обов’язково виражає реальну
дію в об’єктивній реальності. Індикатив може представляти дію в будь-якому часовому аспекті як реальну з
точки зору мовця. Ця властивість способу робить можливими хибні та помилкові висловлювання, а формою
майбутнього часу можна висловити категоричний наказ, обіцянку тощо.
Елемент непевності, проблематичності, який інколи з’являється під час сприйняття речень з формою майбутнього часу, пов’язаний не з граматичним змістом самої форми: він викликаний позамовними факторами,
що обумовлюють індивідуальність його інтерпретації в процесі осмислення [6, с. 84]. Наведені аргументи переконливо свідчать, що немає підстав виділяти футурум з індикативу і об’єднувати його з УС. Водночас, специфіка часового значення Conditionnel не дозволяє включати його в систему індикативу. Таким чином, формі
умовного способу потрібно відвести окреме, за межами індикативу, місце в системі дієслівних форм. Разом
з тим, проблема місця та функціонування умовного способу в системі французької мови, його відносини з
деякими часами дійсного способу, модальні аспекти УС та іхні функції потребують подальшого вивчення,
враховуючи значну кількість теоретичних розвідок та практичних досліджень французьких та вітчизняних
лінгвістів.
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СИМВОЛІКА ОБРАЗУ ДУБА В ЛЕМКІВСЬКІЙ УСНОПОЕТИЧНІЙ СЛОВЕСНОСТІ
Символіка образу дуба в лемківській уснопоетичній словесності, С. Є. Панцьо. У статті простежуються
особливості відображення символіки, людських почуттів в образі дуба і розкривається семантичне навантаження лексеми дуб та її похідних у пісенних текстах.
Ключові слова: образ, символ, флоролексема, уснопоетична словесність.
Символика образа дуба в лемковской уснопоэтической словесности, С. Е. Панцьо. В статье прослеживаются особенности отражения символичности, человеческих чувств в образе дуба и раскрываются семантические коннотации лексемы дуб и её производных в песенных текстах.
Ключевые слова: образ, символ, флоролексема, уснопоэтическая словесность.
Symbolism of oak image in Lemko poetic literature, S.Pancyo. The article traces the features of symbols reflection,
human emotions in the form of oak and reveals semantic meaning of the word oak and its derivatives in the song lyrics.
Key words: image, symbol, floroleksema, poetic literature.

В українському мовознавстві сьогодні особливо актуальними стали дослідження, здійснювані у галузі комунікативної лінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології. Науковцями вивчається традиційна народна
культура, український менталітет із використанням лінгвостилістичного методу. Науковому аналізу піддається усна народна творчість. Останнім часом з’явився комплексний підхід до опису мови усної словесності, у
якому висвітлюються питання психології, етнопсихології, культурології тощо.
Базою для сучасних досліджень послужили праці зарубіжних учених і відомих славістів, зокрема І. Срезневського, О. Потебні та ін., матеріали І. Франка, І. Огієнка, Ф. Колесси, О. Воропая. На основі значних здобутків у вивченні фольклору та вичленуванні закодованих лінгвокультурних смислів вироблено методику
аналізу мови народнопоетичної творчості з урахуванням антропоцентричного та етноцентричного підходів.
До опису окремих аспектів мови усної словесності зверталися О. Потебня, Л. Булаховський, С. Єрмоленко,
В. Жайворонок, Л. Мацько, А. Мойсієнко, Т. Баценко та ін. Н. Данилюк у монографії «Поетичне слово в українській народній пісні» подає глибокий і всебічний аналіз мови народної пісні, використовуючи збірники народних пісень різних жанрів, укладених фольклористами та письменниками ХІХ–ХХ ст., архівні матеріали [2].
Об’єктом наших студій стала уснопоетична словесність лемків, якій присвячено уже декілька розвідок
[6; 7]. Джерельною базою аналізу послужила «Антологія лемківської пісні», підготовлена і видана відомою
народною артисткою України М. Байко [1], та «Лемківські співанки», зібрані й упорядковані М. Соболевським [5].
Предмет опису становить образ дуба та його символічність. Мета нашої розвідки – простежити вживання
лексеми дуб і її похідних та розкрити їх семантичне навантаження та лінгвокультурну природу.
Пісні Лемківщини за змістом і формою подібні до загальноукраїнської народнопоетичної творчості, проте
вони мають своєрідний неповторний характер. Усній словесності цього краю приділяв особливо багато уваги
Ф. Колесса. Він указував у своїх працях на існування лемківського музичного діалекту [5, с. 7].
Дослідники народнопоетичного фольклору Лемківщини зазначають, що «у змісті пісень цієї етнографічної групи українського народу, в їх художній формі позначились специфічні умови життя творців пісень, особливості їх світосприймання» [5, с. 10]. На противагу пісням інших територій, етнографічних груп України,
лемківські пісні емоційно більш стримані, але «в них приваблює особлива безпосередність вираження почуттів і цнотливість – риси, що йдуть від тісного єднання з природою» [5, с. 10].
Відомо, що світ природи і світ людини – невіддільні, вони становлять цілісну сутність. Світ природи існує
у свідомості людини, у її сприйнятті. Тому цей світ олюднений, живий зі своїми загадками, своєю неповторністю і водночас національною своєрідністю.
Життя природи і людини в гармонії передає художня мова, народнопісенна мова. У лемківських народних
піснях зображена гірська природа з її рослинним і тваринним світом. Описи довкілля у дискурсі досліджуваних пісень трапляються спорадично, проте різні рослини (дерева, кущі, трави, квіти) все-таки показують красу колишнього лемківського краю. Природа у піснях зазвичай наділена добротворчим началом. Вона робила
лемків добрими, звільняючи їх від буденної суєти, улагіднювала їх душу, гармонізувала людські стосунки,
пристрасті. Лемки зазнали серйозних змін у своєму побутуванні через виселення із рідної землі, тому народна
пісня то звеселяла їх у сумні роки виживання серед іншого населення, то змушувала у думках щоразу повертатися до прадідівського краю. Зібрані й видані збірники пісенного фольклору цієї людності стали гідним
надбанням в українському фольклорі. Водночас вони ще довго будуть об’єктом дослідження вчених з різних
сфер науки.
Рослинний світ лемків, відображений у народних піснях, доволі багатий. Низка дерев (дуб, явір, береза,
сосна, ялина, липа, бук та ін.), кущів і чагарників (калина, рокита, терен та ін.), квітів (ружа, лілія, фіалка,
шальвія, розмарія, майоран та ін.) – це не лише довкілля лемківського краю, це своєрідні образи й символи,
які були життєво важливими для лемків.
Рослини рідко виступають лише засобами декорації певних сцен, діалогів, вони виражають різні стани та
емоційні реакції лемків на світ. Флоролексеми зазвичай наявні у перших рядках пісні, тобто в експозиції, і
тому творять своєрідний малюнок, який передує розвитку подій та розв’язці:
© С. Є. Панцьо, 2014
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А під нашим окенечком лучка зелена,
Квитне на ній розмария, білий квіток ма [1, с. 182].
Як і в піснях інших регіонів України, у лемківській народнопоетичній творчості рослини наділені всіма
тими емоціями і відчуттями, що й людина.
Аналіз окремих рослинних образів у лемківських піснях дає можливість простежити їх специфіку, символічний потенціал, естетичну функцію у мовній канві народнопоетичного слова.
Одним із важливих символів української культури є дуб. У слов’янській культурній традиції дуб вважається чи не найшановнішим деревом. З цього приводу В. Жайворонок зазначає, що «дуб споконвіку поважаний
у народі» [4, с. 203]. Флоролексема дуб у текстах лемківських пісень виступає у таких варіантах та похідних,
як-от: дуб, дубина, дубинонька, дубовий.
У текстах аналізованих пісень флоролексема дуб не відзначається високою частотою вживання, проте
вживається у декількох значеннях. Насамперед дуб номінує людину, швидше парубка, гарного, міцного, такого, що твердо (як дуб) стоїть на землі. Таке значення характерне назагал для української етнокультури.
У дискурсі лемківських пісень дуб-парубок має різні додаткові семантичні конотації. Дуб виступає деревом, яке органічно вписується у довкілля – живе у гармонії з природою. На ньому можуть оселятися або просто сидіти і співати птахи. Пор., напр.:
Ой в лісі на дубі зозуля кукала [1, с. 112];
Ой на горі два дуби, / Сідят на нім голуби [1, с. 239].
Однак дуб навіть у таких чи подібних рядках все-таки виступає уособленням розуму та мудрості. Сидять
на нім птахи – це означає прилітають за розумною порадою, у наведених прикладах, очевидно, до батька чи
старшого чоловіка.
Дуб – довговічне дерево, воно величне і міцне, високе й могутнє. Оця велич, висота дуба асоціюється з
парубком, якому далеко до дівчини ходити, а тому він дещо гордовито заявляє дівчині про це. Пор.:
Високо, голубе, з дуба воду пити,
Далеко мі, дівча, до тебе ходити [5, с. 123].
Як бачимо, флоролексема дуб набуває обставинного значення локальності – «далеко». Дещо по-іншому
сприймається лексема дуб у такому контексті:
Ой ти, дівчино люба, / Одсунь же ся ти од нелюба,
Бо як стрілю з дуба / Та й заб’ю нелюба [5, с. 164].
Як свідчать пісенні рядки, йдеться не лише про парубка, що з високості хоче вбити нелюба, а й про людські почуття – любов до дівчини, ненависть до нелюба, зрештою, і про неможливість закоханим бути у парі
(Ти не мій, я не твоя!). Поєднання іменника дуб із прийменником з символізує, очевидно, молодість хлопця,
але разом з тим асоціативно і з міцністю, величчю цього дерева та впевненістю у своїй правоті.
Флоролексема дуб асоціюється з вдалим чи невдалим подружнім життям. Особливо виразно це представлено через зіставлення молодий – старий. Пор., напр.:
А під молодим дубом – трава зеленіцька,
Ой та при добрім мужі жена молодіцька.
Ой під старим дубом – трава червеніє,
А при недобрім мужі жена ся старіє [1, с. 367].
Отже, молодий дуб – це не лише молодий парубок, а й добрий чоловік. Старий дуб – це старший парубок
і недобрий чоловік. Персоніфікований образ дуба символізує подружнє життя. Наявність паралелізму, утвореного за принципом антитези молодий – старий, засвідчує майбутнє життя жінки з молодим, а водночас і
коханим, чи старим і нелюбим чоловіком. Для увиразнення протиставлення нелюбого чоловіка і милого у
контексті вжито антоніми старий – молодий. Розташовані у парах, вони позначають добре і погане. Така особливість усної словесності характерна для загальнонаціональної української народної пісні [2, с. 222].
В аналізованому народнопісенному дискурсі флоролексема дуб, ужита у поєднанні з дієсловами не рубай,
не стинай, виступає у значенні «розрив із коханим». Пор., напр.:
Не рубай, не стинай молодого дуба,
Не бер же ти мене, коли я нелюба [1, с. 317].
У наведених рядках йдеться про пересторогу одружуватися без любові і таким чином нівечити молоде
життя.
У лемківському народнопоетичному фольклорі, як і в загальнонаціональному, лексема дуб уживається з
цифрою два. Числове позначення два – це зазвичай пара, тобто чоловік і жінка (два лебеді, два голуби). Н. Данилюк зазначає, що числівник два в усній поезії може означати «двоїстість», «один плюс один» [2, с. 284].
У пісні «Два дуби, два дуби» йдеться про закоханих в одну дівчину двох братів: Два дуби, два дуби зрослися
докупи, / Любят мя два хлопці / З єдної хатини… // Оба ся схилили, / Любят мя два хлопці, / Оба братя били
[1, с. 271]. На родинні зв’язки юнаків указує словосполучення зрослися докупи. Однак у пісні маємо образ
схилених дубів. Схилені дуби символізують сум, журбу з приводу ситуації, яка склалася.
В експозиції пісні «Ой ишов я гаєм» флоролексема дуб ужита також в обставинному значенні, а саме –
місця зустрічі закоханих. Пор.:
Ой ишов я гаєм, гаєм, / Тим гаєм зелененьким, / Надибав я гарне дівча /
Під дубом зелененьким [5, с. 173].
Почуття кохання, молодість закоханих підсилює епітет зелененький, який повторюється у різних словосполученнях (гай зелененький, дуб зелененький).
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Відомо, що опале листя дерева у піснях символізує розірвані стосунки між парубком і дівчиною. В. Жайворонок зазначає, що «опадання листя – до розлуки» [4, с. 335]. Пор., напр., у рядках:
Ей опали, опали / Листочки на дубі,
Не можу забити, миленька, о тобі [1, с. 312].
Як бачимо, образ дуба змальовано не відірвано від життя людей, від того середовища, у якому він росте.
Дуб – це юнак, який, будучи закоханим у дівчину, гасить у собі любов через людський поговір (Взяв би тото
дівча, / Люды огваряют [1, с. 313]), проте не може її забути, розкохати. Тривожний стан юнака, туга і водночас
палка любов (не може забити / Личко дівчини, її серця) так виразно передані опалим листям на дубі. Назагал
у цій пісні («Ей, засвітив би місяць») дуб символізує силу, глибину і красу почуттів хлопця. Наведені пісенні
рядки – це розвиток подій, які закінчуються розривом стосунків між закоханими. Зменшено-пестлива форма
листочки підсилює глибокі почуття і страждання юнака через те, що кохання не витримало випробувань.
Національно-культурний смисл властивий образу похиленого дуба. Схилений дуб символізує журбу, втрату «міцної опори», а у тексті пісні «Не хилися, дубе» – загрозу втратити кохану дівчину. Пор.:
Не хилися, дубе, зелений байраче,
Не плач, не журися, молодий козаче…
Не дают мені ходити дівчину любити…
Я дівчину люблю і любити буду… [1, с. 202].
У цих рядках флоролексема дуб уточнюється, підсилюється словосполученням «зелений байраче». Байрак
– ліс у яру, в долині… [4, с. 25]. Ця лексема у тексті є другою назвою до іменника дуб і вказує на множину,
тобто на те, що, звичайно, у переносному значенні, не один дуб (юнак), а багато подібних потрапляють під
людський поговір. С. Єрмоленко, розглядаючи відому пісню «Ой не шуми, луже, зелений байраче» зазначає, що слова байрак і луг у народних піснях є синонімами [3, с. 187]. Отже, в аналізованій пісні дуб і байрак
можна вважати синонімами, оскільки слово байрак асоціюється з порослим лісом яром. Іменник байрак із
загальним значенням лісу, у нашому випадку дубового, вживається як персоніфіковане звертання. Пісенний
текст, який починається звертанням, відзначається наявністю мотиву туги, болю, суму, співчуття. В одній
строфі пісні спостерігаємо поєднання звертань зелений байраче і молодий козаче. Дослідники стверджують,
що об’єднання в одній пісенній строфі таких звертань – це характерний для народнопісенної мови прийом
паралелізму [3, с. 191]. Постійні епітети зелений, молодий доповнюються дієсловами у наказовій формі з часткою не (не хилися, не плач, не журися), які виражають прохання.
Типовим для народнопоетичної творчості є вживання словосполучення калиновий міст. У пісні «Моя фраїречко, вивий мі перечко» знаходимо словосполучення дубовий міст. Напр.:
Стан собі, шугаю, на дубовім мості,
Несе твоє перко / Рибонька на хвості [1, с. 241].
Засвідчене словосполучення «на дубовім мості» демонструє у прямому значенні міцність мосту, а в переносному – твердість дівчини у своїх переконаннях. Міст уособлює символічне значення того, що з’єднує або
роз’єднує кого-небудь.., шлях до кохання чи коханої [4, с. 367]. Текст пісні демонструє символічне значення
дубового мосту – розірваних стосунків між юнаком та дівчиною з її ініціативи.
Дуб – означає матеріал для виготовлення чогось, зокрема музичних інструментів. У лемків з дуба чи явора
робили сопілки. Дубова сопілка відзначалася міцністю.
Пор.: Пискай же мі, пискавко дубова,
Ой, бо як ти не будеш, буде яворова [1, с. 179].
В аналізованих піснях трапляється флоролексема дубина зі зменшено-пестливим варіантом дубинонька. У
«Словнику української мови» слово дубина пояснюється як 1. «Дубовий ліс, гай; дубова памолодь. 2. Окреме
дерево дуба» [8, с. 220]. У пісенних рядках слово дубина виступає у значенні одного дерева – місця зустрічі
закоханих. Пор.:
Під дубиною, під зеленою
Сідит там голубка з голубином…
Голуба забив, голубку злапав!
Сипле пшеницю, дає водицю.
Голубка не їсть, голубка не п’є.
Під дубиноньку плакати йде [1, с. 324].
Обставинне значення лексеми дубина підсилене зменшено-пестливим варіантом дубинонька, який правдиво передає стан голубки, її почуття – смутку, туги. Уточнена епітетом під зеленою обставина під дубиною
символізує молодість. Отже, дубина, дубинонька – це не лише молоде дерево, а й символ кохання.
В окремих випадках слово дубина ужито у значенні «ліс». Пор., напр.:
Дали сте ня, мамо, / За ліс, за дубину, / Жеби не виділа / Я свою родину [5, с. 201].
У цих рядках є відчутним семантичний компонент обставини локальності – «далеко».
Для українських народних пісень характерним є вживання флоролексеми діброва. Це слово-поняття детально аналізує мовознавець С. Єрмоленко [3, с. 188]. В усній словесності лемків трапляється лексема дуброва, яка означає «листяний ліс на родючих ґрунтах, у якому переважає дуб» [8, с. 296]. У піснях слово-поняття
дуброва вживається у поєднанні з епітетом зелена. Лексема дуброва виступає обставиною у значенні локальності: Подме на лови / Товаришу мій… / До зеленой дуброви [5, с. 212]; Дуброва, дуброва, зелена дуброва, /
Ей сподобала мі ся весела розмова [5, с. 176]. Отже, слово-поняття дуброва виступає із семантикою «місце
зустрічі юнаків та парубка з дівчиною і радість».
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Здійснений аналіз засвідчує, що в усній словесності лемків частотою вживання серед флоролексем відзначається дуб. Він символізує парубка, молодість, кохання, уособлює мудрість. Флоролексема дуб здебільшого
виступає обставиною місця. Локальність уточнюється, увиразнюється додатковими семантичними компонентами: «далеко», «місце, де живуть і співають птахи», «місце зустрічі товаришів, закоханих». Слово-понятя
дуб демонструє образно-асоціативний потенціал лемківської пісні, передаючи стан людини, її почуття, містить вираження художньо-естетичного потенціалу «добре і погане», «пересторога до одруження з нелюбом»,
«сум, журба, туга», «розлука», Дуб – це ще й уособлення мудрості. У мовній канві пісні трапляється словопоняття дубина. Через зіставлення дубиноньки і голубки, яка прилітає під дубиноньку плакати, відчутними є
асоціативні зв’язки: самотня дубинонька і самотня голубка – це одинокі, нещасливі у коханні дівчата.
Народнопісенні образи, символи лемківського краю подібні до загальнонаціональних. Це стосується і образних засобів. Однак засвідчені пісенні рядки з флоролексемою дуб і похідними – дубина, дубинонька, дубовий, дуброва підкреслюють специфіку образних одиниць.
Слово-поняття дуб у лемківських піснях увиразнює своє значення за допомогою різних образних засобів,
серед яких є традиційні епітети зелененький, молодий. Вони підкреслюють молодість узагалі чи молодість
парубків. У мовній канві пісні знаходимо традиційно іншу назву дуба – зелений байрак.
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ЕМОТИВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У СКОПУСІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ
У статті розглянуто різні підходи до вивчення категорії емотивності з суміжними поняттями емоційності та оцінності, пояснено їхній взаємозв’язок та функції в німецькому художньому тексті доби постмодерну. Зроблено аналіз німецькомовної постмодерністської художньої прози через призму експресивного
синтаксису. З’ясовано, що емотивність реалізується в художньому тексті через сукупність текстових компонентів (слів, фраз, речень).
Ключові слова: емотивність, експресивність, емоційність, пост/модернізм.
В статье рассмотрены различные подходы к изучению категории эмотивности со смежными понятиями
эмоциональности и оценочности, объяснено их взаимосвязь и функции в немецком художественном тексте
эпохи постмодерна. Сделан анализ немецкоязычной постмодернистской художественной прозы через призму
экспрессивного синтаксиса. Выяснено, что эмотивность реализуется в художественном тексте через совокупность текстовых компонентов (слов, фраз, предложений).
Ключевые слова: эмотивность, экспрессивность, эмоциональность, пост/модернизм.
The article examines the different approaches of studying categories of emotiveness with adjoining concepts
of emotion and evaluation, their relationship and function in German fiction of the postmodern era is explained.
The analysis of German post-modern prose the light of expressive syntax were conducted. It was elucidated that the
emotiveness is implemented in a fiction through the set of text components (words, phrases, sentences).
Key words: emotiveness, expressiveness, emotionality, post/modernism.

Нинi лінгвістична наука має великий багаж вивчення емотивності в германістиці. На різних етапах її вивчення і за різних наукових парадигм досліджували функціонально-стилістичний бік емотивності (H. Arnd
1992; H. Burger 1998; F. Daneš 1987; M. Drescher 1997). Проте студії категорії емотивності з суміжними поняттями в сучасній німецькій мові та аналіз німецькомовного постмодерністського тексту потребує окремого
висвітлення з позицій функціоналізму, що й визначає актуальність цієї статті.
Мета статті – проаналізувати категорію емотивності німецькомовного постмодерністського художнього
тексту у скопусі суміжних понять. Відстежити тенденції та закономірності розвитку німецького експресивного синтаксису у цьому типі текстів. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) диференціація емотивності та суміжних понять;
2) характеристика німецькомовного постмодерністського художнього тексту через призму емоційно-експресивного синтаксису у світлі ідей функціоналізму.
Німецькі письменники доби постмодерну створюють нові типи і форми художнього тексту (далі ХТ),
структурно розмиті, умовні, гротескні. Сам характер постмодерністського ХТ, який тяжіє до імпліцитно-підтекстового вираження і під яким розуміємо слідом за І.А. Бехтою авторське експериментаторство, постмодерністський перформанс як первинну настанову на право створення художньої ілюзії, яка стає аналогом дійсності
і «утвердженням права на мовленнєво-мисленнєвий експеримент» [1]. Автор-письменник скеровує читача на
самостійне осмислення колізій / психологічних конфліктів. Динамічність композиції, принципи організації сюжету – усе це актуалізує розумову діяльність адресата при сприйнятті та тлумаченні постмодерністського ХТ.
Прагматична настанова текстів доби постмодерну – це створення ілюзії співучасті в тому, що відбувається,
активізація в адресата емоційного настрою, залучення читача до співпереживання, до встановлення емоційного
контакту [1, c. 83]. Емотивність постмодерністського ХТ актуалізується через низку емотивно-навантажених
компонентів (слів, фраз, речень). Ці текстові компоненти виокремлюються у фактурі художнього тексту особливою знаковістю. Функціонування емотивності в текстах художніх творів дає можливість авторові передати особисте ставлення до інформації, що викладається. У лінгвістиці під терміном «категорія емотивності»
фактично ховається два різних, хоча і взаємопов’язаних явища – мовні одиниці, що мають емотивний компонент у своїй семантиці і тексту як текстова категорія емотивності, спрямована на створення емоційного тла
художнього твору і обумовлює емоційний вплив на читача, шляхом експресивного вираження автором через
використання розмаїтих стилістичних прийомів та засобів експресивного синтаксису. Поняття мовна експресія є дотичним до термінів «емоційне», «оцінне». Німецький універсальний словник подає таке визначення:
«експресія» – виразна властивість [7, c. 538]. Поняття експресивність інтерпретують, як таке що містить багато
аспектів, які позначаються як «конотативна складність» [4, c. 78]. На думку М. Дрешера (Drescher 1997) на
першому плані, при дослідженні експресивності, перебуває сукупність мовних засобів, які служать для вираження емоцій. Крім того, вчений вважає, що експресивні компоненти можна визначити тільки на дискурсному
(мовленнєвому) рівні: експресивність це не мовні знаки, а їхнє вживання у визначеному контексті [6, c. 70]. На
відміну від експресивності, емоційність позначає емоційне відношення, форму вираження [7, c. 487]. Емоційне
вираження може відбуватися спонтанно, тобто підсвідомо, або створюватися навмисне, свідомо для того, аби
вплинути на поведінку інших чи представити ситуацію в бажаному для мовця світлі [3, c. 26; 5, c. 175]. З поняттям емоційність тісно корелює поняття оцінність, яке безпосередньо пов’язане з характером емоцій.
На нашу думку, експресивність та емоційність, а також емоційність та оцінність, поняття дуже близькі за
значенням і переплітаються доповнюючи одне одного, але ми їх не ототожнюємо, а навпаки, розмежовуємо
з метою чіткої диференціації та інтерпретації цих понять в ХТ в процесі аналізу синтактико-стилістичних
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засобів. Емоційність як семантичний компонент одиниці ґрунтується на оцінці, але не зводиться до неї, а
наявність оцінночності в значенні слова ще не сигналізує про емоційність. Емотивність підпорядковує собі
емоцію та оцінку, які породжують експресію яка є ширшим поняттям і реалізується в художньому тексті через
використання авторами різних синтактико-стилістичних фігур, тропів, прийомів (рис.1).

(ЕМОЦІЯ,ОЦІНКА)

ЕМОТИВНІСТЬ

ЕКСПРЕСИВНИЙ
СИНТАКСИС
(ЕМОЦІЯ, ОЦІНКА)

ЕМОТИВНІСТЬ

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ

Рис. 1. Відтворення емотивності та суміжних понять в ХТ
Нетрадиційний (модерністський) тип художнього мовомислення опирається на абсолютно нову художню
модель світу і вирізняється комунікативно-ігровою (перформативною) природою [2, с. 5]. Яскраво представляє
німецький постмодерністський текст експресивний синтаксис, який характеризується високою «щільністю»
використання виразних засобів різної природи: усі види повторів, включаючи прості – Er wusste es doch, er,
der Klotz, wusste es nur zu gut [8, c. 31]; кільцеві – Nichts und niemand könnte ihn mehr von ihr trennen, nichts und
niemand [8, c. 94]; анафоричні – Wir drei verhielten uns ruhig. Wir wollten uns mit ihm reden. Wir war drei Männer
um die vierzig und wollten uns nicht von einem klapprigen Berliner Großmaul den Urlaub verderben lassen [8, c. 40];
епіфоричні – «Ich hab dich nur angesehen. Ich wollte dich nur weiter ansehen, so wie du badest, klein, blond und sehr
müde… « « Klein und blond und sehr müde?» [8, c. 93]; паралельні конструкції – Das Schicksal – das ist Ödipus; das
Schicksal – das ist meine Sprache; das Schicksal des Menschen ist der Mensch [8, c. 67]; парантези – Als ich nach einer
halben Stunde den Laden verließ – inklusive Rasur sechs Dollar –, verabschiedeten mich drei Friseure per Handschlag,
und ein Vierter, der draußen eine Zigarette rauchte, sagte: Schtschasliwo, also so viel wie: Mach’s gut [8, c. 64]; перелічення – Im Reiseführer stand auch, dass es dort viele vom Aussterben bedrohte Tier gibt: Braunbären. Luchse,
Nerze, Seeadler, Kraniche, Prachttaucher, Höckerschwäne und sogar Schwarzstörche [8, c. 111]. Ці стилістичні засоби сприяють точнішому й повнішому відтворенню настроїв героїв, їхньому емоційно-оцінному ставленню
до об’єкта оцінки. Мовленнєва експресія у цих пасажах властива синтаксичній організації літературного твору.
Вона є потрібним елементом емоційно-художнього впливу на потенційного адресата. У таких сегментах тексту
все підпорядковане принципові постмодерністської літератури – відтворювати фігуру дійсності, а не описувати
її. У цьому своєрідне кредо постмодерністської методологічної парадигми [2, c. 7].
Отже, емотивність є різновидом суб’єктивної модальності й має пряме відношення до створенні експресивності. Експресивна одиниця мови не завжди несе емотивне навантаження, мовна експресія передає дещо інше, вона
допомагає ефектно, яскраво, невимушено представити широкій читацькій аудиторії почуття автора та занурити її
в подіє. Через експресивні засоби автор намагається посадити читача біля себе та змусити його думати в унісон.
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГОЛОВКІВ
АНГЛОМОВНИХ СТАТЕЙ ПРО УКРАЇНУ
Розглянуто семантичні типи англомовного газетного заголовку повідомлень про Україну. Задля досягнення поставленої мети було проаналізовано семантичні зв’язки між заголовком і текстом статті, стилістичні
особливості заголовків, та їх вплив на реалізацію основних функцій заголовку.
Ключові слова: газетний заголовок, медіа-текст, семантика заголовка, поліфункціональність.
Рассматриваются семантические типы англоязычного газетного заглавия сообщений об Украине. Для достижения поставленной цели были установлены семантические связи между заглавием и текстом статьи, а
также изучено влияние стилистики заглавия на реализацию его основных функций.
Ключевые слова: газетное заглавие, медиа-текст, семантика заглавия, полифункциональность.
The article deals with the semantic types of the English newspaper headlines of messages dedicated to Ukraine. To
achieve this objective semantic relations between the headline and the text are established, stylistic peculiarities and
basic functions of headlines are studied.
Key-words: newspaper headline, media-text, semantics of the headline, multi-functionality.

Газетний заголовок, як об’єкт лінгвістичного дослідження, почав інтенсивно вивчатися на межі 50–60
років ХХ ст. За спостереженнями дослідників, саме в цей час суттєво ускладнилася структура газетного заголовка, розширилося коло його функцій, зокрема зросла роль функції впливу на читача. Дослідженню цієї
функції присвячена праця Л. А. Кисельової. Питання про виразність газетного заголовка як самостійної мовної одиниці розглядається у працях В. Г. Костомарова, В. П. Дроздовського, А. А. Сафонова, О. І. Богословської, Н. Р. Махнєвої. Ряд авторів (Е. А. Лазарева, Т. Б. Червякова, А. С. Подчасов та ін.) вивчають проблему
співвідношення заголовку і тексту статті. Найбільш детально це питання досліджено у Е. А. Лазаревої.
Отже, актуальність статті обумовлена необхідністю вивчення газетного заголовка як вирішального елемента газетного медіа-тексту при виборі читачем статті для прочитання. Для дослідження ми обрали статті
британського видання The Independent за 2012 рік, з тієї причини, що у зазначений період часу на території
України проводився футбольний турнір«Євро 2012». Ця подія спричинила появу в європейській пресі великої
кількості резонансних статей, присвячених Україні. Ці повідомлення становлять єдиний газетний дискурс, завдяки якому в масовій свідомості європейців сформувався певний віртуальний образ нашої держави. Оскільки заголовку відводиться надзвичайно важлива роль при поданні та сприйнятті інформації, ми вважаємо за
потрібне дослідити семантичні зв’язки між заголовками англомовних статей про Україну та їх основним текстом, а також стилістику заголовків, що дозволить прослідкувати реалізацію заголовками своїх функцій.
Новизна дослідження полягає в тому, що було вперше здійснено комплексний лінгвістичний аналіз газетних заголовків англомовних статей, присвячених Україні, з урахуванням їх семантичних, стилістичних і
функціональних особливостей.
Мета статті – класифікувати заголовки відповідно до їх семантичного наповнення та проаналізувати лексику і стилістичні прийоми, що використовуються у заголовках англомовних статей з висвітлення повідомлень про Україну.
Пріоритетним для нас виступає визначення поняття«газетний заголовок». Е. А. Лазарева стверджує, що
заголовок виступає як домінантна функція тексту, метою якої є надати чітке уявлення про зміст повідомлення
та звернути на нього увагу. В газетному заголовку зосереджена вся дійсність та всі найважливіші пункти повідомлення в легкій та стиснутій формі [9, с. 72]. За визначенням Ю.В. Верещинської, газетний заголовок є
особливим різновидом медіа-текстів, складається з одного або декількох речень, що називають газетний матеріал і передують основному тексту статті, а також відображають його основну тему [3]. У цьому контексті,
Т. Г. Добросклонська визначає медіа-текст, як об’ємне багаторівневе явище, в основі концепції якого лежить
органічне поєднання одиниць вербального і медійного ряду [4, с. 40]. Наприклад, тексти преси обов’язково
містять, окрім вербальних засобів, компонент графічного оформлення (розмір шрифта, ілюстрація тощо).
Створення назви статті є надзвичайно важливим етапом роботи над журналістським текстом, який вимагає
від працівника пера неординарного мислення і творчих здібностей, уміння передати зміст публікації в лаконічній і цікавій формі, належного володіння ресурсами мови, з-поміж яких особливо потужний виражальний
потенціал мають лексичні засоби [11, с. 205]. Торкаючись питання якостей і властивостей газетного заголовка, В.Ф. Іванов зазначає, що газетний заголовок має впливати на читача, і тому в його основі завжди лежать
відповідність змістові, ясність, точність, яскравість, виразність [2, с. 109].
Дослідниками виділяють ряд функцій, які виконує газетний заголовок, а саме: а) функція композиційності;
б) функція інформування; в) функція атрактивності. Під функцією композиційності розуміють організуючу
роль заголовка у системі «заголовок – текст – ілюстрація», у газетному матеріалі, який за допомогою верстання об’єднує текст в одне ціле і водночас відділяє один матеріал від іншого. Інформативна функція полягає
у тому, що заголовок орієнтує читача на швидке знайомство з основною ідеєю повідомлення, навіть не вчитуючись у нього. Функція атрактивності або функція привернення уваги, споріднює газетний заголовок з
рекламним. Саме атрактивний газетний заголовок зосереджує увагу читача на матеріалі. Для реалізації даної
функції заголовок повинен бути або інтригуючим, або сенсаційним [6].
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Дещо іншу класифікацію функцій пропонують А. А Сафонов та С. І. Сметаніна: а) номінативно-інформативна – функція повідомлення про факт; забезпечується об’єктивністю, документальністю, логічністю і
аргументованістю викладу факту; б) функція впливу – виражається в оцінності, спонуканні, розпорядженні,
образності, прогнозі, вираженні авторського ставлення до інформації, що подається; в) рекламна – функція
залучення уваги читача, щоб він прочитав матеріал; г) графічно-видільна функція дозволяє відокремити
один текст від іншого, виділити текст з навколишнього контексту і в той же час зв’язати всю смугу в єдине
ціле; здійснюється переважно графічними засобами [3].
У сучасному мовознавстві все більше відзначається така риса газетного заголовка, як його поліфункціональність. Зокрема, В. М. Абашина зазначає: «поліфункціональність заголовка проявляється у тому, що він є
одночасно і початком сприйняття тексту й узагальненням найменування цього ще не пізнаного тексту» (цит.
за [6]). Отже, всі вказані вище функції газетного заголовка не виступають ізольовано, а тісно взаємодіють між
собою.
Теорія газетного заголовка розрізняє дві його особливості: з одного боку, заголовок є самостійною мовною
одиницею і може бути прочитаний поза зв’язком з матеріалом, з іншого – це елемент структури тексту, який
найтіснішим чином пов’язаний із зачином і кінцівкою [5]. Між заголовком і основним текстом завжди існують логічні зв’язки. На думку Г. В. Шаповалової, специфіку заголовкового комплексу необхідно аналізувати
у тісному зв’язку з медіа-текстом, оскільки поза ним існування заголовка неможливе. Крім того, заголовок
і текст є взаємопов’язаними, взаємозумовленими елементами одного цілого – медіа-твору, тому осмислення
ефективності різних прийомів створення заголовків може здійснюватися тільки в контексті [11, с. 205].
Для кращого розуміння вербальних особливостей газетних заголовків англомовних повідомлень про Україну вважаємо доцільним проаналізувати семантичний аспект їх функціонування з урахуванням стилістичних
прийомів. Адже, семантика як розділ семіотики вивчає відношення знаку до фрагменту дійсності. Ми розглядатимемо відношення і відповідність заголовка, певної статті, до її основного тексту. Варто зауважити, що
окреслений аспект дослідження вимагає розглядати газетний заголовок у тісному зв’язку з основним текстом
статті, а не як її самостійну одиницю.
Існують різні класифікації типів газетних заголовків, але для нашого дослідження доцільно розглянути
класифікацію, яку запропонував І. Р. Гальперін. За формою вміщеної інформації він класифікує заголовки
на такі види: 1) назва-символ; 2) назва-теза; 3) назва-цитата; 4) назва-повідомлення; 5) назва-натяк, інтрига;
6) назва-оповідь [1, с. 134].
На основі класифікації І.Р. Гальперіна у ряді наукових робіт (А. М. Коваленко, Ю. Г. Федорова) було
запропоновано дещо іншу типологію, де семантика заголовків газетних статей формується навколо таких
опорних елементів: ХТО? ЩО? ЧОМУ? ЯК? ДЕ? КОЛИ? Вибір зазначених елементів у заголовку, що співвідносяться зі змістом тексту, зумовлює семантичні типи заголовків, а саме: 1) заголовок-резюме (інформативнонейтральний та інформативно-оцінний); 2) заголовок-індикатор (інформація в даному заголовку максимально
скомпресована); 3) заголовок-цитата (цитує певне твердження, додає конкретної інформації); 4) заголовок-інтрига (виражається протиставленням, метою якого є підкреслити контрастність поданої інформації й заінтригувати читача); 5) заголовок-локалізатор (даний тип заголовку вказує на місце й час події, який завершується
невизначеністю); 6) заголовок-хроніка (такий тип заголовку фактично дублює новину, яка закладена у повідомленні статті) [10, с. 133; 7].
Отже, зупинимося докладніше на кожному семантичному різновиді заголовка та розглянемо їх функціональні та стилістичні особливості, відповідно до мети нашого дослідження.
Заголовок-резюме. Заголовки зазначеного типу характеризується максимальною наявністю опорних елементів тексту ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ? які у стислій формі передають його зміст. Залежно від ступеня об’єктивності
передачі змісту розрізняють інформативно-нейтральні та інформативно-оцінні заголовки [10, c. 134].
До першого типу заголовків відносяться ті, що містять об’єктивну інформацію і виконують суто інформативну функцію, яка дозволяє читачеві визначити основний зміст тексту. Наявність у заголовку опорних елементів забезпечує чіткість й однозначність у висвітленні основного змісту повідомлення [7, c. 17]. Наприклад:
Ukraine v Sweden player ratings [8]; Five things England can learn from Sweden v Ukraine [8] тощо.
Розглянемо детальніше заголовок Teargas used in Ukraine protests over language law [8]. Тут чітко прослідковується наявність таких опорних елементів: ЩО? – «Teargas used», ДЕ? – «in Ukraine», ЧОМУ? – «protests
over language law». Заголовок представлений еліптичним реченням (замість «Teargas was used…»), що робить
його більш скомпресованим, чітко акцентує увагу на опорних елементах повідомлення.
Прикладами інформативно-оцінних заголовків є наступні: Euro 2012 presents Ukraine with a fresh twist on
national stereotypes [8]; Great on the pitch but Poland and Ukraine is chaos off it at Euro 2012 [8]; Face paint fades
and fan zones empty as Poland and Ukraine exit Euro 2012 [8]. У наведених вище прикладах заголовки у стислій
формі не тільки інформують про зміст повідомлення, а й завдяки прикметникам, дієсловам, вибору номінативних іменників на позначення предмета обговорення експліцитно виражає авторську оцінку подій, про які
повідомляється в тексті. Таким чином, крім суто інформативного змісту, цей тип заголовка ще включає оцінку
висвітлюваних фактів.
Розглянемо наступний приклад: Elton John urges Ukraine to protect gays [8]. У цьому заголовку увагу привертає дієслово «protect»: виходячи з логічного ланцюжка, що захисту потребує те, чому загрожує якась небезпека, приходимо до висновку, що в Україні принижуються права сексуальних меншин. Таким чином,
оцінка ситуації закладається навіть не автором, а самим фактом повідомлення. Стилістично тут використане
метонімічне перенесення, де під словом «Ukraine» маються на увазі люди, що населяють дану територію, а не
сама територія.
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Заголовок-індикатор. Цей тип заголовка вказує на предмет повідомлення, але не містить інформації, яка
дозволяє заздалегідь передбачити зміст статті. Семантика заголовка-індикатора максимально згорнута та має
мінімальну кількість опорних елементів. Зазначений тип заголовка може вказувати на певний суб’єкт дії чи
предмет обговорення [7]. Наприклад: Why the Death Match continues to haunt [8]. «Смертельний матч» – це
метафора. Саме так назвали матч, який відбувся на стадіоні«Динамо» у 1942 році між українською і нацистською німецькою командами. За легендою чотири гравці української команди загинули після матчу, тому що
відмовились програти німецькій команді. Автор статті розповідає про той трагічний матч і його наслідки,
проте сьогодні не кожен вболівальник футболу знає це тлумачення словосполучення «the Death Match». Отож,
називаючи предмет обговорення, заголовок не дає інформацію про зміст статті.
Ми встановили, що для створення заголовка-індикатора часто використовується лексичний стилістичний
прийом алюзії: 1) Ménez strikes to rain on Ukraine’s parade [8] – це аллюзія на пісню британської співачки Даффі «I’m Gonna Rain on Your Parade»; 2) James Lawton: Farewell to Uefa’s unique source of light [8] – модифікація
назви роману відомого американського письменника Е. Хемінгвея«A Farewell to Arms».
У заголовку No firepower and no fortune – and now no hosts left at party [8] спостерігаємо заголовок-метафору, де під «party» мається на увазі футбольний турнір «Євро 2012», а збірній України дається оцінка як команди-невдахи без «пороху в порохівницях». Зрозуміти цей символічний заголовок можна лише прочитавши
статтю. Автор використав анафоричну синтаксичну конструкцію, що надає заголовку певний ритм. Повтор
негативної частки «no» визначає провідну оцінну лінію статті, її саркастичний характер.
Заголовок-цитата цитує певне твердження, яке доводиться у основному тексті статті [10, с. 134]. Прикладами цього типу заголовку є наступні: ’Racism has no place in football’: Statement from Mark Clattenburg [8]; John
Kampfner: Euro 2012: How can we lecture other people about racism? [8]; ’Crazy happiness is an understatement’:
The reaction in Ukraine following the Andrei Shevchenko show [8] та ін. Як бачимо з прикладів, ці заголовки
зазвичай представлені повними реченнями, і є досить інформативними. Отже, тут переважає номінативноінформативна функція.
Заголовок-інтрига. Функцією даного типу заголовку є мінімально поінформувати читача, тим самим примусити його звернутись до цілої статті [10, с. 136]. Для прикладу розглянемо наступний заголовок: Racism,
fear and loathing in this glorious capital city [8]. Тут інформація максимально скомпресована, але прямо стосується повідомлення у основному тексті, вона дає оцінку подіям, що описуються у статті: «Metal fences and
riot police fill the streets of Kiev on the eve of a supposed football festival». Заголовок іменниковий, що привертає
увагу читача; до того ж автор не вказує, про яку саме столицю йдеться. Отже, ми ідентифікуємо його як заголовок-інтригу. Тут використано стилістичний прийом перечислення «расизм, страх і відраза». Негативна
сема цих іменників підсилюється за допомогою контрасту «у славнозвісній столиці». Завдяки цій іронії досягається експресивність заголовку.
Можна навести інший приклад заголовка-інтриги: Errors & Omissions: Who are the Ukrainians to deny the
definite article? [8]. Автор використав риторичне питання, щоб зацікавити читача. У статті піднімається проблема використання у повідомленнях видання означеного артикля у власній назві «the Ukraine» (замість«Ukraine»).
Адже це пережитки радянського минулого, коли Україну сприймали як прикордонну зону, а не самостійну державу, що й викликало обурення української громадськості. Показовою є поява означеного артикля у заголовку
аж двічі, враховуючи, що з 50-ти проаналізованих заголовків він був присутній лише у трьох.
Для створення інтригуючого заголовка ми виявили використання наступних засобів виразності:
– асонанс: Euro 2012: A tournament of moles, poles and own goals [8]. Іменниковий заголовок, що дає лише
натяк на те, про що йтиметься в статті. Увагу привертає ще й завдяки фонетичному прийому – повторення
дифтонга [оu].
– рима: Ukraine grounds fit for purpose – unlike England’s logistical efforts [8]. Автор підкреслює контрастність поданої інформації і знаходить підходящу риму для цього. Заголовок повністю передає характер статті,
адже автор і надалі висловлював позитивну оцінку стану стадіонів України, які приймали турнір, і критикував
непродуманість вибору тренувальної бази для збірної Англії, оскільки далекі переїзди напередодні ігор виснажували гравців.
– мультиплікація голосних: Eeeengland will win Euro 2012 with Rooney... a real gentleman, declares
Ukraine’s Barmy Army [8]. У статті йшлося про те як українські вболівальники ділилися своїми прогнозами
щодо майбутнього переможця «Євро 2012». Графічний засіб мультиплікації голосних використано, щоб передати стан алкогольного сп’яніння мовця, адже читач вже з першого слова усвідомлює цей факт і автору немає
потреби прямо вказувати його. Додає інтриги перервана думка, що передається трьома крапками, а рима у грі
слів привертає увагу до вигаданої автором сатиричної метафори «Ukraine’s Barmy Army».
Заголовок-локалізатор зазвичай містить топонім або елемент, який задає просторові координати ситуації
чи події, яка закінчується невизначеністю; може мати усічену форму. Як правило, в ініціальному реченні розкривається те, про що йтиметься в тексті [7]. Наведемо приклади цього типу заголовку: Today at Euro 2012:
Ukraine v Sweden [8]; Letters: HIV-stricken Ukraine facing crisis [8] тощо. Стилістично обидва заголовки представлені еліптичними реченнями. Тут інформація подається у стислій формі, тому важко передбачити зміст
статті. Отже, у цих заголовках переважає атрактивна функція.
Заголовок-хроніка. Цей хедлайн (headline) фактично дублює новину, суперечачи правилу, що не повинно
бути дубляжу тексту у заголовку. Його мета полягає в тому, що новина повинна дійти до читача будь-яким
чином, в тому числі й шляхом її повідомлення «поверх тексту». Такий заголовок має у своєму змісті багато
інформації, тобто є більш інформативним, ніж інші [10, с. 138].
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Розглянемо наступний приклад: Ministers to miss Euro 2012 quarter-final tie over Ukraine human rights
concerns [8]. На перший погляд здається, що це заголовок-резюме, адже тут присутні майже всі опорні
елементи, але прочитавши перше ж речення статті бачимо, що воно фактично дублює заголовок: «The UK
Government is to boycott England’s Euro 2012 quarter-final on Sunday because of concerns over human rights in
Ukraine, Downing Street said». Таке спостереження дозволяє зробити висновок про те, що це заголовок-хроніка. Для економії місця у заголовку для введення причини події використовується прийменник «over» замість логічного «because of». На синтаксичному рівні використано еліптичне речення (замість «Ministers are
to miss»).
Іншими прикладами заголовка-хроніки є: Official sent home after Ukraine’s goal-line howler [8]; England fans
scramble for 40 tickets to Euro 2012 quarter final match against Italy [8].
Отже, для реалізації заголовками повідомлень періодичного видання «The Independent» їх основних функцій, авторами використовується широкий спектр стилістичних засобів. Фонетичні стилістичні прийоми,
які зустрічаються у досліджуваних заголовках, представлені асонансом, римою і ритмом. Характерною особливістю англомовних заголовків на морфологічному рівні є упущення присвійного стану іменника Ukraine,
тобто транспозиція іменника, наприклад: Ukraine hero Andrei Shevchenko hints at possible switch to MLS [8];
Referee Viktor Kassai and England striker Wayne Rooney criticised by Ukraine press [8]; Ukraine police tackle
protests over Russian language law [8]. Серед лексичних стилістичних засобів, які вживаються для надання
заголовку певного інформаційно-експресивного забарвлення, ми спостерігали використання метонімічного
перенесення, оцінної метафори, алюзії, іронії. Синтаксичні стилістичні прийоми представлені еліпсисом,
риторичним питанням, паралельними конструкціями, усіченими конструкціями.
Таким чином, проаналізувавши семантичні зв’язки між газетним заголовком та основним текстом статей
періодичного видання «The Independent», ми виявили та охарактеризували наступні семантичні типи заголовків: резюме, індикатор, локалізатор, інтрига, хроніка, цитата. Варто вказати, що заголовки, в яких яскраво
виражена інтригуюча й атрактивна функції, становлять 45% від усієї кількості (50 статей). Враховуючи цей
факт можна зробити висновок, що автори часто робили спроби популяризувати інформацію про Україну, привернути увагу громадськості до неї. Що стосується оцінної функції, то ми виявили наступну тенденцію: 35
заголовків з негативною оцінністю, 7 – з нейтральною, 18 – з позитивною. Тож у заголовках досліджуваного
періоду переважає вираження негативної оцінності щодо українських реалій.
Отже, можемо підсумувати, що з метою реалізації інформативної, оцінної (функція впливу), атрактивної і
рекламної фунцій газетного заголовка в англомовному газетному дискурсі, використовується широкий спектр
стилістичних прийомів на всіх рівнях мови.
Перспективою подальшого дослідження бачимо вивчення стилістичних особливостей основного тексту
статей про Україну.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ МЕТАФОРИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРНИКА ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕКСТІВ
ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО «ДОБРОТОЛЮБІЄ»)
У статті представлено аналіз релігійних метафор у сакральних текстах. Дослідження здійснене на матеріалі українського перекладу святоотцівських текстів і розкриває функціональну типологію релігійних метафоричних конструкцій. Аналіз виконаний з урахуванням явища нейтралізації метафори, зумовлене специфікою релігійної концепції.
Ключові слова: патристика, сакральний текст, сакрум, релігійна метафора, види релігійних метафор,
функція релігійної метафори.
В статье представлен анализ религиозных метафор в сакральных текстах. Исследование осуществлено на материале украинского перевода святоотеческих текстов и раскрывает функциональную типологию
религиозных метафорических конструкций. Анализ выполнен с учетом явления нейтрализации метафоры,
обусловлено спецификой религиозной концепции.
Ключевые слова: патристика, сакральный текст, сакрум, религиозная метафора, виды религиозных метафор, функция религиозной метафоры.
In the article there has been presented the analysis of religious metaphors in sacral texts. The research has
been based on the material of Ukrainian translation of patristic texts and discloses functional typology of religious
metaphoric constructions. The analysis has been executed taking into consideration the phenomenon of metaphor
neutralization caused by the specificity of religious conception.
Key words: patristics, sacral text, religious metaphor, kinds of religious metaphors, function of religious metaphor.

Уживання рідної мови в сакральній сфері, відродження релігійного стилю сучасної української літературної мови інтенсифікували відповідні лінгвістичні дослідження. До кола інтересів мовознавців потрапляють і
засоби створення образності у сакральних текстах. Так, розгляду деяких особливостей метафор у перекладах
Святого Письма принагідно торкалися О. Горбач [5], В. Лев [11], М. Лесюк [12], М. Пшепюрська-Овчаренко [17], у молитовних текстах Н. Бабич [3-4], у церковних проповідях Н. Бабич [4], З. Кунь [10], І. Павлова
[15], О. Петришина [16], Г. Чуба [23], в церковному літописанні С. Лісняк [13], у духовній поезії І. Грималовський [6]. Зазначені дослідження засвідчують, що метафоричні конструкції відзначаються семантичною та
стилістичною оригінальністю, різноманітністю структурної будови, а тому заслуговують детального лінгвістичного аналізу.
Актуальність обраної теми зумовлена потребою вивчення функціонально-семантичного статусу тропів у
релігійному стилі. Значна кількість метафоричних конструкцій аналізованого збірника дозволяє систематизувати раніше описані види метафор, уточнити синтаксичні функції та структурні особливості недостатньо
вивчених видів метафоричних конструкцій, показати розвиток засобів вираження метафоричної семантики
на час здійснення перекладів, особливо враховуючи, що в українському мовознавстві досі немає праці, яка б
системно висвітлювала розвиток засобів вираження образності у релігійному стилі.
Мета нашого дослідження – проаналізувати стилістичні особливості метафоричних конструкцій, зокрема
їх функції, в українських перекладних текстах патристичних повчань. Матеріалом дослідження є український
переклад збірника повчань святих отців «Добротолюбіє» [7-8], здійснений на основі церковнослов’янського
аналога, який 1973 року уклав преподобний Паїсій Величковський.
Функціонування релігійної метафори тісно пов’язане із розумінням поняття сакрум (sacrum), а також
семіотичної опозиції священне – профанне або сакральне – світське. Поняття сакрального є об’єктом досліджень різних сфер діяльності людини (філософії, релігієзнавства, культурології, літератури), однак його
тлумачення не однозначні. У «Релігієзнавчому словнику» знаходимо таке визначення: «Сакральне (від лат.
sacer – священний) – наділене божою благодаттю. Таким є релігійна віра, таїнства, церква, особи, зведені в
священицький сан, речі і дії, що відносяться до релігійного культу. Сакральне, на відміну від мирського, є
релігійно санкціонованим» [18, с. 289]. Ще ширше тлумачення подає В. Шевченко у «Словнику-довіднику з
релігієзнавства»: «Сакральне (від лат. sacer – священний) – 1. Надприродні істоти, які є об’єктом поклоніння в
певному релігійному культі. 2. Релігійні цінності – віросповідання, віровчення, таїнства, церква. 3. Сукупність
предметів, осіб, дій, текстів, які входять в систему релігійного культу. Інша назва – священне» [24, с. 313].
Як бачимо, сакральне у будь-якому випадку стосується релігії та релігійного культу. Традиційно термін «сакрум» використовують як найбільш оптимальну інтеграційну назву неземних, ідеально-божественних понять,
у які вірують християни. Це не тільки теологічне начало, але й небеса як місце його перебування, різного
рангу ангели тощо, тобто уся священна сфера.
Автор книги «Священне і світське» М. Еліаде запропонував вивчати сакрум в аксіологічній парадигмі
«sacrum-profanum». Він зазначав, що «священне і світське – це два способи буття в світі, дві ситуації існування, які приймає людина в ході історії. Ці способи буття в світі становлять інтерес не тільки для історії та
соціології, не тільки як об’єкт історичних, соціологічних та етнографічних досліджень. Адже священний і
світський способи існування свідчать про різницю статусу людини в Космосі. Тому вони цікавлять і філософів, і тих дослідників, які прагнуть пізнати можливі масштаби людського існування» [9, с. 257]. Наведені мір© О. І. Петришина, 2014
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кування, а також попередні інтерпретації сакрума із кодифікаційних джерел засвідчують широке розуміння
цього поняття, яке визначає орієнтацію людини у світі і суспільстві.
М. Скаб відзначає другий, вужчий аспект сакрума, представлений дослідженням власне християнських
орієнтацій та цінностей, зокрема, християнської проблематики в художньому тексті, актуальна для польських
дослідників. Погоджуємося із міркуваннями М. Скаб, яка вважає, що українська мовознавча традиція наближена до польської [20, с. 4-5]. У цьому контексті доречним видається наведене нею визначення польського
дослідника С. Савицького: «Sacrum – це все, що в якийсь спосіб переступає реальність і дочасність, вказуючи
на існування «надреальної» дійсності, від якої людина є узалежнена, яка виводить на яв сенс її існування,
тлумачить її трнсценденцію. Це все те, що стосується релігії й віри в «надприродне», але одночасно відрізняється від того, що окреслюємо як «магічне» чи «фантастичне» [19, с. 95]. Закономірно, що засоби вираження
сакрального у мові – різноманітні і водночас специфічні з огляду на мету, можливості комбінацій, трансформації у внутрішній семантиці мовних одиниць, тенденції у творенні образності тощо.
Вважаємо, що важливим мовним засобом реалізації сакрального у мові є релігійна метафора, як-от: Подвижник многими і гіркими сльозами очистив свою душу від усіх пристрастей [8, с. 30]; Пристрасті
звершуються ділами, ділами і зцілюються [7, с. 195]; Коли ти сидиш у келії і у своє серце сіються ганебні помисли, то протився гріхові, щоб він не запанував над тобою [8, с. 6]. Її умовно розглядаємо як
функціональну опозицію до літературної метафори – образного, емоційно-експресивного засобу реалізації
профанного у мові, наприклад: Сонце посилає промені й освітлює весь світ, і хто хоче бачити його, того
й воно бачить [8, с. 12] або Земля, коли часто ходити по ній, хоч і має паростки терня в собі, не дає їм
проростати. Але тоді терня пускає міцне коріння в глибину землі, і коли настає нагода, тоді й проростає
[8, с. 422]. Закономірно, що релігійна метафора служить для репрезентації надреальної дійсності, духовного
життя. Як правило, основу релігійної метафори становить релігійна лексика або номінативні одиниці виразної
релігійної конотації. Розрізнення, протиставлення релігійної та літературної метафор лежить в основі антитез
та паралелізмів, часто використовуваних у святоотцівських повчаннях, наприклад: Колос оточують бур’яни
і захищають його від птиць, що прилітають клювати зерно. Коли в молитві находять спокуси, є любомудрені помисли, котрі нищать спокусу [8, с. 351]; Краплі роси напувають ниви, духовні одкровення на
молитві витискають із серця слізні зітхання [8, с. 12]; Коли олень з’їсть змію, він поспішає до джерел,
щоб погасити вогонь отрути. Коли душу вразять божественні стріли, вона безнастанно тягнеться до
Того, Хто вразив її любов’ю [8, с. 350].
Метафоризація як вторинний номінативний процес, спрямований на збагачення словникового складу
мови, має тривалу історію дослідження як у вітчизняному (В. Вовк, В. Гак, С. Єрмоленко, Л. Мацько, О. Пономарів О. Потебня, В. Русанівський, В. Чабаненко), так і зарубіжному мовознавстві (Н. Артюнова, Дж. Бекман, А. Вежбицька, Д. Девідсон, Т. Добжинська, Дж. Міллер, В. Москвін, О. Опаріна, В. Телія). Метафору,
на думку вчених, можна розглядати як найкоротший і нетривіальний шлях до істини, бо вона, вихоплюючи і
синтезуючи за асоціаціями певні ознаки переводить світ предметів з усталеної таксономії на вищий щабель
пізнання – у світ смислів [14, с. 330].
Релігійною метафорою вважаємо троп, за допомогою якого у теологічній літературі (канонічній та оригінальній) образно позначають реалії, поняття духовного життя або матеріального із проекцією на духовне,
який переважно створюється на основі релігійно маркованої лексики і сприяє сакралізації мовлення, збереженню урочистості та піднесеності як стилістичних домінант релігійного стилю. Оригінальність релігійної
метафори полягає в художньому осмисленні денотативно-сигніфікативних значень, які належать ірреальній,
сакральній сфері. Такі міркування набувають особливої актуальності у контексті аналізу релігійних метафор,
використаних у патристичних текстах.
Релігійні метафори характеризуються чіткою релігійною конотацією. Їх поява у текстах святоотцівських
повчань повністю підпорядковується завданням патристики: роз’яснювати біблійні істини, основи християнської філософії, переконувати в потребі духовного очищення та вдосконалення, настановляти на істинний
шлях через віру в Триєдиного Бога, молитву, піст, жертовність тощо. З огляду на це зафіксовані в патристиці
релігійні метафори виявляють неоднакові трансформації внутрішньої семантики мовних одиниць, відповідно,
мають потенційно різні образотворчі можливості в системі сакральних текстів.
Функції релігійних метафор традиційно відповідають їх типам. Беручи за основу класифікацію мовних
метафор, запропоновану Н. Д. Арутюновою [1, с. 356-358], розрізняємо такі види релігійних метафор за функціональним призначенням:
1) образна релігійна метафора традиційно характеризує конкретний предмет і вносить у його семантичну
структуру переносне (образне) значення, тому в ній на місці абстрактної назви зазвичай виступає конкретна,
наприклад: дім душі, паща аду, животворні води Духа, корабель душі, чисті плоди молитви. Образні метафори становлять основу творення контекстуальної синонімії. Вони відзначаються суб’єктивністю і виразним
повчальним, моралізаторським забарвленням, наприклад: Коли ж приходить Ісус, якого прикликаємо, Він
молитвою просвічує серце, а пам’ять про Нього і просвітлення подає найкраще добро [7, с. 201]; Хто коштовні й блискучі предмети бере за вищі речі, а розум ховає під ними, той буває зведений, бо розум його
зійшов з владичного престолу й опинився в чині рабів, до того ж осуджених рабів [8, с. 430].
Образні метафоричні структури завдяки асоціативно-інтуїтивній рецепції виконують експресивну функцію, тобто апелюють до уяви реципієнта, його духовних переживань, актуалізації відповідних моральних
цінностей тощо Водночас аналізований фактичний матеріал засвідчує, що для метафор цієї групи характерна
сугестивна функція, яка підпорядковується комунікативній меті повчання як особливого типу висловлюван-
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ня, тобто впливати на адресата, розчулювати чи розраджувати, застерігати, засуджувати конкретний тип поведінки або вчинки тощо, врешті переконувати його в істинності наведених аргументів.
2) когнітивні (концептуальні, предикатні, означальні) релігійні метафори побудовані на основі «приписування» духовним об’єктам, поняттям непритаманних їм ознак, тобто якостей, станів реалій іншого класу. На
думку В. Телії, цей різновид метафори виконує «когнітивну функцію і формує новий концепт, організовуючи
його за посередництвом асоціативних механізмів подібності, і на основі такого його моделювання створює
предикатний тип значення, який відображає не предмети, а виокремлені ознаки ознак (тут і далі, де спеціально не вказано, переклад наш. – О. П.)» [21, с. 286-287]. Наприклад: відкидання гріха, глибина серця, потьмарення ума, очищена душа. Когнітивна функція стосується широкого розуміння метафори як будь-якого
вживання слів у переносному значенні, наприклад: А нам треба дивитися на подвижництво не як на плід,
а як на землю, що може з часом, з трудом і Богом, живити паростки, котрі й дадуть плід [8, с. 109] – розкрито зміст поняття подвижництво через виокремлення ознак результативності відповідної діяльності. Когнітивна метафора, на думку дослідників, служить основою творення полісемії. Наприклад: метафора страсті
Христові актуалізує в аналізованих контекстах ряд значень: муки, терпіння, подвиг, відкуплення людського
роду, жертовність тощо. Власне, пізнавальне значення релігійної метафори виявляється у здатності знаходити
та виражати схожість і відмінність між різними життєвими явищами, класами предметів, реаліями матеріального і духовного вимірів, а потім за цією схожістю переносити назви чи функції профанного носія на характеризовану сакральної сутність, як-от: До чеснот приєднуються гріхи і стають ніби сусідами їм [7, с. 236];
Є дія благодаті і є дія сатани, невідома немовлятам [7, с. 274].
Когнітивні метафори часто стають основою оригінальних, несподіваних і лаконічних перифразів, як наприклад: Молитва – це ключ до Небесного Царства [8, с. 347]; Межа молитви – постійний рух ума до Бога
[8, с. 222]; Терпіння – це дім душі, вона перебуває в ньому, майно її – смирення, вона живиться ним [8, с. 344],
А непослух – це паща аду [7, с. 123]. У більшості аналізованих контекстів вони додатково виконують номінативну функцію, тобто ідентифікують, класифікують ідеальні та земні об’єкти, явища, дають їм індивідуальні
поетичні назви або виступають образною номінацією групи об’єктів.
Релігійна метафора когнітивного типу характерна не тільки для релігійного, але й художнього та публіцистичного стилю Вона виявляє високу продуктивність, коли йдеться про вираження почуттів, опису характеристики емоційного стану тощо, як-от: дім душі, крига душі, божественне і невимовне світло, віра серця тощо.
Варто відзначити, що образна і когнітивна функції релігійної метафори становлять її специфіку як стилетвірного засобу релігійного стилю сучасної літературної мови. Образна та когнітивна релігійні метафори
становлять складний пласт з погляду «розкодування», інтерпретації, оскільки важко визначити вплив створюваної ними мовної картини світу на світосприймання та світорозуміння реципієнтів.
3) своєрідний вищий щабель, результат когнітивної метафори становить генералізувальна релігійна метафора, у якій важко встановити суміжність понять на основі законів логіки, наприклад: безмовність серця /
безмовність людини, словесна пожертва / грошова пожертва, солодка теплота / солодкий мед, душа споглядальна / споглядальна вежа, посріблена душа / посріблена ложка. Вчені зазначають, що такі метафори
генералізують поняття і породжують логічну полісемію.
Вони спрямовані на те, щоб залучити й активізувати інші шляхи сприймання і пізнання духовних істин,
які дозволяють заглибитися у внутрішній світ означуваного, вловити його специфічні, оригінальні, незвичні
якості, врешті наблизитися до його суті через образ. Для нього (інока – О. П.) приготована трапеза – споглядання всього сущого, а питвом, чашею премудрості і спокою для нього є Бог [8, с. 223] – інтерпретовано
аскетичний спосіб життя з погляду осмислення понять їжа / духовна їжа.
Поза нашою увагою невипадково залишаємо номінативний (ідентифікативний) різновид метафори, яка
виявляє здатність до нової номінації наявних, раніше зафіксованих ознак. Згідно із запропонованою В. Телією
типологією індикативний тип метафори ще називають дескриптивним (точним, описовим). Особливість цього різновиду полягає в тому, що між метафоричним позначенням і тим образом, який становить внутрішню
форму метафоричного значення, виникає очевидна подібність, навіть тотожність. Оскільки номінативна метафора виникає традиційно у сфері реальної дійсності, виражає безпосереднє сприймання органами чуттів, тому
й поповнює в основному той запас лексикону, який забезпечує найменування предметів, дій, якостей у межах
професійної комунікації певної галузі. Релігійна метафора, яка презентує образне осмислення реалій сакральної сфери, апріорі не може реалізувати принцип фіктивності, тобто подолання умовного бар’єру між логічним
порядком позначуваного і додаткових образних асоціацій. Адже уся сакральна сфера – це не впорядкований,
зримий, очевидний набір реалій, а синтез абстракцій, причому не універсальних, загальноприйнятих, а індивідуальних, витворених здебільшого власною уявою носіїв мови.
Отже, виявляючи оригінальні, часто несподівані асоціації, релігійна метафора розширює коло семантичних компонентів і валентність лексем, що становлять її структуру, відповідно, спектр виконуваних функцій.
Окремі контексти засвідчують секуляризований характер релігійної метафори, тобто спрямованість на позначення об’єктів та явищ матеріального життя. Проте розширення контексту, сприйняття з погляду комунікативних настанов патристики засвідчує її сакральність, семантичний зв’язок із Біблією як духовним першоджерелом. Визначення функціонального потенціалу релігійної метафори в різножанрових сакральних тестах
становить перспективу подальших досліджень.
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СЛОВОТВОРЧА СПРОМОЖНІСТЬ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ГНІВУ, ЗЛОСТІ,
РОЗДРАТУВАННЯ
У статті виявлено словотворчий потенціал дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування в сучасній
українській мові з позицій основоцентричного напряму дериватології, з’ясовано чинники, які визначають словотворчу поведінку цього класу твірних слів. Встановлено, що найбільшу словотворчу активність аналізові
вербативи виявляють у продукуванні дієслів, меншу – в утворенні іменників та прикметників.
Ключові слова: основоцентрична дериватологія, дериваційний потенціал, дієслова стану, валентність,
словотвірна парадигма, почуття.
В статье выявлен деривационный потенциал глаголов со значением гнева, злости, раздражения в современном украинском языке с позиций основоцентрического направления дериватологии, выяснены факторы,
которые определяют словообразовательное поведение этого класса образующих слов.
Ключевые слова: основоцентрическая дериватология, деривационный потенциал, глаголы состояния, валентность, чувства.
The article deals with the derivative potential of verbs denotinganger, rage and irritationin the modern Ukrainian
language from the perspective of the stem-centered direction of derivatology. The author studies the factors determining
the word-formation behavior of the given class of basic words. It is found out that the maximum derivative productivity
is displayed by the analyzed verbs in producing verbs, the minimal – in forming nouns and adjectives.
Key words: stem-centered derivatology, derivative potential, verbs of state, valency, word-formation
paradigm, feelings.

Мова як суспільне явище всуціль антропоцентрична. У ній не тільки усе відображено з точки зору сприйняття людини, але й зафіксовано саму людину, її внутрішню сферу – світ почуттів, емоцій. Різноманіття
лексичних засобів, які відтворюють усю психічно-настроєву гаму, доповнене їхньою активною словотворчою
поведінкою, становить систему, яка маніфестує багатство і потужний потенціал української лексики зі значенням почуттів.
Нашу увагу привернули дієслова зі значенням гніву, злості, роздратування, які входять на правах підгрупи у лексико-семантичну групу дієслів емоційно-психічного стану макрогрупи вербативів з семантикою
внутрішнього стану істоти. Вони уже ставали об’єктом зацікавлення дослідників, проте вчені найбільше приділяли увагу різним аспектам їх значення і синтаксичної специфіки в українській та іноземних мовах [1; 3; 7;
8; 9; 10].
Метою нашої розвідки є з’ясувати словотворчу спроможність дієслів зі значенням гніву, злості, роздратування в сучасній українській мові. Континуум похідних від вербативів окресленої семантики виявлено у руслі
основоцентричного напряму сучасної дериватології з застосуванням специфічних комплексних одиниць класифікації й опису словотвірного матеріалу – конкретної словотвірної парадигми («ряд дериватів, утворених
від однієї твірної основи на одному ступені словотворення» [3, с. 70]) і типової словотвірної парадигми (її
«формують конкретні парадигми, у яких наявний однаковий набір дериваційних значень», абстраговано від
конкретних способів вираження останніх [4, с. 73]), основне призначення яких – «всеосяжно експлікувати
дериваційні можливості класу твірних» [3, с. 71].
Кількісний і якісний склад розглядуваного кола одиниць визначено на основі аналізу лексикографічних
праць1. До дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування ми віднесли 46 лексем, які містять мовний елемент «стан», що не тільки характеризується абстрактністю, широкою семантичною наповненістю, але й займає неоднакове місце у семантичній структурі досліджуваних вербативів. Усі виокремлені нами одиниці
умовно поділено на три групи, що актуалізують значення:
1) «бути / перебувати у стані гніву, злості, роздратування» (ці дієслова співвідносні із значеннєвим компонентом «статичність»): біснуватися, злувати, злобувати, лютувати, пасіювати (діал.), ярувати та ін.
2) «набувати стану / переходити у стан гніву, злості, роздратування» (співвідносні із значеннєвим компонентом «становлення» (набуття стану), тому характеризуються процесуальним відтінком і лексикографічно
марковані виразом «ставати / робитися ким, яким»): звіріти, зліти, лютіти, наїжачуватися, скаженіти і под.
3) «переводити кого-небудь у стан гніву, злості, роздратування» (ці дієслова також містять значеннєвий
елемент «становлення», проте вони разом із одиницями другої групи утворюють еквіполентну опозицію за
семами каузативності / некаузативності і передають каузоване становлення (від дієслів дії такі дієслова відрізняють тим, що в перших каузатором є активний суб’єкт, а в других – абсолютно пасивний): бісити, гнівати,
гнівити, дратувати, злити, сердити та ін.
Друга і третя групи дієслів становлять периферію у системі аналізованих вербативів.
Крім частиномовного статусу, визначальним фактором, який детермінує потенціал твірних слів у продукуванні похідних, є власне семантика досліджуваних одиниць, адже «вплив лексики на характер словотвірних
У статті наведені мовні одиниці та їх значення, зафіксовані у «Словнику української мови» в 11 т. (1970-1980),
«Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (2004), «Словарі української мови» Б. Грінченка (1907-1909),
«Інверсійному словнику української мови» (1985), «Кореневому гніздовому словнику української мови» Є. Карпіловської
(2002).
1
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парадигм є досить значним» і «у межах однієї частини мови існують істотні відмінності між парадигмами слів
різних лексико-семантичних груп» [4, с. 72]. «Від дієслова можна утворити лише такі похідні, словотвірне
значення яких зумовлене його валентністю» [3, с. 72], а остання, як відомо, залежить виключно від семантичної специфіки вербативів, їхньої здатності поширювати дію або стан на певне коло учасників ситуації, розгортатись у просторі і часі. Актантна структура дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування першої і другої
вказаних вище груп відкриває лише облігаторну лівобічну субстанційну валентність, яку займає пасивний
носій стану – жива істота, що відчуває / переживає певні негативні емоційно-психологічні стани, перебуває у
них або набуває їх. Щодо дієслів третьої групи, то у них реальний носій стану формально-граматично переміщений у позицію об’єкта, а лівобічну валентність «закриває» пасивний суб’єкт-каузатор стану, який фактично
зумовлює перебування когось у стані і є одночасно причиною певного почуття [8, с. 83]. Чи вплинуть суттєво
ці синтагматичні відмінності аналізованої групи твірних на реалізацію ними свого словотворчого потенціалу,
з’ясуємо у ході дослідження.
Дієслова на позначення гніву, злості, роздратування виявляють дериваційну активність у продукуванні
іменників, прикметників та дієслів. Отже, їх типова словотвірна парадигма має тризонну структуру, яку формують субстантивний, ад’єктивний та вербальний блоки.
Субстантивний блок. Незважаючи на те, що аналізовані твірні відкривають чітку суб’єктну позицію,
похідних зі словотвірним значенням «носій стану» виявлено всього три: злобитель, казитель, нитик. «Виникнення деривата відбувається на основі відповідної техніки, яку забезпечує синтаксична ситема мови»
[6, с. 119], тому, власне, змістова структура таких іменників побудована за схемою «той, хто перебуває у
певному стані / переживає певне почуття»: «той, хто перебуває у стані злоби / відчуває злобу», «той, хто
казиться, перебуває у стані люті, скаженості», «той, хто ниє, виражає своє незадоволення». Як бачимо,
лише 6,5 % твірних стали базою для похідних цієї семантичної позиції. Причин цьому явищу можна назвати
кілька: 1) стан, у якому перебувають його носії, характеризується недовготривалістю, тимчасовістю, інколи
навіть випадковістю, тому нема потреби давати окреме найменування особі за ознакою перебування у ньому;
2) ментально-концептуальна картина світу носіїв української мови стримує номінативно-когнітивні процеси
найменування осіб за ознакою перебування в абсолютно негативному стані – стані люті, гніву, злості, ярості,
сердитості, роздратування і под.; 3) деякі з твірних за своєю структурою самі є мотивованими, походять від
іменників – назв істот і їх значення «співвідносне з поведінкою тварин або будь-яких інших істот» [9, с. 200]:
біснуватися, бісити, звіріти, озвірювати, наїжачуватися, сатаніти, тому немає потреби в існуванні ще однієї номінації на позначення особи. Більше того, такі дієслова утворені метафорично і їхня внутрішня форма
розкриває тваринну поведінкову реакцію людей з цим почуттям і підкреслює небезпеку емоційного стану,
який перетворює людину у звіра, що розлютився [3, с. 137].
Тільки одне дієслово з третьої семантичної групи твірних зреалізувало свій словотворчий потенціал у мотивованому іменнику зі словотвірним значенням «сторонній неактивний подразник, що викликає у суб’єкта
стан» – дратувати (дратівник, фізл. – «Те, під дією чого в організмі виникає яка-небудь реакція, роздратування; подразник»). Це пов’язано з властивою тільки цій групі дієслів валентною специфікою, про що уже
йшлося вище.
Широко відомою є «ідея О. О. Потебні про посилення дієслова в процесі розвитку мови, зростання елементів дієслівності у слів інших частин мови, зокрема в іменників». На думку вченого, «міжкатегоріальна,
міжчастиномовна взаємодія дієслова та імені виявляється у вербалізації останнього» [2, с. 14]. Найбільше це
проявляється у синтаксичній деривації, коли дієслово, зберігаючи свою семантику, змінює спосіб її частиномовного оформлення. «Дієслівна основа, перейшовши до граматичної категорії іменника, не виходить з-під
впливу материнської категорії й надалі зберігає значний потенціал функціонально-семантичної дієслівності»
[2, с. 15]. У структурі типової словотвірної парадигми аналізованої групи лексем зафіксовані такі трансформаційні девербативи: біснування, біснуватість, вражда (ц.-с.), гнів, дратування, злість, зло, злоба, зловтіха,
злорадство, іритація (рідко), казіння, лютощі, лютування, лють, нарікання, нервування, ниття, пасія (діал.),
роз’ярення, сердитість, скаженина, скаженівка (розм.), скаженість, яр (розм., рідко), ярість (рідко). Словотвірне значення «опредметнений стан» характеризується великою глибиною місця (великою кількістю структурно різнотипних дериватів). Такого типу похідні є аналогами до виноградівських фразеологічних сполучень, оскільки «навряд чи існують правила, які визначають залежність між особливостями дієслова і вибором
того чи іншого суфікса» подібно до того, як не регулюються очевидними закономірностями фразеологічні
сполучення слів [5, с. 42].
Імена емоційно-психічних станів, будучи синтаксичними дериватами, прагнуть уподібнитися лексичним.
Це проявляється в тому, що абстрактні іменники розвивають предметні значення [8, с. 87]. Так, велика частина із зафіксованих девербативів, крім словотвірного значення «опредметнений стан», називає імена почуттів:
вражда «Ворожнеча», гнів «Почуття сильного обурення; стан нервового збудження, роздратування», злість
«1. Почуття недоброзичливості; злоба (у 1 знач.). 2. Почуття роздратування, гніву, досади; розлюченість», зло
«3. Почуття роздратування, гніву, досади; розлюченість», злоба «1. Почуття недоброзичливості, ворожнечі до
кого-небудь. 2. Почуття роздратування, гніву, досади; розлюченість», зловтіха «Почуття задоволення, злобна
радість, викликані чиєюсь невдачею, чиїмось нещастям», злорадство «Почуття злого задоволення від чиєїсь
невдачі, чийогось нещастя», іритація «Роздратування, хвилювання», лють «2. Почуття роздратування, злості,
гніву», лютощі «Те саме, що лють 2», пасія «Гнів».
Ад’єктивний блок. Словотвірні значення похідних прикметників пов’язані з їхньою синтагматичною
сполучуваністю з іменниками, які розкривають лівобічну (суб’єктну) чи правобічну (об’єктну) валентність дієслів. Типова словотвірна парадигма дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування містить ад’єктивні де-
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ривати, які представлені у семантичних позиціях «ознака суб’єкта за станом, у якому він перебуває», «ознака
суб’єкта за станом, у якому він схильний перебувати», «ознака стороннього предмета (каузатора), який
викликає стан суб’єкта».
Зі словотвірним значенням «ознака суб’єкта за станом, у якому він перебуває» зафіксовані похідні від дієслів: гнівати, гнівити (гнівний, гнівливий (діал.), дражнити (дражливий), дразнити (дразливий), дратувати
(дратівливий, дратливий), злобувати (злобливий, злобивий (рідко), злобний), нервувати (нервовий), роз’яряти
(роз’ярений (у знач. прикм.), сердити (сердитий). Помітно, що деякі дієслова утворюють по кілька дериватів з
однотипним значенням, і це підтверджує думку про те, що «в українській загальнонародній мові варіантність
засобів словесного вираження надзвичайно розвинена і становить одну з найголовніших рис її національної
специфіки»; «словотвірні варіанти слова глибоко й міцно вросли в лексичну будову сучасної української
мови, забезпечивши цю будову не тільки зовнішньоструктурним розмаїттям, а й додатковими виражально-зображальними можливостями» [11, с. 111]. У цій семантичній позиції зреалізували свій словотворчий потенціал 19,5 % аналізованих твірних.
Словотвірне значення «ознака суб’єкта за станом, у якому він схильний перебувати» представлене невеликою кількістю похідних, адже воно виражає властивість, здатність носія швидко і легко піддаватися певному
стану, але перебувати у ньому лише якийсь час, не постійно, бути схильним до нього. Означена семантична
позиція словотворчо зреалізувалась у таких ад’єктивах: гнівливий, дражливий, дразливий, дратівливий, дратливий, нервозний, сердитий («схильний сердитися, гніватися (про людину); гнівливий»), скаженкуватий.
Прикметники дразливий, дратівливий, дратуючий, нервуючий називають ознаку стороннього предмета
(каузатора), який зумовлює стан у суб’єкта, а їхня змістова структура побудована за схемою «який викликає
стан гніву, злості, роздратування». Девербативи з таким словотвірним значенням утворюються лише від аналізованих дієслів третьої семантичної групи, що передає каузоване становлення, і у цьому, власне, і полягає
їхня специфіка.
Вербальний блок похідних типової словотвірної парадигми аналізованої групи лексем характеризується
найбільшою протяжністю (число словотвірних значень). Це пов’язано з екстралінгвальною специфікою почуттів, зокрема стану гніву, злості, роздратування, його здатністю тривати у часі, розгортатись з різною інтенсивністю, поширюватися на певне коло суб’єктів. Сприяє розвиненому внітрішньодієслівному словотвору і
велика кількість дериваційних морфем (переважно префіксальних).
У межах словотвірних значень, які розкривають темпоральні модифікації стану, зафіксовано найбільшу
кількість похідних. Це, зокрема, деривати семантичних позицій «почати перебувати у стані» (забіснуватися,
залютувати, занервувати, заприскати, заяритися, заяріти), «перебувати у стані якийсь час» (побіснуватися, подути (бути незадоволеним ким-, чим-небудь, сердитися, ображатися якийсь час, напр., подути губи),
позловтішатися, позлорадіти, полютувати, понервувати («Те саме, що понервуватися»), проквасити (виявляти незадоволення якийсь час, напр., проквасити губи), «закінчити перебувати у стані» (вибіснуватися,
відбіснуватися, перебіснуватися, відлютувати, перелютувати, перескаженіти). Дещо по-іншому представлені деривати від дієслів, що маніфестують значення «переводити кого-небудь у стан гніву, злості, роздратування». Вони розкривають часові характеристики похідних у семантичних позиціях «почати переводити
кого-небудь у стан» (задражнити), «переводити кого-небудь у стан якийсь час» (погнівити, подражнити,
подратувати, подрочити, позлити, понервувати, посердити, проквасити (робити кого-небудь в’ялим, кислим, незадоволеним якийсь час). Деривати з темпоральними значеннями потенційно можливі від усіх досліджуваних базем.
Похідні від дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування об’єктивують ступінь інтенсивності стану
(квантитативні модифікації стану) у семантичній позицій «бути у стані, дуже інтенсивному, украй сильному
за своїм характером» (розлютувати і розлютити, розлютіти, злютуватися, перенервувати («Дуже понервувати»), розприскатися, розпаленіти, осатаніти, посатаніти, розсатаніти, роз’яритися, оскаженіти,
озвіріти). Уже самі баземи «мають у своїй семантичній структурі гранд-відтінок – лексеми різняться мірою
вираження почуття недоброзичливості, ворожості до інших» [10, с. 151], що й зумовило подальший розвиток
ознаки ступеня інтенсивності у похідних дієсловах.
Девербативи з постфіксом -ся творяться продуктивно лише від дієслів третьої семантичної групи. Вони
представлені у словотвірному значенні «викликаючи стан, переводити когось з позиції об’єкта в позицію
суб’єкта» (біситися, гніватися, гнівитися, дратуватися, дрочитися, злитися, іритуватися, лютитися, сердитися). Відсутність похідних цієї семантичної позиції від дієслів, що передають стан і становлення почуття
гніву, злості, роздратування, пов’язана з тим, що частина постфіксальних утворень від них дублює семантику
твірних, не вносячи жодних значеннєвих змін. Крім того, у структурі кількох базем уже міститься постфікс
–ся, без якого вони або не вживаються (зловтішатися, біснуватися, яритися), або мають лексичне значення,
не пов’язане з вираженням почуттів (хоч, можливо, дієслово з -ся метафорично утворене на їх основі) (наприклад, казити («Спотворювати, псувати») і казитися («Впадати в лють; скаженіти, шаленіти, біситися»),
наїжачувати («Піднімати догори, ставити сторч (шерсть, волосся, щетину і т. ін.); настовбурчувати») і наїжачуватися («Ставати злим, роздратованим; сердитися, гніватися. // Виражати, виявляти незадоволення,
обурення, протест проти кого-, чого-небудь»), пінити («Робити пінистим; викликати піну на поверхні рідини») і пінитися («Дуже сердитися; кричати з піною біля рота»).
Специфічною властивістю дієслів аналізованої семантики є їхня активна мотивація дериватів, які фактично повторюють семантику твірних, дублюють без суттєвих змін зміст вихідного слова. Порівняймо: дути
(губи) і надимати (губи), дути (губи) і дутися, квасити (губи) і кваситися, лютувати і лютуватися, нервувати і нервуватися, яріти і ярітися; гнівити і прогнівляти, дражнити і роздражнювати, дразнити і роз-
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дразнювати, дратувати і роздратовувати, дрочити і піддрочувати, роздрочувати, нервувати і денервувати.
Вважаємо, що такі випадки є підтвердження синонімічного багатства нашої мови як на рівні лексичному, так
і на словотвірному. Зрештою, самі стани, які називаються такими дієсловами, є типовими, часто повторюваними, що й зумовило виникнення різноманітних мовних ресурсів для їх найменування.
Отже, дієслова на позначення гніву, злості, роздратування словотворчо зреалізували свій потенціал в субстантивних, ад’єктивних і вербальних похідних. Проте деякі семантичні відмінності твірних, зокрема неоднакове місце мовного елементу «стан» у значеннєвій структурі досліджуваних одиниць, зумовили і деяку
різницю в утворенні дериватів. Найбільшу словотворчу активність усі твірні лексеми виявили у продукуванні
дієслів, меншу – в утворенні іменників та прикметників.
Робота відкриває перспективу подальших досліджень дериваційного потенціалу дієслів на позначення стану як класу твірних слів.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОВНА ГРА»
Стаття містить спробу аналізу підходів до визначення поняття мовної гри в його еволюції, починаючи з
введення цього терміну Л. Вітгенштейном. Розмежовуються поняття мовної гри та мовної норми. Особлива
увага приділяється питанню свідомості / несвідомості використання мовної гри в мовленні.
Ключові слова: комічний шок, мовна аномалія, мовна гра, мовна норма, обмануте сподівання.
Статья представляет собой попытку анализа подходов к определению понятия языковой игры в его
эволюции, начиная с введения данного термина Л. Витгенштейном. Разграничиваются понятия языковой
игры и языковой нормы. Особое внимание уделяется вопросу осознанности / неосознанности использования
языковой игры в речи.
Ключевые слова: комический шок, обманутые ожидания, языковая аномалия, языковая игра, языковая норма.
The article presents an attempt at analyzing the approaches to defining the notion of language-game in its evolution,
starting with the development of this term by Ludwig Wittgenstein. The notions of language-game and the norm of a
language are differentiated. Special attention is paid to the question of conscious vs unconscious usage of languagegame in speech.
Key words: comic shock, failed expectation, language anomaly, language-game, the norm of a language.

Мовна гра є багаторівневим явищем, яке, з одного боку, демонструє творчі можливості учасників спілкування та, з іншого боку, розкриває еволюційні потенції мови. Таким чином, антропоцентрична природа
об’єкту дослідження і зумовлює його актуальність. Предметом дослідження є особливості визначення поняття «мовна гра» з точки зору різних лінгвістичних парадигм.
Автором терміну «мовна гра» традиційно вважається австрійський філософ Людвіг Вітгенштейн, завдяки
якому термін отримав подвійну інтерпретацію – в загальному філософському та суто лінгвістичному сенсі.
Термін «мовна гра», в розумінні Л. Вітгенштейна, не має нічого спільного з основним значенням поняття гри
як такого – комплексу дій, які виконуються переважно з розважальною функцією. Вітгенштейн вказує на те,
що комуніканти далеко не завжди спілкуються за допомогою розповідних речень, а часто застосовують накази, прохання, висловлюють власні думки та сподівання, жартують, що, на думку Л. Вітгенштейна, і є прикладами використання мовної гри [1]. Сукупність таких способів комунікації не представляє собою сталу єдність,
але в той же час в межах кожного окремого з них сторони діють згідно з певними існуючими правилами, що
дозволяє досягти мети комунікації. Таким чином, за Л. Вітгенштейном, мовна гра є особливою діяльністю
носіїв мови, яка має на меті створення змістів, що демонструють зв’язок мови з законами природи та логіки.
На цьому визначенні базується когнітивна теорія мовної гри.
Традиційна класифікація мовної дійсності кожної мови, що знаходиться в основі розділення мовної гри та
нормованої мовної системи, описана в роботі К. Детеринга [3]. Він виділяє три види висловлювань: висловлювання, що відповідають мовній нормі, висловлювання, що свідомо порушують мовну норму, та висловлювання, які містять помилки. Представники традиційної лінгвістики вважали, що випадки застосування мовної
гри належать до групи висловлювань, в яких міститься свідоме відхилення від норми.
Однак розмежування мовної гри та помилки за принципом свідомості, з одного боку, та випадковості, з іншого боку, не є основним критерієм в розумінні певних явищ в дискурсі як випадків мовної гри. Опосередковане сприйняття тексту без урахування контексту та інтенцій мовця не дозволяє з повною впевненістю говорити
про свідомість або випадковість певного відходу від мовної норми [3]. До того ж, класичне означення норми як
статичного положення системи на певному етапу етапі суперечить ідеї про нестабільність мовленнєвої діяльності. З одного боку, мовлення завжди прагне стабільності, однак наявність факторів постійного зовнішнього
та внутрішнього впливу не дозволяє йому досягти повної симетрії. Таким чином, поняття норми мови є менш
актуальним для мовної еволюції, ніж явище «аномалій», які постійно змінюються та розвиваються.
Представники функціонально-динамічної парадигми (80-90-роки XX ст.) змінили ракурс вивчення феномену мовної гри. Особливу увагу вони почали приділяти не системоцентричному поясненню мовної дійсності, а вивченню мовної діяльності в її динаміці, при цьому на перший план вийшло вивчення саме мовленнєвої
діяльності. Мовна гра почала розглядатися як «кінцевий результат процесу побудови мовної форми мовцем»
[4, с. 12]. Таким чином, мовна гра може бути визначена як двоплановий процес, який проявляє себе у свідомому порушенні норм мови за умови повного розуміння законів використання певної мовної одиниці. Сутність
мовної гри актуалізується у взаємодії цих планів.
Особливий акцент набувають «супроводжуючі» мовну гру ефекти – обмануте сподівання та комічний
шок. Комічне розуміється в даному випадку як відхилення від стереотипної форми, яке виникає в результаті
різкого переходу від одного плану до іншого (зіткнення «звичного» із «незвичним»). Основною ознакою, що
визначає включення певної мовної одиниці в межі даного явища, є розуміння аудиторією певної одиниці як
смішної, дивної, незвичної.
У подальших дослідженнях значним чином розширюються межі мовної гри. Класифікуючи мовну гру,
В.З. Санніков виділяє її на всіх мовних рівнях: від фонетичного, графічного, орфографічного до стилістичного, при цьому мовною грою на стилістичному рівні автор пропонує вважати зіткнення в межах одного тексту
елементів різного стилю, змішання регістрів та стилів мовлення. Чим більш різкими є міжстильові відміннос© О. Г. Пєшкова, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 44

239

ті, тим сильнішим є комічний ефект. В цілому, будь-яке явище цих рівнів, що представляє собою «свідоме
маніпулювання мовою, що має в своїй основі певну незвичність» визначається як мовна гра [6, с. 376].
Таким чином, універсальним механізмом побудови мовної гри є порушення мовної норми з боку одного з
комунікантів та прагнення комунікантів з іншого боку відновити або хоча б наблизитися до стану симетричності та стабільності мовленнєвого акту, що має певні відхилення, які виникли за рахунок зсуву статичного
положення мовної системи в процесі отримання нової інформації.
Найбільш детальну розробку універсальний механізм побудови мовної гри отримує в дослідженні
Т. О. Грідіної. В своїх роботах автор замінює термін «порушення норми» на термін «деавтоматизація». Деавтоматизація визначається як «запрограмоване відхилення від стереотипу сприйняття та використання мовних
одиниць» [2, с. 8], таким чином зазначені терміни не мають суттєвої різниці. Незважаючи на те, що мовна гра
визначається як явище, що має два напрямки по відношенню до мови та мовлення, у зв’язку із залежністю від
лінгвістичних механізмів знака та контексту, автор вказує на превалювання акценту на мову у формуванні
феномену мовної гри. Це пов’язано з тим, що мовна гра поєднує в собі три аспекти мовної перспективи: мовна
схема передбачає розуміння позаконтекстуальних відносин між мовними одиницями; мовна норма є знанням
про стандартну реалізацію цих відносин; мовний узус представляє собою знання про реальне функціонування
одиниць [2, с. 8]. Таким чином, ефект мовної гри визначається включенням мовної одиниці в асоціативний
контекст, що викликає деавтоматизацію знака (порушення мовної норми).
З іншого боку, не завжди є коректним оперувати поняттям «мовна норма», оскільки норми та правила не
завжди пояснюють можливості мовної еволюції, а тільки фіксують певне статичне положення. Нормальним
або аномальним мовне явище може бути тільки для носіїв певної мови, які в даний конкретний момент мають
знання про стабільний стан системи своєї мови. Можна із впевненістю казати тільки про конкретні, кожного
разу різні комбінації ознак та мовних ситуацій. З такої точки зору, мовна гра представляє собою універсальне
мовне явище, сенс якого полягає в ситуативно різних комбінаціях стабільних та нестабільних одиниць мови.
Наступним підходом до визначення поняття «мовна гра» став міждисциплінарний підхід лінгвосинергетичної парадигми, який пропонує розуміти гру як діяльність свідомості, ментальну надбудову над існуючим
світом. Аналіз мовного матеріалу вказує на те, що певна доля нестабільності та неозначеності є необхідною
умовою успішної комунікації. Таким чином, процес продукування мовлення відбувається одночасно на рівні
свідомості, який може керуватися до певної міри соціальними та лінгвістичними стереотипами, та на рівні
несвідомого, який не може нічим контролюватися. З цієї точки зору, мовна гра може розглядатися як прояв
рівня несвідомого, спроба людської природи звільнитися від стереотипів, що обмежують можливості свідомості [5].
Таким чином, доходимо висновків про те, що Л. Вітгенштейн першим ввів поняття мовної гри та вказав на
те, що в основі мовної гри знаходяться правила, які співвідносяться з когнітивними процесами, що детермінують продукування мовлення. Представники традиційної лінгвістики розділили поняття мовної гри та мовної
норми, визначаючи мовну гру як свідоме відхилення від мовної норми. Представники функціонально-динамічної парадигми звернули особливу увагу на вивчення феномену мовної гри не в мові як такій, а в процесі
мовлення. Вони визначили мовну гру як двоплановий процес, який проявляє себе у свідомому порушенні
норм мови за умови повного розуміння законів використання певної мовної одиниці, при цьому сутність
мовної гри актуалізується у взаємодії цих планів. З позиції лінгвосинергетичної парадигми, мовна гра може
розглядатися як прояв рівня несвідомого, спроба людської природи звільнитися від стереотипів, що обмежують можливості свідомості
Перспективою дослідження мовної гри вважаємо аналіз функціонування механізмів побудови мовної гри
в заданому типі дискурсу.
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МОВНІ СМИСЛИ ЯК «ПРОМІЖНИЙ СВІТ» МІЖ КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ
І МОВНОЮ КАРТИНАМИ СВІТУ
Стаття присвячена з’ясування векторів взаємодії концептуальної та мовної картин світу, єднальною
ланкою між якими є мовні смисли. Окреслено основні підходи до аналізу процесу і результату отримання номінатом найменування за інтелектуальною ознакою з міжмовного погляду.
Ключові слова: мовна картина світу, концептуальна картина світу, мовні смисли, ономасіологія, семасіо
логія, теорія номінації.
Статья посвящена изучению векторов взаимодействия концептуальной и языковой картины мира, соединяющим звеном между которыми выступают языковые смыслы. Намечено основные подходы к анализу
процесса и результата получения номинатом наименования по интеллектуальному признаку с межъязыковой
точки зрения.
Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина мира, языковые смыслы, ономасиология, семасиология, теория номинации.
The article focuses on conceptual and lingual pictures of the world (which are connected by lingual meanings) and
their interaction. The main approaches to the analysis of process and result of nomination from the interlingual point
of view were determined.
Key words: lingual picture of the world, conceptual picture of the world, lingual meanings, onomasiology,
semasiology, theory of nomination.

У сучасній науці за наявності значної кількості досліджень, присвячених вивченню картини світу (КС)
(Г. Колшанський, О. Корнілов, О. Постовалова, Т. Цив’ян, М. Саліхов та ін.), загальноприйнятого розуміння
цього терміна не маємо. Поняття КС часто синонімізується з суміжними, але нетотожними поняттями модель
світу (МС) та образ світу (ОС) (О. Кубрякова, О. Урисон, І. Голубовська), хоча частина вчених наполягає на
їх розмежуванні (С. Іванова, Н. Рябцева). Спостерігаємо й чітку тенденцію щодо надання поняттю «картина
світу» деякої метафоричності (див. Ю. Караулов). Під терміном модель світу розуміють «сітку координат» з
універсальних понять і категорій, що слугує орієнтиром, який допомагає людям сприймати дійсність і будувати образ світу у свідомості (Т. Цивьян, А. Гуревич, О. Кубрякова). Часто і поняття картина світу, і модель
світу тлумачать через поняття образ світу – той образ, який виражає суттєві властивості світу в розумінні
людини, які є результатом його духовної і пізнавальної діяльності (О. Постовалова), наголошуючи на його
психологічній домінанті (Л. Вітгенштейн). Одні вчені МС і КС ототожнюють (М. Саліхов, А. Урисон), інші
акцентують на їх відмінностях (Т. Цив’ян, Н. Жукова, М. Маковський, В. Пищальникова).
Про складність самого об’єкта й різноманітність підходів до поняття КС свідчать численні її різновиди,
представлені у працях останніх років: образна, колективна, індивідуальна, національна, наївна, емоційна, філософська, культурна (понятійна), міфологічна, фразеологічна, гендерна тощо (Є. Бартміньский, Г. Гачев,
І. Шеїна, К. Погосова, А. Чернова). У їх межах вдаються до наукового аналізу одиниць нижчого структурного
рівня – окремих сегментів згаданих картин. Як бачимо, проблематика родового поняття картина світу та її
різновидів є далекою від вирішення, що й зумовлює актуальність даної розвідки.
Мета запропонованої статті – співвіднести поняття моделі світу та картини світу, концептуальної та мовної картин світу, виявити сфери їх взаємодії; окреслити вектори семасіологічно й ономасіологічно спрямованого аналізу тривимірної моделі світу; визначити можливі підходи до її аналізу в контексті теорії номінації.
У ключовому терміні лінгвокультурології картина світу компонент світ можна розуміти як Всесвіт, всеохопний світ, як всеосяжний предмет пізнання, і як саму людину, коли йдеться про внутрішні її світовідчуття,
переживання, розумову діяльність, невіддільну від мови як способу організації інформації про сам світ, а
ширше – про Всесвіт [1, с. 51]. Під картиною світу розуміють сукупність світоглядних знань про світ, народжену потребою людини в наочному уявленні про цього, синтетичне панорамне уявлення про конкретну
дійсність і про місце людини в ній [7, с. 201]. Феномен світу людини, пізнаного через її мову, зорієнтований
одночасно на концептуальний і мовний простір довкілля.
Концептуальну картину світу звичайно визначають як вторинний ідеальний світ, представлений як абстракція у вигляді понять та відношень між ними, які людина вибудовує всередині себе з метою орієнтації у
реальному світі та регуляції своєї поведінки. Деякі вчені ототожнюють її із загальною, реальною, понятійною,
культурною картиною світу (О. Чуксіна, І. Халеєва, С. Тер-Мінасова). Культурна (понятійна) картина світу,
за С. Тер-Мінасовою, – це відображення реальної картини світу через призму культурно зумовлених понять,
сформованих людиною на підставі уявлень, отриманих за допомогою органів відчуттів, що пройшли через її
свідомість, як колективну, так і індивідуальну; культурно забарвлений образ світу, заломлений у свідомості;
світобачення [6, с. 41, 47]. Образ людини у цій картині є свого роду відбитком глобального образу світу, результатом людського досвіду і людської мудрості у відображенні діалектики людського буття.
На думку дослідників, і попри те, що концептуальна картина світу – це система основних логічних загальнолюдських категорій, на «нижчих щаблях» цієї системи обов’язково знайдуть відображення національні
особливості світобачення, світосприймання і світорозуміння [3, с. 70]. А це означає, що мовна картина світу
буде не національним втіленням інваріантної концептуальної картини світу, а експлікацією національно-спе© О. С. Поліщук, 2014
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цифічної концептуальної картини світу в її остаточному національно-специфічному оформленні засобами
мови. Кожна мовна одиниця стає мовним виявом того чи іншого її фрагмента концептуальної картини світу.
Таким чином, ККС на нижчих ярусах своєї структури виявлятиме специфічні зони, що позначені культурними і національними смислами. Мова ж у такому розумінні виконує роль своєрідного національного модифікатора, який забарвлює через систему своїх значень та асоціацій концептуальну (інваріантну) модель світу у
національні кольори.
Мовна картина світу постає як спосіб відбиття реальності у свідомості людини, як сприйняття цієї реальності через призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних певному мовному колективу, як випрацюване багатовіковим досвідом народу й реалізоване засобами мовних номінацій зображення
всього сущого як цілісного й багатогранного світу. Саме досвід народу надає мові культурологічного забарвлення. А культура народу містить у собі його досвід. Оскільки мовна картина світу опосередковується мовою, вона припускає мовне осмислення, зв’язаність і забарвленість. У своїй будові та в осмислюваних мовою
гранях цього світу мова представляє передусім людину, її матеріальну та духовну життєдіяльність, а також
усе те, що людину оточує: простір і час, живу і неживу природу, світ створених людиною міфів і соціум (Н.
Шведова О. Шайковський). Про мовну картину світу можна говорити тоді, коли пізнаний світ «у людині» та
«поза нею» в усій різноманітності своїх виявів знаходить відображення в одиницях і засобах мови шляхом
вербальної об’єктивації цілісних ідеальних утворень, що виникли у свідомості носія мови.
Проблема співвідношення мовної та концептуальної картини світу у сучасній лінгвістиці не має однозначного вирішення: одні вчені вважають, що ККС і МКС співвідносяться як частина – ціле (В. Телія, О. Селіванова), інші наполягають на їх взаємозв’язку, взаємопроникненні, взаємодії (С. Тер-Мінасова). В. Телія уявляє
мовну картину світу як інформацію, розсіяну по всьому концептуальному каркасу й пов’язану з формуванням
самих понять за допомогою маніпулювання в цьому процесі мовними значеннями та їх асоціативними полями, що збагачує мовними формами й змістом концептуальну систему, якою як знанням про світ користуються носії конкретної мови. Мовна картина світу, на її думку, не має чітких меж, тому її місце щодо власне
концептуальної моделі світу не може бути визначене як периферія. Інші вважають, що елементи мовної картини світу, навпаки, мають виразні концептуальні «вкраплення», і що концептуальна картина світу своєрідно
«вмонтована» у мовну» [5, с. 217].
Наголошуючи на відсутності чіткої межу між ККС і МКС (С. Тер-Мінасова, Ю. Караулов, О. Селіванова,
В. Пищальникова, А. Чернова та ін.), вчені останнім часом усе частіше говорять про своєрідний проміжний
світ «мовомислення», що лежить між ними, хоча ця ідея була проголошена ще В. фон Гумбольдтом і розвинута пізніше неогумбольдтіанцями (Е. Сепіром, Л. Вайсбергером). О. Кубрякова під мовною картиною світу
розуміє ту частину концептуальної картини світу, що має «прив’язку до мови через мовні форми» [2, с. 142].
Проблема «проміжного світу» у сучасній лінгвістичній науці усе більше зближується з поняттями «менталітет», «суспільна свідомість» та «національний характер» (Н. Жукова, А. Чернова, В. Кононенко).
У проміжку між мовою і думкою розташовується надзвичайно важливий шар, позначений процесуальними характеристиками. Цей шар – номінація, яка нібито «зшиває» в одне ціле реальний світ і світ мови, формуючи тим певні відношення між предметом й обраною для його позначення мовною одиницею [8, с. 149].
Розуміння ККС і МКС як явищ взаємопов’язаних узгоджується з тезою Н. Шведової про мовні смисли, які
можна уявити як єднальну ланку двох світів. Мовний смисл визнано мовною категорією, що стоїть на вищому рівні абстракції. Щодо будь-якого мовного значення смисл є його інваріантом. Мовний смисл – глибинні
структура, що поєднує два конститутивні начала: 1) одне із основних понять матеріального та духовного світу
людини, що пізнає цей світ; 2) узагальнено представлену семантику різнорівневих мовних засобів, звернених
до цього поняття, які його матеріалізують. Це той «лик», у якому зосереджено знання про іменоване засобами
конкретної мови [10, с. 13].
Мовна семантика, мовні смисли відкривають, за С. Тер-Мінасовою, шлях з власне світу мови у світ реальності. Ця нитка, що пов’язує два світи, обплутана культурними уявленнями про предмети, явища культурного
світу, властивими даному колективу мовців і індивідуальним носіям мови [6, с. 47]. У той чи інший спосіб дослідники акцентують на тому, що мовна картина світу має розглядатися у лінгвістиці як культурноспецифічне
поняття (О. Потебня, О. Селеменева, Т. Смірнова).
Розуміння мовної картини світу як випрацюваного багатовіковим досвідом народу і реалізованого засобами мовних номінацій всього сущого в осмислюваних мовою зв’язках дало можливість Н. Шведовій використати метафору «зображувальне полотно». Сутність і будова мовної картини світу не обмежуються лише
словесним зображенням: це зображення осмислюється мовою, нею зв’язується й забарвлюється. На словесне
«зображувальне полотно», яке складається із «картинок життя» (підмножин мовних одиниць, що зосереджують у собі інформативність, живописання та гетерогенних – таких, що поєднують у собі ознаки обох підмножин) накладається сітка мовних смислів. Кожен окремий фрагмент «картинки життя» є частиною цілісної
картини, він зручний для аналізу і може доповнити знання про цілісну картину.
Запропонована автором тривимірна модель мовної картини світу, випрацювана у результаті створення
семантичного словника, є універсальною, застосовною і до дослідження вербального втілення уявлень різних
народів про інтелектуальні характеристики людини. Її структуру складають: а) власне «зображувальне полотно», представлене різнорівневими класами номінативних одиниць; б) сітка мовних смислів, що охоплюють
цей фрагмент мовного полотна і понятійно пов’язують його сегменти; в) сітка смислів кваліфікативних (у
нашій концепції – мотиваційних), що вільно пересуваються цим простором і здатні спрямовуватися до різних
його одиниць та підмножин [10, с. 15]. Така модель аналізу продиктована самою мовою і уможливить максимально повний комплексний опис цієї «картинки світу».
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Зокрема, для вивчення взаємозв’язку форми та змісту у процесі називання людини за характерною ознакою у різних мовах доцільним буде поєднання семасіологічного і ономасіологічного підходів до аналізу
мовних одиниць (номінантів) на позначення людини за ознакою її інтелектуальних характеристик з погляду
процесу отримання номінатом імені. Семасіологічний підхід дозволить глибше, системніше ідентифікувати
мовні смисли, що мають місце у цій сфері іменування, ономасіологічний підхід з його виходом як у мовну,
так і позамовну сфери уможливить вивчення процесу вербального втілення мовних смислів з урахуванням
мовних і культурних впливів.
Ономасіологію в широкому розумінні трактують як вивчення процесу вербального втілення ідеї (Ж. Марузо). Ономасіологія як окремий розділ науки сьогодні опрацьовується у системному та функціональному
напрямах. При системному підході (номінативна система – мова) ономасіологію розуміють як науку, що рухається від об’єкта позначення до форми його мовного втілення й покликана пояснити, чому мова обирає ту чи
іншу назву для позначення певного поняття (Х. Квадрі, Фр. Дорнзайф, А. Цаунер, М. Комлев, Д. Голев, Є. Заонєгін, І. Торопцев та ін.). При функціональному (номінативна система – мовлення), виходячи із ідей Празької
лінгвістичної школи і передусім В. Матезіуса, ономасіологію розуміють як ономатологію, зближуючи її з
мовленнєвою діяльністю (В. Нікітевич, Г. Щур, О. Сидоренко, Ю. Воротников та ін.). У такий спосіб предмет
ономасіології визначається у дуже широкому діапазоні – від інвентаризації та створення систем найменувань
певної ідеї до з’ясування вираження у мові і мовленні позамовного змісту (І. Торопцев, О. Селіванова, Ж.
Вардзелашвілі, Є. Сидоренко). Виокремлення у межах ономасіології особливої конгломеративної галузі досліджень – теорії номінації – дає змогу більш чітко окреслити сфери наукових зацікавлень дослідників проблем ономасіології.
Звичайно, і ономасіологія, і теорія номінації виявляють потужні лінгвальні і нелінгвальні зони перетину,
що приводить частину вчених до думки про неможливість чіткого розмежування їх дослідницьких сфер [4,
с. 11] або ж злиття ономасіології з теорією номінації у єдину міждисциплінарну науку на користь останньої
[9, с. 70-76]. Теорія номінації зорієнтована на вивчення співвідношення навколишнього світу, мислення та
мови, дослідження власне номінативної техніки, різних способів номінації, самого процесу обернення фактів
позамовної дійсності у надбання системи та структури мови. Ономасіологія – на номінативну систему під
знаком асиметрії її одиниць у плані вираження та змісту, вивчення характеру мовних знаків, їх номенклатури, виокремлення їх розрядів, що встановлюються за різними принципами та на різних підставах [11, с. 3-4].
Таким чином, з одного боку, в центрі уваги цих галузей лінгвістичного знання опиняються нетотожні речі.
З іншого, вивчати процеси вербалізації ідеї без зв’язку із системними рядами номінантів, що цю ідею у мові
об’єктивують, практично неможливо: тут слід ураховувати кореляцію між ними, проте рухатися у напрямку
від першого до другого.
У дослідженні процесу найменування людини за характерною ознакою доцільною буде орієнтація як на
власне ономасіологію, так і на теорію номінації під загальним гаслом ономасіологічний аспект дослідження,
під яким розумітимемо пошук механізмів породження номінативних одиниць різних мовних рівнів, способів
«добування» суб’єктом номінації форми для вираження мовних смислів «людина розумна» – «людина нерозумна (дурень)» у номінативному процесі, вивчення специфіки пристосування та трансформації вихідної
форми до вираження невластивого їй значення. Дослідження буде здійснено на підставі системно організованої сукупності різнорівневих мовних одиниць, що корелюються з мовними смислами, представлених у
досліджуваних мовах. Процес обернення фактів позамовного світу у мовні неможливо досліджувати інакше,
ніж ідучи від результатів процесу мовотворення – систематизованих сукупностей номінантів на позначення
розумного – дурня у різних мовах. Це дасть змогу простежити в комплексі, як перетворюється й згортається
у матерію мови мовний смисл – ідеальна форма існування фрагменту позамовної дійсності «людина розумна» – «людина нерозумна (дурень)» у сукупності його зв’язків, властивостей та відношень. Детермінованість
предмета дослідження культурою розглядатиметься у площині лінгвістичного аналізу, оскільки погляд на
культурне у мові є ретроспективним та історичним, а жорстка опозиція синхронії-діахронії є актуальною
лише для площини семасіологічного аналізу. З погляду ономасіологічного вона втрачає актуальність: способи і засоби вербалізації ідеї «людина розумна» – «людина нерозумна (дурень)» вивчатимуться у панхронії
(В. Телія), що передбачає широке залучення історико-етимологічного аналізу. Такого роду аналіз може бути
спрямовано і на план змісту, і на план вираження – тут актуального значення набуває історико-етимологічне
тлумачення як базового мовного смислу, так і елементів прототипу номінативної одиниці.
Окреслений у такий спосіб підхід відкриє можливість пошуку особливостей світобачення, світосприймання і світорозуміння народів-носіїв як одноструктурних, так і різноструктурних мов, віддзеркалених у формі
мовного знака. Перспективою такого аналізу має стати вивчення діалогічності мови і людини як суб’єкта
ословлення й об’єкта культури у напрямку від слова до думки та від думки до слова. Результати зіставнотипологічного дослідження вербальної реалізації ідеї «розумний – нерозумний (дурень) у різноструктурних
мовах можуть стати корисними як для уточнення певних понять та визначення загальних і часткових дослідницьких методів теорії номінації, так і міжкультурної комунікації, адже одиниці на позначення цієї ідеї несуть
на собі потужний оцінно-експресивний потенціал, забарвлений у національні кольори.
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КОСМОПОЕТОНІМИ РОМАНУ С.МЕЙЄР «THE HOST»
Космопоетоніми роману С.Мейєр «The Host». Полянічко О.Д. Статтю присвячено аналізу функціонування
поетонімів на позначення космічних об’єктів у тексті науково-фантастичного роману С.Мейєр. Увагу приділено семантичним та структурним особливостям досліджуваних космонімів.
Ключові слова: літературна ономастика, поетонімосфера, власна назва, космонім, космопоетонім.
Космопоэтонимы романа С.Мейер «The Host». Поляничко О.Д. Статья посвящена анализу функционирования поэтонимов, обозначающих космические объекты, в тексте научно-фантастического романа С.Мейер.
внимание уделяется семантическим и структурным особенностям исследуемых космонимов.
Ключевые слова: литературная ономастика, поэтонимосфера, имя собственное, космоним, космопоэтоним.
Cosmopoetonyms in S.Meyer’s novel «The Host». Polyanychko O.D. The article is dedicated to the analysis of
functioning of poetonyms which name cosmic objects in the text of sci-fi novel by S.Meyer. Attention is given to semantic
and structural peculiarities of investigated cosmonyms.
Key words: literary onomastics, poetonymic sphere, proper name, cosmonym, cosmopoetonym.

Статтю виконано у руслі літературної ономастики, або ономатопоетики, тобто розділу ономастики,
«який вивчає будь-які власні назви (літературно-художні оніми або поетоніми) в художніх літературних творах: принципи їх добору, творення, стиль, функціонування в тексті, сприйняття читачем; а також світогляд й
естетичні установки автора твору» [8, с. 140]. У кожному художньому творі є своя поетонімія, або поетонімосфера, інакше кажучи, «сукупність поетонімів, або літературно-художніх онімів, інакше онімів, що вживаються в художній літературі» [8, с. 150]. Дану розвідку присвячено вивченню онімічного простору науково-фантастичного роману С.Мейєр «The Host», який, через обрану автором тематику, рясніє описами інших
світів та їх жителів. Саме тому, об’єктом дослідження було обрано власні назви на позначення інших світів,
а предметом – їх семантичні та структурні особливості. Попри велику увагу дослідників до космонімів, твір
С.Мейєр ще не досліджувався, принаймні з цього боку, що зумовлює актуальність даної розвідки.
Власні назви на позначення космічних тіл здавна цікавлять ономатологів, але ще й досі не існує одностайності у виборі термінології космоніміки. Так, майже рівноправно функціонують два схожі терміни – космонім та астронім. В.В.Німчук розділяє їх таким чином: космонімія – «назви небесних тіл, сузір’їв» [5, с.
30], астронімія – «назви небесних тіл, зірок, сузір’їв, планет, комет» [5, с. 36]. У словнику Н.В. Подольської
надається два різних визначення цих термінів: «астронім – власна назва окремого небесного тіла, в тому числі
зірки, планети, комети, астероїда» [7, с. 39]; «космонім – власна назва зони космічного простору, галактики,
зіркової системи, сузір’я» [7, с. 68]. М.Е.Рут вважає, що термін астронім є більш придатним, бо «допускає
зв’язок з об’єктами зоряного неба» [6, с. 6]. М.В.Горбаневський дефінує космоніми як власні назви зони
космічного простору, такі як галактики, сузір’я, а астроніми – як найменування окремих небесних тіл, таких
як зірки, планети, комети, астероїди [1, с. 164]. О.В.Суперанська вважає, що ці два терміни конкурують між
собою, тому мають поділити сфери впливу. Дослідниця пропонує надати терміну космонімія більш загального сенсу і вживати для позначення галактик, зіркових скоплень, туманностей, сузір’їв, а астронімія має
вживатися для окремих зіркових тіл, на кштатлт зірок, планет, астероїдів, планет [9, с. 188]. Ю.О. Карпенко в
пише, що «назва одного небесного тіла позначається терміном астронім, або космонім. Спроби розмежувати
функції цих однозначних термінів або позбутися одного з них поки що не досягли успіху» [2, с. 11; 3, с. 11; 4,
с. 11]. Спробував розмежувати ці терміни М.М.Торчинський, який космонімами називає назви всіх небесних
тіл, а астронімами — тільки назви зірок [10, с. 245]. У «Словнику української ономастичної термінології»
аналізовані терміни подаються як гіпонім та гіперонім: астронім – «різновид космоніма ..., власна назва окремої зірки, а також сузір’я, галактики, туманності» [8, с. 53]; космонім – «вид оніма, власна назва будь-якого
об’єкта космічного простору – зірок, сузір’їв, галактик, планет, їх супутників, назви планетоїдів астероїдів,
комет, метеорітів і ін.» [8, с. 119-110].
На нашу думку, розмежування цих термінів необхідне, бо це усуне певну ономастичну невизначеність.
Терміни знаходяться у гіперо-гіпонімічних відношеннях, де гіперонімом є космонім – власна назва будьякого природного космічного об’єкта, а гіпонімом є астронім – власна назва зірки.
У аналізованому романі вжито десять космонімів – назв планет, де мешкають живі істоти. Серед іншого,
тут використано космонім Earth, тобто наша Земля, де і відбуваються події. Це – єдиний реальний космонім,
всі інші були вигадані автором. Велику увагу у романі приділено назві планети The Origin planet, з якої прилетіла Душа та її численні родичі:
«Origin is the home planet of the Souls. It is the only place where the true language of the Soul is still spoken. The
Origin is most likely a gaseous planet, and possibly a gas giant. It is made up of clouds and layers of colored gases.
It’s a cool place. Lots of clouds, with a bunch of different-colored layers. It’s the only planet where the souls can
live outside of a host for very long. The hosts on the Origin planet are really pretty, too, with sort of wings and lots of
tentacles and big silver eyes» [226] 1.
1
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Назва цієї планети є несхожою з іншими космонімами роману, які переважно номіновано за видом мешканців чи умовами проживання за допомогою атрибутивних чи субстантивних сполучень. Відрізняється один
з космонімів наявністю трьох варіантів назви та специфікою своєї семантики, пор.:
«The Host species there are known as «Bats.» Singing World is also called «Planet of the Bats» or «Blind
World» by the Souls on earth, usually in a disparaging way. Singing World is one of the closest planets to Earth, and
it only takes a few decades to reach. It is described as being in the 81st sector. The Host species there has no eyes and
is blind. The Bats live in musical blindness. The Bats communicate with music and live their lives filled with singing
and harmony. So, while sight is lost, it is replaced by the incredible beauty of song. In fact, Bats grieve in silence. Only
when their need for song is greater than the pain of loss do they return to their kind and sing again» [28].
З трьох назв дві мають схожість, бо називають домінувальну якість цьогосвіту та представлені атрибутивними сполученнями, а третє – є генетивним спролученням з вказівкою на володарів планети.
Інші космоніми позначають світи, де душі вже були. Їх назви мають схожу структуру, на кшталт Планета
Драконів, Планета Павуків:
«Dragon Planet was the second planet assimilated after the Souls took over the Vulture World. The atmosphere is
incredibly dense and is made up of acidic gases, which the Dragons breathe. Dragons are not the lizardy kind. They’re all
made up of jelly. They can fly, though… sort of. The air’s thicker, sort of jelly, too. So it’s almost like swimming» [193];
«Spider World as being cold and gray. It is inhabited by a brilliant species known on earth as Spiders because of
their resemblance to arachnids. Like earth’s spiders, they have segmented bodies and multiple legs.
The Spiders – a fascinating species. Brilliant, the most incredible minds we’d ever come across, and each Spider
had three of them. Three brains, one in each section of their segmented bodies. They were so coldly analytical that
they rarely came up with a problem they were curious enough to solve for themselves. They barely noticed the
difference, and when they did, they seemed to appreciate the direction we provided. The few souls who had walked on
the surface of the Spiders’ planet before implantation told us that it was cold and gray – no wonder the Spiders only
saw in black and white and had a limited sense of temperature. The Spiders lived short lives, but the young were born
knowing everything their parent had, so no knowledge was lost. The Spiders were our best engineers–the ships they
made for us danced nimbly and undetectably through the stars. The Spiders’ bodies were almost as useful as their
minds: four long legs to each segment–from which they’d earned their nickname on this planet–and twelve-fingered
hands on each leg. These six-jointed fingers were as slender and strong as steel threads, capable of the most delicate
procedures. About the mass of a cow, but short and lean, the Spiders had no trouble with the first insertions. They were
stronger than humans, smarter than humans, and prepared, which the humans were not.…» [187-188].
Саме в описі останньої планети пояснюється виникнення космоніма, яке є актуальним для більшості інших: фізичні особливості мешканців планети сприяли номінотворчій діяльності завойовників. Що стосується
космоніма Земля, то він залишається у «земній» іпостасі через цілком зрозумілу прихильність автора до землян та саме цієї планети, на якій герої роману змогли зупинити завоювання:
«The planet called Earth was as peaceful and serene as it looked from space, invitingly green and blue, wreathed
in its harmless white vapors. As was the way of the soul, harmony was universal now. We lived on the floor of the great
ocean that covered the entire surface of our world–a world that had a name, too, but that was also gone. We each
had a hundred arms and on each arm a thousand eyes, so that, with our thoughts connected, not one sight in the vast
waters went unseen. There was no need for sound, so there was no way to hear it. We tasted the waters, and, with our
sight, that told us all we needed to know. We tasted the suns, so many leagues above the water, and turned their taste
into the food we needed» [22].
Таким чином, можемо висновувати, що у поетонімосфері аналізованого твору функціонують 10 космонімів: the Singing World, the Mists Planet, the planet of Flowers, the Spiders’ planet, the Dolphins planet, the Dragons
planet,
the Origin Planet, the Fire planet, the Sea Weeds’ planet, the Earth. Структурно ці космоніми розділяються на
такі групи:
1) N: the Earth
2) N + N: the Mists Planet, the Spiders’ planet
3) N + N + N: the Sea Weeds’ planet
4) N + of + N: the planet of Flowers
5) Ger + N: the Singing World
Найчисленнішою є друга група, до якої належить 60 % космонімів, всі інші складають лише по 10 %.
Семантичні групи аналізованих власних назв такі:
1) за якістю: the Singing World
2) за за походженням: the Origin Planet
3) за оточенням: the Mists Planet
4) за мешканцями: the Dolphins planet
Космонім Земля може бути віднесеним до другої групи, бо його збережено у вихідній формі. Кількісне
співвідношення чотирьох типів космонімів таке: 10 %, 20 %, 20 %, 50 %.
Як ми переконалися, космоніми відіграють значну роль у побудові поетонімосфери цього художнього
твору, допомагають викрити масштаб космічної окупації, окреслити відношення завойовників до тих видів
живих істот, на яких вони паразитують. У науково-фантастичних творах завдяки їх чужоземній специфіці
важливим є якір рідного, «нормального» світу, який реалізується у назві нашої планети the Earth.
У подальших розвідках планується дослідження функціонування космонімів у низці англомовних науково-фантастичних романів з метою встановлення їх загальних семантичних та структурних характеристик.
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ДИНАМІКА ЛЕКСИЧНИХ ВАРІАНТІВ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ США
У статті обґрунтовується невід’ємність існування варіативних лексичних одиниць, які включають оказіональні елементи. Здійснюючи контент-аналіз варіативних сладових лексичного наповнення передвиборчих
агітаційних текстів 1950-2012 рр., виявляються не лише кількісні показники лексичних варіантів, а й домінуючі лексичні варіативні категорії у діахронії.
Ключові слова: контент-аналіз, лексичні варіанти, норма літературної мови, оказіональні лексичні одиниці, передвиборчий дискурс.
В статье обосновывается неотъемлемость существования вариативных лексических единиц, включающих
окказиональные элементы. Посредством осуществления контент-анализа вариативных составляющих лексического наполнения предвыборных агитационных текстов 1950-2012гг., выявляются не только количественные показатели лексических вариантов, а и доминирующие лексические вариативные категории в диахронии.
Ключевые слова: контент-анализ, лексические варианты, норма литературного языка, окказиональные
лексические единицы, предвыборный дискурс.
The article gives the background of lexical variant forms including occasional elements. With the help of contentanalysis of lexical variant presentation in pre-election agitation texts of 1950-2012 it is possible to find out not only the
quantitative figures of lexical variants, but also dominant lexical variant categories in diachronics.
Key words: content-analysis, lexical variants, literary language norm, occasional lexemes, pre-election discourse.

Поява оказіональних та варіантних мовних форм на лексичному та граматичному рівнях з урахуванням
стилістичної складової є незаперечним фактом. Варіювання форми – це об’єктивний і неминучий наслідок
мовної еволюції [3, с.25], оскільки сучасна функціональна парадигма в лінгвістиці вбачає основне завдання
мови в її дієвості, здатності задовольняти щоденні багатогранні потреби людства.
Разом з тим, розглядати внутрішньомовні процеси виключно в синхронічному діапазоні буде недостатнім
для ґрунтовного наукового аналізу, адже таке дослідження зводиться до аналізу літератури, яка представляє
собою збірку унормованих, кодифікованих мовних одиниць чи мовних схем (словники та посібники з граматики), та порівняння існуючих мовних норм з узуальною практикою та узуальними мовними одиницями, які
можуть співпадати чи не співпадати зі стандартами нормативної літератури. У результаті, такий аналіз не дає
жодної інформації щодо темпів та перспектив внутрішньомовних процесів. Зважаючи на те, що з точки зору
миті мовна норма статична, а з точки зору часового проміжку – змінювана [5, с. 33], та наголошуючи на неминучому процесі мовної еволюції, саме діахронічний аналіз дає змогу з’ясувати динаміку мовних зрушень.
Актуальність дослідження обумовлена, з одного боку, дискурсивною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій, а з іншого, дослідженням мовних процесів американського варіанту англійської крізь призму
передвиборчого дискурсу США, який максимально відбиває лексичні пріоритети, адже звернений до абсолютно всіх прошарків суспільства і торкається всіх сфер соціального буття.
Питанням політичного, передвиборчого дискурсу, їх мовній складовій присвячено роботи: А. М. Баранова,
Д. Болінджера, Т. ван Дейка, С. А. Жаботинскої, В. І. Карасика, А. Кемпбелла, О. С. Кубрякової, Дж. Лакоффа,
М. В. Піменової, Г. Г. Почепцова, П. Серіо, Д. Таннена, А. П. Чудінова, М. Шадсона, О. І. Шейгал та інших.
Об’єктом дослідження виступає передвиборчий дискурс США з його філігранними характеристиками та
функціями.
Предмет – варіативний компонент лексичного складу передвиборчого дискурсу США у темпоральному
зрізі, що дає можливість прослідкувати динаміку просування лексичних оказіоналізмів в узуальній практиці.
Відповідно до такого предметно-об’єктного вибору мета дослідження – за рахунок встановлення варіативного компоненту лексичного складу передвиборчого дискурсу США за період 1950 – 2012 рр. виявити
лексико-варіативні домінанти.
Добір лексичних одиниць у процесі мовленнєвої практики відбиває не лише інтенційно зумовлені прагматичні потреби адресанта, а й його мовну та позамовну базу знань, що формується під впливом конкретних
соціальних процесів та умов. Таким чином, вжиті лексичні одиниці віддзеркалюють, з одного боку, індивідуальні характеристики мовця в аспекті рівня його загальної обізнаності, куди входять знання і зі сфери лінгвістики. З іншого боку, вже крізь призму такої знаннєвої бази отримуємо змогу судити і про панівні соціальнокультурні, політичні умови епохи чи періоду в історії держави та державності.
Взявши до розгляду різні періоди в історії демократичної республіки США (50 – 60-ті роки та 80 – 90ті роки XX століття і 2011-2012 рр.), отримуємо змогу за допомогою контент-аналізу порівняти лексичний
склад передвиборчого дискурсу трьох темпорально розірваних десятиліть. Результати такого порівняльного
діахронічного аналізу уможливлюють вихід на домінантні та рецесивні стилістичні характеристики текстів
передвиборчого дискурсу та вивчення подальших тенденцій, адже як зазначалось, передвиборчий дискурс
у силу своєї поліфункціональності та значущості у сучасному демократичному суспільстві, що прямує до
глобалізації, отримує вихід на усі соціально-культурні сфери життя і побуту населення, а звідси і перетікання
мовних, зокрема, лексичних особливостей, властивих передвиборчому дискурсу, у будь-який інший.
Для порівняльного діахронічного контент-аналізу було узято по 5 скриптів політичних теле-дебатів [11]
та по 45 текстів звернень політиків до свого електорату від кожного десятиріччя (по 15 текстів-звернень по© О. В. Попова, Н. А. Приходько, 2014
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літиків: Х. Кейна [8], С. Пейлін [10] та Р. Перрі [9]; Дж. Г. У. Буша [12], Б. Клінтона та Р. Рейгана; Д. Д. Ейзенхауера, Д. Ф. Кеннеді та Р. М. Ніксона [13].
Вибір категорій у рамках варіативних складових лексики передвиборчого дискурсу (поетична лексика,
оказіоналізми, неологізми, архаїзми, гетерогенна, розмовна чи пейоративна лексика) зумовлено наявністю у
кожній з перелічених категорій тих значеннєвих властивостей, які не є суміжними з основними характеристиками передвиборчого дискурсу.
Такий дискурс, по-перше, розрахований на масового реципієнта, відповідно, інформація, а звідси і мовний
матеріал, що використовується адресантом для вербалізації, повинні бути максимально зрозумілими для слухача, представника будь-якого прошарку суспільства та будь-якого штату в межах кордонів країни [4, с. 3442]; по-друге, агітаційні виступи належать до ораторських промов, що реалізуються на сьогоднішній день за
допомогою засобів масової інформації, набуваючи рис публіцистичного стилю, тому мусять вразити адресата
влучністю, релевантністю, естетичністю мовних форм [1, с. 61]. Наявність оказіоналізмів, діалектизмів, розмовної лексики і тим більше пейоративної лексики порушують загальну картину вражень, яку має залишити
по собі передвиборчий дискурс.

Рис.1. Динаміка лексичних оказіоналізмів та варіантів у передвиборчому дискурсі
Результати дослідження та підрахунків, представлені у діаграмі, дають змогу однозначно визнати відсутність узагальненої, домінантної тенденції до кількісного зростання чи рецесії кожної з категорій лексичних
оказіоналізмів та варіантів. Разом з тим, якщо в контент-аналізі текстів різних жанрів, які представляють передвиборчий дискурс, за 2011-2012 роки йдеться про домінування розмовної (33%) та оказіональної лексики
(20%), засвідчуючи значущість індивідуального новаторства, що виникає в усному чи письмовому мовленні і
може отримати подальше життя та усталення в рамках лексичних норм, а також вказуючи на домінування розмовного функціонального стилю в межах передвиборчого дискурсу сьогодення, то 50 – 60-ті роки XX століття демонструють пріоритет поетичної лексики (30%), що надає мовленню витонченості, книжковості, пафосу.
Крім того, варто відзначити повну відсутність пейоративної лексики в публічних виступах, зверненнях та
дебатах політиків-претендентів на посаду Президента США тих років. Такі елементи є маркерами максимальної відповідності передвиборчого дискурсу США 50 – 60-их років вимогам та принципам ораторського мистецтва, адже завдання ораторської промови – усестороннє виявлення краси, енергійності, розуму людського
слова, співвіднесення цих властивостей слова з почуттями, волею та розумом людини [2, с. 119].
There can be no enduring peace for any nation while other nations suffer privation, oppression, and a sense of
injustice and despair. In our modern world, it is madness to suppose that there could be an island of tranquility and
prosperity in a sea of wretchedness and frustration. For America’s sake, as well as the world’s, we must measure up
to the challenge of the second imperative; the urgent need for mutual economic and military cooperation among the
free nations, sufficient to deter or repel aggression wherever it may threaten [13].
Виразність мовлення, що дозволяє підсилити враження від сказаного, викликати та утримати увагу та
зацікавлення адресата, впливати на його розум, почуття, уяву, у запропонованому прикладі реалізується за
допомогою лексичного добору, вибору максимально валідних у даному контексті тропів: книжкової лексики (privation, oppression, the second imperative, to deter or repel), розмовних елементів (for America’s sake, as
well as the world’s), контекстуальних синонімів (privation and oppression; injustice and despair; tranquility and
prosperity; wretchedness and frustration), контекстуальних антонімів (peace – privation, oppression; tranquility
and prosperity – wretchedness and frustration), метафор (enduring peace, an island of tranquility and prosperity,
a sea of wretchedness and frustration, to deter or repel aggression), метонімії (to deter or repel aggression), персоніфікації (enduring peace, to deter or repel aggression), антитези (an island of tranquility and prosperity in a
sea of wretchedness and frustration), градації, що гіперболізує проблемність ситуації (while other nations suffer
privation, oppression, and a sense of injustice and despair).
Емоційний вплив мовлення підсилюється тоді, коли оратор знає та вміло використовує у своєму виступі
мовні засоби виразності [6, с. 77]. За рахунок вживання необхідних компонентів конототивної складової зна-
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чення та звернення до релевантних у цьому контексті сем, висловлювання набуває неабиякої виразності, емотивності, інформуючи, гуртуючи, орієнтуючи, спонукаючи адресата до дії, що і входить до складу основних
функцій передвиборчого дискурсу [7].
Як свідчить контент-аналіз текстів виступів політиків від 50-60-тих років, передвиборчий дискурс того
часу оперує елементами художнього, наукового, публіцистичного стилів із вкрапленнями розмовного. Показники 80 – 90-тих років відзначають прогресування розмовності, що паралельно ведуть до кількісного зростання оказіоналізмів, появи вульгаризмів, витісняючи поетичну лексику, адже однією з умов виразності залишається самостійність мислення мовця, що передбачає глибоке та усестороннє знання та осмислення предмету
повідомлення, а також висловлення автором свого ставлення до ситуації та самого повідомлення.
Така індивідуальність мовлення помножена на науковий прогрес (на що вказує високий відсотковий показник у межах категорії «неологізми» – 17%: V-chip, Medicare, Medicaid, Internet, HIV, AIDS, stalker, mortgage,
monetization) та швидкий розвиток технічних засобів масової інформації відкриває шлях розмовному стилю,
що станом на сьогоднішній день у межах оказіональних та варіативних проявів лексичного складу передвиборчого дискурсу США займає домінантну позицію.
Відповідно, сучасна антропоцентрична наукова парадигма дає можливість зазирнути не лише в таїни когнітивно-прагматичних процесів продукування та сприйняття мовлення, ономасіології та семасіології, але й
передбачити перспективи подальшого розвитку структурних складових мовної системи та їх функціонування
у мовленні чи то в бік закріплення нормативних вимог, чи то їх подальшого розхитування та нівелювання.
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ДИАЛЕКТНОЕ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Статья описывает различия между мужскими и женскими голосами в частотных характеристиках
различных региональных типов британского произношения. Автор высказывает предположение о том, что
параметр частоты основного тона является одним из главных факторов в формировании специфики мужского и женского голоса.
Ключевые слова: гендер, диалекты, произношение, частота основного тона, диапазон, социум.
Стаття описує відмінності між чоловічими і жіночими голосами у частотних характеристиках різних
регіональних типів британського вимови. Авторка висловлює припущення про те, що параметр частоти
основного тону є одним з головних факторів у формуванні специфіки чоловічого і жіночого голосу.
Ключові слова: гендер, діалекти, вимова, частота основного тону, діапазон, соціум.
The article deals with the difference between male and female voices within frequency characteristics of various
regional types of British pronunciation. The author suggests that frequency of the main tone is one of the main factors
which stipulates male and female voices’ specifics.
Key words: gender, dialects, pronunciation, frequency of the main tone, range, society.

Предметом исследования настоящей статьи являются частотные характеристики мужских и женских голосов в различных территориальных типах произношения английского языка и их проявление в таком виде
речевой деятельности как чтение. Основным материалом исследования послужили аудиозаписи чтения стандартного текста жителей юга и севера Англии, Мидленда, Шотландии, Ирландии, Уэльса. Общее количество
речевых реализаций в корпусе нашего исследования составило 30 образцов региональной речи, из них 15
мужских и 15 женских реализаций. Информанты читают текст «Robin Hood», специально подобранный для
исследования территориальной вариативности произношения. Общая длительность звучания аудиоматериала
составила 40 мин.
Наиболее изученным на сегодняшний день является класс мужских голосов. Что же касается специфики женского голоса, то на слуховом уровне он воспринимается как в целом более высокий по сравнению с
мужскими голосами. Теоретическое объяснение этому дается, исходя из того, что голосовые связки мужчин
длиннее и толще, а длина вокального тракта у женщин меньше [2, с. 86].
Таким образом, мужские и женские голоса различаются тем, что среднее значение частоты основного тона
(ЧОТ) у женщин, как правило, в два раза больше, чем у мужчин. Все частотные характеристики звуков женской
речи сдвинуты по сравнению с соответствующими мужскими вверх по оси частот в среднем на 17-20 %. В этом
направлении продолжаются и современные исследования акустической дифференциации мужских и женских
голосов [2; 3]. Существенные различия по параметру «мужчины-женщины» наблюдаются в области стратегии
и тактики речевого поведения. Мужчины и женщины по-разному конструируют свою речь, по-разному обращаются к знакомым и незнакомым, лицам своего и противоположного пола. Выявление конкретных особенностей речевого поведения партнеров по коммуникации (мужчина-женщина, женщина-женщина, женщина-мужчина) – важный этап исследования конкретных различий в области мужской и женской речи. Дифференциация
языка по полу проявляется в различных языках в разной степени и на разных уровнях. Чаще всего различия
наиболее ярко выражены в лексике, в меньшей степени – в синтаксисе. Что касается фонологической системы,
то здесь различия между мужскими и женскими голосами могут быть обнаружены как на сегментном, так и супрасегментном уровнях языка. Наиболее информативными на сегментном уровне считаются гласные звуки, на
просодическом – интенсивность и частота основного тона. В процессе выявления акустических характеристик,
определяющих женское звучание речи, и того факта, что тембральное звучание голоса создается в основном
за счет гласных звуков, исследователи сосредотачивают свое внимание на изучении гласных звуков женской
речи. В большинстве работ параметру ЧОТ отводится роль весьма существенного или даже главного фактора
в формировании специфики мужского и женского голоса [1; 2].
Как отмечает Д.Кристал, различие мужских и женских голосов во многих языках мира сопровождается своеобразным использованием просодии [4, с.70]. Так, женщины в своей речи широко используют такие
просодические средства как придыхание, лабиализация, назализация и др. Эти средства обычно передают
различные оттенки эмоционального состояния. Женщины чаще используют интонационные средства для
выражения многих значений, в то время как мужчины в этих же речевых ситуациях прибегают к средствам
лексики и грамматики.
Основным типом социальных отношений, влияющим на речевое поведение говорящих в англоязычном обществе, в том числе на их интонацию, является отношение превосходства / подчиненности. При этом речевым
этикетом женщине предписывается роль покорности, подчиненности, зависимости. Эта роль поддерживается
традицией, воспитанием, всем социальным укладом общества. При анализе интонации мужских и женских
голосов, обычно обращают внимание на такие явления, как речевая компетентность женщин, авангардизм
или консерватизм, эмоциональность, социальный статус и социальная роль. Шевченко Т.И. показала речевую
компетентность образованных женщин, их стремление использовать более передовые, современные формы в
интонации, эмоциональность и меньшую категоричность их нейтральной речи. Что же касается социальной
роли, приписываемой женщине, то она может выявиться только непосредственно в процессе общения [3].
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Дифференциация мужских и женских голосов, таким образом, является не только средством групповой
идентификации демографического характера, она одновременно выполняет функцию социально-групповой
идентификации, свидетельствует о социальном статусе и социальной роли говорящих, об уровне их речевой компетентности и эмоциональности. Женщины в большей степени, чем мужчины в процессе передачи
различных эмоциональных значений применяют разнообразные средства фразовой просодии. Мужчины чаще
прибегают в этих случаях к лексико-грамматическим средствам. Авторы работ по просодии мужской/женской
речи отмечают «неспособность» мужчин выражать разнообразные эмоции, главным образом положительные,
голосовыми средствами. Женской эмоциональной речи свойственна просодическая эксплицитность, тогда
как для мужчин более характерна эксплицитность лексическая [5, с. 141].
В ходе электро-акустического анализа, произведенного в Лаборатории Экспериментальной Фонетики
Одесского Национального Университета (ЛЭФ ОНУ) исследовались следующие диапазональные характеристики региональной речи: 1) максимальная частота основного тона (ЧОТ) (самая высокая точка, отмеченная в
реализации – в Гц), 2) минимальная ЧОТ (самая низкая точка, отмеченная в реализации – в Гц), 3) диапазон
(разница между максимальным и минимальным значениями ЧОТ – в Гц). Также измерялась частотность употребления основных терминальных тонов в реализациях мужчин и женщин в различных региональных типах
произношения. В основу сравнительного анализа легли среднегрупповые показатели.
Итак, в ходе исследования были сделаны следующие выводы. Существенное отличие между мужскими
и женскими голосами наблюдается в частотности нисходящих тонов. И мужчины, и женщины, проявляют
тенденцию к увеличению нисходящих тонов, но женщины опережают мужчин в этом направлении, увеличивая частотность на 22% vs 13%. Соответственно падает частотность восходящих тонов, и эта тенденция
проявляется у женщин в большей мере. Следовательно, женщины проявляют особую чувствительность к
современным тенденциям в употреблении тонов и становятся проводниками инноваций. Для мелодики женских исполнений очень важен факт конфигурации тонов, поскольку в их реализациях общее число типов тонов и шкал связано с наличием большого числа комбинированных контуров. Так, например, варьируется тонкая структура терминальных тонов: если у мужчин простые нисходящие тоны доминируют, то у женщин они
сменяются нисходящими тонами с предшествующим повышением или понижением. Мужчины пользуются
преимущественно основными, базисными типами шкал (нисходящей, скользящей, восходящей), в которых
направление развития мелодики сохраняется на протяжении всего предтерминального участка. Женщинам
свойственна изменчивость, использование сочетаний элементов различных типов шкал (скользящая + ровная,
нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая и т.д.). Создается впечатление большего разнообразия, вариативности за счет изрезанности мелодического рисунка. Отсюда, на наш взгляд, происходит одно из
устойчивых мнений об эмоциональности женщин, которое в интонационной форме имеет характер тонких
различий в реализациях.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА
У статті окреслено зміст поняття фразеологічний неологізм, подано стилістичну класифікацію стійких розмовних одиниць української мови XXI ст., але не зафіксованих фразеологічними словниками. Виявлено найголовніші
чинники та механізми виникнення неофразем з огляду на особливості функціонування мас-медійного дискурсу.
Ключові слова: розмовний фразеологізм, фразеологічний неологізм, неофразема, фразеологічна одиниця,
мас-медіа.
В статье подано содержание понятия фразеологический неологизм, стилистическую классификацию ус
тойчивых разговорных единиц украинского языка ХХІ века, но не зафиксированных фразеологическими словарями. Выявлено главные причины и механизмы возникновения неофразем со взгляда на особенности функционирования масс-медийного дискурса.
Ключевые слова: разговорный фразеологизм, фразеологический неологизм, неофразема, фразеологическая
единица, масс-медиа.
The article defines the concept of the phraseological neologism and gives a stylistical classification of modern
Ukrainian stable conversational units which were omitted in the phraseological dictionaries. The article determines
major factors and mechanisms of neophraseme formation from the point of view of mass media discourse function
peculiarities.
Key words: conversational phraseologism, phraseological neologism, neophraseme, phraseological unit, mass
media.

У розвитку кожної мови є періоди як відносної стабільності, так і відчутних функціональних та структурно-семантичних змін. Це стосується й української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть, коли розширилися
її суспільні функції, а лексична й фразеологічна підсистеми зазнали активного впливу політичних, економічних, науково-технічних і культурних змінень у житті українського соціуму. Ці зміни насамперед позначилися
на мові засобів масової інформації, які фіксують нові явища в суспільних процесах, виступають дієвим каналом формування громадської думки, виховання мовних смаків та ін.
Із розширенням функцій української мови оновлюються виражально-зображальні засоби мовлення, зменшується стильова відстань між усно-розмовною та книжно-писемною сферами. Досліджуючи мовну динаміку, вчені (С. Я. Єрмоленко, Є. А. Карпіловська, В. В. Жайворонок, О. О. Тараненко, О. А. Стишов та ін.)
стверджують, що розвиток лексикону тієї чи іншої мови пов’язаний із взаємодією таких різноспрямованих
процесів: інтернаціоналізація – націоналізація, інтелектуалізація – демократизація, активізація – пасивізація.
В останнє десятиліття помітно зріс інтерес до вивчення неофразеології (праці А. А. Смерчка, А. М. Григораш, Л. В. Завгородньої, В. В. Лазарович, І. А. Самойлової, Т. А. Космеди, Н. Г. Скиби, Н. Г. Лисецької,
В. М. Мокієнка, С. І. Алаторцевої, В. Г. Гака, М. А. Москвіної та ін.), проте системного монографічного дослідження українських фразеологічних неологізмів (далі ФН) досі немає.
Наукове підґрунтя для окреслення реєстру неологічних одиниць забезпечують словники нових слів і виразів, які мають охоплювати той чи інший хронологічний і просторовий діапазони, оскільки поняття «новизни»
фразеології відносне і нестабільне в часі. Таких словників, на жаль, в українському мовознавстві бракує, що
гальмує процес вивчення неофразеологізмів на сучасному етапі.
Мета нашої статті – проаналізувати роль фразеологізмів у мові сучасних українських мас-медіа. Уточнити поняття фразеологічний неологізм.
Ґрунтовне вивчення значного корпусу фактичного матеріалу і лінгвістичні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. засвідчили, що фразеологічна підсистема надзвичайно активно збагачується. Особливо продуктивно утворюються нові, а також інтенсивно відроджуються й зазнають модифікацій давні (нерідко заборонені
або незаконно забуті) фраземи. Також у мовленні українців помічено дифузію певної частини сленгових,
діалектних арготичних, запозичених та ін. стійких одиниць. Активізацію процесу включення фразеологічних
засобів у тексти, особливо художні й публіцистичні, учені пояснюють передусім їх інформаційною насиченістю, семантичною місткістю і підвищеною експресією [1, с. 41]. Усе це засвідчує те, що нині українська мова
інтенсивно розвивається, живе повноцінним, природним життям.
Відомо, що ЗМІ швидко реагують на події, які відбуваються в суспільстві, у державі, у світі. Саме тому
мова, передусім публіцистики, активно поповнюється новими лексико-фразеологічними одиницями для вираження нових реалій, явищ та ін. Виникнення інноваційних і оновлення наявних фразеологізмів зумовлено
як внутрішніми можливостями мови щодо розвитку й удосконалення її зображально-виражальних засобів,
так і суспільними змінами – глибшим пізнанням навколишнього світу, зростанням суспільної свідомості і
прагненням мовців до стилістично гнучкішого висловлення своїх думок і почуттів.
«Широке» розуміння фразеології охоплює поняття фразеологізм як усталене сполучення слів із граматичною структурою словосполучення або речення, якому властиві такі визначальні параметри фразеологічності,
як стійкість, відтворюваність та експресивність. Мінімальну одиницю фразем-неологізмів становлять двослівні утворення (гарант Конституції, тюльпанова революція, чорнобильський синдром, провідний гравець),
а максимальну одиницю – речення (хто є ху; процес пішов; маємо те, що маємо).
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Незважаючи на деякі розбіжності в дефініціях, значення неологізму зводиться до такого формулювання:
неологізм – це нове слово або вираз, а також нове значення старої номінації чи індивідуальна авторська новація оказіонального характеру. Новизну таких номінацій усвідомлюють мовці. Враховуючи загальне тлумачення терміна неологізм, варто зазначити, що підтермін фразеологічний неологізм адекватний, але не тотожний
йому через функціонально-семантичну специфіку фразеологізмів порівняно зі словом. У зв’язку з викладеним
пропонуємо таке визначення: фразеологічні неологізми – це не зареєстровані сучасними тлумачними словниками стійкі експресивні звороти, які створено заново або трансформовано з відомих фразеологізмів, а також
фразеологічні одиниці, актуалізовані в нових соціальних умовах та сталі сполучення, запозичені з інших мов.
ФН характеризуються: 1) високим ступенем функціонально-стилістичної і комунікативно прагматичної ефективності; 2) потребою створення негативної або позитивної оцінності описуваного явища, а також
стилістичним завданням; 3) тенденцією до мовної економії, яка виявляється в прагненні мовців до вибору
найефективніших комунікативних засобів, до фіксації за допомогою відтворюваних і компактних мовних
одиниць соціального досвіду носіїв мови; 4) широким використанням евфемізмів; 5) значним збільшенням
термінологічних словосполучень, професіоналізмів, які стають основою для творення неофразем; 6) незафіксованістю у попередніх словниках. На процеси неофразеологізації впливає рівень професійно-технічної та
загальнокультурної поінформованості носіїв мови, зростання ролі засобів масової інформації (преси, радіо,
кіно, телебачення, Інтернету) у сучасній суспільній комунікації.
У мас-медійному дискурсі, як показав досліджуваний матеріал, сформувався особливий шар широковживаної фразеології, яка чутливо реагує на всі соціальні і політичні події. До складу неофразеології зараховуємо
такі словесні комплекси: 1) метафоричні перифрази та номенклатурні словосполучення різного типу: промивання мозку, фінансова піраміда, духовний Чорнобиль, ковбасна філософія, плакатна війна; 2) кальковані
фразеологізми – сполучення, які прийшли з іншої мови: пілотний проект (англ. pilot project), білі комірці
(англ. white collar worcer), мильна опера (англ. soap opera), мозкова атака (англ. brain attack), розіграти карту (англ. to play the card); 3) стійкі сполучення слів термінологічного характеру, що розвинули переносне значення і вживаються у цьому значенні у ЗМІ. Фразеологізовані термінологічні сполучення належать до різних
галузей науки, техніки, військової справи, театру, музики, спорту тощо: звести до одного знаменника, узяти
на озброєння, грати першу роль, усе по цимбалах, бути в формі. Такі стійкі сполучення, що використовуються
в професійній галузі (зокрема і в субкультурах), більшою мірою експресивні; 4) клішовані вислови, які характеризуються постійним складом компонентів, звичністю звучання, відтворюваністю готових мовних блоків і
водночас семантичним членуванням, характерним для вільних словосполучень: перехідна економіка, ринкові
відносини, валютна межа, інфляційна піраміда; 5) фразові штампи – стерті образні вислови, стилістично не
вмотивовані словесні повтори, які створюють позитивний чи негативний стилістико-смисловий ефект. Виникають нові штампи і завдяки впливу реклами: солодка парочка; райська насолода; рекламна пауза; імідж
– ніщо, спрага – все; 6) фразеологічні одиниці, які зазнали семантичних та структурних змін: Все на словах
– і нічого за душею (Столиця, 30.11, 2000 – пор. все на словах – і нічого на ділі); А ВАЗ і нині там. У режимі
вільної торгівлі (Дзеркало тижня, 02.04, 2005 – пор. а віз і нині там).
Мас-медійний дискурс як родове поняття реалізується в таких різновидах: теле- і радіодискурс, яким властиві невимушеність, спонтанність; газетно-журнальний дискурс, що ґрунтується на двох моделях реалізації
змісту: фактична модель, де головним є виклад факту й лише факту, і модель авторська, де факт служить
лише приводом для викладу авторського погляду на подію.
Функціонування неофразеологізмів у мові мас-медіа пов’язане також із графічним оформленням сталих
одиниць, зокрема подачі висловленого в лапках. Функції використання лапок досить різноманітні (зокрема
оцінно-стилістична або емоційно-експресивна). Тим самим яскраво виражено ставлення автора до повідомлюваного, прагнення створити ефект гумору або сатири, акцентувати увагу на предметі оцінки та окремих
смислових центрах повідомлення. Однак послідовності щодо вживання лапок немає, оскільки вони відтворюють авторське бачення оцінного змісту висловлювання.
У мовній практиці новітніх мас-медіа розмовні фраземи досить часто використовують як «у чистому вигляді», так і з різними структурно-семантичними модифікаціями, контекстуальним та образним «обігруванням» їх. Характерно, що фразеологічні одиниці чітко відбивають реалії і поняття, притаманні нинішнім особливостям життя соціуму – його проблемам, уподобанням, зацікавленням, оцінкам і т. ін.
Отже, мас-медійний підстиль публіцистичного стилю – це та сфера функціонування мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць. Вплив позамовних і
мовних чинників зумовив активізацію інноваційних процесів (зокрема неофразеологізацію), спрямованих передусім на оновлення словникового фонду ЗМІ, удосконалення засобів упливу авторського висловлювання
на реципієнта інформації.
Мова сучасних українських ЗМІ активно поповнюється неофраземами, що походять із різних джерел. Серед них розрізняємо як власне українські, джерелом яких є суспільно-політична, фінансово-економічна, виробничо-професійна, науково-технічна, військова, спортивна сфери, так і іншомовні входження. Останнім
часом засвідчено активізацію процесу творення неофразеологізмів на основі розмовного стилю.
Зібраний і проаналізований фактичний матеріал засвідчує активне проникнення в мову ЗМІ й високу частоту вживання усних (розмовних) стійких одиниць та жаргонізмів. Цей процес пов’язаний з криміналізацією
частини українського соціуму, а також зі зниженням рівня культури і мовних смаків. В. Г. Костомаров назвав
таке явище «мовним розкріпаченням». У мас-медійному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття простежуємо широке вживання жаргонних (сленгових) слів і висловлювань, характерних для певної соціальної чи
професійної групи. Фразеологічні жаргонізми, властиві мовній практиці представників окремих соціальних
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груп, зокрема кримінальних, належать до ненормативних засобів (за поняттями [жити, діяти, чинити], виставити хату, понти колотити, розводити лохів, лягти (залягти) на дно, бачити небо в клітинку). Досить
популярне у сучасних ЗМІ використання жаргонних висловів із молодіжного середовища. Головне функціональне призначення жаргонізмів – різке збільшення експресивності висловлювання, мовлення в цілому, нерідко свідоме надання йому непристойності.
Таким чином, роль фразеологізмів неоціненна в донесенні інформаційно-емоційного заряду статті, кіно
або ж художнього твору. Розмовні фразеологізми ХХІ ст. значно інтенсифікувалися в мові українських масмедіа. Найчастіше вони виступають вагомим засобом експресії, передачі різних емоцій (здебільшого негативного характеру) у висловлюваннях, сприяють посиленню впливовості, образності, яскравості, індивідуалізації
підстилю ЗМІ, наближенню їх матеріалів до сприйняття інформації.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ:
ЦІННОСТІ, ПОТРЕБИ І МОТИВИ АДРЕСАТА
Статтю присвячено аналізу цінностей, потреб і мотивів адресата американського комерційного рекламного дискурсу. Розглянуто найтиповіші цінності та потреби американського споживача в різні періоди розвитку американського суспільства впродовж 1925-2010 рр., що слугують мотивами, необхідними для здійснення
купівлі рекламованого товару.
Ключові слова: рекламний дискурс, цінності, потреби, мотиви.
Статья посвящена анализу ценностей, потребностей и мотивов адресата американского коммерческого
рекламного дискурса. Рассмотрены типичные ценности и потребности американского потребителя в разные
периоды развития американского общества (1925-2010 гг.), которые стали мотивами, необходимыми для
осуществления покупки рекламируемого товара.
Ключевые слова: рекламный дискурс, ценности, потребности, мотивы.
The article focuses on the analysis of values, needs and motivation of addressee in the American commercial
magazine advertising discourse. The most typical values and needs of the American consumer, that have become
motivation necessary to purchase the advertised product, are considered in different periods of the development of
American society (1925-2010).
Keywords: advertising discourse, values, needs, motivation.

Реклама є потужним інструментом регуляції поведінки людей. Пробуджуючи у людини її різноманітні потреби, вона формує поведінку людини, її ціннісно-нормативну систему, прив’язує її до існуючої економічної
та політичної системи. З огляду на це актуальності набуває дослідження рекламного дискурсу, що з кожним
роком вдосконалює свої стратегії впливу на свідомість і підсвідомість споживачів.
Оцінність рекламного дискурсу як інструмент мовленнєвого впливу неодноразово виявлялася в центрі
уваги лінгвістів [1; 2; 3; 5]. Метою нашого дослідження є аналіз цінностей, потреб і мотивів адресата в дискурсі американської комерційної реклами.
Матеріалом для дослідження слугували рекламні тексти журналу «The New Yorker» за 1925-2010 рр.
Оцінка є специфічною формою ставлення людини до дійсності, це схвалення або осуд різних явищ навколишнього середовища незалежно від їх матеріального чи духовного походження. Вона завжди залежить
від цінності – позитивного чи негативного значення оцінюваного для людини. Цінністю називається те, що
здатне задовольняти людські потреби [6].
Цінність товару визначається його властивостями і відповідністю потребам, інтересам, цілям, нормам,
ідеалам споживача. Останні виступають як мотиви діяльності споживача. Отже, ціннісне ставлення адресата
до об’єкта реклами породжує мотив, необхідний для здійснення дії – купівлі рекламованого товару.
У процесі створення рекламного тексту адресант використовує цінності, які пов’язані з потребами адресата і слугують мотивом, що забезпечує вирішення комунікативних завдань рекламного дискурсу – зацікавити
адресата в об’єкті реклами та спонукати його придбати рекламований товар. Створюється ілюзія, що в оцінці
предмета реклами виражені власні бажання адресата реалізувати ту чи іншу потребу [2, c. 7, 16].
Аналіз американського комерційного рекламного дискурсу дозволяє виявити різноманітні цінності, які
використовує адресант, що слугують мотивами для оцінювання і придбання товарів адресатом в різні періоди
функціонування цього дискурсу впродовж 1925-2010 р.
В американському комерційному рекламному дискурсі другої половини 1920-х років актуальними потребами були:
– не відставати від часу, наприклад:
(1) These modern Américaines – so active – so energetic – are yet more charming today than ever before. It is for
them that Isabey of Paris has created his marvelously effective Le Lait d’Isabey (NY, June 16, 1928, с. 41);
– турбота про здоров’я, наприклад:
(2) Science offers a simple protection for her health and youthfulness – sane habits of living, sane habits of diet
and the proper practice of feminine hygiene (NY, Oct. 29, 1927, с. 57);
– новизна, сучасність товару, наприклад:
(3) Refreshing originality in colors and materials gives sparkle to the new shoe styles for spring (NY, Apr. 18,
1925, с. 25);
– безпека, наприклад:
(4) … dyed hair can now be safely waved by the Frigidine Method (NY, Oct. 27, 1928, с. 6);
– йти в ногу з наукою, наприклад:
(5) … it had actually gone through 222 tests or inspections which every set must pass in the process of manufacture.
Atwater Kent Radio (NY Sep. 15, 1928, с. 2).
30-і роки XX століття – роки Великої депресії в США. В американській комерційній рекламі цього періоду
найактуальнішими цінностями були:
– економічність. У рекламних текстах акцентується невисока ціна товару, наприклад:
© С. К. Романюк, 2014
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(6) It’s a Half-Price Sale of Precious Stones and Pearls and you must agree – Jewelry at these Modest Prices is
not a luxury (NY, Oct. 15, 1932, c. 39);
– практичність, наприклад:
(7) The Four Centuries Exhibition is a practical, economical help to anyone planning an entire home (NY, Feb.
25, 1933, с. 2);
– довготривалість використання товару (на відміну від потреби придбання нового товару, характерної для
1920-х років), наприклад:
(8) Again General Electric makes refrigeration history with its announcement of an unqualified 3-Year Guarantee
on the General Electric Refrigerator (NY, Apr. 18, 1931, зворот обкладинки).
Головними цінностями в досліджуваному дискурсі воєнного часу (1941-1945 рр.) стали:
– ощадливість й економія, наприклад:
(9) Best’s The Reliable – for price. «Your money’s worth at Best’s» is proverbial, for we place our Accent on
Value… This hiptucked cotton in washable woven stripes has the wearable charm and simple good taste that our
customers enjoy season after season (NY, Mar. 4, 1944, c. 1);
– почуття патріотизму і взаємодопомоги. Реклама апелювала до почуття патріотизму і взаємодопомоги
для підкріплення лояльності споживачів. Рекламні тексти закликають американців купувати воєнні облігації,
здавати донорську кров, працювати на користь війни, а також писати листи солдатам на фронт, наприклад:
(10) Some of us can help most in the front lines, others on production lines – all of us can buy war bonds and
stamps! (NY, Jan. 16, 1943, с. 33);
– терпіння. Виробники товарів, необхідних для фронту, закликали споживачів дочекатися закінчення війни, коли можна буде знову придбати цивільні моделі товарів, наприклад:
(11) But there will come a day when Ford news will again feature civilian models. You may be sure they will reflect
all the ingenuity and precision engineering which are traditional with Ford (NY, May 13, 1944, с. 11).
50-60-і рр. XX ст. – роки розквіту США. Відбудова дала американцям можливість повернутися до мрій і
знову насолоджуватися життям. Аналіз комерційного рекламного дискурсу цього періоду дозволяє виявити
такі потреби:
– мати власний приміський будинок. До війни у передмістях проживали заможні люди. Робітники жили в
орендованих квартирах або в тісних бараках поблизу фабрик. У 1960-х рр. володіння житловою нерухомістю
стало нормою: із кожних п’яти сімей три проживали у власних будинках [4, с. 306-307], наприклад:
(12) What kind of people live in this kind of house? People with a lot of living to do. In the suburbs. In the country.
At the seashore. Big family people. New family people. Retirement people. That’s what TECHBUILT is all about –
flexibility (NY, Sep. 28, 1968, с. 110);
– комфорт. Рекламні тексти рекламували холодильники, пральні машини, посудомийні машини та іншу
побутову техніку, наприклад:
(13) $3260 will also buy you a new range, a new refrigerator, a new dryer, a new washer, two new television sets,
a record player and a $1639* Volkswagen (NY, Aug. 19, 1967, с. 13);
– придбання великих ефектних речей, які могли б бути показником успіху, наприклад:
(14) Lincoln Continental is the luxury motorcar that stands apart from all other cars. It is the automobile owned
by more men of accomplishment. It distinguishes them among fine car owners. What does your car say about you?
(NY, Feb. 13, 1965, с. 77);
– новизна. У цей період на товари розповсюджувався принцип «запланованого старіння» (термін Б. Лондона), який стимулював частіші покупки. Надаючи знайомим товарам новий зовнішній вигляд і характеристики,
виробники програмують ці товари на таке само коротке життя, як і модну сукню. Куплений два роки тому
автомобіль або придбаний п’ять років тому будинок – товари, які вже встигли втратити новизну. Новизна
товару повинна бути очевидною, що і проілюстровано у нижченаведеному прикладі:
(15) What the experts called the best last year wasn’t good enough for us (NY, Oct. 10, 1966, с. 20);
– безтурботне життя, гонитва за задоволеннями, наприклад:
(16) Without a care in the world, you rest or play as you please… swim away happy hours in a sparkling outdoor
pool… watch the blue waves slip endlessly by from your comfortable deck chair… meet a host of interesting new
friends. Grace Line Caribbean Cruises (NY, Jul. 28, 1956, реверс).
70-і рр. XX ст. – роки кризи у США. В дискурсі комерційної реклами цього періоду найактуальнішими
цінностями були:
– мінімалізм, наприклад:
(17) Founders thinks modern furniture should be like modern architecture: simple. Dramatic. Functional. So
that’s how we designed our new «Patterns 23» collection… Sophisticated people like the simplest things. Founders
(NY, Apr. 10, 1971, зворот обкладинки);
– економія, практичність, наприклад:
(18) Is mink really expensive? Ten cloth costs are expensive. And they, consecutively, are what one mink will
outlast. What’s more, one mink coat will do the job of a whole wardrobe of other coats. Mink is practical. It’s
warmer… than just about anything else you can snug into. And lighter, too. (NY, Sep. 16, 1972, с. 57).
80-і рр. XX ст. – це роки розквіту американського суспільства, тому цінності в досліджуваному рекламному дискурсі кардинально відрізняються від тих, що були виявлені в попередньому періоді:
– вишуканість, багатство та успіх, наприклад:
(19) The luxury of fine leathers and jewelry by Christian Dior, the most formidable name in the world of men’s
fashion (NY, Dec. 7, 1981, с. 116).
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У цей період показниками багатства і успіху були автомобілі «БМВ» і «Мерседес», наприклад:
(20) A thousands names have briefly flashed across the automotive cosmos. The name of Mercedes-Benz has been
shining brightly for slightly more than one hundred and two years. Engineered like no other car in the world (NY,
Aug. 15, 1988, с. 42-43);
– інноваційні технології. Новинки – пейджери, копіювальні засоби, мікрохвильові печі, стереомагнітофони, відеомагнітофони, відеокамери, пульти дистанційного керування – стали новою життєвою необхідністю,
наприклад:
(21) There was a time when all computers were big. Our IBM Personal Computer... is small enough to fit on a desk
blotter but its power is equal to older computers many times its size (NY, Oct. 4, 1982, с. 15).
У 1990-2010 рр. в американському комерційному рекламному дискурсі виявляються прагнення адресата до:
– нових революційних технологій, наприклад:
(22) Today you will extract a shining needle from an information haystack. Try it at OFFICE 2007. com. It’s a new
day. It’s a new office. MICROSOFT (NY, Feb. 25, 2008, с. 3);
– безпеки, наприклад:
(23) At all-new Volvo S80 does exactly that with new Pre-Emptive Technologies that can actually detect dangerous
situations before they happen (NY, Feb. 19&26, 2007, с. 41).
У АКЖРД 2000-2010 рр. виражається потреба прагнення до глобальності. У рекламі великих компаній
XXI ст. робиться акцент на їх глобальність, наприклад:
(24) We see business without borders. When business speaks a global language, the barriers disappear, and we
believe technology can help. MICROSOFT (NY, Jun. 14 & 21, 2004, с.60).
Отже, у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата відбуваються зміни. В різні періоди функціонування
американського комерційного рекламного дискурсу адресант використовує різні цінності. Дослідження засвідчує, що в роки війни і криз у США головними потребами адресата були прагнення до економії, практичності й мінімалізму і, навпаки, в роки розквіту американського суспільства найпоширенішими потребами
були прагнення до престижності, комфортності, багатства та вишуканості. Це дає підстави констатувати, що
досліджуваний дискурс постійно розвивається, змінюється і залежить від норм, прийнятих у суспільстві, Соціальні інтереси і мода, престижність і непрестижність є потужними засобами впливу на адресата реклами.
Дослідження дискурсу американської комерційної реклами можливо продовжити в модальному аспекті.
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ЛІНГВІСТИЧНІ СХЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ЧИТАЧА
В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ОПОВІДАНЬ ЖАХІВ
Статтю присвячено проблемі текстотворення і текстосприйняття жанру жахів в англійській мові.
Аналіз текстів жахів дозволив не лише виокремити і сформулювати схеми ініціації читача, а й виявити лінгвістичні засоби віддзеркалення загальнолюдських цінностей, психологічного підґрунтя страху та різновидів
його сприйняття й вираження. Результати аналізу дозволяють окреслити перспективи у подальшій розробці
проблеми в межах однієї мови і в порівняльному аспекті.
Ключові слова: текстотворення, текстосприйняття, жанр жахів, схема ініціації, семіотичні маркери,
оповідання.
Статья посвящена проблеме текстопостроения и текстовосприятия жанра ужасов в английском языке.
Анализ текстов ужасов позволил не только выделить и сформулировать схемы инициации читателя, но и
выявить лингвистические способы отражения общечеловеческих ценностей, психологической основы страха и разновидностей его восприятия и выражения. Результаты анализа позволяют очертить перспективы
дальнейшей разработки проблемы в рамках одного языка и в сравнительном аспекте.
Ключевые слова: текстопостроение, текстовосприятие, жанр ужасов, схема инициации, семиотические
маркеры, рассказ.
The article is devoted to the problem of text creation and text perception of samples of horror genre in English.
The analysis of horror texts allowed not only defining and formulating the reader’s initiation schemes but also
revealing linguistic means of reflecting human values, psychological sources of horror and a variety of its perception
and expression. The results of the analysis presuppose further perspectives of these studies within the bounds of one
language or comparatively.
Key words: text creation, text perception, horror genre, initiation scheme, semiotic marker, story.

Література жахів сягає своїм корінням глибини століть. Маючи витоки у фольклорі та народних повір’ях,
цей літературний жанр урізноманітнився готичними романами, фентезі, науковою фантастикою, містикою,
трилером, а також став джерелом сучасного кінематографічного жанру жахів та основою цілих субкультур
(готи, ема тощо), що стало предметом дослідження літературознавців, культурологів, філософів, соціологів.
Сучасні лінгвісти теж не оминають увагою мову літератури жахів (О.О. Борисов, О.Б. Галич, О. С. Колесник, І. Ю. Оніщук) [2; 3; 4; 5], їх дослідження зорієнтовані здебільшого на вивчення вербалізації концептосфери готичного роману і просторово-темпоральні структури таких художніх текстів. Тож мовознавчі розвідки,
перш за все, спрямовані на дослідження відношення між мовою та людиною чи то через ідеологічне, чи психологічне посередництво. Сучасний підхід до вивчення текстів (їх створення, функціонування, сприйняття,
існування у різних періодах культури тощо), на відміну від дослідження їх поетики, став основою для всебічного розуміння комунікації через призму різних гуманітарних наук, що дозволяє проаналізувати зв’язок між
мовною комунікацією, людиною, суспільством і культурою.
У цьому дослідженні розглядаємо текстотворчі особливості літератури жахів, яка стала одним із способів
маніфестації загальнолюдської емоції страху із метою долучення читача до естетики страху: «Страх є тим
архетипом колективного несвідомого, що інваріантно зберігається в усіх фазах історії, в усіх етнічних і цивілізаційних культурах. Розкопування імперативів страху, метаморфоз їх у раціосенсовні формули особистої
та історичної діяльності – універсальний рецепт зцілення людей, народів, цивілізацій. Якщо ми не знаходимо
відповідь, нас знаходить Смерть» [7, с. 216].
Ідея про ініціацію читача в дискурсі жахів виникла у нас під упливом класифікації казок, розробленої В.
Я. Проппом [6] ще на початку 20 сторіччя. Структурний підхід до класифікації казок ґрунтується на схемах
взаємодії головного героя з іншими, які допомагають або заважають йому досягти основної мети, стаючи
учасниками обряду посвячення, або ініціації, головного героя у новий статус переможця. Казковий обряд
ініціації, на думку В. Я. Проппа, – це відбиток соціального тотемічного ритуалу ініціації, але нез’ясованим
залишається питання про історико-культурні й психологічні витоки цього обряду. У більш широкому сенсі на
сучасному етапі розвитку гуманітарних наук явище ініціації тлумачиться як будь-який процес зміни соціального статусу або долучення до нових знань (наприклад, посвята в студенти).
Для нас принциповим став той факт, що в процесі ініціації герой казки переходить із реального світу
(стале життя, рутинні обов’язки, закріплений соціальний статус) до казкового світу із чарівними істотами,
фантастичними подіями, відсутністю межі між життям і смертю тощо. Цей процес можна порівняти із процесом сприйняття читачем текстів дискурсу жахів, адже адекватне розуміння таких текстів вимагає від нього
спільної з автором історико-культурної бази, а головне – ідеологічного і психолого-емоційного підґрунтя для
сприйняття і поділу авторської інтенції щодо вираження емоції страху.
Під ініціацією читача у вигаданому світі дискурсу жахів розуміємо первинне заглиблення в текст, в якому
страшні об’єкти або події ще не вербалізовані, а використані лише окремі маркери-натяки на можливий розвиток сюжету. Іншими словами, стадія ініціації формує читацьке очікування у процесі сприйняття тексту.
Як зазначив А. А. Богатирьов, такий сучасний напрям у лінгвістичних дослідженнях, як теорія текстотворення, повинен мати за предмет «схеми розгляду засобів текстової організації, у змістове навантаження яких
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увіходить вказівка на тип інтенції цілого тексту» [1, с. 5]. Відповідно, стадія ініціації може бути досліджена
як частина цілої схеми тексту жахів. Із огляду на теорію текстотворення і текстосприйняття ініціація читача
у певний дискурс – це перший крок у процесі соціально поділеної комунікативної діяльності письменника і
читача. Такий підхід відповідає актуальності досліджень у царині текстотворення, сформульованій А. А. Богатирьовим: «виявлення конструктивних принципів текстової організації у сфері естетичної комунікації» [1, с.
9]. Репрезентації естетичної комунікації сприяє передусім загальна атмосфера текстів цього жанру. Як зазначав Х. Лавкрафт, видатний американський письменник жанру жахів, «атмосфера – це найважливіша річ, адже
остаточним критерієм достеменності є не гармонійна побудова сюжету, а створення відповідного відчуття».
[18, с. 4]
Отже, мета статті – виявити вербальну репрезентацію первинних семіотичних маркерів страху/тривоги як
частини загальної смислоутворювальної схеми текстів жахів в англомовній літературній традиції.
Матеріалом дослідження у межах цієї статті стали літературні оповідання англомовних авторів різних
періодів. Вважаємо, що саме лаконічність, психологічна і фактична насиченість текстів оповідань дозволять
об’єктивно виокремити схеми ініціації читача в атмосферу жаху.
Серед проаналізованих текстів виділяється група таких, де першим елементом схеми ініціації стає певна
асоціативна номінація, вжита в сильній позиції – у назві оповідання, наприклад, The Autopsy (Michael Shea)
або Yours Truly, Jack the Ripper (Robert Bloch). Номінація аutopsy – examination of a dead body by a doctor
who cuts it open to try to discover the cause of death [12, с. 85] – спрямовує очікування читача до, так би мовити, «медичного» аспекту людських страхів, наприклад, страху хвороби або страху перед лікарями. Jack the
Ripper – сумно відома особистість, серійний убивця, що ввійшов до історії і став культовою особою у світі
жахів, тож у цьому випадку читач очікує на серію таємничих убивств. До цієї ж групи слід віднести персональну номінацію в назві оповідання Belsen Express (Fritz Leiber), яка скеровує очікування читача до, так званих, соціальних страхів, що пов’язані із пригніченням людей за расовим, релігійним тощо критерієм (Белзен
– назва невеличкого німецького містечка, де під час другої світової війни був розташований концентраційний
табір для утримання і знищення євреїв). Власні назви можуть і не відбивати авторський та читацький досвід
страхітливих асоціацій, що, наприклад, спостерігаємо в іншій групі оповідань – тих, що містять у назві власне
ім’я героя оповідання (Nathaniel Hawthorne Young Goodman Brown, Sheridan Le Fanu Mr Justice Harbottle, Edith
Nesbit John Charrington’s Wedding, Charles L. Grand If Damon Comes тощо) або невласну номінацію героя (Ray
Bradbury The Crowd, Lucy Clifford The New Mother, Shirley Jackson The Summer People тощо). Відповідно, можна зробити висновок, що набір стадій етапу ініціації читача у тексти жахів варіативний, і їх послідовність, як і
кількість може дещо змінюватися. Наведені вище приклади нейтральних за своєю конотацією номінацій у назвах текстів жаху презентують іншу стадію ініціації – номінація об’єкта або суб’єкта страху. Але вона може
бути реалізована і в інший спосіб – уже в самому тексті, наприклад, I looked at the stage Englishman. He looked
at me. «Sir Guy Hollis?» I asked. (Robert Bloch, Yours Truly, Jack the Ripper). Дійсно, на етапі ініціації власні
назви, що номінують персонажів, ще не є маркерами саме страху або його очікування, а лише називають героїв як потенційних суб’єктів або об’єктів страху. Номінацію об’єкта/суб’єкта страху може супроводжувати
просторово-часова орієнтація читача, порівн.: Dr. Winters stepped out of the tiny Greyhound station and into
the midnight street that smelt of pines and the river, though the street was in the heart of the town (Michael Shea,
The Autopsy) або, навпаки, опис часу і простору передує номінації об’єкта: Fog, night breath of the river, luring
without whispering in the thick crown of an elm, huddling without creaking around the base of a chimney; it drifted
past porch lights, and in passing blurred them, dropped over the streetlights, and in dropping grayed them. It crept
in with midnight to stay until dawn, and there was no wind to bring the light out of hiding. Frank shivered and drew
his raincoat’s collar closer around his neck (Charles L. Grand, If Damon Comes). За законами жанру місце і час
подій – це нічний час або передвечір’я в усамітненому місці інколи за несприятливих погодних умов, що теж
знаходить відповідне лексичне вираження: Outside rain dripped, a storm snarled at the city from the outskirts, and
sudden gusts of wind produced in the chimney a sound like the mourning of doves. (Fritz Leiber, Belsen Express). На
жаль, обсяг статті та її вузька тематична спрямованість не дозволяють детально описати засоби вербалізації
хронотопу та інших обставин дій, які саме передують страху і допомагають авторові і читачеві тексту порозумітися вже на ініціальному етапі долучення до світу та естетики жахів.
Деталізація опису об’єкта і часу й місця події має специфічне лексичне наповнення, характерне для текстів
цього жанру: зовнішній вигляд героя, як і зображення хронотопу, може мати певні особливості, дивні риси або
невідповідності, що і становить наступну стадію ініціації – попередження. Наприклад, «A mountain hamlet – a
mining town,» he said. «Stars. No moon. We are in Bailey.» He was talking to his cancer. <…> lizard-lean, whitehaired (at fifty-seven), a man traveling on death’s business, carrying his own death in him <…>. (Michael Shea,
The Autopsy) Об’єкт страху в іншому тексті жахів дивує не зовнішністю, а своїми діями або обставинами,
що супроводжують їхнє життя: I wondered what the devil had impelled Sir Guy Hollis of the British Embassy to
seek out a total stranger here in Chicago. (Robert Bloch, Yours Truly, Jack the Ripper) Або: Damon, in his short
eight years, had lost two dogs already to speeders, a canary to some disease he couldn’t even pronounce, and two
brothers stillborn-it was getting to be a problem. He was getting to be a problem, fighting each day that he had to
go to school, whining and weeping whenever vacations came around and trips were planned. (Charles L. Grand, If
Damon Comes) Власне на цій стадії ініціації під час текстосприйняття читач може відокремити суб’єкт і об’єкт
страху: Деймон у попередньому прикладі – однозначно суб’єкт страху, про що сигналізує вербалізація його
дій (перелічена низка смертей, що сталася за його коротке життя). Інше очікування у читача від дій Джорджа
Сімістера з оповідання Фріца Лайбера Belsen Express: <…> during his childhood certain tastes and odors, playing
on an elusive heart weakness, had been known to make him faint. <…> noted a headline about an uprising in Prague
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like that in Hungary in 1956 and murmured, «Damn Slavs,» noted another about border fighting around Israel and
muttered, «Damn Jews». У суспільстві, яке перемогло фашизм і засудило його ідеологію, вербалізація думок
героя у вигляді прокльонів на адресу цілих націй викликає у читача відповідно сприйняття цього героя як
об’єкта страху, якого будуть переслідувати якимось чином за підтримку цієї ідеології. Напруження і моральний осуд у тексті підтримується накопиченням семіотичних сигналів про злочини фашизму: Belsen – tastes
and odors make him faint – damned Slavs/Jews.
Подальша схема ініціації читача в текст англомовного дискурсу жахів за даними аналізу оповідань може
реалізовуватися кількома шляхами. В одних випадках об’єкт страху вперше зустрічається з реальними проявами навислої загрози або страху. Наприклад, маркерами страху можуть бути дії, які супроводжуються потенційно загрозливими звуками, на які об’єкт страху реагує підсвідомо. І лише згодом раціональне мислення
підказує герою, як перевірити реальність загрози: (As I thought this I heard shots fired from outside. Rushing out
of the service station, rifle in hand I looked around <…>. (James Bailey, Grave Ties) Або: There was a sharp knockknock. Simister jumped and then got up and hurried tight-lipped to the front door. <…> There was nothing but a
big wet empty darkness. (Fritz Leiber, Belsen Express)). Привертає увагу той факт, що на етапі ініціації автор
вдається до такої тактики текстотворення, як «вірю/не вірю», або «гойдалка» (терміни наші), тобто маркер
страху чергується з маркером безпеки (у попередньому прикладі – a sharp knock-knock – jumped – hurried to
the front door – nothing).
Таку ж тактику використовано і в іншому оповіданні Hard to Forget Шона Уіттінгтона, але маркерами
страху стали вербалізовані візуалізовані образи з уяви героя: For the first time <…> he noticed that the tree
looked unusually threatening <…> and as he looked closely, he could see that it had two huge branches on each
side of the trunk looking like giant outstretched arms <…>. Has this always been the shape of the tree, or is my mind
messing with me? Mark <…> put his wild thoughts down to stress, heatstroke, and lack of sleep <…>. The blue rope
that hung from the oak tree still chiseled away at Mark’s mind and the horror that he had encountered two years ago
came flooding back instantly like a burst dam.
Іншим різновидом цієї схеми ініціації читача в тексті жахів вважаємо оповідь про причини або обставини, що передували описуваним діям. Оповідачем може бути як об’єкт страху, так і інший герой оповідання.
Наприклад, в тексті оповідання The Autopsy (Michael Shea) шериф містечка і товариш об’єкта страху передає
йому доручення міської влади та переказує історію злочину. Як бачимо, оповідач вербалізований лексемами
friend і the sheriff, що додає правдивості інформації, і початок цієї оповіді вербалізований лексемами з фазисним значенням: He half-filled two cups from a coffee urn and topped both off with bourbon from a bottle in his desk.
When they had finished these, they had finished trading news of mutual friends. The sheriff mixed another round, and
sipped from his, in a silence clearly prefatory to the work at hand.
У тексті оповідання Yours Truly, Jack the Ripper (Robert Bloch) оповідачем стає сам об’єкт страху, причому увага читача скерована на очікування страху завдяки вербалізації саме наполегливості і вірі об’єкта
страху у правдивість власних переконань: «Mr. Carmody,» he said, «have you ever heard of Jack the Ripper?»
«The murderer?» I asked. «Exactly. The greatest monster of them all. Worse than Springheel Jack or Crippen. Jack
the Ripper. Red Jack.» «I’ve heard of him,» I said. «Do you know his history?» «I don’t think we’ll get any place
swapping old wives’ tales about famous crimes of history». He took a deep breath. «This is no old wives’ tale. It’s a
matter of life or death.» He was so wrapped up in his obsession he even talked that way. Well – I was willing to listen.
We psychiatrists get paid for listening. «Go ahead,» I told him. «Let’s have the story.» Sir Guy lit a cigarette and
began to talk. Відношення учасників діалогу до теми віддзеркалено в протиставленні словосполучень wives’
tales та a matter of life or death, які, відповідно до законів тема-рематичної організації тексту, розташовані
саме в такому порядку – новою і важливою вбачається оцінка об’єктом страху. Психологічний стан об’єкта
вербалізовано лексемами so wrapped up in his obsession, що підкреслюють той ступінь емоцій і напруги зображуваної ситуації, який змушує опонента поступитися (go ahead). Як і у попередньому прикладі, початок
оповіді чітко виокремлений у тексті фазовою лексемою (Sir Guy lit a cigarette and began to talk), до того ж стає
зрозумілим, що оповідь буде довгою і серйозною тому, що об’єкт запалив сигарету.
Оповідання John Charrington’s Wedding (Edith Nesbit) написано від третьої особи, яка є і оповідачем, і учасником страхітливих подій, тому при творенні тексту автор виокремлює дію, яка стає маркером всієї оповіді як
страхітливої: John lay at her feet, and it was his voice that broke the stillness of the golden August evening. «My dear,
my dear, I believe I should come back from the dead if you wanted me!» Вербалізація оповідачем підслуханої
на цвинтарі клятви в коханні і запевнення у виконанні нереальної і страхітливої дії (come back from the dead)
спрямовує очікування читача на сприйняття подальшого тексту як страхітливого.
Проаналізована стадія ініціації сама може бути складним утворенням: як бачимо з прикладів, оповідь
може містити кілька маркерів страху або проявів загрози, її елементи можуть підсилювати або сповільняти
емоційну напругу, її можуть ускладнювати інші сюжетні лінії, тощо. Але вважаємо, що ця стадія – незмінна і невід’ємна частина ініціації читача через свою властивість остаточно формувати читацьке очікування з
огляду на естетичну настанову тексту і керує його рефлексією впродовж усього процесу текстосприйняття,
спонукаючи до постійного порівняння своїх очікувань і їх реалізації.
Аналіз текстів літератури жахів дозволяє виокремити ряд схем побудови початкового етапу їх текстотворення, який пропонуємо назвати ініціацією читача. Вони мають такий вигляд:
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До складу цих схем увіходять компоненти, вербалізація яких, по-перше, маркує текст як жахливий, подруге, враховує універсальну психологічну специфіку текстів цього жанру і, по-третє, спрямовує читацьке
очікування на текстосприйняття. Таким чином, можна твердити про зумовленість читацького текстосприйняття і його керованість вже на етапі ініціації, що свідчить про об’єктивність виокремлення цієї частини смислоутворювальної схеми текстів жахів, а також про перспективи аналізу текстотворення цього жанру з огляду
на схеми їх організації, які б віддзеркалювали загальнолюдські цінності, психологічне підґрунтя страху та
різновиди його сприйняття й вираження.
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ФРАЗЕОЛОГІЯ ТВОРІВ БОРИСА ХАРЧУКА
(на матеріалі збірки «Подорож до зубра»)
У статті аналізуються фразеологізми у творчості Бориса Харчука (на матеріалі збірки «Подорож до
зубра»). Осмислюється специфіка використання фразеологізмів письменником, подаються тематичні групи
фразеологізмів.
Ключові слова: фразема, фразеологізм, фразеологічна одиниця, фразеологія.
В статье анализируются фразеологизмы в творчестве Бориса Харчука (на материале сборника «Путешествие к зубру»). Осмысливается специфика использования фразеологизмов писателем, предлагаются тематические группы фразеологизмов.
Ключевые слова: фразема, фразеологизм, фразеологическая единица, фразеология.
This article analyzes the phraseological units in the works of Boris Kharchuk (based on the book «Journey to the
bison»). Specificity of phraseology using is comprehended and thematic phraseology groups are served by the writer.
Key words: frazema, idiom, phraseological unit, phraseology.

Фразеологія – складова народної культури, адже у ній відображається матеріальний світ, людські стосунки, емоції віджилих поколінь. Зміст фраземи – це знання, досвід людини, вкладений у короткий вислів із
емоційно-експресивною та образно-метафоричною чи навіть звуковою оцінкою. Фразеологізм – це одиниця
мови, що становить собою єдність фразеологічного змісту і форми, розглядається як окрема самостійна одиниця мови, здатна, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови в
смислові та граматичні зв’язки, а значить і належати до відповідних семантико-граматичних розрядів, виконувати в реченні відповідну синтаксичну роль [5, c. 34]
Фразеологізми є виразниками народного життя, в них втілена вся мудрість людей, що формувалася протягом століть. За фразеологією можна простежити, як відтворювалися різні сторони життя, адже світ фразеологізмів невіддільний від світу речей. Мовні одиниці відбивають фізичні, психічні, інтелектуальні, вольові
якості особистості, вербалізують їхню оцінку з боку інших представників суспільства. Фразеологія відображає когнітивну діяльність членів мовного колективу, поведінку, що базується на уявленні про світ носіїв
культури, на їх ставленні один до одного, до подій та явищ навколишньої дійсності. У мовознавстві наявні
праці, присвячені викладанню поглядів на сутність фразеологічної одиниці, типологію цих одиниць, історію
розвитку національної та діалектних фразеологій тощо [1; 2; 4]. Особлива увага приділяється дослідженню
функціонування фразеологізмів у художньому тексті. Образні вирази з фразеологічного фонду є невід’ємним
компонентом мови творів багатьох українських письменників. У 2012 р. світ побачив словник «Фразеологія творів Бориса Харчука», укладений колективом професорсько-викладацького складу кафедри української
мови ТНПУ імені Володимира Гнатюка за ред. проф. С. Є. Панцьо [6]. Він охоплює українську ідіоматику,
пареміологію, усталені порівняння, традиційні формули побажань, клятв, божби та ін. У доборі матеріалу
укладачі опиралися на широке розуміння фразеології у лінгвістичній науці і створили довідник, який репрезентує особливості функціонування зібраних фразем у мові відомого прозаїка. Ми виступили одним із укладачів цього видання. Метою пропонованої статті є аналіз фразеології збірки Б. Харчука «Подорож до зубра»,
поділ фразеологізмів на тематичні групи, що дає можливість зрозуміти, наскільки вдало автор підбирає фразеологічний матеріал для характеристики персонажів своїх творів, увиразнення особливостей мовлення. Борис
Харчук – духовний феномен із когорти письменників-шістдесятників, прозаїк-новатор, який своєю творчістю
стверджував концепцію життєвого, незапрограмованого характеру – характеру, що сам розвивається. Це автор численних романів, повістей та оповідань, де своєрідним центром виступає національний характер з його
ментальністю, специфічним мисленням і світовідчуттям. Збірка повістей «Подорож до зубра» складається із
п’яти творів: «Соломонія», «Подорож до зубра», «Коляда», «Світова верба», «Ой Морозе-Морозенку…» (Далі
у статті посилаємося на видання [7], указуючи в дужках назву повісті і сторінку). У них письменник культивував зображення життя українського села і порушив проблему розпаду патріархального роду, він досліджує
процес формування духовних, суспільних і громадських орієнтирів молодого покоління. Збірка «Подорож до
зубра» рясніє багатою фразеологією, трапляються і відомі широкому колу читачів стійкі сполучення слів, і
власне авторські фразеологізми, не зафіксовані у словниках. Усі вони утворюють багато тематичних груп, але
здебільшого служать для підкреслення внутрішнього стану людей, увиразнюють їхні емоції, переживання.
Фразеологізми на позначення емоційно-фізичного стану людини – найпоширеніша тематична група
стійких словосполучень у збірці. До неї входять такі фразеологічні одиниці: як на голках [Коляда, с. 115];
голова йде кругом [Соломонія, с. 18]; опускати голову [Коляда, с. 147]; як гора з пліч [Коляда, с. 149]; думи
обсідають голову [Коляда, с. 136]; розкочувати по столу думи [Коляда, с. 136]; зібравшись духом [Коляда,
с. 188]; взяти за душу [Подорож до зубра, с. 107]; витрусилося з душі [Коляда, с. 116]; душа вилітає з тіла
[Подорож до зубра, с. 104]; душа горіла [Коляда, с. 178]; душа не приймає [Ой Морозе-Морозенку, с. 349]; душа
скаламутилась [Подорож до зубра, с.80]; крик душі [Коляда, с. 149]; мліти душею [Коляда, с. 143]; поповзла
жаба до горла [Коляда, с. 147]; обіймає жаль [Коляда, с. 185; Світова верба, с. 309]; не спромогтися витягти
і звуку [Коляда, с. 212]; вдаритися об землю [Ой Морозе-Морозенку.., с. 367]; заціпити зуби [Коляда, с. 182];
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скреготнути зубами [Коляда, с. 170]; в очах іскри [Коляда, с. 178]; сидить їдь [Ой Морозе-Морозенку.., с. 364];
вицвілі, сухі очі [Коляда, с. 137]; очі бігали [Світова верба, с. 318]; очі взялися синькою [Світова верба, с. 309];
очі горять [Подорож до зубра, с. 109; Ой Морозе-Морозенку.., с. 351]; очі загорілися [Світова верба, с. 263];
очі заблищали [Світова верба, с. 310]; очі займалися [Коляда, с. 121]; очі зволожувались під важкими повіками
[Коляда, с. 135]; очі набичились [Подорож до зубра, с. 95]; очі потемніли [Коляда, с. 195] та ін.
Зупинимося на деяких із поясненням.
«Відкинула гадку про машину і про голосування: не мала іншого виходу, як чекати їздового. Стояла як
на голках. І все у неї стало колюче – очі, ніс, вилиці» [Коляда, с. 115]. Тут фразеологізм «як на голках» має
значення «у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, нетерпляче»
[3, с. 155]. Він є досить поширеним у розмовному мовленні, утворений зі слів, які складають неподільну цілісність, значення умотивоване значенням компонентів. Це стійке словосполучення позначає емоційний стан
– нервове напруження, виконує емоційно-експресивну функцію. Крім того, цей вислів може поєднуватися з
рядом слів (наприклад, бути, сидіти, стояти, почувати себе) і утворювати фразеологічні синоніми. Слово
голка може бути замінене на інші варіанти: шпилька, шпичка, колючка, терен (як на шпильках, як на шпичках,
як на колючках, мов на терню).
Фразеологізм «голова йде кругом» означає, що хто-небудь перебуває в стані приголомшеності, відчуває
розгубленість (від надміру вражень, численних турбот, справ і т. ін.). Виражає внутрішній емоційно-фізичний
стан людини, має побутовий характер. Цей вислів – фразеологічне сполучення, співвідноситься із дієсловом.
Згідно з функціональною класифікацією це фразеологічна метафора народного характеру.
«Мене заливають сльози, голова йде кругом, коли дивлюся на твою зранену дійку» [Соломонія, с. 18].
Фразеологізм «думи обсідають голову» – фразеологічне сполучення зі значенням «хто-небудь перебуває
у стані неспокою, тривожних роздумів, переживань» [3, с. 222]. Вислів також носить побутовий характер,
поширений у розмовному мовленні. За співвіднесеністю з окремими частинами мови – дієслівний. За функціональною класифікацією – фразеологічна метафора народного характеру.
Також до фразеологізмів на позначення емоційно-фізичного стану людини треба віднести таке стійке словосполучення, як «розкочувати по столу думи». Борис Харчук вводить його у контекст так:
«На столі стоятиме кутя, лежатиме багато ложок – всіх її мертвих і живих, а вона буде розкочувати
по столу думи – вечеряй, наїдайсь і напивайсь. І буде голодна» [Коляда, с. 136].
Це фразеологічна єдність, вислів співвідноситься із дієсловом, має народно-побутовий характер, використовується у розмовному мовленні.
Фразеологізми на позначення мовленнєвої, розумової, мисленнєвої діяльності людини. У творах Бориса Харчука значне місце займають стійкі словосполучення, що вказують на розумову діяльність людини, її
мовлення, мислення. Це такі ФО: вертітися в голові [Соломонія, с.9]; вилетіти з голови [Подорож до зубра,
с.55]; лізти в голову [Соломонія, с.40; Коляда, с.161]; не виходить з голови [Коляда, с.161]; стукнути в голову [Подорож до зубра, с.55]; викласти на долонях [Подорож до зубра, с.55]; сім дум передумати [Коляда,
с.140]; думка пошикувала думку [Коляда, с.128]; (не) спадати на думку [Коляда, с.153; Ой Морозе-Морозенку.., с.358]; мати на думці [Світова верба, с.259]; прогнати думку [Коляда, с.153]; думки крутилися [Коляда,
с.189]; думки мляво тягнулися в голові [Коляда, с.131]; здоганятимуть думки [Коляда, с.202]; зриватися/
зірватися з язика [Подорож до зубра, с.63; с.73]; проситься з язика [Коляда, с.148]; розпускати язика [Соломонія, с.10]; тягнути за язик [Подорож до зубра, с.63] та ін.
Фразеологізм «лізти в голову» має значення «настирливо з’являтися у свідомості, ставати предметом
думки». Автор вводить його в художній текст так:
«Знаєш, я вже тиждень совпалася з вугіллям, півдня монялася з конюшиною: всяке лізло в голову, про що
тільки не передумувала за тим совпанням і за тим мінянням…» [Соломонія, с.40].
Це фразеологічне сполучення, оскільки має компонент, якому властиве самостійне значення і конкретизується в зв’язку з іншими словами – слово лізти. Пропоноване стійке словосполучення, співвідносне із дієсловом, позначає дію, становить фразеологічну метафору народного характеру. У розмовному мовленні ще
поширений синонім цього вислову – спадати на думку. Обидва вирази здобули велику популярність. Серед
поширених можна виділити фразеологізм «не виходить з голови», який може мати кілька варіантів, тобто
кожен з його компонентів можна замінити іншим словом. Наприклад: «не вилазить з голови» або ж «не виходить з думки», тому можемо стверджувати, що це фразеологічне сполучення. Воно має значення «постійно
думати про когось, щось» [3, с. 112] і співвідносне з дієсловом. Борис Харчук використовує цей фразеологізм
у повісті «Коляда»:
«Хотіла забути сон, а він не виходив з голови» [Коляда, с. 140].
За функціональною класифікацією це метафора народного характеру, тому так часто зустрічається у розмовному мовленні.
Фразеологізми на позначення дій щодо інших. До цієї тематичної групи можна віднести такі фразеологізми зі збірки повістей: об’їсти голову [Подорож до зубра, с.102]; брати за горло [Коляда, с.177]; дати
останньої хльори [Ой Морозе-Морозенку.., с. 352]; давати задурно [Коляда, с.119]; не давати вставити слово
[Світова верба, с. 323]; дати на добрий день [Ой Морозе-Морозенку.., с. 337]; дерти лико [Коляда, с. 149];
проглядати до дна [Подорож до зубра, с. 63]; довести до пуття [Соломонія, с.20-21]; віддати душу (у значенні «щиро полюбити кого-небудь) [Соломонія, с.21]; впустити в душу [Подорож до зубра, с. 108]; знати
кожну душу [Світова верба, с. 323]; лізти в душу [Соломонія, с. 54]; не пхатись у душу [Подорож до зубра, с.
91]; заганяти, як солоного зайця [Коляда, с.218]; мати зуб [Подорож до зубра, с. 78]; лясь по зубах [Коляда,
с.195]; не заговорювати зуби [Коляда, с.186]; їсти поїдом [Соломонія, с. 26]; кинути в обличчя [Подорож до
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зубра, с. 65]; косувати оком [Коляда, с.148]; повести оком [Соломонія, с. 14]; блиснути очима [Коляда, с.
187]; вгонити палахкими очима в землю [Коляда, с.176]; їсти очима [Соломонія, с. 14]; міряючи очима [Коляда, с.137]; не цвіркати поза очі [Подорож до зубра, с. 64]; пасти очима [Соломонія, с. 26]; попадатися на очі
[Подорож до зубра, с. 62]; промурмосити у вічі [Коляда, с. 170] та ін.
Фразеологізм «об’їсти голову» словники фіксують у значенні «дуже набриднути комусь якимись розмовами, вимогами, нагадуванням тощо» [3]. Він уже не увиразнює емоційний стан, а вказує на наслідки чиєїсь
дії. Це дієслівне стійке словосполучення, компоненти якого складають неподільну цілісність. У творі Бориса
Харчука знаходимо: «Я завжди хотів їсти. Найбільше – деруни. Гарячі, зі сковороди. Перші були мої. Сусідки
дорікали й шпетили маму: «Та він тобі голову об’їсть. І чого ти з ним панькаєшся?...» [Подорож до зубра,
с. 102]. Як бачимо, що в контексті письменник застосовує вислів зі значенням, відмінним від зафіксованого у
словниках. Автор має на увазі, що «об’їсти голову» – багато вимагати, що може стати причиною розорення,
вичерпання запасів. Пропонований фразеологізм має народний характер, значною мірою поширений у побуті
українців.
«Брати (не брати) за горло» – стійке словосполучення, що вказує на дію. У словнику «Фразеологія творів
Бориса Харчука» зафіксовано таке пояснення: 1. Мучити. 2. Наполягати на своєму, вимагати. Запропонований
фразеологізм – стійкий мовний зворот, а слово брати в поєднанні з різними іменниками утримує своє лексичне значення (нічого в рот не брати, брати гору, брати близько до серця, брати на глум) Ця сполука становить
метафору народного характеру. Ось як вона реалізується у Бориса Харчука:
«Слово наскакувало на слово. – Чого ж ти мовчиш? Негайно висилай цитрин, ізюм… Посилкою. Негайно.
Ти вишлеш?
– Не гарячкуй. Не бери мене за горло» [Коляда, с. 177].
«Дати останньої хльори» означає «бити кого-небудь, громити, шмагати» [6, с. 134]. Це фразеологічне
сполучення, співвідносне з дієсловом, вказує на дію. Можливий синонім – «давати чосу». Пропонований фразеологізм – метафора народного характеру. Варіант «дати останньої хльори» не надто поширений у розмовному мовленні, частіше вживається вислів «давати чосу». Проте у Бориса Харчука знаходимо таке застосування:
«Пішла-пішаниця – козацька сірома, підібравши у вбити списи і шаблі, шукала способу, щоб проткнути
ворожим коням черева, завалити рейтарів на землю й дати їм останньої хльори [Ой Морозе-Морозенку..,
с. 352].
Фразеологізми інших тематичних груп:
– на позначення зовнішності, вигляду людини: обличчя посутеніло [Світова верба, с. 319]; пісні обличчя [Коляда, с. 186]; одяг як лушпиння на цибулині [Коляда, с. 129]; впрягтися в окуляри [Коляда, с. 133];
колючі очиці [Коляда, с. 185]; очі втішливо прижмурювалися [Коляда, с. 132]; не могти відірвати очей [Ой
Морозе-Морозенку.., с. 336] та ін.;
– на позначення способу дії: як сніг на голову [Коляда, с. 140]; дати драла [Подорож до зубра, с. 62];
давати хропака [Світова верба, с. 249]; дихати на ладан [Коляда, с. 154]; братись за діло [Коляда, с. 192];
залатувати дірки [Світова верба, с.306]; до самісінького дна [Коляда, с. 135]; розійтися своїми дорогами
[Коляда, с. 135]; не пасти задніх [Коляда, с. 174]; з’являтися злиднем [Коляда, с. 129]; брати на зуб [Коляда,
с. 141]; кидати на зуб [Ой Морозе-Морозенку.., с. 335]; вп’ястися зубами [Ой Морозе-Морозенку.., с. 335]; під
обстрілом [Коляда, с. 185]; оглядатися на п’яти [Світова верба, с. 323]; прискалити око [Подорож до зубра,
с. 95; Коляда, с. 149]; кресонути білками чорних очей [Коляда, с. 115]; очі рогом [Соломонія, с. 45]; перед очі
[Коляда, с. 169]; світячи очима [Світова верба, с. 272] та ін.;
– на позначення часу і кількості: не лізе до горла (у значенні «у когось дуже багато чого-небудь) [Коляда,
с. 153]; ні духу [Світова верба, с. 256]; ні душі [Коляда, с. 157]; від дзвінка і до дзвінка [Коляда, с. 144]; на душу
[Світова верба, с. 271]; як жаба мулу [Коляда, с.135]; земля повертається в осінь [Світова верба, с. 307]; і
на йоту [Коляда, с. 212] та ін.
– на позначення стану предмета, явища: золоте дно(денце) [Світова верба, с. 281]; як на долоні [Соломонія, с. 24; Подорож до зубра, с. 100]; дощ прав [Світова верба, с. 314]; найнявся дощ [Коляда, с. 136]; на
ловця і звір біжить [Подорож до зубра, с. 75];
Фразеологізм «обличчя посутеніло» вказує на зовнішню ознаку – похмурий вираз людського обличчя:
«На його обличчі кільчилася золотавенька борода, і воно посутеніло» [Світова верба, с. 319]. Його загальне значення певною мірою мотивується значенням компонентів. Стійке словосполучення за співвіднесеністю
з окремими частинами мови можна віднести до дієслівних, оскільки відображає змінну ознаку (вираз обличчя
змінився зі звичайного на похмурий) і водночас відбулася певна дія. За функціональною класифікацією цей
фразеологізм містить метафоричний компонент, виконує образно-виразову функцію і емоційно-експресивну.
У розмовному мовленні трапляєтьсяється рідко, більше тяжіє до книжного стилю.
Вислів «пісні обличчя» також вказує на людську зовнішність. Його компоненти пов’язані одним поняттям «невеселий»: «Звертаючи до терапевтичного корпусу, оглянулася через плече на пісні обличчя куховарок, (Ліна) показала їм язичка і нестримно, вітряно вбігла в палату» [Коляда, с. 186]. Така стійка сполука побутує в розмовному мовленні, виконує образно-виразову й одночасно емоційно-експресивну функцію, тобто
через опис зовнішності частково відображається і настрій людини.
«Як сніг на голову» – фразеологізм, який вказує на спосіб дії, характеризує її, дає оцінку. Слова одне з одним тісно поєднані, зливаються і виражають одне поняття «несподівано, раптово». Вислів становить образне
узагальнення народного характеру, є широковживаним. У Бориса Харчука читаємо: «Ні листа, ні телеграми
– і не сподівайсь: може заявитися досвітком, може й серед дня, а то й опівночі, як сніг на голову» [Коляда,
с. 140].
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Фразеологізм може входити до синонімічного ряду: як (мов, наче і т. ін.) з-під (з, із) землі; як (мов, наче і
т. ін.) з неба впасти (звалитися, скотитися); (викликаючи, спричиняючи подив, замішання, приголомшення)
як (мов, наче і т. ін.) грім з (серед) неба; як (мов, наче) грім на голову; як (мов) сніг на голову; (раптово – з сл.
упасти, побігти і т. ін.) мов два зняло; як (наче, неначе) стрель (стріль) стрельнув.
Фразеологізм «дощ прав» характеризує явище природи і означає, що дощ сильно падає.
«Забиваючись, дощ прав голову, груди. Марунька з того сміялася» [Світова верба, с. 314]. У пропонованій
стійкій сполуці компоненти не пов’язані між собою, але зливаються і позначають єдине поняття. Вислів співвідноситься з дієсловом, позначає дію – дощ падає. Це фразеологічна метафора народного характеру.
Явище природи також позначає фразеологізм «найнявся дощ»:
«Як найнявся дощ: лив і барабанив не перестаючи» [Коляда, с. 136]. Із контексту можна легко визначити
значення цієї сполуки: «почався дощ». Поєднання компонентів немотивоване. Загалом він досить поширений
у розмовному мовленні, має народний характер.
Ми охарактеризували лише деякі фразеологізми, а загалом фразеологія у творах Бориса Харчука дуже
колоритна, заслуговує більш детальних досліджень та наукових зацікавлень.
Отже, в аналізованій збірці виявлено широкий спектр фразеологічних одиниць, які, з одного боку, належать до фразеологічного фонду української загальнонаціональної мови, а з іншого – представляють волинську діалектну фразеологію, в тому числі й індивідуально-авторську. Засвідчені одиниці демонструють
багатство художньої мови письменника.
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ЗІСТАВЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИТИВНОЇ ВВІЧЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
І АНГЛІЙСЬКОЇ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: СИНТАКСИЧНА КОНСТРУКЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню ізоморфних та аломорфних синтаксичних конструкцій, які передають
значення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції.
Ключові слова: стратегії позитивної ввічливості, ділова кореспонденція, синтаксична конструкція, ізоморфізм, аломорфізм.
Данная статья посвящена изучению изоморфных и алломорфных синтаксических конструкций, которые
передают значение стратегий позитивной вежливости украинской и английской деловой корреспонденции.
Ключевые слова: стратегии позитивной вежливости, деловая корреспонденция, синтаксическая конструкция, изоморфизм, алломорфизм.
This article is dedicated to studying isomorphic and allomorphic syntactic construction which render positive politeness strategies of Ukrainian and English business correspondence.
Key words: positive politeness strategies, business correspondence, syntactic construction, isomorphism, allomorphism.

В умовах міжнародних ділових контактів, що постійно розширюються, особливе значення набуває вивчення текстів ділової кореспонденції, результативність спілкування якої залежить від уміння володіти лінгвальними і прагматичними засобами висловлення категорії ввічливості, яка в кожній країні ґрунтується на
власних етнокультурних цінностях.
Актуальність цього дослідження обумовлена зростаючою роллю ділової сфери спілкування в сучасному
суспільстві; значенням ввічливості і мовного етикету в організації офіційної взаємодії кореспондентів; недостатньою вивченістю ввічливості як комунікативної категорії ділового спілкування в порівняльно-зіставному
аспекті.
У лінгвістичних дослідженнях останнього часу проведено комплексний аналіз комунікативних стратегії
ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки [4], досліджено мовні засоби та специфіку реалізації мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних інтернет-форумів [2], проаналізовано соціально-статусні і нормативні аспекти вибору мовних одиниць з точки зору оптимізації досягнення
комунікантами поставлених прагматичних цілей [5], розглянуто функціонування категорії ввічливості в непрямих мовленнєвих актах [3]. Проте зіставленню стратегій позитивної ввічливості української і англійської
кореспонденції на синтаксичному рівні не було приділено уваги. Тому новизна даного дослідження полягає
в тому, що вперше зроблено зіставний аналіз синтаксичних конструкцій, які слугують засобами відтворення
стратегій позитивної ввічливості українського і англійського ділового мовлення в аспекті визначення аломорфних і ізоморфних характеристик структур.
Ввічливість визначається сучасними мовознавцями як універсальна комунікативна категорія, яка базується на однойменному концепті, що існує в концептуальній картині світу різних народів, узагальнюючи вербальні і невербальні прояви ввічливості як універсального принципу комунікативної поведінки із етноспецифічними особливостями його лінгвальної реалізації. У мовній картині світу концепт УВІЧЛИВІСТЬ включає
в свою пропозиційну частину структури на позначення стратегій позитивної і негативної ввічливості. Зазначені стратегії відбивають вербалізовану засобами англійської та української мов стереотипну комунікативну
поведінку згідно з етнокультурною ментальністю. Позитивна ввічливість направлена на задоволення позитивного «обличчя» адресата, його комунікативних очікувань. Позитивна ввічливість – це пошана «обличчя»
адресата і його бажань в широкому сенсі, це демонстрація схожості і солідарності між власними бажаннями
і бажаннями іншої людини. Так, стратегії позитивної ввічливості використовуються як соціальний «акселератор», що допомагає адресантові «наблизитися» до адресата [6, c. 101-103], що є дуже важливим для ділової
кореспонденції.
Деякі дослідники вважають некоректним використання визначень «позитивна» ввічливість, оскільки слово «позитивний» асоціюється з конотацією «хороший», що не відповідає понятійному об’єму терміна, яке
позначає вид ввічливості. Пропонується використання термінів «зацікавленість» (involvement) [8], «солідарна
ввічливість» [7], «ввічливість зближення, або ввічливість контакту» [1], «стратегія солідарності» [9].
Мета статті – визначити і порівняти моделі конструкцій найбільш придатних до вираження стратегій
позитивної ввічливості у зіставлюваних українській і англійській мовах. Методика дослідження зазначених
структур включає три основні ланки аналізу:
1) Виявлення (шляхом суцільної вибірки) висловлень з українських і англійських ділових листів, що виражають позитивну ввічливість згідно із існуючими дефініціями значень і класифікаціями стратегій такої
«ввічливості зближення».
2) Визначення морфолого-синтаксичних моделей – tertium comparationis, що стереотипно і конвенційно
вживаються в зазначених мовах для вираження позитивної ввічливості.
3) Аналіз аломорфних і ізоморфних реалізацій моделей із різною кількістю компонентів у зіставлюваних
мовах.
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Зазначені структури зазвичай включають ланцюжок певних граматичних класів слів із додатковими елементами, якщо останні є релевантними для зіставлення у порівнюваних мовах. Зокрема, до таких параметрів
належать категорії відмінка і числа іменників та ступені порівняння прикметників в українській мові, а також
категорії часу, стану та особи дієслів в українській та англійській мовах. Даний вибір моделі пояснюється тим,
що така нотація є загальноприйнятою, наочною і, певною мірою, універсальною щодо одиниць досліджуваних мов.
Отже, на першому етапі аналізу нами були відібрані англійські та українські речення із ділових листів згідно класифікації та значення стратегій позитивної ввічливості. Дослідження англо-українських відповідників
розпочалося зі структури, яка має максимальну довжину, що дорівнює довжині речення: We are very interested
in these and, for that matter, in any other cameras you may manufacture. – Ми дуже їми зацікавлені, а також будьякими фотоапаратами, які Ви виготовляєте.
Морфолого-синтаксичні моделі у зіставлюваних мовах у символьній нотації мають вигляд:
Англійська структура – Pron Vaux Adv PP prep Pron(demonstr) conj Pron(demonstr) N prep Pron(indef)
Pron(def) N Pron Vmod V.
Українська структура – Pron Adv Pron(person, instr) PP conj Avd Pron(indef) N conj Pron V.
Інший приклад:
We request you kindly to send the enclosed enquiry to him. – Ми дуже вас просимо надіслати йому запит прикріпленим файлом.
Англійська структура – Pron V Pron Adv part Vinf art PP N prep Pron
Українська структура – Pron Adv Pron V Vinf Pron N PP N.
У даних прикладах спостерігаємо незбіг синтаксичних структур англійського й українського речень. На
основі подальшого аналізу усіх досліджуваних текстів можна стверджувати, що повний збіг моделей цілих
речень є явищем доволі рідкісним.
В англійських і українських паралельних структурах, які передають позитивну ввічливість і дорівнюють
довжині речення, частково збігаються нотації лише у 12 %. Наведемо приклад часткового ізоморфізму структур цілого речення:
1) We look forward to your future orders. – Ми чекаємо з нетерпінням Ваших замовлень.
Англійська структура – Pron V prep prep Pron Adj N.
Українська структура – Pron V prep N Pron N.
2) We understand that your firm manufactures and sells motor scooters. – Ми розуміємо, що Ваша фірма виготовляє і продає скутери.
Англійська структура – Pron V conj Pron N V conj V N N.
Українська структура – Pron V conj Pron N V conj V N.
3) You may be assured they will command our best attention. – Ви можете бути впевнені, що їм приділять
велику увагу.
Англійська структура – Pron Vmod Vaux PP N Vaux V Pron Adj(sup) N
Українська структура – Pron Vmod Vaux PP conj Pron(dat) V Adj N(gen).
Відмінності виявляються у дво- або тричленних синтагмах і зумовлені дією різних чинників, наприклад:
1) неоднаковим семантичним обсягом українських та англійських словникових відповідників: look forward
– чекати з нетерпінням;
2) схильністю англійської мови до перебільшення, що втілюється у виборі найвищого ступеню порівняння
прикметників і прислівників: best attention – велика увага;
3) експліцитністю, детальністю, однозначністю як вияв аналітичності англійської мови в порівнянні з
українською: your future orders – Ваших замовлень;
4) розбіжністю станів дієслова в англійській і українській мові: they will command (актив) – їм приділять
(пасив).
Аломорфними є конструкції англо-українських речень, в яких слова, що передають значення зацікавленості, турботи про інтереси адресата (with pleasure – раді, with interest – з інтересом), мають різне розміщення в
реченні, тобто, в англійській мові – на початку та в кінці речення, утворюючи своєрідну рамкову конструкцію,
а в українській мові – в середині речення. Наприклад: With pleasure we received your catalogue and have studied
it with interest. – Ми були раді отримати Ваш каталог і з великим інтересом вивчили його, які мають відповідні
структури: Prep N Pron V pron N conj Vperf Pron prep N – Pron V Adj part V Pron N conj prep Adj N V Pron.
Матеріал дослідження показав, що аломорфізм реалізується не тільки в найдовших синтаксичних структурах, але і в конструкціях із меншою кількістю компонентів, які безпосередньо передають значення позитивної
ввічливості.
Наступним кроком порівняння є суб’єктно-предикатно-об’єктні структури, що збігаються з тема-рематичним утворенням, а саме конструкція: S – P – О. Тобто ми розглядаємо речення з позицій структурно-семантичного підходу, за яким воно є триаспектним утворенням, або носієм трьох основних значень: із семантичного,
створюваного взаємодією семантики структурної схеми (предикативної основи) й лексичного значення слів,
граматичного (суть предикативності) і функціонального (розподіл комунікативного навантаження між членами речення). Семантична структура або семантична модель речення: S – P – О (предикативна ознака – суб’єкт
– об’єкт) співвідноситься із синтаксичною моделлю: S – P – О (Subject – Predicate – Object; Підмет – Присудок
– Додаток).
Дуже поширеною в досліджених текстах є англійська предикативна структура Pron Vbe Adj part V: We
are glad to send; We are pleased to send; We are happy to receive.
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В українській мові дане значення передає структура Pron prep N V: Ми з радістю отримали; Ми із задоволенням надіслали.
В українській та англійській мові ізоморфною є модель Pron(1p, pl) V: We hope; We trust – Ми сподіваємось; We understand – Ми розуміємо.
Аломорфізм можна прослідкувати в структурі Pron N Vaux V(act) Pron N – Pron N Vaux Pron V(pas), наприклад, в реченнях: We hope that our bicycle will meet your approval. – Ми сподіваємося, що наші велосипеди
будуть Вами схвалені, – які мають символьну нотацію Pron V conj Pron N Vaux V(act) Pron N – Pron V conj
Pron N Vaux Pron V(pas) відповідно. Незбіг структур зумовлений вживанням різних станів дієслова: активного – в англійській та пасивного – в українській мові.
Аломорфізмом відзначені синтаксичні конструкції прощання в листі, які передають позитивну ввічливість, де адресант передбачає, що його цінності збігаються з цінностями адресата: We hope to hear from you
soon (Pron V part V prep Pron Adv) – Сподіваємось на Вашу швидку відповідь (V prep Pron Adj N).
Стратегії позитивної ввічливості характерні для частини підписів англійських ділових листів: Very truly
yours або Kind regards, які мають символьну нотацію Adv Adv Pron та Adj N відповідно. Підписи ж в ділових
листах української мови передають значення негативної ввічливості, оскільки вони показують дистанцію між
адресатом та адресантом, тим самим проявляють шану та повагу до негативного обличчя адресата.
Отже, в результаті дослідження нами було встановлено ізоморфні та аломорфні синтаксичні конструкції,
які передають значення стратегій позитивної ввічливості в ділових листах англійської та української мов.
Варто відмітити, що синтаксичні конструкції, які дорівнюють довжині речення, частково збігаються нотації
лише у 12%, у інших випадках є аломорфними. Ізоморфною є конструкція Pron(1p,pl) V, яка відповідає S – P.
Аломорфними є англо-українські конструкції Pron Vbe Adj part V – Pron prep N V, Pron N Vaux V(act) Pron N
– Pron N Vaux Pron V(pas). Також аломорфною є синтаксична конструкція прощання в листі Pron V part V prep
Pron Adv – V prep Pron Adj N. Типовим для англійського листа є підпис із структурою Adv Adv Pron та Adj N,
що має значення позитивної ввічливості, проте в українській мові підпис кореспондує негативній ввічливості.
Можна зробити висновок, що синтаксичні конструкції, які передають значення стратегій позитивної ввічливості в ділових листах англійської і української мови, є скоріше аломорфними, ніж ізоморфними. Перспективою подальшого дослідження є дослідження лексико-семантичного наповнення конструкцій, що реалізують
стратегії позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОНОГРАФІЧНОГО ІНВЕНТАРЯ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ІХ-XVIII СТОЛІТЬ
Роботу присвячено вивченню еволюції фонографічного інвентаря в історії розвитку французької мови для
передачі голосних звуків, виокремлено фонографічні особливості графічних комплексів французької мови в
окремі історичні періоди, визначено основні засоби відображення на письмі голосних звуків, а також динаміку
становлення графічної системи французької мови у ІХ-XVIII століттях.
Ключові слова: фонографічний інвентар, вокалічна система, графічний комплекс, графіка, французька мова.
Работа посвящена изучению эволюции фонографического инвентаря в истории развития французского
языка для передачи гласных звуков, выделены фонографические особенности графических комплексов французского языка в отдельные исторические периоды, определены основные средства отображения на письме
гласных звуков, а также динамика становления графической системы французского языка ІХ-XVIII веков.
Ключевые слова: фонографический инвентарь, вокалическая система, графический комплекс, графика,
французский язык.
The research focuses on phonographic analyses of evolution of the French vowels, graphic development of the
French language has been analyzed through its phonographic features in different historical periods, the research
outlines the basic means for displaying on the letter vowel sounds and the dynamics of the formation of the graphics
system of the French language IX-XVIII centuries.
Key words: phonographic inventory, vocalic system, graphic complex, script, French language.

Дослідження особливостей еволюційного розвитку голосних звуків французької мови завжди перебувало
в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (Н. О. Катагощина [2], М. В. Сергієвський [3],
Л. М. Скрелина [4], А. Доза [1], Ф. Брюно [5], Г. Цінк [9], M. Cohen [7], Ch. Thurot [8] та інші), оскільки воно
розкриває специфіку становлення графічної системи французького письма, виявляє основні механізми формування графем, що предавали голосні звуки. Представлені вище праці у нашій роботі слугували науковою
базою для виявлення особливостей розвитку голосних звуків французької мови, а також для встановлення
основних графічних засобів фіксації голосних звуків на письмі та їх функціонального навантаження протягом
становлення фонетико-графічної системи французької мови.
Актуальність теми представленого дослідження визначається загальною тенденцією романського мовознавства до вирішення питань виникнення та розвитку графіки й орфографії французької мови, зокрема, до
необхідності визначення основних фонографічних засобів для передачі голосних звуків в історії французького письма.
Для передачі своїх звуків французька мова за традицією використовувала латинський алфавіт і наслідувала фонетичний принцип правопису. Проте, стрімкий розвиток вокалічної системи мови у старофранцузбкий
та середньофранцузький періоди, яка мала значну кількість нових звуків, зокрема появу нових монофтонгів,
велику кількість дифтонгів, трифтонгів, а також виникнення назалізованих звуків і, відповідно, й назалізованих дифтонгів не встигав вчасно фіксувати всі зміни. Таким чином, метою нашого дослідження є встановити
фонографічний інвентар, який використовувала французька мова протягом усього свого розвитку для передачі на письмі зазначених вище голосних шляхом аналізу писемних літературних пам’яток та текстів поезії,
спираючись на апробовану систему класифікацій графем (від однолітерних до багатолітерних комплексів).
Об’єктом роботи виступає вокалічна та графічна системи французької мови ІХ-XVIII століть, а предметом дослідження є фонографічний інвентар для передачі голосних звуків французької мови ІХ-XVIII століть.
Матеріалом дослідження є писемні пам’ятки та літературні тексти французьких авторів ІХ-XVIII ст. (понад 70 першоджерел), а також різноманітні словники французької мови: лексикографічні довідники різних
історичних епох та етимологічні словники.
Запропонована робота базується на історичній періодизації історії французької мови, яка, згідно із значним колом науковців (Н. О. Катагощина [2], Л. М. Скреліна[4], М. В. Сергієвський [3], А. Доза [1], Ф. Брюно
[5] та інші) вона підрозділяється на 5 основних етапів або мов: старофранцузький період (IX-XIII ст.), середньофранцузький період (XIV-XV ст.), ранньофранцузький період (XVI ст.), новофранцузький період (XVIIXVIII ст.) та сучасний період (ХІХ-початок ХХІ ст.)
Аналіз фонографічного інвентаря для передачі голосних звуків старофранцузької мови, дозволив виділити такі особливості.
Для передачі на письмі 25 голосних звуків французька мова IX-XIII ст. використовувала 13 (26%) однолітерних, 24 (46%) дволітерних, 11 (22%) трилітерних та 3 (6%) чотирилітерні графеми (загалом 51 графема).
Деякі звуки старофранцузької мови були поліграфами, тобто фіксувалися різними графемами. Найбільшу
кількість графем мав звук [ö], який нараховував 7 графічних аналогів: монограф ö, диграфи еu, uе, еü, триграфи еuе, іеu та uеu, а також звук [ę], що передавався за допомогою 5 графем: монографами е, é, è та диграфами
аі, ее. Поява такої кількості графічних комплексів (далі по тексту ГК) для передачі одного звука пов’язана у
цих двох випадках, насамперед, із певними фонетичними змінами, які відбулися у французькій мові IX-XIII
ст. По-перше, це народження нового звука [ö], графічні засоби для відтворення якого ще не були відомі старофранцузькій мові, тому для передачі монофтонга [ö] поети застосовували різні графічні засоби. По-друге, це
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стягнення певної кількості ранньостарофранцузьких дифтонгів та трифтонгів, зокрема [aі] у [ę] і [еuе], [іеu]
[uеu] у [ö]. До цих змін слід також додати появу звука [ü], який є результатом скорочення дифтонга [оu].
Проте, не зважаючи на той факт, що нові звуки мали б відображатися новими графічним знаками, старофранцузька мова зберігала старі написання і таким чином віддзеркалювала давню вимову слів. Отже, починаючи з ХІІІ ст., старофранцузька графіка характеризується існуванням традиційних або історичних написань.
На нашу думку, це пов’язано з обмеженими графічними можливостями латинського алфавіту. У зв’язку з
появою нових звуків, для відображення яких вже не було нових знаків у алфавіті, старофранцузька графіка вирішує цю проблему різними шляхами. По-перше, вона зберігає історичні написання. По-друге, впроваджує у
писемність нові діакритичні знаки. Найпоширенішим діакритичним знаком у старофранцузький період розвитку мови стала трема, про що свідчить певна кількість графем, наприклад, монографи ä, ї, ë та ü. Здійснений
нами аналіз також зафіксував існування таких діакритичних знаків, як гравіс (монограф è) та акут (монограф
é). По-третє, старофранцузька мова починає подвоювати майже всі літери, які позначали голосні звуки, у нашому випадку йдеться про диграфи аа, ее, іі, оо. Два останні графічні засоби наслідували єдину мету – точне
підкреслення правильної вимови, чітку передачу звуків французького мовлення. Таким чином, автори середньовічних поетичних текстів намагалися найточніше передати звучання слів, які повинні були римуватися.
Отже, старофранцузька графіка, з одного боку, була фонографічною, а з іншого – набувала традиційності,
оскільки зберігала давні історичні написання. Ці феномени також доводять той факт, що у старофранцузькій
мові була відсутня орфографічна норма написань.
Однолітерні графічні комплекси старофранцузької мови повністю не відповідали основному правилу графіки (один звук – одна літера), оскільки кожний голосний звук мав декілька графічних синонімічних відповідників (від 2 до 6). Разом із тим, певна кількість назалізованих звуків, а також дифтонги [au], [ie] і [üi] мали
по одному єдиному графічному варіанту, який збігався у відповідній графіці, а отже, ці графеми виконували
основну вимогу фонетичного принципу правопису – чітка передача звуків усного мовлення.
Значна кількість старофранцузьких графем була поліфонами, тобто одна графема могла фіксувати декілька звуків. До старофранцузьких графем-поліфонів належали: монограф е, який фіксував 2 звуки [ẹ] та [ę];
монограф і – графічний відповідник 2 звуків: [i] та [ẹ]; монограф о, що передавав 2 звуки [ọ] та []; монограф
u – графічний еквівалент звука [ü] та приголосного [v].
Фонографічний інвентар для передачі 23 голосних звука у середньофранцузький період нараховував 63
графеми: 14 (23%) однолітерних, 31 (50%) дволітерних, 15 (23%) трилітерних та 3 (4%) чотирилітерних ГК.
Представлений кількісний аналіз продемонстрував збільшення парадигми дволітерних та трилітерних ГК
у середньофранцузькій графіці у порівнянні із старофранцузьким періодом. Цей факт зумовлено певними
фонетичними змінами у мові та відсутністю на той час єдиної орфографічної норми написань.
Переважна кількість звуків залишалися у французькій мові XIV-XV ст. поліграфами – мали декілька графічних еквівалентів. Наприклад, відкрита [ę] прочитувалася у 8 графемах, зокрема у монографах е, é, è, диграфах аі, аy, еі, ее та ey. Так само й лабіалізована [ö] фіксувалася на письмі за допомогою 8 графем: диграфами
œ, eu, ue та триграфами eue, ieu, œu, ueu, yeu.
Проте поліфонічність значної кількості графем, що передавали голосні звуки середньофранцузької мови,
значно скоротилася. У французькій мові XIV-XV ст. поліфонами виступали лише дві графічні одиниці: монограф е, який фіксував 3 звуки [ẹ], [ę] та редуковане е; а також монограф о, що передавав 2 звуки [ọ] та [].
Однією з характерних рис середньофранцузької графіки було широке використання діакритичних супраграфемних знаків, зокрема знаків трема, акут, гравіс. Проведений аналіз таких написань дозволив стверджувати, що застосування представлених вище діакритичних знаків зумовлено намаганням французької графіки
XIV-XV ст. продемонструвати фонетичні особливості мови. Наприклад, переважна кількість написань із використанням трема, а саме: однолітерні графеми д, ë, ï, ü, ÿ та дволітерна оÿ мали на меті графічно відобразити голосні, які перебували у зіянні. Акут (у графемі é) та гравіс (у графемі è) фіксували особливість ступеня
відкритості фонем – відкритий звук [ę]. А звертання до гравісу у графемі à передбачило вирішення однієї з
складних завдань графіки середньофранцузького періоду – розрізнення омофонів.
Починаючи із XIV-XV ст. позиційний характер французької графіки все більше укорінюється. Так, наприклад, у позиції перед приголосними [z] та [v] відкритий [] ставав закритим.
Фонографічна система голосних звуків середньофранцузької мови була поліфункціональною, а отже, мала
у своєму арсеналі окрім фонетичних і традиційні написання. До фонетичних написань належали такі, які
максимально точно намагалися передати звуки мовлення. Такими фонограмами у французькій мові XIV-XV
ст. могли виступати графеми au та eau, оскільки вони фіксували відповідні дифтонг та трифтонг, а також усі
графеми із застосуванням діакритичних знаків та подвоєних літер, які наочно демонстрували голосні у зіянні.
Традиційними написаннями можна назвати всі графічні комплекси, які передавали назальні звуки. Ця теза
пояснюється тим, що у старофранцузькій мові носові голосні промовлялися в усіх положеннях у слові, тоді
як у середньофранцузький період переважна кількість назалізованих звуків стали назальними, тобто носовий
приголосний перестав промовлятися. Проте графіка слів зберігала літеру, яка фіксувала носову приголосну.
До традиційних написань ми також віднесли диграфи оі, ou, eu, ue, які змінили свою вимову або зазнали стягнення у монофтонги, але на письмі зберігали старі графічні форми.
Фонографічний інвентар для передачі 22 голосних звуків у ранньофранцузький період нараховував 57
графем: 15 однолітерних (29 %), 29 дволітерних (48 %), 10 трилітерних (18 %) та 3 чотирилітерних (5 %).
При загальному збереженні кількості графем для передачі голосних у XVI ст. (56 ГК) у порівнянні зі
середньофранцузьким (56 ГК) та старофранцузьким (50 ГК) періодами, кількість однолітерних ГК зросла за
рахунок упровадження у графічну систему діакритичних знаків, зокрема розширення застосування супрагра-
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фемних знаків акут, гравіс, циркумфлекс, трема. У добу Відродження найхарактернішими діакритичними
знаками стали акут (поява монографa ù) та циркумфлекс (монографи â, ê, ô). Фактично кожна літера, що
відображала голосний звук, використовувалась із супраграфемним знаком, наприклад: à, â, ë, é, è, ê, ï, ô, ù.
Представлене графічне явище зумовлено встановленням та закріпленням у ранньофранцузькій мові протиставлення голосний преднього / голосний заднього рядів, яке потребувало особливого відтворення на графічному рівні. Саме тому переважна більшість авторів XVI ст. почала звертатися до застосування зазначених
вище графічних засобів з метою точного відтворення звуків.
Значна кількість ранньофранцузьких звуків були поліграфами – мали декілька графічних еквівалентів. Наприклад, найчисельніша на графічні відповідники була у XVI ст. відкрита [ę], вона
була представлена десятьма ГК: чотири монографи e, ë, è, ê та шість диграфів ai, ay, ei, ey, oi, oy.
Вісім відповідників мала носова [], а саме диграфи em, en, in, im, yn, триграфи ain, ein, а також тетраграфи
aing та eing. Сім ГК відображали звук [ö] – диграфи œ, eu, еü, а також триграфи eue, œu, ueu, yeu По чотири
графічних еквіваленти мали такі звуки, як [а] – монографи а, â, а та диграф аа ; [ẹ] – монографи е, ë, é та диграф ее.
Поліграфічними графемами у XVI ст. виступали літери е, ë, і, о, дволітерні сполучення оі, oy. Так, літера
е передавала звуки [ę], [ẹ] та [ə], літера ë – [ę], [ẹ] та [ə], літера і – [i] та [ž], літера о – [] та [ọ], сполучення
оі, так само як і oy фіксували напівголосний [w ()] і [ę]. Всі інші дволітерні, трилітерні та чотирилітерні ГК
відображали по одному звука.
У ранньофранцузький період закріплюється історичний принцип письма. Більшість дволітерних та трилітерних графем зберігають у своїх графічних формах написання, які раніше представляли собою фонетичні,
тобто відбивали давню вимову. До таких ГК належали у XVI ст. триграми ain, ein, eau та тетраграма aing, які
у середньофранцузькій мові ще відображали певні дифтонги та трифтонги, що зникли у ранньофранцузький
період, проте їхній графічний образ залишився у французькій графіці.
У новофранцузькому періоді для відтворення 18 голосних звуків французька мова застосовувала фонографічний інвентар, який складався з 60 ГК, зокрема, 19 однолітерних (32 %), 33 дволітерних (54 %), 6 трилітерних (10 %) та 2 чотирилітерних (4 %).
Здійснений кількісний аналіз продемонстрував, з одного боку, збільшення кількості однолітерних та дволітерних графем, а з іншого, зменшення трилітерних та чотирилітерних ГК у порівнянні з попередніми періодами розвитку французької графічної системи. Цей факт пояснюється розширенням парадигми графем із
застосуванням супраграфемних знаків з метою відтворення протиставлення голосний переднього / голосний
заднього рядів, що стало наслідком розвитку позиційного закону голосних, а також з процесами унормування
та уніфікації графіки, які були розпочаті вченими та друкарями XVII-XVIII ст., що зумовило деякою мірою
скорочення багатолітерних комплексів.
Серед основних характеристик фонографічного інвентаря новофранцузької мови необхідно вказати на поліграфічність графем. Як і у попередньому періоді розвитку найчисельнішою на графічні відповідники була у
XVII-XVIII ст. відкрита [ę], вона відображалася на письмі дванадцятьма ГК: трьома монографами e (21 %), è
(19 %), ê (5 %) та дев’ятьма диграфами ai (13,5 %), ay (11 %), ei (12 %), ey (8 %), oi (4 %), ès (2 %), et (2 %), êt
(1 %), ez (1,5 %). Вісім графічних відповідників мала носова [], а саме диграфи in (45 %), im (9 %), yn (6 %),
ym (4 %), триграфи ain (18 %), ein (16 %), а також тетраграфи aing (1 %), eing (1 %). Шість графем відображали звук [ö] – диграфи œ (0,5 %), eu (63 %), еü (8 %), а також триграфи eue (10 %), œu (18 %) та yeu (0,5%).
По чотири графічних еквіваленти мали такі звуки, як [ã] – диграфи am (7 %), an (39 %), en (42 %), em (12 %);
[ọ] – монографи o (69 %), ô (2 %), диграф au (20 %), триграф eau (9 %); [ü] – монографи u (97 %), ü (1 %), û
(1 %) та v (1 %); [i] – монографи i (83 %), î (4 %), y (12 %), j (1 %); [j] – ï, î, ü, y. Три графічних аналоги відбивали звук [u] – диграфи ou (97 %), oû (2 %), où (1 %); а також носові звуки [õ] – диграфи om (14 %), on (83
%), um (3 %) та [] – диграфи um (2 %), un (97 %), vn (1 %). По два графічних комплекси мали такі звуки,
як [a] – монографи a (97 %), à (3 %); [ẹ] – монографи e (55 %), é (45 %); [ə] – монографи e (97 %), ë (3 %); напівголосні [w] – диграфи oi (88 %), oy (12 %) та [ɥ] – диграфи ui (98 %), uy (2 %). Тільки два звуки мали по
одному графічному відповіднику, а саме [ɑ] – монограф â та [] – монограф о.
Поліфонічними графемами у новофранцузькій мові залишалися літера е, яка передавала звуки [ẹ], [ę] та
[ə], літера о – [ọ] та [], літера і – [i] та [ž], літера y – [i] та [j], графема î – [i] та [j], графема ü – [ü] та [j], диграф
um – [õ] та [], диграф oi – [ę] та [w].
Згідно з представленими даними, при написанні голосних звуків французької мови чітко простежується
загальна тенденція до спрощення фонетичного принципу, який був провідним у старофранцузький та середньофранцузький періоди, від 69 % (більше половини) до 9 % та безумовно зростання історичного або традиційного від 9% до 34% від останнього місця у старофранцузькій мові до домінувального у ранньофранцузькій
та новофранцузькій мовах. У подальшому перспективним вбачаться аналіз особливостей фонографічного інвентаря для передачі приголосних звуків в історії французької мови.
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МІЖМОВНА КОМУНІКАЦІЯ У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ
У статті основна увага звертається на те, як чоловік та жінка зображені в мові та чи є відмінності у
їхньому мовленні. Автор показує, що на особливості гендерного мовлення впливають передусім різноманітні
соціальні чинники, такі як сфера спілкування, соціальний статус мовців, їхній рівень освіти.
Ключові слова: гендерна комунікація, гендерна лінгвістика, гендерні упередження, андроцентризм, мовний сексизм.
В статье основное внимание обращается на то, как мужчина и женщина изображены в языке и существуют ли различия в их вещании. Автор показывает, что на особенности гендерной речи влияют прежде
всего различные социальные факторы, такие как сфера общения, социальный статус говорящих, их уровень
образования.
Ключевые слова: гендерная коммуникация, гендерная лингвистика, гендерные предубеждения, андроцентризм, языковый сексизм.
In this article main focus appeals to representation of men and women in language and to eduction of differences in
their speech. The author shows that the variety of social factors, such as the scope of communication, the social status
of speakers, their level of education primarily affect the characteristics of gender broadcasting.
Keywords: gender communication, gender linguistics, gender bias, androcentrism, linguistic sexism.

Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної взаємодії жінки та
чоловіка у співвідношенні з параметрами мови. Гендерний статус учасників спілкування впливає не лише на
стратегію і тактику мовленнєвого спілкування, а й на його тональність, стиль, характер, що в свою чергу є
вaжливим в oцiнцi процесів cуcпiльнoгo функцioнувaння тa poзвитку суспільства. Пpoблeмaтикa визнaчeння
гeндepниx кaтeгopiй дo нeдaвньoгo чacу cпpиймaлacь як другорядний coцiaльний тa пcиxoлoгiчний фaктop у
лiнгвicтицi та знaxoдилacь нa периферії cуcпiльнoї caмocвiдoмocтi. Однак, пpoблeми, пoв’язaнi з гeндepнoю
диференціацією cвiдoмocтi набувають все більшої aктуaльності. Тoму гeндepний вимip cтaє важливим
oб’єктoм вивчeння бaгaтьox нaукoвиx гaлузей, зoкpeмa лiнгвicтики.
Належність людини до певної статі відіграє важливу роль у процесі формування особистості, на що впливає багато чинників,серед яких одне з чільних місць належить мові. Кожен народ має власний життєвий досвід, що закріпився в мові та культурі. Суспільство приписує жінкам та чоловікам різні ролі, різні норми
поведінки, а також формує в них різні сподівання – і все це відбито в мові. Мова, як відомо, не лише відбиває
та відтворює зміни в суспільстві, а й, у свою чергу, здатна впливати на ці зміни. Наприклад, те, як мова репрезентує чоловіків і жінок, має велике значення, оскільки це, в свою чергу, впливає на формування ставлення в
суспільстві до обох статей та на усталення стереотипів.
Нашою метою на даному етапі є проаналізувати особливості й проблеми гендерної комунікації й залежної
від неї поведінки. Адже інтерес до вивчення гендерних аспектів мови й мовлення зумовлений, з одного боку,
посиленням феміністського руху, а з іншого – загальною тенденцією лінгвістичних наук до вивчення соціальних умов, за яких відбувається комунікація, зокрема, людського чинника в мові.
Гендерна проблематика в мовознавстві розглядається в кількох аспектах: як чоловік та жінка зображені
в мові та чи є відмінності у їхньому мовленні. У першому випадку ми маємо справу переважно з мовою як
системою, тоді як у другому – з мовленням, мовленнєвою діяльністю, яка є реалізацією мови на практиці.
Отож, об’єктом нашої статті є чоловіча і жіноча мови, комунікативна поведінка обох статей на суспільному
та лінгвістичному рівні.
Асиметрії мовної системи, глибинні гендерні стереотипи відбиті також у фразеології. Саме фразеологія
нав’язує носіям мови готові матриці для оцінювання жіночих чи чоловічих якостей і саме в ній відбитий
досвід патріархального суспільства, яке й відводить жінці другорядні ролі. Підбір прислів’їв і приказок, які
характеризують жінку нерозумною, недалекою, безпорадною, які негативно оцінюють жіночі якості (ініціативність, непоступливість, цілеспрямованість), що їх маркують як позитивні стосовно чоловічої статі, можна
знайти в кожному фразеологічному словнику.
Питання співвідношення мови та гендеру привернули увагу дослідників у 70-х роках ХХ століття. Саме тоді
виник новий напрям – гендерна лінгвістика, представниці якого вперше заявили про те, що внаслідок патріархального устрою суспільства мова відтворює світ та уявлення про нього з чоловічої позиції, представляючи
чоловіка та все з ним пов’язане як норму, а жінку та «жіноче» – як відхилення від неї. Представниці феміністського руху також відзначили, що часто дослідники, майже винятково чоловіки, досліджуючи різні аспекти
суспільного життя, вивчали насамперед чоловіків і часто просто не помічали жінок. Це пов’язане передусім з
патріархальним устроєм багатьох суспільств. Тому не дивно, що перші дослідники-антропологи, які теж були
чоловіками, не вважали жінок за рівних собі людей та, відповідно, вартих уваги як об’єктів досліджень.
Сучасні гендерні дослідження здійснюються, зокрема, в межах нового напряму, що дістав назву феміністської лінгвістики або феміністської критики мови. Саме представниці цього напряму привернули увагу до
андроцентричного характеру попередніх лінгвістичних досліджень. Представниці феміністської лінгвістики
також вказали на те, що жінки й чоловіки зображені в мові неоднаково: жінка або взагалі приховується, або
зображується другорядною й залежною від чоловіка.
© Н. Собецька, 2014
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Дослідники, які прагнули з’ясувати, чи існують розбіжності в мовленні жінок і чоловіків, не дійшли одностайної думки: одні вважають, що суттєвих відмінностей немає, тоді як інші стверджують, що чоловік та
жінка розмовляють різними мовами. Жінки спілкуються, щоб зблизитися, поліпшити особистісні стосунки, а
чоловіки – заради самоствердження та закріплення власного авторитету. Саме тому спілкування статей часто
нагадує спілкування людей з окремих країн і часто призводить до непорозуміння. Дебора Таннен вважає, що
так само, як люди з різних країн розмовляють різними мовами, жінки й чоловіки розмовляють різними ґендерлектами [8, с. 56-61]
Багато вчених теж вважає, що мовлення жінок значно відрізняється від чоловічого. Головними відмінностями вважаються такі: жінки частіше за чоловіків вживають висхідну інтонацію у стверджувальних реченнях,
використовують запитально-стверджувальні речення (наприклад, «Гарна погода, чи не так?»), що свідчить
про їхню невпевненість у собі та неспроможність сформулювати власну думку. Можна стверджувати, що
жінки вживають такі слова, для того щоб висловити почуття (наприклад, чудовий, гарний), використовують й
типово «жіночі» слова, зокрема, численні відтінки кольорів, частіше використовують емфазу, а також частіше
за чоловіків ухиляються від прямої відповіді на запитання. Іншими ознаками «жіночого» мовлення є ввічливість і гіперкоректність.
Ще одна дослідниця, Сьюзан Ромейн, вважає парадоксальним те, що мовлення жінок, яке є більше наближеним до стандарту та престижної норми, ніж чоловіче, вважається другорядним, тоді як мовлення чоловіків
цінується набагато більше лише тому, що в них більше влади [7].
Подальші дослідження мовлення жінок і чоловіків спростовують твердження про існування якоїсь особливої «жіночої» або «чоловічої» мови. Зокрема, було виявлено, що на особливості їхнього мовлення впливають передусім різноманітні соціальні чинники, такі як сфера спілкування, соціальний статус мовців, їхній
рівень освіти. Також вважають, що контекст спілкування (хто говорить? кому говорить? з якою метою?) значно більше впливає на особливості мовлення учасників спілкування, ніж їхня стать. Проте ці експеременти
підтвердили попередні спостереження, що мовлення жінок правильніше за чоловіче та більше наближене до
мовних стандартів.
Аналіз комунікативної поведінки чоловіків і жінок не виявив суттєвих розбіжностей у спілкуванні між
представниками двох статей. Можна стверджувати, що особливості спілкування як жінок, так і чоловіків суттєво залежать від ситуації спілкування, зокрема від статі співрозмовників, а також від теми розмови.
Ретельні вивчення комунікації всередині одностатевих груп виявили, що жінки розмовляють між собою
більше, ніж чоловіки. Темою розмов жінок і чоловіків стають різні речі: тоді як чоловіки говорять переважно
про роботу, спорт, жінок та інші види спільної діяльності, жінки обговорюють проблеми особистого характеру. Також жінки, на відміну від чоловіків, менше говорять про себе, розмови жінок динамічніші за чоловічі.
Й хоча жінки перебивають одна одну частіше, ніж чоловіки, це робиться для того, щоб підтвердити згоду з
поглядом співрозмовниці, висловити співчуття або закінчити за неї фразу, коли вона не може підібрати вдалого слова.
Враховуючи результати наведених та додаткових розвідок, можна зробити висновок про те, що немає значних відмінностей у мовленні жінок і чоловіків, так само як не існує окремої «жіночої» чи «чоловічої» мови.
Чоловік або жінка говорять саме так, а не інакше, залежно від обговорюваної теми, а також ситуації, в якій
відбувається спілкування.
Інший напрям мовно-гендерних досліджень пов’язаний з презентацією статей у мові. Увагу до цього аспекту привернули представниці феміністської лінгвістики. Вони вважили, що жінка й чоловік представлені
в мові неоднаково: чоловік зображений головним і важливішим у мові, а жінка – другорядною та менш вагомою за чоловіка. Дослідниці також звернули увагу на те, що мова часто відбиває світ з «чоловічої» позиції,
і жінка часто залишається «невидимою», завуальованою, таємною в мові. А коли жінка стає «видимою», це
робиться лише для того, щоб підкреслити її залежність від чоловіка й другорядний статус. Це явище дістало
назву гендерних упереджень, андроцентризму або мовного сексизму. Сексизм – дискримінація за статтю, це
орієнтація, яка ставить у несприятливі умови одну стать стосовно іншої. Дане поняття знаходиться на одному
щаблі з подібними видами дискримінації – дискримінацією за етнічними ознаками (расизм), дискримінацією
за сексуальною орієнтацією (гетеросексизм), за віковою категорією, за зовнішністю. Мовний сексизм – це
дискримінація за статтю в мові. Цей термін частіше використовують стосовно жінок, проте це явище може
бути спрямованим також на чоловіків. Однак жінки стають жертвами мовного сексизму набагато частіше за
чоловіків. Він може існувати в мові як на рівні слова, вислову, речення, так і на рівні всього дискурсу. Найпоширенішими прикладами мовного сексизму є гендерні стереотипи, асиметрії у використанні паралельних
висловів стосовно чоловіків і жінок, а також «невидимість», прихованість, завуальованість жінок у мові. Безперечно, жінки й чоловіки неоднаково зображені в різних мовах світу, так само як неоднаковим є їхнє становище в різних країнах.
До прикладів мовного сексизму передусім відносять так звані родові іменники та займенники. Про використання слів у родовому значенні говорять, коли вони не стосуються якоїсь конкретної статі, а означають жінку
й чоловіка водночас. Проте всі ці слова збігаються за формою зі словами чоловічого роду. Зокрема, в реченні
«До мене підійшов студент з мого курсу» іменник чоловічого роду «студент» означає «особу чоловічої статі,
що навчається в університеті». Проте в реченні «Кожен студент має пишатися тим, що навчається в цьому
університеті» іменник чоловічого роду «студент» не означає конкретну особу чоловічої статі, а стосується усіх
студентів, як чоловічої, так і жіночої статей. Проте через використання слова чоловічого роду ми сприймаємо
речення як таке, що стосується лише чоловіків. Рацію мають ті, хто вважає, що одне слово не може в одному
випадку означати лише чоловіка, а в іншому – і чоловіка, й жінку. Щодня ми чуємо або вживаємо такі слова,
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як «громадянин», «пасажир», «перехожий», «виборець», які не називають жінок. Те саме відбувається, коли
використовують займенник чоловічого роду «він» та його похідні для позначення людини взагалі.
Таке використання слів (переважно іменників і займенників) чоловічого роду для позначення людини, незалежно від статі, призводить до того, що жінки зникають з мовного простору, стають «непомітними» в мові.
Крім того, численні дослідження, метою яких було визначити, в якому значенні сприймають родові іменники
та займенники читачі/слухачі, виявили, що ці слова не сприймаються як такі, що водночас позначають обидві
статі, а лише такі, що стосуються чоловіка [5, c. 23].
Ще однією ознакою мовного сексизму є так звані лексичні лакуни. Про них говорять, зокрема, коли для
позначення професії, яку можуть мати як чоловіки, так і жінки, існує лише форма чоловічого (або жіночого)
роду, а відповідної форми жіночого (або чоловічого) роду немає. Також прикладами є назви посад, наукових
ступенів, звань.
Зокрема, в багатьох мовах назви професій існують лише у формі чоловічого роду. Це насамперед стосується престижних професій і посад, які протягом тривалого часу були недосяжними (а деякі й досі залишаються
такими) для жінок: юрист, хірург, директор, менеджер, професор, депутат, міністр, президент. Попри те, що
сьогодні жінки також опановують ці професії та посідають все вищі посади, через використання лише форм
чоловічого роду вони й надалі залишаються непомітними в мові. І хоча ці слова не є гендерно маркованими
(тобто не означають лише чоловіка або жінку), їх сприймають як такі, що стосуються насамперед чоловіків.
Переконливим доказом цього є тенденція додатково вказувати на те, що йдеться саме про жінку, зокрема додавати до назви професії слово жінка: жінка-бухгалтер, жінка-юрист тощо.
Цікаво, що навіть у тих сферах, де значну (а інколи навіть переважну) частину становлять жінки, їх називають за допомогою слів чоловічого роду – викладач, бухгалтер, модельєр, стиліст, дизайнер, повар тощо. З
іншого боку, деякі назви непрестижних та низькооплачуваних професій існують лише у формі жіночого роду:
педикюрша, манікюрниця, покоївка.
У деяких випадках назва професії має форми чоловічого й жіночого родів, але ці слова мають різне семантичне значення, наприклад: акушерка – жінка з середньою медичною освітою, що має право самостійно
надавати медичну допомогу при пологах; акушер – лікар-фахівець з акушерства; друкарка – жінка, що друкує
на друкарській машинці; друкар – фахівець друкарської справи, поліграфічного виробництва, той, хто працює
в друкарні. Ті ж назви професій, що мають як форми чоловічого, так і жіночого роду (хоча б у розмовній мові),
насправді мають різну конотацію: як правило, форми жіночого роду мають знижене стилістичне значення та
сприймаються інакше, ніж відповідне слово чоловічого роду [5, c. 25].
Саме через те, що з часом форми жіночого роду набувають негативного значення, в багатьох країнах світу
спостерігається зворотний процес – жінки, які прагнули, щоб їх називали поетесами, письменницями, авторками, тепер бажають, щоб їх знову називали «чоловічими» словами – поет, письменник, автор. Своє рішення
жінки пояснюють тим, що коли жінку називають гарною поетесою, то мають на увазі, що вона талановита
серед інших поетес. А коли говорять, що жінка – талановитий поет, відзначають її талант серед усіх поетів –
як жінок, так і чоловіків.
Так звана семантична асиметрія спостерігається не лише в назвах професій. Багато слів, що мають паралельні форми чоловічого та жіночого роду, насправді різні за значенням. У таких парах слів форма чоловічого
роду має позитивне або нейтральне значення, а форма жіночого роду з часом зазнає пейорації (погіршення)
значення. Наприклад, іменник чоловічого роду «професіонал» має позитивне значення, тоді як відповідний
іменник жіночого роду «професіоналка» в багатьох мовах означає повію. Неоднаково тлумачаться й пари
слів: майстер (фахівець високого класу) та майстриня (жінка, що займається народним ремеслом – вишиванням, плетінням тощо).
У багатьох мовах спостерігаємо лексичні лакуни (нема форм жіночого роду) та морфологічну асиметрію
(утворення форм жіночого роду від форм чоловічого), що свідчить про те, що форма чоловічого роду є первинною, а форма жіночого – вторинною й залежною від неї.
Навіть у тих випадках, коли форми жіночого та чоловічого родів начебто є рівноправними, в парах таких
слів форма чоловічого роду майже без винятку передує формі жіночого роду і, отже, вважається головнішою
за неї (наприклад, він і вона, чоловік і жінка, батько й мати, хлопець і дівчина, Адам і Єва, король і королева.
Мова також відбиває традиційний розподіл діяльності чоловіків і жінок. Адже тривалий час в історії чоловікові надається можливість продовжувати професійну або політичну діяльність, він стикається зі змінами
та прогресом, усвідомлює, що час і простір змінюють його самого, в той час коли дружина є берегинею домашнього вогнища й родинних традицій, вихователькою дітей. Напевно тому й виникає ще одна тенденція
стереотипного розкриття статей, що полягає в зображенні жінок лише як дружин, матерів, які протягом усього життя залежать від чоловіків (батьків, чоловіків). Зокрема, наприклад, в англійській мові й досі збереглася традиція називати заміжню жінку на ім’я її чоловіка (наприклад, місіс Джон Сміт). Іншим прикладом є
асиметричне звернення до подружжя: титул чоловіка вказує на його професійні здобутки, а титул жінки – на
сімейний стан, наприклад, «шановні доктор та місіс Робертз».
Також сексистською практикою вважають традицію, коли жінка під час шлюбу бере прізвище свого чоловіка. У результаті цього жінка, особливо якщо вона має певні здобутки в професійній сфері, якоюсь мірою
втрачає їх, оскільки через нове ім’я її перестають асоціювати з цими здобутками. Через те, що жінки змінюють прізвище, важко дослідити їхнє коріння – родовід, також зникає (видима) асоціація жінок з відомими
пращурами.
Хоча численні дослідження підтвердили, що мовний сексизм частіше спрямований на жінок, ніж на чоловіків, випадки мовної дискримінації чоловіків трапляються також. Зокрема, вчені називать три види дис-
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кримінації чоловіків, серед яких він називають мову, що виключає чоловіків; мову, що обмежує гендерні ролі
чоловіків і негативні стереотипи про чоловіків, які є надзвичайно образливими та потенційно небезпечними.
Як приклад виключення чоловіків можна навести такі вислови, як «матері та їхні діти» та «невинні жінки й
діти», коли йдеться про жертв серед мирного населення під час війни. Також й інші вислови – «жертва насилля», «жертва зґвалтування» – часто мають на увазі лише жінок, хоча в світі існує безліч чоловіків – жертв
насилля, зокрема в тюрмах. Той факт, що чоловіки часто зазнають насилля від рук інших чоловіків, не означає, що через це, як дехто вважає, вони перестають бути жертвами сексуального насилля. А такий вислів, як
«жінки та діти, що зазнають знущання в сім’ї, не припускає можливості, що самі чоловіки можуть зазнавати
насилля в сім’ї. Крім того, не лише чоловіки знущаються над дітьми в сім’ї, як свідчить статистика, у США
матері частіше за чоловіків знущаються над дітьми. Дослідники мови – чоловіки вважають несправедливим,
що багато слів на позначення злочинців не мають відповідних форм жіночого роду, хоча жінки теж скоюють
ці злочини (злочинець, крадій, ґвалтівник, шантажист, шахрай).
Наявні стереотипи забороняють чоловікам бути слабкими, проявляти емоції. Зокрема, спокійного, неагресивного й емоційного хлопчика називають «маминим синком» та іншими образливими словами. А чоловіків,
які виявляють слабкість, проявляють емоції, часто підозрюють у нетрадиційній сексуальної орієнтації. Згідно
з наявними традиціями, чоловік повинен бути успішним у професійній сфері, забезпечувати жінці й дітям достаток. Якщо чоловік не може (або не хоче) цього робити, на нього чіпляють ярлик – «невдаха».
Іншим прикладом сексизму, спрямованого проти чоловіків, є слова, пов’язані зі сферою батьківства та виховання дітей. Чоловіків ображає те, що їх інколи вилучають з процесу виховання дитини, повсякчас говорячи
про труднощі та проблеми одиноких матерів, забуваючи про те, що дитину може також виховувати одинокий
батько.
Підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що гендерні відмінності між чоловіками та жінками,
безперечно, суттєві і значущі, але не такі вже великі, щоб особи різної статі не могли дійти порозуміння.
Багато факторів та обмежень впливають на людину з самого народження, чим змінюють поведінку чоловіків
і жінок. Мова може йти лише про типові риси чоловічого та жіночого мовлення, головним критерієм комунікативної поведінки яких є саме стереотипні уявлення про комунікативні ролі чоловіка й жінки в просторі
міжмовної комунікації. Можна стверджувати, що особливості спілкування як жінок, так і чоловіків суттєво
залежать від ситуації спілкування, зокрема від статі співрозмовників, а також від теми розмови.
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Структурно-стилістичні особливості скорочень
у німецькому газетному тексті
У статті проаналізовані функціонально-стилістичні особливості скорочень у німецькому газетному тексті та з’ясована роль скорочень у формуванні газетного тексту.
Ключові слова: скорочення, газетний текст, антропоніми, топоніми, терміни, апокопа, синкопа, багатосегментне скорочення.
В статье проанализированы функционально-стилистические особенности сокращений в немецком газетном тексте и определена роль сокращений в формировании газетного текста
Ключевые слова: сокращение, газетный текст, антропонимы, топонимы, термины, апокопа, синкопа,
многосегментное сокращение.
The article analyzes the functional and stylistic features of shortenings in German newspaper texts and clarifies
their role in the formation of newspaper texts.
Key words: shortening, newspaper text, anthroponyms, toponyms, terms, apocope, syncope, multi-segment shortening.

Функціональні особливості скорочень у газетному тексті зумовлені і специфікою самого тексту та його
побудови, і характерними ознаками скорочень. Тому аналіз їхнього функціонування у газетному тексті має
охоплювати ці обидва ракурси.
Метою пропонованої статті є проаналізувати функціонально-стилістичні особливості скорочень та простежити особливості їхнього вживання у газетному корпусі. Матеріалом дослідження слугували дві щоденні
газети «Frankfurter Allgemeine Zeitung» та «Süddeutsche Zeitung» з першої по останню сторінку, предметом
дослідження виступили функціональні, стилістичні та структурні особливості скорочень та статей, у яких
вони зустрічаються. Зростання кількості скорочень на шпальтах газет, розширення та зсув їхніх значень зумовлює актуальність такого дослідження. На основі проаналізованого матеріалу можна констатувати, що скорочення присутні майже в усіх сферах суспільного життя – політиці, економіці, культурі, спорті, медицині,
юриспруденції, про що свідчить частота їхнього вживання. Головні тематичні групи, до яких належать фрагментовані одиниці, – це антропоніми (Ben ⇐ Benjamin, Bert ⇐ Bertram, Basti ⇐ Sebastian, Kati ⇐ Katarina,
Loni ⇐ Appolonius); топоніми (Alex ⇐ Alexanderplaz, BRD ⇐ Bundesrepublik Deutschland, USA United States (of
America)) та терміни (DAX ⇐ Deutscher Aktienindex, HIV ⇐ Human Imundeficiency Virus, Tb(c) ⇐ Tuberculose,
MSV ⇐ Münchener Sportverein, Fifa ⇐ Fußballverband). Окрім скорочених одиниць, які можна розподілити за
сферами їхнього вживання, наявні одиниці, що можуть вживатись у декількох або в усіх з названих груп (Profi,
Auto, Akku, GmbH, AG, AK та ін.). Які скорочення побутують у конкретних рубриках газети, залежить від газетної статті, її цільової аудиторії, рубрики, комунікативної мети тощо.
Скорочені одиниці – антропоніми – це односегментні скорочення, переважно апокопи (Max ⇐ Maxin,
Ben ⇐ Benjamin, Bert ⇐ Bertram) та синкопи (Basti ⇐ Sebastian, Loni ⇐ Appolonius). До числа антропонімів у широкому розумінні відносимо також назви представників певних народностей (Ami ⇐ Amerikaner, Ösi
⇐Österreicher):
Am 10. April kämpft Wladimir Klitschko in Las Vegas gegen den Ami Lamon Brewster um den WM-Titel der WBO
[7, с. 9].
Переважно до односегментних скорочень належать топоніми (Alex), хоча є серед них і багатосегментні
складені скорочення (USA, DDR).
Das Ende der DDR deutete sich auch an der Zahl der Bausoldaten an [6, с. 4].
Аналізуючи газетний корпус, можна дійти висновку, що багато скорочень, які вживають у певних професійних сферах є термінами. Вони сприймаються як загальновживані поняття (Kino ⇐ Kinematograph, Foto ⇐
Fotografie, E-Mail ⇐ Electronicmail, O-Ton ⇐ Originalton, TÜV ⇐ Technischer Überwachungsverein). Ці скорочені
слова створені для спрощеної вимови громіздких композитів чи словосполучень. За широкого розповсюдження складноскорочених слів та при тривалому їх вживанні у мові може поступово встановитись безпосередній
зв’язок між звучанням та значенням фрагментованої одиниці, яка сприймається реципієнтом без декодування
[3, с. 63]. Хоча досить важко сказати, скільки є галузей, де ці терміни використовують, на основі газетного
тексту виділяємо наступні групи: а) політичні (SPD ⇐ Sozialdemokratische Partei Deutschlands, FDP-Politiker
⇐Politiker von Freisinnig-demokratischer Partei der Schweiz), б) медичні або хімічні (HIV ⇐ Human Imundeficiency
Virus, Tb(c) ⇐ Tuberculose, Pulle ⇐ Ampulle, Sani ⇐ Sanitäter), в) технічні (Prolog ⇐Programming in Logic, Btx
⇐ Bildschirmtext), г) спортивні (Schiri ⇐ Schiedsrichter, MSV ⇐ Münchener Sportverein, Fifa ⇐ Fußballverband,
WM ⇐ Weltmeisterschaft), д) фінансові (BKG ⇐ Bankenfachverband Konsumenten- und gewerbliche Sachkredite,
DAX ⇐ Deutscher Aktienindex), е) юридичні (RMG ⇐ Rechtsmittelgesetz, OLG ⇐ Oberlandes Gericht, BGH ⇐
Bundesgerichtshof), є) військові (ABC-Waffe ⇐ atomare, biologische und chemische Waffe), ж) релігійні (Labi ⇐
Landesbischof).
За черговістю вживання переважають у газетному тексті політичні терміни і пов’язано це не стільки з тим,
що їх існує занадто багато у мові, але й зі специфікою газети, яка покликана у першу чергу висвітлювати політичне життя світу. Через особливу увагу тематики «здоров’я», «лікування», «захворювання» у засобах масової
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комунікації на другому місці за популярністю є терміни з медицини та хімії. На третьому місці серед проаналізованого корпусу містяться скорочення-терміни, які походять із галузі техніки та інформатики. Підвищення
рівня життя означає розквіт технічного прогресу та відкриває нові шляхи, невідомі до сьогоднішнього дня
можливості для людства, оскільки у повсякденному житті ми не можемо обійтись без різних технічних засобів. Наступну тематичну групу формують спортивні терміни, а також для сучасного читача газети важливими
є економічні, фінансові теми, тому ці групи містять приблизну однакову кількість фрагментованих одиниць.
Знаходять свого читача статті на юридичну, військову чи релігійну тематику, у яких знову ж зустрічаємо відповідні скорочення-терміни.
Що ж до головних структурних елементів сучасних газетних текстів, то ними є, як відомо, заголовок, зачин, корпус і кінцівка. Скорочення активно побутують у всіх цих компонентах.
Доволі часто скорочення задають тему у заголовку тексту. При цьому спостерігається певна закономірність: у заголовках частіше трапляються скорочення, а у першому реченні зачину тексту – повний його еквівалент: напр., у заголовку: Beck: Verbot der NDP prüfen. Зачин: Der SPD-Vorsitzende Beck hat eine Initiative zum
Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands angekündigt… [6, c. 1]. Рідше трапляються приклади,
коли у тексті після скорочення, у дужках, міститься базова лексема, напр., …Die EZB (Europäische Zentralbank)
... [7, c. 21].
Катафоричне вживання скорочення у наступному прикладі слугує засобом привертання уваги читача, а наступне розгортання в тексті повного еквівалента, почергово зі скороченням, виконує інформативну функцію.
IAEA-Inspekteure verlassen Nordkorea
Vier Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben am Donnerstag Nordkorea verlassen.
Nach Angaben eines IAEA-Sprechers hatten sie zuvor alle Siegel von den Atomanlagen im Atomzentrum Yongbyon
entfernt und die Überwachungskameras abgestellt. Das kommunistische Regime in Nordkorea hatte am Dienstag
die Zusammenarbeit mit IAEA aus Empörung über eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zum Start einer Rakete
Anfang des Monats beendet und die Inspekteure ausgewiesen [7, c. 8].
Наступний приклад ілюструє розподіл скорочень у структурі тексту:
Reederei NCL steht zu Lloyd-Werft
Bremerhaven (AP) – Die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) hat sich hinter die insolvente Lloyd Werft in
Bremerhaven gestellt. NCL werde den Umbau des von ihr in Auftrag gegebenen Kreuzfahrtschiffes «Pride of America»
weiter vorantreiben, teilte das Unternehmen mit. Bei einem Treffen zwischen Vertretern von Werft und Reederei an
diesem Mittwoch werde es um die Fertigstellung der «Pride of America» gehen. Das Schiff ist noch im Rohbau und
war am 14. Januar am Kai der Werft im Sturm voll Wasser gelaufen und teilweise gesunken.
Bislang sei die Reederei ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nachgekommen und werde
dies auch zukünftig tun, betonte NCL zudem [7, с. 20].
Заголовкове складноскорочене слово NCL задає тему газетного повідомлення, виконуючи цілу низку фукцій – графічно-виокремлюючу, номінативну, інформативну та емоційну. Розгортка та скорочення у зачині продовжує тему. Корпус та кінцівка також містять скорочення NCL, яке завершує тему, ініційовану в заголовку
скороченням.
Ознакою кожного газетного тексту є його комунікативне спрямування. Якщо воно притаманне тексту
загалом, то мова йде про текстове комунікативне спрямування. Воно повідомляє про те, як автор скеровує
свій текст на реципієнта, для чого служить певне висловлювання у заданій ситуації, яку комунікативну роль
можна надати цій ситуації в актуальному використанні тексту» [5, с. 63]. Комунікативне спрямування тексту
пов’язане безпосередньо з функціями тексту. Оскільки матеріалом дослідження є два великі загальнонімецькі
щоденні видання, то основною функцією таких газет є інформативна. До інформативного типу газетних текстів належать кореспонденція, репортаж, повідомлення, інтерв’ю тощо, для яких характерний розгляд якоїсь
події, актуального факту. Матеріал пропонованого дослідження представлений насамперед цим класом, який
позначено загальною назвою «кореспонденція» (новини).
Однак функціонування скорочень простежено і в двох інших газетно-публіцистичних жанрах – аналітичному (коментар, стаття, рецензія, лист, огляд), який аналізує низку фактів у більшому часовому просторі, та
художньо-публіцистичному (нарис, фейлетон), з характерним насиченням образно-виражальних мовних засобів.
Специфічною ознакою газетних текстів інформаційного жанру вважають їхню побудову за принципом
«перевернутої піраміди» [4, с. 22], коли на початку повідомлення подається найважливіша інформація, а подробиці, менш важливі для розуміння суті справи, вводяться в подальшому викладі тексту. Функціональною
особливістю скорочень якраз і є їхня активна участь у формуванні піраміди. Наступний приклад фіксує таку
конфігурацію:
RAF hat nichts zu verbergen
Die RAF-Urteile zeugen von einem hohen rechtsstaatlichen Niveau.
Geheim waren die RAF-Urteile nie. Sie sind – wie jedes andere Urteil auch – nach öffentlicher Verhandlung
im Namen des Volkes ergangen. Dass die Bundesanwaltschaft sie zunächst nicht freigeben wollte, liegt an den neu
aufgenommenen Ermittlungen. Die Urteilgründe sind schon zuvor in zahlreiche Veröffentlichungen eingeflossen. Es
konnte nun gleichwohl der Eindruck entstehen, die Justiz habe etwas zu verbergen – dabei ist das Gegenteil der Fall
[6, с. 8].
Скорочення RAF у заголовку ініціює тему наступного повідомлення, яке в стислому вигляді містить зачин.
Корпус тексту також починається зі згаданого скорочення. У подальшому викладі деталізується суть справи,
головний зміст якої читачеві вже відомий.
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Здатність похідного слова до згорнутої подачі ситуації забезпечує його використання у структурі зазначеного типу побудови газетного тексту.
Ця ж властивість скорочень пояснює і їх вживання у газетних текстах, побудованих за «гвинтовим принципом» [1, с. 83], коли інформація пропорційно розподіляється по всіх структурних частинах повідомлення, але
її домінанта перебуває на початку:
«Große Versäumnisse bei der CIA»
Eine interne Untersuchung des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes hat schwerwiegende Versäumnisse von
vielen Mitarbeitern und der Führung des Dienstes vor den Anschlägen von 11. September 2001 kritisiert. «Der Dienst
und seine Mitarbeiter haben ihre Verantwortung nicht in befriedigender Art und Weise erfüllt», heißt es in dem schon
vor zwei Jahren erstellten klassifizierten Bericht des CIA-Generalinspekteurs, dessen Zusammenfassung in der Nacht
zum Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Führung der CIA unter dem damaligen Direktor George Tenet habe nicht alle
ihre Möglichkeiten bei der Bekämpfung von Al Qaida ausgeschöpft und nie einen umfassenden Plan verfasst, wie die
Organisation zerschlagen werden könnte [6, с. 1].
Правильне структурне формування газетного тексту значною мірою зумовлює його прагматичну успішність. Однак ще важливішим елементом масмедійного тексту є його мова і ті засоби, які забезпечують виконання головних функцій цього типу тексту – інформаційної та експресивної.
На стилістику публіцистичного, насамперед газетного мовлення, суттєво впливає масовий характер комунікації, адже газета – це типовий засіб масової інформації, а ознака масовості стосується адресата – читача і
адресанта – самої газети, що виявляється, зокрема, у використанні узагальненої подачі осіб, подій, відношень:
Durch die Konzeption als Studentenapartmens mit Dienstleistungen unterliege das Konzept weder dem Mieterschutznoch dem Mieterhöhungsgesetz. Per Handy könne sich jeder Studi über einen auch auf Werbemitteln der Alfa Fides
enthaltenen Strichcode in das System einklicken und erhalte eine Übersucht über das Angebot [6, c. 39].
Усічення Studi, вжите в супроводі займенника jeder, виконує саме таку, узагальнюючу функцію.
Скорочення активно реалізують такі стилетвірні ознаки газетного тексту, як документалізм, побутуючи в
якості термінів та професіоналізмів, напр.:
Deutschland ist gut platziert
Bitkom (⇐ Bundesverband Informationswirtschaft, Telekomunikation und neue Medien автор.) sieht bei einigen
ITK-Technologien aber Nachholbedarf / PC-Katastrophe an Schulen […]. Eine gute Figur macht Deutschland
nach der vom Bitkom erstellten neuen Studie bei der elektronischen Geschäftsabwicklung (E-Commerce), bei
den Breitbandanschlüssen über das Telefon (DSL-Technik) sowie bei der Mobilkommunikation. Die nächste
Mobilfunkgeneration UMTS steckt laut Berchtold in den Startlöchern, ebenso wie der drahtlose Internet-Zugang
mit Hilfe der WLAN-Technologie an Plätzen wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Hotels (so genannte Hotspots).
Nachholbedarf gebe es beim interaktiven digitalen Fernsehen sowie bei Breitband-Internetanschlüssen über die TVKabelnetze. […].Deutschland verliert zunehmend als Standsort für die Computerproduktion an Bedeutung. Zu der
Einschätzung kommt Bitkom [7, c. 18].
Скорочені одиниці Bitkom, DSL, WLAN, UMTS зрозумілі фахівцям інформаційної чи технологічної галузі,
проте не доступні пересічному непідготовленому до теми читачу. Скорочення набувають ознак професійної
лексики, чим додають тексту і документалізму, і конкретики, і цільового призначення.
Окремі скорочення вживаються як професіоналізми в медичній сфері: Pneu ⇐ Pneumatik – пневматична шина, Op-Schwester ⇐ Operationsschwester, EKG ⇐ Elektrokardiogramm – ел-грама, Gyn ⇐ Gynäkologie
і т.д.; у техніці – Akku ⇐ Akkumulator, Alu ⇐ Aluminium, Lok ⇐ Lokomotive, Schuko ⇐ Schutzkontaktstecker; у
комп’ютерній галузі – DIN ⇐ Deutsche Industie-Norm, www ⇐ world wide web, Weltweites Warten; у шкільному
та студентському спілкуванні: Mathe ⇐ Mathematik, Franz ⇐ Französich; Late ⇐ Latein, Abi ⇐ Abitur; Uni ⇐
Universität, Wiwi ⇐ Wirtschaftswissenschaft; у військовій справі – Sani ⇐ Sanitäter; Kapleu ⇐ Kapitänleutnant
тощо. Вживання цих скорочень надає мові певного соціального колориту і може слугувати засобом гумору та
сатири. Очевидно, часткові скорочення, які простежуються у газетній лексиці, можуть нести певне евфемістичне навантаження. Таким способом автори намагаються приховати негативний зміст, що приховується за
повним словом чи словосполученням, надати слову «ділового» відтінку.
Проілюструємо вживання скорочених одиниць у газетних текстах, використання яких несе певне стилістичне навантаження:
Der Name ist kein Geheimnis
Das Trio «Rumpelstilzchen» will sich auf den großen Bühnen etablieren
[…]. Ein Blick in das Programm von «Rumpelstilzchen» verrät eine Menge über das Trio: Sie haben fast 200
Lieder allzeit abrufbereit, die stilistische Bandbreite (von den «Flippers» bis zu Robbie Williams) könnte kaum größer
sein. Wer so viele Stücke spielen kann, muss logischerweise fleißig üben: Die Drei tun das mindestens einmal pro
Woche, vor größeren Auftritten legen sie noch eine Schippe drauf. Eine Demo-CD gibt es auch schon, sie wird zu
Promo-Zwecken vor potentiellen Auftritten an den oder die Veranstalter geschickt und ist natürlich auch bei Konzerten
erhältlich [7, с. V8].
Вжиті скорочення є жаргонізмами музикантів, а їхнє використання у газетній статті додає пожвавлення до
представлення музичного гурту у статті.
У наведеному нижче прикладі журналіст вживає нейтральну форму суддя «Schiedsrichter» у власному тексті, а при цитуванні висловлювання футбольного капітана скорочення «Schiri», яке належить до жаргонізмів:
Tumulte auf dem Feld, zehn Minuten Nachspielzeit, und Betrugsvorwürfe gegen den Schiedsrichter – rund 55 000
Zuschauer in Rades erlebten beim 1:0 (0:0)-Viertelfinalsieg von Gastgeber Tunesien über den Senegal das erste
Skandalspiel des Afrika-Cups. […].Während neben dem Coach auch der aufgebrachte Diouf nach dem Spielende
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vom Schiedsrichter ferngehalten werden musste, fand der Kapitän versöhnliche Worte: «Der Schiri hat einen Fehler
gemacht, aber niemand ist perfekt. Wahrscheinlich hat er es nicht gesehen» [7, c. 31].
Скорочення можуть розрізнятись у вживанні слів на території Німеччини. Зокрема, слова Fla та Flab
⇐Fliegerabwehr, де «Flab» – південнонімецьке, Hausi ⇐ Hausaufgabe i Schandi ⇐ Gendarm, вживаються лише
на півдні Німеччини.
Очевидно, що скорочення існують паралельно з їх вихідними формами. Так, у мові вживаються як Alu, так
і Aluminium, як U-Bahn так і Untergrundbahn. Однак, таке паралельне існування скорочення та базової лексеми
водночас зі спільним, притаманним їм обом значенням властиве не усім скороченням. Наприклад, скорочення
Ober ⇐ Oberkellner цілковито витіснило із вжитку базову лексему. Сьогодні воно має значення лише офіціант,
а раніше це слово означало ще й Oberkellner – старший офіціант. Деякі інші редуковані одиниці увійшли
до складу німецької мови вже як скорочення, тобто їх запозичили як скорочення, і в німецькій мові немає
відповідника базової лексеми. Усічення Profi ⇐ Professional – запозичення з англійської мови, мало значення спортсмен-професіонал. У німецькій мові це скорочення почали застосовувати не лише у спорті, а й для
характеристики кваліфікованих працівників багатьох сфер діяльності. Аналогічно потрапили в німецьку мову
і скорочення: Moped ⇐ motor-assisted; Motel ⇐ motor +hotel; Para, Paras ⇐ parachute + troop – парашутні
частини, Pop ⇐ popular і похідні від цього часткового усічення слова – Pop-Artist, Pop-Sänger, Pop-Musik.
Зсув значення у порівнянні між повною та скороченою формами унаочнює наступний приклад, де скорочення BMW не вживається у первинному позначенні заводу, а означає продукт, що випускається на цьому
заводі:
Sein Wagen prallte gegen einen Audi und stieß anschließend noch gegen einen Fiat. Dessen Fahrer hatte die
Gefahr zwar in letzter Sekunde erkannt, Gas gegeben und war auf den Mittelstreifen ausgewichen, um nicht von dem
BMW erfasst zu werden [6, с. C5].
Ця ж властивість простежується і у наступному прикладі, де скорочення TÜV не має прямого трактування
як Technischer Überwachungsverein, а як певний вид контролю.
Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was die katholischen Bischöfe kürzlich gefordert haben: Eine Art SozialTÜV, der alle zwei Jahre erneuert werden müsste, um herauszufinden, wo staatliche Sozialpolitik falsch läuft. Für
diese Forderung bekamen die Bischöfe Beifall von der CSU, was allerdings kein Wunder ist, da die Forderung der
Kirchenmänner an die Adresse der Bundesregierung in Berlin gerichtet war. Der bayerische Sozialreport 1999 hat
freilich gezeigt, dass auch im Freistaat ein regelmäßiger Sozial-TÜV hilfreich wäre [7, с. 58].
Можна виокремити ще дві особливості утворення скорочень, які зумовлюють використання у рекламних
цілях. До скорочення може виникати негативна паралельна форма, що погіршуватиме імідж, або навпаки, позитивного трактування може набути скорочений варіант. Наприклад, скорочення AEG, базова лексема якого
⇐ Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, має також трактування Aus Erfahrung gut, а ZVS ⇐ Zentralstelle für die
Vergabe von Studienplätzen має іронічне трактування Verschickungs-Versteckungsstelle.
У текстах мас-медіа журналісти використовують також специфічне написання скорочень. Так, замість слова Beerdigung знаходимо – BRDigung, замість скорочення PSO (⇐ Passauer Studentenorchester) у тексті написано P SOlisten. Цей стилістичний прийом відіграє певну роль у сприйнятті уривку, маючи іронічно-сатиричне
навантаження.
Тож скорочення можуть виконувати в тексті, як й інші лексичні одиниці, низку стилістичних функцій. Їхня
здатність конденсувати у короткій формі великий обсяг інформації знаходить широке застосування в газетному тексті, характерною рисою якого є компактний виклад найважливішого змісту. Фрагментовані одиниці
беруть активну участь у наданні тексту особливого стильового забарвлення, вони формують соціальні жаргонізми, слова-табу, вульгаризми. Вживання соціально-диференційованих скорочень маркує фахові тексти.
Скорочені лексичні одиниці – один із можливих шляхів формування газетного тексту. Вони слугують будівельним матеріалом каркасу газетного тексту, вживаються у заголовку, зачині, корпусі та кінцівці медіа тексту,
реалізують типові моделі побудови цього виду тексту.
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АЛОФОНІЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ УВУЛЯРНОЇ ЩІЛИННОЇ ФОНЕМИ /r/
У НІМЕЦЬКОМУ, АВСТРІЙСЬКОМУ ТА ШВЕЙЦАРСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Статтю присвячено дослідженню діапазону алофонічного варіювання фонеми /r/ у підготовленому мовленні носіїв національних варіантів німецької мови у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вивчено вплив позиційно-комбінаторних умов на артикуляторні й акустичні характеристики алофонів сонорної /r/, встановлено
головний орфоепічний варіант приголосної /r/ у мовленні німців, австрійців і швейцарців.
Ключові слова: національний варіант мови, алофон, диференційна ознака, спектральні характеристики
приголосних.
Статья посвящена исследованию диапазона аллофонического варьирования фонемы /r/ в подготовленной
речи носителей национальных вариантов немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии. Определено влияние позиционно-комбинаторных условий на артикуляторные и акустические характеристики аллофонов сонорной /r/, установлен главный орфоэпический вариант согласной /r/ в речи немцев, австрийцев и швейцарцев.
Ключевые слова: национальный вариант языка, аллофон, дифференциальный признак, спектральные характеристики согласных.
The article deals with the research of the allophonic variability range of the phoneme /r/ in prepared speech of
German, Austrian and Swiss German native speakers. The influence of positional and combinatorial conditions on
the articulatory and acoustic characteristics of the sonorant /r/ allophones has been established, the main orthoepic
variant of the consonant /r/ in the speech of German, Austrian and Swiss German native speakers has been revealed.
Keywords: national variety of a language, allophone, distinctive feature, spectral characteristics of consonants.

Варіативність, як об’єктивна властивість фонологічної системи мови, зумовлюється не лише внутрішньолінгвістичними, але й позамовними чинниками, що впливають на внутрішні закони мови, прискорюючи чи
сповільнюючи їх [6, с. 87]. Значущим фактором варіативності сучасної німецької мови загалом та її фонологічної системи зокрема є національна гетерогенність – існування рівноправних національних варіантів (далі
– НВ) німецької мови в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Аналіз фонемного інвентарю системи німецького
консонантизму передбачає виявлення загальних і національно детермінованих рис, які визначають закономірності функціонування приголосних у німецькому, австрійському та швейцарському мовленні, що і становить
мету пропонованої статті.
З-поміж інвентарю приголосних фонем німецької мови детального розгляду потребує увулярна щілинна
фонема /r/, яка, відповідно до даних орфоепічного словника «Deutsches Aussprachewцrterbuch» (2009), відзначається ідентичністю алофонічного варіювання в усіх трьох НВ німецької мови. Однак функціональне навантаження її факультативних реалізацій виявляє певну національну специфіку: головним орфоепічним варіантом
фонеми /r/ в німецькому стандартному мовленні визнається дзвінкий увулярний фрикативний [ʁ] [7, c. 85],
у той час як провідний алофон приголосної /r/ австрійського НВ представлений увулярним вібрантом [ʀ]
[7, c. 244], а найбільш поширеною консонантною реалізацією сонорної /r/ у мовленні швейцарців є передньоязиковий дрижачий [r] [7, c. 266].
Втім, як правило, кодифікація не цілком відповідає реальній вимовній нормі, що зумовлюється її ретроспективністю, орієнтацією на зразки, хронологічно віддалені від сьогодення [1, с. 12]. Відтак, актуальним завданням вбачається проведення інструментального дослідження, яке дозволить здійснити об’єктивний опис
фонетичних характеристик приголосної /r/ у мовленні носіїв німецької мови в Німеччині, Австрії та Швейцарії.
Матеріалом дослідження слугували записи текстів підготовленого мовлення (читання оповідань Леонгарда Тома) викладачів німецької мови Німеччини, Австрії та Швейцарії (n=9), які походять з Гамбурга, Відня
та Аарау.
Слуховий та акустичний аналіз реалізації фонеми /r/ в підготовленому мовленні німців, австрійців і швейцарців дозволив виявити діапазон алофонічної варіативності сонорної /r/, а також встановити певні розбіжності кодифікованої орфоепічної норми з реальною вимовною дійсністю.
Таблиця 1 містить дані щодо розподілу алофонів щілинної /r/ в інтервокальній позиції, перед та після наголошених голосних в оточенні шумних і сонорних приголосних та в абсолютному кінці фонетичного слова (АК).
Як випливає з табличних даних, домінуючим способом творення алофонів фонеми /r/ як у німецькому, так
і в австрійському НВ німецької мови є щілинний характер вимовляння в превокальній та інтервокальній позиціях, де щілинні відтінки складають від 89% до 100% усіх реалізацій сонорної /r/ у мовленні німців, сягають
83 – 100% у мовленні австрійців. Натомість вібрантна артикуляція відзначається обмеженістю, оскільки увулярний дрижачий [ʀ] лише поодиноко зустрічається під синтагматичним наголосом, не перевищуючи 2,3%
реалізацій приголосної /r/ в німецькому й австрійському вимовлянні, а найбільша частка передньоязикового
багатоударного вібранта [r] в мовленні австрійців становить 3,3%.
Навіть у сильній фонетичній позиції приголосної /r/ – перед наголошеним голосним, має місце елізія консонантних сегментів, яка сягає 8,7% реалізацій щілинної після дзвінких шумних приголосних у німецькому
НВ, 13,3% випадків – в австрійському НВ, наприклад und  ˈBruno [ˈb()uːno].
© Т. М. Сольська, 2014
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Таблиця 1
Реалізація щілинної фонеми /r/ в мовленні носіїв національних варіантів німецької мови у Німеччині
(НВН), Австрії (НВА) та Швейцарії (НВШ) (у %)
превокальна
після приголосних
шумних

глухими

дзвінкими

0,8

43,5

75

55,6

6,6

-

1,6

-

22,1

25

34,4

-

-

-

2,4

ɣ

НВН

/r/
НВА

НВШ

сонорними

інтерквоальна

ʁ

сонорних

Ало
фони

дзвінких

НВ

поствокальна
перед приголосними
шумними

глухих

Фонема

Позиція

АК

ʁ̥

3,3

10,7

-

1,2

4,9

-

-

-

ɣ̊

-

6,2

-

-

-

-

-

-

χ

18,7

-

-

4,4

-

-

-

-

x

72,3

6,5

-

1,1

1,6

-

-

-

ʀ

0,8

2,3

-

1,1

-

-

-

-

ɐ̯

-

-

-

23

64,3

42,2

90,2

()

4,1

8,7

-

2,2

63,9

35,7

56,2

7,4

ʁ

12,2

50

54,5

78,3

25,3

12,5

14,4

-

ɣ

11

16,7

36,4

11,7

-

-

-

-

ʁ̥

6,1

-

1,7

2,4

-

-

-

ɣ̊

-

10

-

-

-

-

-

-

χ

12,2

-

-

-

8,4

-

-

-

x

47,6

6,7

9,1

3,3

6

-

-

1,8

r

1,2

3,3

-

-

-

-

-

-

ʀ

1,2

-

-

-

1,2

-

2,3

-

ɐ̯

-

-

-

-

26,5

50

40

87,7

()

8,5

13,3

-

5

30,2

37,5

43,3

10,5

r

63

55,2

66,7

-

2,1

27,3

2,2

-

ɾ

24,7

44,8

33,3

100

23,4

63,6

70,5

23,8

ɾ̥

2,5

-

-

-

63,8

9,1

9,1

33,3

ɹ̥

8,6

-

-

-

8,5

-

-

33,3

ɐ̯

-

-

-

-

-

-

-

4,8

()

1,2

-

-

-

2,2

-

18,2

4,8

Поствокальна позиція характеризується максимальним проявом вокалізації [ɐ] та елізії [()] алофонів фонеми /r/ на тлі суттєвого зменшення кількості її консонантних реалізацій. Вокалізований алофон [ɐ̯] набуває
найбільшого поширення після довгих голосних в абсолютному кінці фонетичного слова (90,2% для НВ у
Німеччині, 87,7% – для НВ в Австрії), приміром sind  ˈleer [leːɐ̯], noch  ein  ˈTor [toːɐ̯]. Натомість поствокальна позиція перед наступним приголосним сегментом сприяє збільшенню частки елідованих алофонів
сонорної /r/ (до 63,9% у мовленні німців, до 43,3% – в австрійському вимовлянні): na  ˈwartet [ˈvaː()tət], kein
 ˈWort [ˈvɔː()t].
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Фрикативні алофони приголосної /r/ варіюють за місцем артикуляції між велярними [ɣ], [ɣ ̊], [х] відтінками, загальний коефіцієнт яких у пре- та інтервокальній позиціях становить 41,9% у мовленні німців, 38,1% – у
мовленні австрійців, наприклад von  seiner  ˈFrau [ˈfxao], so  ˈbrav [bɣaːf], та увулярними варіантами
[ʁ], [ʁ̥], [χ] (53,3% і 53,8% відповідно), як-от in  einem  ˈRaum [ˈʁaom], man  freut [ˈfʁ̥ɔøt]  sich, ist
 ˈkrank [ˈkχaŋk]. Значний відсоток вживання велярних алофонів [ɣ], [ɣ̊], [х], типовий і для дикторів-німців, і
австрійців, зумовлюється, з одного боку, комбінаторним впливом голосних переднього ряду і передньоязикових приголосних, з іншого, пов’язаний зі збільшенням ступеня проточності під час вимовляння звуків через
загальне ослаблення артикуляції [5, с. 121-122].
З-поміж велярних відтінків щілинної /r/ превалює задньоязиковий глухий фрикативний [х], найбільш поширений після глухих шумних приголосних (72,3% для НВ у Німеччині, 47,6% – для НВ в Австрії), приміром
meine  ˈFreunde [ˈfxɔøndə], schrecklich [ˈʃxɛklɪç], kein  ˈTraum [ˈtxaom]. Водночас найбільш розповсюдженим увулярним алофоном є дзвінкий щілинний [ʁ], на який припадає 55,6% усіх реалізацій фонеми /r/ в інтервокальній позиції у мовленні німців, 78,3% – у мовленні австрійців, наприклад bei  ˈDoris [bae ˈdoːʁɪs],
ins  ˈBüro [byˈʁoː].
Максимальною нестабільністю вияву характеризується диференційна ознака увулярної щілинної фонеми
/r/ «участь голосових зв’язок«. Зазначена теза підтверджується такими модифікаційними явищами сонорної
/r/ в німецькому й австрійському підготовленому мовленні, як часткове оглушення дзвінких приголосних [ʁ],
[ɣ] до напівдзвінких ненапружених алофонів [ʁ̥], [ɣ̊], або повна втрата ними дзвінкості до появи глухих напружених варіантів [χ], [х]. Слід зазначити, що розподіл дзвінких [ʁ], [ɣ], частково оглушених [ʁ̥], [ɣ̊] і глухих
алофонів [χ], [х] значною мірою детермінований комбінаторними умовами реалізації щілинної /r/. Так, частота вживання дзвінких алофонів [ʁ], [ɣ] після дзвінких шумних становить 71,8% в німецькому НВ, 66,7% – в
австрійському НВ і є максимальною в інтервокальній позиції (90%) та після сонорних приголосних (100% і
90,9% відповідно).
Натомість після глухих проривних і щілинних переважають частково оглушені [ʁ̥], [ɣ̊] та глухі напружені
алофони [χ], [х], загальна частка яких дорівнює 65,9% у мовленні австрійців і сягає 94,3% в мовленні німців.
Цей факт дозволяє стверджувати, що процес оглушення дзвінких алофонів головним чином зумовлюється
прогресивною асиміляцією за глухістю. Разом з тим, глухі напружені алофони [χ], [х] зустрічаються навіть в
інтервокальній позиції, де відсоток їхнього вимовляння складає 5,5% у німецькому НВ, 3,3% – в австрійському НВ, приміром nimmt  den  ˈHörer [ˈhøːxɐ]  ab.
Виявлені модифікації чітко корелюють з результатами спектрального аналізу, унаочненими сонаграмами
слів «Freunde» та «Doris» на рис. 1.

Рис. 1 Сонаграми слів «Freunde» (ліворуч) та «Doris» (праворуч) у ПМ диктора К. Ш. (НВА)
Дані сонаграм ілюструють розміщення шумових складових у високочастотному діапазоні спектру приголосних, а також відсутність ЧОТ, що підтверджує повну втрату дзвінкості й реалізацію на місці сонорної /r/
глухого напруженого увулярного щілинного алофона [χ] як після глухого фрикативного [f] у слові «Freunde»,
так і в інтервокальній позиції у слові «Doris».
На відміну від німецького й австрійського НВ, у мовленні швейцарців алофонічний ряд фонеми /r/ представлений виключно передньоязиковими відтінками, з-поміж яких найбільш розповсюджені апікально-альвеолярні вібранти – багатоударний [r] та одноударні дзвінкий [ɾ] і оглушений [ɾ̥]. Попри високий ступінь перцептивної та акустичної подібності наведених вібрантів, механізми їхнього творення дещо відрізняються. М. П.
Карпов, а також О. П. Обручникова та О. М. Кеба зазначають, що артикуляційні відмінності цих звуків полягають не лише в різній кількості вібрацій (ударів), але й більшому ступені напруженості багатоударного алофона
[r] порівняно з одноударним [ɾ], оскільки вимовляння першого потребує сильнішого напруження усього тіла

284

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

язика. Натомість одноударний вібрант [ɾ] відзначається слабкою артикуляцією і реалізується одним коротким
коливальним рухом кінчика язика, який торкається альвеол [2, с. 79; 4, с. 176; 3, с. 89].
Дослідження реалізації сонорної /r/ в мовленні носіїв швейцарського НВ німецької мови дозволило встановити певну залежність дистрибуції багатоударного [r] й одноударних [ɾ], [ɾ̥] алофонів від позиційно-комбінаторних чинників. Зокрема, в позиції перед наголошеним голосним після приголосного переважає багатоударний вібрант [r] (від 55,2% до 66,7%), у той час як інтервокальна позиція відзначається 100% реалізацією
дзвінкого одноударного алофона [ɾ], а поствокальна – максимальним проявом дзвінкого [ɾ] (до 70,5%) й оглушеного [ɾ̥] (до 63,8%) одноударних відтінків, наприклад sehen  so  ˈfremd [ˈfrɛmt]  aus, bei  ˈDoris
[ˈdoːɾis], sieht  ˈgefährlich [gəˈfɛːɾliç]  aus, auf  das  gute  ˈSchwarzbrot [ˈʃvaɾ̥tsbɾot].
Встановлену дистрибуцію алофонів фонеми /r/ можна пояснити тим, що реалізація багатоударного вібранта вимагає значних артикуляторних зусиль: «При сильному напруженні кінчика язика, що протидіє проходженню повітряного струменя, і при сильному поштовху повітря, яке долає цю протидію, закономірною є
багаторазовість дрижання язика, від двох до трьох-чотирьох разів» [2, с. 80]. Відтак, саме в сильній позиції
«приголосний + /r/ + наголошений голосний» спостерігається збільшення частки багатоударних дрижачих
варіантів [r] (від 55,2% – до 66,7%), оскільки під час вимовляння попереднього приголосного з’являється додатковий тиск повітря, необхідний для виникнення вібрації.
Отримані дані слухового аналізу підтверджуються результатами спектрального аналізу. Рис. 2 містить сонаграми слова «grauenhaften» (ліворуч), в якому після зімкненого [g] з’являється багатоударний дрижачий
[r], та слова «Büro» (праворуч), де в інтервокальній позиції має місце одноударний вібрант [ɾ]. Зіставлення
акустичних картин багатоударного [r] й одноударного [ɾ] алофонів дозволяє простежити наявність у обох звуків чіткої формантної структури, характерної для сонорних приголосних. Однак якщо спектральна картина
одноударного дзвінкого [ɾ] є досить рівномірною і відзначається відсутністю різких перепадів інтенсивності
формант, то специфічною особливістю спектру багатоударного дрижачого є [r] наявність періодичних послаблень інтенсивності та формантної структури, які відображені на сонаграмі у проміжках відсутності сигналу
і відповідають артикуляційно моментам «ударів».

Рис. 2 Сонаграми слів «grauenhaften» (ліворуч) та «Büro» (праворуч) у ПМ диктора М. П. (НВШ)
У суцільному потоці мовлення одноударний вібрант [ɾ] може реалізуватися як оглушений алофон [ɾ̥], який є
максимально частотним (63,8%) у поствокальній позиції перед наступним глухим шумним приголосним, приміром muss  ich  ˈwarten [ˈvaɾ̥tn̩], diese  Torte [ˈtɔɾ̥tə], та сягає 33,3% реалізацій фонеми /r/ в абсолютному
кінці фонетичного слова, наприклад auf  die  ˈUhr [ˈuːɾ̥], wie  der  ˈLikör [liˈkøːɾ̥], ein  ˈTor [ˈtoːɾ̥].
Поряд із оглушенням, наявним у мовленні швейцарців є ослаблення одноударного алофона [ɾ], яке призводить до цілковитої втрати приголосним зімкнення і його вимовляння як глухого щілинного [ɹ̥], а не дрижачого
сонанта. У цьому випадку кінчик язика рухається біля альвеол, не торкаючись їх [2, с. 78]. Зазначена модифікація одноударного вібранта з’являється навіть у сильній – превокальній позиції (8,6%), наприклад ˈschrecklich
[ˈʃɹ̥ɛkliç], зустрічається після голосних в оточенні глухих шумних приголосних (8,5%) – na  ˈwartet [ˈvaɹ̥tət],
та найбільш поширена в абсолютному кінці фонетичного слова (33,3%), як-от der  ˈFriseur [fɾiˈzøːɹ̥].
Сонаграма слова «schrecklich», представлена на рис. 3, відображає спірантизацію одноударного вібранта
[ɾ] до щілинного [ɹ̥] під впливом попереднього глухого фрикативного [ʃ]. Акустично наявність спірантизації
виражається у появі високочастотних шумових складових, які рівномірно розподіляються по всьому спектру
приголосного. Відсутність ЧОТ свідчить про глухий фрикативний шум звука [ɹ̥].
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Рис. 3 Сонаграма слова «schrecklich» у ПМ диктора М. П. (НВШ)
Характерною рисою підготовленого мовлення швейцарців постає фактична відсутність вокалізації алофонів фонеми /r/ у поствокальній позиції: нескладовий [ɐ̯] наявний виключно в абсолютному кінці фонетичного
слова, де вокалізований варіант [ɐ̯] становить лише 4,8% реалізацій приголосної. Випадіння консонантних
сегментів, що інтенсивно відбувається після голосних у мовленні німців і австрійців, також відзначається певною обмеженістю у мовленні швейцарців: найбільша частка елідованих алофонів сонорної /r/, зафіксованих у
позиції після голосного перед приголосним, не перевищує 18,2% випадків.
З метою визначення головного алофона щілинної фонеми /r/ у досліджуваних НВ німецької мови необхідно встановити загальну частоту вживання її відтінків у підготовленому мовленні німців, австрійців і швейцарців. Представлені на рис. 4 графіки відображають загальний розподіл (у %) всіх 13 алофонів приголосної /r/
у превокальній та інтервокальній (графік ліворуч), а також поствокальній (графік праворуч) позиціях наголошеного складу.

Рис. 4 Розподіл алофонів фонеми /r/ у превокальній,
інтервокальній (ліворуч) та поствокальній (праворуч) позиціях (у %)
Аналіз даних графіків дозволяє простежити, що в німецькому й австрійському НВ німецької мови головним орфоепічним варіантом сонорної /r/ в позиції перед голосним та між голосними виступає дзвінкий увулярний щілинний [ʁ], який визначається найвищим відсотком вимовляння в німецькому (43,7%) та австрійському (48,7%) підготовленому мовленні. Однак у поствокальній позиції домінуючий тип реалізації фонеми
/r/ становить вокалізований [ɐ̯] алофон, частота появи якого максимальна (55% у німецькому НВ, 51% – в
австрійському НВ) порівняно з елідованими та консонантними відтінками.
Отже, для реалізації щілинної /r/ в німецькому й австрійському НВ типовий значний контраст між основним алофоном [ʁ] і варіантом [ɐ̯], що проявляється у позиції після голосних. Натомість найбільш поширеною
реалізацією сонорної /r/ у мовленні швейцарців є дзвінкий одноударний альвеолярний вібрант [ɾ], частота появи якого найбільша як у позиції перед і між голосними, так і після голосних.
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СЕПАРАТИЗАЦІЯ ЯК УНІВЕРСАЛІЯ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ
ФРАНЦУЗЬКОГО МОДЕРНІЗМУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті йдеться про особливості вираження модернізму у різних видах французького мистецтва початку минулого століття. Автор обґрунтовує, що на часі, таке мовне явище як сепаратизація, стає універсалією
художньої картини світу.
Ключові слова: сепаратизація, розчленований синтаксис, живопис модернізму, джазова музика, театр
абсурду, мовна універсалія, картина світу.
В статье идет речь об особенностях выражения модернизма в разных видах французского искусства начала прошлого века. Автор обосновывает, что в данный период, такое языковое явление как сепаратизация,
становится универсалией художественной картины мира.
Ключевые слова: сепаратизация, расчлененный синтаксис, живопись модернизма, джазовая музыка, театр абсурда, языковая универсалия, картина мира.
The article tells about the features of modernism expression in different types of French art of the last century.
The author proves that now such a linguistic phenomenon as separating becomes a universal of the world art picture.
Keywords: separating, disjointed syntax, painting modernism, jazz music, the theater of the absurd, language
universal, world view.

Початок ХХ століття у Франції позначився, з одного боку, бурхливим розвитком науки, техніки, матеріального виробництва, а з іншого, драматизмом у політичній, соціальній та культурній сферах людського
буття. Перша світова війна, що вибухнула між націями, які вважали себе цивілізованими, перетворилася у
довготривалу боротьбу й посилила протиріччя та настрої невіри по відношенню до перспектив європейської
цивілізації. Загальна невдоволеність французького суспільства, відчуження особистості від суспільних інтересів, зростаюча роль у житті людей абстрактного мислення, бунт проти раціонального, виступ проти норм,
традицій, новаторство за будь-яку ціну – ось породження цієї епохи.
Як результат, відбувається певний злам у світовідчуттях людей, проходять очевидні трансформації у їхньому відношенні до дійсності, відчувається загальна дисгармонія, нестабільність сучасного світу. В колах
творчої еліти зростають ідеї песимізму, стурбованості майбутнім, проявляється прагнення до переосмислення
минулого, історико-культурної спадщини, ведуться пошуки особистості свого місця у цьому складному, безмежному та багатогранному світі [3, с. 123]. А тому не дивно, що нове світосприйняття картини світу слугує
фактором формування нової художньої мови у всіх видах мистецтва. Таким новим напрямком у європейському мистецтві, й у французькому зокрема, стає модернізм. Слід зазначити, що модернізм не є однорідною художньою течією і представлений різноманітними школами та угрупуваннями. Не вдаючись у відмінності їхніх програм та маніфестів назвемо лише основні з них: кубізм, дадаїзм, унанімізм, сюрреалізм, експресіонізм,
екзистенціоналізм, абстракціонізм та інші. Париж робиться культурним центром, куди приїжджають художні
діячі з країн Європи, Азії, латинської Америки, США та де формуються основні модерністські принципи.
Спостережено, що в естетиці модернізму початку ХХ століття домінує суб’єктивізм, алогізм, інтуїція. У
різних видах мистецтва цей період відзначається художніми експериментами не лише в плані змісту, але й у
плані форми. Митці винаходять нові виражальні засоби, руйнують канонічні стереотипи, розширюють діапазон жанрів, трансформують композицію і структуру творів, удосконалюють стильові прийоми, розробляють
нові естетичні тези тощо. Приймаючи, як аксіому, думку, що будь-який вид мистецтва ґрунтується на основі
загальної гармонії, авангардисти намагаються перетворити дисгармонію в один із законів своєї творчості.
Узагальнюючи, можна припустити, що у всіх жанрах мистецтва одним із таких стильових засобів, що утворював дисгармонію, слугувала розчленованість (звуків, кольорів, граматичних зв’язків, композиції й тому
подібне) у широкому розумінні цього явища.
Говорячи про розчленованість, надалі ми послуговуватимусь терміном «сепаратизація», що властивий, передусім, синтаксичній будові тексту. Термін сепаратизація походить від фр. séparer, що означає – розділяти,
відділяти, відокремлювати і, на нашу думку, якнайкращим чином відображає сутність основного принципу
модернізму – роз’єднання частин в цілому, виокремлення елементів, порушення загальної структури твору,
що на часі було типовим для різних видів мистецтва. У своєму дослідженні під сепаратизацією, як художньою
універсалією, ми розглядатимемо розрив, роз’єднання будь-яких структур, композицій (мовних, живописних,
звукових, сценічних тощо) з метою передати суб’єктивізм, аритмію, асиметрію художнього твору.
Отже, завданням нашої розвідки є обґрунтувати, що на початку ХХ століття така мовна категорія французького синтаксису як сепаратизація, була властива різним видам художньої творчості (літературі, живопису, музиці, театру тощо), а відтак її можна вважати універсалією художньої картини світу французького
модернізму.
Спочатку, дослідимо яким чином сепаратизація реалізувалась у синтаксисі французької літературної
мови. Відомо, що французькі письменники цього історичного періоду намагались відійти від звичних сюжетних ліній, логіки оповіді, зобразити дійсність через підсвідоме. Модерністи проголошують своїм кредом
суб’єктивізм, інтуїцію, творче прозріння. Вони виступають проти норм та узвичаєності, відмовляються від
класичного художнього досвіду, прагнуть новизни вираження. Відкидаючи розум і логіку, в їх творчості про© О. В. Станіслав, 2014
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являються риси фрагментарності і безсистемності, руйнуються класичні синтаксичні структури, порушується
граматична впорядкованість, з’являються колажність та розчленованість. Літератори винаходять нові виражальні засоби, руйнують канонічні стереотипи, трансформують композицію і структуру творів, удосконалюють стильові прийоми, шукають новітні форми графічного оформлення тексту тощо. Знамените «бачити,
відчувати, виражати» братів Гонкурів – ось завдання будь-якого митця (художника, композитора, актора), що
опановував нові можливості відтворення світу зовнішнього в безкінечних вібраціях, мінливості і світу внутрішнього, що оголював потік емоційності, свідомості й несвідомості.
Французький літературний модернізм представлений такими яскравими постатями як: Г. Аполлінер,
А. Бретон, Л. Арагон, Р. Деснос (дадаїсти), Т. Тзара, П. Реверді (сюрреалісти), М. Пруст (модерністський-імпресіоніст), Ж.-П. Сартр, А. Камю, А. Жід (екзистенціалісти) та інші.
Російський мовознавець В. Руднєв зазначав, що у модерністському тексті домінує стиль потоку свідомості, який відтворює ментальне життя за допомогою зчеплення асоціацій, прямолінійності, обірваності синтаксису, що імітує усне мовлення, внутрішній монолог. Антитрадиціоналізм, алогізм, як принципи мистецтва
цього періоду, знаходять своє безпосереднє відображення у модерністській літературній прозі: порушується
зв’язність тексту, а оновлення мови відбувається насамперед через синтаксичні конструкції, а не через лексику [2, с. 237].
Художня література французьких-модерністів даного історичного часу виокремлюються яскравою синтаксичною специфікою. Розчленовані конструкції створюють розривність тексту, його аритмічність та дисонанс.
Оскільки синтаксично зв’язані компоненти позиційно стають дистанційними, то тим самим вони ускладнюють сприйняття, роблять неоднозначним суть висловлення. Будучи засобом вираження суб’єктивної модальності, сепаратизовані конструкції імітують спонтанність формування і вираження думки, асоціативність мислення [1, с. 98]. Розчленовані структури розмовного синтаксису в текстах письменників-модерністів мають
на меті змоделювати позицію автора, який творить свій світ, у якому все спонтанно, безпосередньо, світ, який
народжується тут і зараз, на очах читача. Наразі, сепаратизовані синтаксичні структури стають невід’ємною
частиною стилю французьких літераторів.
У французькому живописі початку ХХ століття, розвиваючи традиції класичного реалізму, продовжили
свою творчість імпресіоністи. К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега та інші намагались за допомогою гри фарб, світла
відобразити красу світу в простих явищах та предметах, що оточують людину. Водночас відбуваються пошуки нових підходів щодо відтворення сутності буття. Так, приміром, їхній послідовник постімпресіоніст
П. Сезанн робить спроби розсунути горизонти простору. Представники іншого модерністського напрямку
примітивізму (наприклад, ранній А. Матісс) намагаються поглянути на світ дитячими очима, виразити найбільш загальні, всім зрозумілі почуття. У контексті означеної проблеми, на особливу увагу заслуговує книга
А. Матісса «Джаз», що представлена новою технікою малювання – декупаж. Художник складав із вирізок
різних кольорів своєрідні композиції, занурюючись у чистоту кольору. Проте, створивши загальну архітектоніку, А. Матісс дійшов висновку, що не колір відіграє першочергову роль, увагу глядача привертає пошук
змістоутворюючих елементів у складі цілої композиції. Художник намагався спростити мову мистецтва, але
при цьому зберегти всю повноту емоцій та відчуттів. Французькі кубісти (П. Пікассо, Ж. Брак, Ф. Лєже,
Г. Аполлінер, М. Жако) передають не образ, а конструкцію, будову предмету, сконцентровуючись на його
стереометрії.
Характерним породженням живопису початку ХХ століття стали також такі творчі модерністські напрямки як футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм. Футуристи ідеалізували те нове, що принесла в життя людства індустріальна епоха й зображали культуру майбутнього. Абстракціоністи вважали за
необхідне повністю вивільнити мистецтво від необхідності відображення реальності, оскільки це обмежує
свободу творчості художника. Дадаїсти, такі як Т. Тзара, М. Дюшан, заперечували основні цінності цивілізації; у їх творчості переважав гротеск, скептицизм, устремління шокувати публіку найбільш антиестетичними
зображеннями. Експресіонізм характеризується підвищеною емоційністю, що виражається через шаленство
кольорів, звернення до ірраціональності, апокаліптизму. Естетичні погляди сюрреалістів зводились до того,
що художник – це творець, який створює власний світ, надреальність (сюрреальність). Ця надреальність непідвладна законам буденного життя, вона ірраціональна, символічна, відкрита фантазіям, маренням, чуду,
містиці (представники С. Далі, П. Пікассо). Для того, щоб зобразити подібну миттєвість деякі художникисюрреалісти використовували техніку ташизму (роздільні відокремлені мазки фарб). Як бачимо, прослідковується мистецький паралелізм, аналогія: декупаж, ташизм – у картинах художників; сепаратизація – в синтаксисі письменників.
У музичному житті Франції початок ХХ століття також відзначився активізацією пошуку нових стилів та
нових прийомів музичної інтерпретації. Як і в живописі, в музиці започатковується імпресіонізм, напрямок,
що має на меті передати всі тонкощі й складнощі відчуттів за допомогою елегантності, вишуканості звучання.
Композитори-імпресіоністи ідейно були дуже близькі до літературного символізму, досліджували сфери невідомого, таємничого, створювали свій «ідеальний світ».
Через усю музичну творчість цього часу проходить тема великих змін, які мають зруйнувати старий, несправедливий соціальний устрій. Композитори активно експериментують у своїх творах і відкривають нові
грані й можливості музичної мови, образів, фігур. Новий зміст потребує нових музичних форм утілення, а
тому логічним є поява таких модерністських стилів як експресіонізм, авангардизм, джаз і тому подібне.
Представники експресіонізму відтворювали у своїх творах складні, важкі світовідчуття людства, його
біль і страждання, відчай і страх самотності. Основою нового методу написання музики стала додекафонна
система, яка протиставлялась традиційній європейській системі ладів та тональностей. У мистецьких колах
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з’явилось поняття «атональної музики». Сутність такої музики полягала в тому, що акордові співзвуччя (гармонії) зв’язувались між собою довільно, без дотримання суворих правил.
Експресіоністські музичні тенденції продовжили розвивати композитори-модерністи (авангардисти), які
проголосили своїм творчим кредо повну свободу вираження. Музиканти, ігноруючи точні звукові зв’язки,
розробляли новаторську музичну мову, часто недоступну, складну для сприйняття.
Справжнім музичним відкриттям ХХ століття став джаз, який представляв нову естетику, новий образ
світосприйняття, «діалог» різних художніх культур, органічне злиття європейських, африканських та американських традицій. Джаз – це, передусім, імпровізація, мистецтво гри, комунікації, різностороннього спілкування на мові музики. Його сутність полягає не в результаті, а в процесі творення. Говорячи про джазову
імпровізацію, можна провести аналогію із живою, розмовною мовою. Джазова музика – це своєрідне музичне
мовлення, яке також має свій «словник», свої правила використання тих чи інших мотивів, інтонацій, способів
та прийомів їх поєднання. Однак, найважливіше призначення джазової музики, її найбільша заслуга полягають в тому, що це – засіб, мова живого спілкування людей. Джаз, як і синтаксис письменників-модерністів,
як і манера малювати художників-ташистів, мав у своїй основі природні, живі, сепаратизовані структури, що
творяться тут і зараз за допомогою звуків.
Щодо театрального мистецтва, то в період між двома світовими війнами воно переживало етап розквіту.
Реалістична тенденція розвитку театру, що асоціюється з ім’ям К. Станіславського, отримала своє визнання
в багатьох країнах світу. Однак, початок ХХ століття відзначається розробленням сучасних, нестандартних
форм театрального мистецтва, що пов’язано з відмовою від традиційного трактування авторського прочитання тексту, введенням нових символічних персонажів, широким використанням оригінальних прийомів
оформлення сцени; з’являється легкий жанровий театр, зокрема мюзикл.
Широко заявив про себе такий новий напрямок театрального мистецтва, як театр абсурду. П’єси драматургії абсурду (як їх ще називали «антип’єси») були позбавлені звичної логіки та змісту, всі деталі творів
об’єднувались довільно, поза органічними законами, утворюючи на сцені хаос та безглуздя. Власне театр
абсурду звернув увагу на істотні проблеми внутрішнього світу окремої людини, загострив критику автоматизму, міщанства, конформізму, деіндивідуалізації й акомунікабельності сучасного суспільства. Драматурги
мистецтва абсурду (Ежен Йонеско, Артюр Адамов, Семюел Беккет, Фернандо Аррабаль, Жан Жене) у своїх
творах розчленували, сепаратизували життєво цілісні елементи театрального видовища й тим самим порушили їх реальний взаємозв’язок. Поєднання не поєднаного, розділення логічно зв’язного, сюрреалістичного
перенеслось із музики, живопису, скульптури, літератури на сцену. Таким чином, «техніка» сепаратизації
складає на часі й архітектоніку театру абсурду.
Підсумовуючи, можна ствердити, що всі художні тенденції, течії, напрямки у всіх жанрах мистецтва початку минулої епохи мали на меті художньо схарактеризувати такі категорії як свобода вираження, антитрадиціоналізм, алогізм, суб’єктивізм і т. п. Проведений аналіз показав, що, як у французькій літературі, так і у
французькому живописі, музиці, театрі модернізм мав у своїй основі природні, живі, сепаратизовані структури, що творяться тут і зараз за допомогою розділених синтаксичних зв’язків, кольорів, звуків, нових театральних прийомів тощо. Обґрунтовано, що сепаратизація стає універсалією художньої картини світу французького модернізму початку ХХ століття, своєрідним символом культури, який активно вплинув на розвиток
творчої думки, світоглядний та естетичний погляд сучасників.
На перспективу, доцільно було б також розглянути особливості модернізму в скульптурі, кіно, інших видах мистецтва, що значно розширило б розуміння сепаратизації як універсалії художньої картини світу французької культури початку ХХ століття.
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ЗАСОБИ СТИЛІСТИЧНОЇ ФОНЕТИКИ У СТВОРЕННІ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ
(на матеріалі американського пісенного фольклору)
У статті розглядаються засоби стилістичної фонетики як одні з основних прийомів, що створюють
жіночі образи в американських фольклорних піснях.
Ключові слова: образ, засоби стилістичної фонетики (рима, ритм, алітерація, асонанс, ономатопея),
американський пісенний фольклор.
В статье рассматриваются средства стилистической фонетики как одни из основных приемов, которые
создают женские образы в американских фольклорных песнях.
Ключевые слова: образ, средства стилистической фонетики (рифма, ритм, аллитерация, ассонанс, ономатопея), американский песенный фольклор.
The article focuses on the means of stylistic phonetics, which are considered to be among the main stylistic devices
used to create images of women in American folk songs.
Key words: image, means of stylistic phonetics (rhyme, rhythm, alliteration, assonance, onomatopoeia), American
song folklore.

На сьогоднішній день однією з актуальних проблематик в історичній, філософській, соціологічній, лінгвістичній та культурологічній царині є гендерні дослідження. В фокус зору вчених соціологів та філософів
здебільшого потрапляють культурні та соціально-психологічні параметри, які обумовлюють стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі якості, ієрархія та роль у суспільстві, відношення цього суспільства до індивіда на
основі гендерних відмінностей, тоді коли для фольклористики – це новий, проте перспективний аспект осмислення фольклорних текстів. З цієї позиції особливий інтерес для нас становить розкриття питання лінгвістичних засобів створення жіночих образів у пісенному фольклорі, а саме як стилістико-фонетичний арсенал може
створити потрібні національно-етнічні стереотипи та відновити етапи еволюції жіночих образів в суспільстві.
Розглянувши та проаналізувавши американський пісенний фольклор (далі АПФ), що виступає об’єктом в
даному дослідженні, ми пропонуємо почати з визначення поняття «фольклор», його ознак та різновидів.
Термін «фольклор» походить від англійського folk – рід, народ, lore – знання, що разом означають «народна мудрість, народне знання» [5] – художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка
засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок,
уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.
Одним із перших цей термін використав англієць Уільям Джон Томс, котрий 1846 р. під псевдонімом А.
Мертон надрукував у часописі «Атенеум» (№ 982) статтю «The Folklore». В сучасній науці єдиного загальновживаного значення терміну «фольклор» немає. Поряд із вищенаведеним терміном співіснують і такі: народна словесність, народна поетична творчість, уснопоетична творчість [6, т.10, с. 613].
Фольклор функціонує для задоволення природної потреби у самовираженні й спілкуванні. Серед основних
ознак слід виділити усну форму поширення і передачу між людьми засобом безпосередньої комунікації. Значна роль при цьому відводиться пам’яті, за допомогою якої фіксуються сюжети, тексти, форми, стереотипи,
образи. Текст народної поезії не мав автора, тобто був анонімним, щоразу народжувався як нова форма, тобто
усне «текст-слово» було варіативним. Кожен твір був колективним – це означало, що кожен слухач мав можливість додати до чужого своє, а його автором була колективна мовна особистість у певному фольклорному
соціумі. Фольклорний текст був імпровізійним, виконавець не просто відтворював текст, але й був співавтором прочитаного, проспіваного (і хоча це характерна ознака казок, легенд, бувальщин, народні нісні також
мають кілька варіантів в залежності від регіону, виконавця тощо).
Що ж до класифікації фольклорного матеріалу, то їх існує багато і кожна класифікація має право на існування. В основу існуючих класифікацій покладено різноманітні критерії і аспекти: вербальний, етнографічний, музикологічний, хореографічний, регіональний, жанровий тощо. Розрізняють фольклори автентичний,
дитячий, календарнообрядовий, селянський, родиннообрядовий, весільний тощо. Також фольклор поділяють
на поетичний, прозовий, драматизований.
Пісні належать до поетичної народної творчості. Вони, в свою чергу, класифікуються таким чином: трудові, колядки, щедрівки, веснянки, весільні, ігрові, хороводні та багато інших.
Пісенний фольклор несе в собі мудрість образів, емоцій, інтонації, мелодії. Все це складає дуже непросту
й дуже важливу вербальну систему. У справжньому фольклорі цією системою висловлюються справжні, життєво важливі послання – любов, радість, виклик, торжество; часом – боротьба, загроза, туга; і завжди – безліч
емоційних нюансів та елементів магії, що їх годі перекласти іншою мовою.
Поняття «американський пісенний фольклор» стосується усної народної творчості американців, що проживають в різних регіонах США та поза межами країни. Базою є надбання афро-американців, корінних індіанців та іммігрантів, особливо з Мексики, Великобританії та Ірландії, а також авторські пісні, які в силу
своєї популярності стали народними. Так, під впливом послідуючої великої багатонаціональної міграції, змішування різних націй та народностей сформувався американський фольклор, і його характерними ознаками
є полінасиченість і простота, всеохопленість та детальність, подібність на інші фольклори та одночасна унікальність.
© Г. І. Сташко, 2014
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Однією з важливих рис фольклору є зображення внутрішнього світу героїв через дії і взаємини персонажів
з навколишнім середовищем, певні зовнішні обставини тощо. На цій основі виникають психологічні фольклорні образи-асоціації, якими яскраво пронизані народні пісні, адже їх основу становлять почуття, переживання, досвід, відтворені у свідомості, пам’яті або створені уявою [6, т.5, с.561].
В.А. Кухаренко вважає, що «саме в образі сконцентрована смислова та естетична інформація тексту, і
спроби проникнути в неї слід починати з пошуків образу» [2, с.10].
Пісні є частиною загального мовного спадку, вони передавались з покоління в покоління, і нам буде цікаво дослідити їх в гендерному аспекті, а саме жіночі образи, якими пронизана майже кожна пісня та виявити
еволюцію цих образів в суспільстві.
В Україні перші дослідження з ґендерної лінгвістики з’явилися на початку 1990х років. Сьогодні в цій галузі плідно працюють такі вітчизняні вчені як О.Л. Бєссонова, Н.Д. Борисенко, О.І. Горошко, О.Ю. Дубенко,
О.В. Дудоладова, Г.І. Емірсуінова, О.Л. Козачишина, А.П. Мартинюк, Я.В. Пузиренко, А.М. Роговский, Н.В.
СадовникЧучвага, І.О. Стешин, О.В. Ткачик та ін. Проте, нечисельними є дослідження українськими вченими
фоностилістичних засобів створення образів (В.А. Дмитренко, С.Я. Єрмоленко, Н.І. Панасенко, І.В. Штихно),
а в площині АПФ розвідок зовсім мало (В.А. Дмитренко, Н.І. Панасенко).
Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що гендерний підхід до інтерпретації фольклорних
текстів дає можливість по-іншому сприйняти та відчути дрібні деталі фольклорної картини світу та вірно
трактувати характер сприйняття жінки суспільством та навпаки, її соціальну роль та значимість, її внутрішній
світ, тощо.
В АПФ також присутній образ жінки, особливо в ліричних текстах. Фольклор як експресивний елемент
культури не лише сам створює, але й допомагає створювати та укорінювати правила поведінки жінок в американській культурі. Як випливає з дослідження АПФ проведеного Н.І. Панасенко, 40% різних жанрів АПФ
мають жіночі образи [4]. Ця вражаюча кількість досягається за рахунок того, що багато пісень звернені до
жінки або про жінку, і тому жіночий образ замальовується дуже яскраво.
Донести всю необхідну палітру допомагають численні лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби, на які багата англійська мова. І в даній статті ми звернемося до основних засобів стилістичної фонетики, а саме рими,
ритму, алітерації, асонансу та ономатопеї для розкриття найяскравіших жіночих образів.
Рима – співзвуччя кінців віршованих рядків [6, т.8, с.534] – та ритм – рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ [6, т.8,
с.542] – мають велике значення для пісенного тексту, вони створюють музичність, звучність, точність, вишуканість та підсилюють образність віршованого тексту [3, с.77].
Так, в АПФ є численна кількість колискових, власне як і в інших народів. Ці пісні вирізняються стриманою низькою тональністю та повільним темпом, щоб дитя солодко спало. Тому доречно розпочати аналіз з
тих пісень, де жіночі образи виникають першими. Як правило, колискові співають матері, про що свідчить і
проста жіноча рима з наголосом на передостанньому складі: Go to sleepy – Little baby; Rest your head upon the
clover – Whilst your mammy’s watching over; Lies a poor little lamby – Poor little thing is crying ’Mammy’ («All
the Pretty Little Horses»). Може не бути жодного слова про матір, а пісню може виконувати хор, проте слухач
чітко уявляє жінку, яка ніжно колихає своє маля, голубить його та ладна весь світ йому подарувати за хвилинку солодкого сну.
А ось колискова «Hush, Little Baby» відрізняється від інших переважно чоловічою римою з наголосом на
останньому складі: If that mockingbird won’t sing, Mama’s going to buy you a diamond ring. І далі: brass – glass;
broke – goat, pull – bull; bark – cart; down – town; cry – I. Така відмінність спричинена тим, що ця пісня існує в
двох варіантах: від імені матері та від імені батька, при цьому в більшості регіонів полюбляють саме другий
варіант: If that mockingbird won’t sing, Papa’s going to buy you a diamond ring.
Ритм усіх пісень віршований, що додає милозвучності, в колискових зокрема він рівномірний та спадаючий, що створює затишок і спокій, а там, де чітка рима відсутня, її функцію бере на себе ритм. З першого
погляду і незрозуміло, що рима відсутня:
Hush-a-bye, don’t you cry
Go to sleepy little baby.(2 times)
When you wake you shall have
All the pretty little horses. (2 times)
Алітерація – поетичний прийом, який полягає в доборі слів з повторюваними однаковими приголосними
звуками [6, т.1, с. 34] – та асонанс – неповна рима, в якій співзвучні тільки наголошені голосні звуки; повторення однакових голосних звуків у рядку чи строфі [6, т. 1, с. 67] – додають колориту, чіткості, експресивності
та привертають увагу до ключових слів, підкреслюють проблематику та створюють настрій [3, с. 74].
Ономатопея або звуконаслідування – це використання слів, що виникли шляхом наслідування природного звучання позначуваних ним предметів [6, т. 3, с. 501], вона створює більш реалістичну картину настроїв
та завершеність образів [3, с. 72].
Звертаючись до колискових пісень можна помітити, що вони більш багаті на асонанс, здебільшого
переважають звуки /ɩ:/ та /І/, що за правилами поетичної фоніки передають спокій, ніжність, кохання [8, с.184].
Це більш притаманно жінкам, матерям і ці відтінки яскраво доповнюють палітру жіночого образу (sleepy little
baby, pretty little horses, little lamby, little thing is crying ‘Mammy’, sing, ring). Більше того, /ɩ:/ та /І/ в супроводі
палатального /λ/ стають «молитовними» [1, с.142], як і сам образ матері.
В пісні «All the Pretty Little Horses», що складається лише з 122 слів, 59 раз вживаються м’які сонорні /μ/,
/n/, /λ/: а саме 42 рази повторюється /λ/, 10 раз /n/ та 7 раз /μ/, що додає ніжних, протяжних та м’яких «жіночих»
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ноток до образу. Це підтверджують дослідження з фонопоетики, де українські [д], [н], [л], [м] та англійські /μ/,
/n/, /λ/ визначені як «добрі» звуки, і не тому, що входять до «добрих» слів (люблю, ніжність, милий та mom,
nanny, lovely), а тому, що вони м’які та протяжні за фонетичною класифікацією [1; 7]. Дифтонги /αІ/ та /εІ/ в
кінці рядка створюють заколисуючий ритм: Hush-a-bye – Don’t you cry; Blacks and bays – Dapples and greys;
Bees and butterflies – Flitting round his eyes. Є доречним і вживання звуконаслідувального слова hush, що діє
заспокійливо.
Ще одна суто «жіноча» тематика – пісні про кохання. Одного типу рими немає, зустрічається і чоловіча, і
жіноча рима, і парна, і перехресна.
Так, в першому куплеті пісні «Bicycle Built for Two» рима перехресна (abab), в 1 та 3 рядках – жіноча рима,
де виникає образ жінки, що зводить з розуму чоловіка, 2 та 4 рядки – чоловіча рима, і це підкреслює те, що
чоловік ладен віддати своє серце за її кохання:
Daisy, Daisy
Give me your answer do.
I’m half crazy
All for the love of you.
В другому куплеті рима парна (aabbc), знову жіноча в 1 та 2 рядках, тут доповнюється жіночий образ нотками вибагливості та меркантильності. 3 та 4 рядки з чоловічою римою додають ще більше «жіночності» та
краси власниці образу в очах її шанувальника. І останній рядок на перший погляд не має рими, що не впадає
в око завдяки розміреному ритму та співзвучністю з 2 та 4 рядками в першому куплеті:
It won’t be a stylish marriage
I can’t afford a carriage.
But you’ll look sweet
Upon the seat
Of a bicycle built for two.
В пісні «Black is the color of my true love’s hair» з яскравим образом обожнюваної жінки рима парна чоловіча
всередині кожного куплету, що лише підсилює цей образ, створений оповідачем-чоловіком. В першому рядку
ритм та алітерація на /bλ/ замінюють риму. Останній рядок, як і в попередній пісні, співзвучний з 2 та 3
(аbbccb) та додає завершальний акорд – її чорне чудове волосся таки звело його з розуму!:
Black, black, black
is the color of my true love’s hair.
Her lips are like a rose so fair
And the prettiest face and the neatest hands.
I love the grass whereon she stands
She with the wondrous hair.
Повертаючись до алітерації, навіть з цього куплету видно, що повторення /λ/ та /n/ насичують жіночий образ ніжністю. Повторення /λ/, /μ/, /n/ на початку цього куплета та слідуючого (Oh I do love my love and so well
she knows) свідчить про те, що жінка сприймається як «богиня» для чоловіка [1]. Цей рядок також має приклад
асонансу: oh – so – knows. За звуковим символізмом /Ο:/, /Θ/ та /υ:/, /Y/ вважаються слухачеві «гладенькими»,
крім цього, /υ:/ та /Y/ мають нотки суму та жалю [7]. Отже, образ чарівної та любимої «жінки-богині» постає
як недосяжний для чоловіка вже в 2 куплеті за допомогою асонансу на /≅Y/, а в останньому ця недосяжність
закріплена ще одним асонансом, підсиленим білабіальним /w/: I would sigh, I would weep, I would never fall
asleep.
В подальших статтях пов’язаних з АПФ ми звернемося до історичних та патріотичних пісень, ритуальних
та повсякденних, духовно-релігійних та пісень в колі друзів, де жіночі образи завуальовані, і хоча вони часто
на другому плані, вони не втрачають своєї яскравості.
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ЛІНГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ У ХХ-ХХI СТОЛІТТЯХ
У статті розглядаються та аналізуються лінгво-психологічні особливості американського політичного дискурсу, серед яких варто виділити наступні: тісний зв’язок з релігією, орієнтація на основоположні
цінності та ідеали, особлива увага до питань рівноправ’я жінок та етнічних меншин (останніми роками і
сексуальних меншин), пропагування «американської мрії», а також наявність так званого риторичного президентства.
Ключові слова: політичний дискурс, риторичне президентство, ідеали та цінності, релігія, американська мрія.
В данной статье рассматриваются и анализируются лингво-психологические особенности американского
политического дискурса, среди которых следует выделить следующие: тесная связь с религией, ориентация
на основополагающие ценности и идеалы, особое внимание к вопросам равноправия женщин и этнических
меньшинств (в последние годы и сексуальных меньшинств), пропаганда «американской мечты», а также наличие так называемого риторического президенства.
Ключевые слова: политический дискурс, риторическое президенство, идеалы и ценности, религия, американская мечта.
This article examines and analyzes the linguistic and psychological features of American political discourse,
among which are the following: close connection with the religion, focus on the fundamental values and ideals, special
attention to the issues of equality for women and ethnic minorities (in recent years for sexual minorities), promotion of
the «American Dream» and presence of the so-called rhetoric presidency.
Keywords: political discourse, presidential rhetoric, ideals and values, religion, the American Dream.

Політичний дискурс США, як і будь-якої іншої країни, обумовлюється та характеризується тими соціальними, економічними, політичними, психологічними та культурними змінами, які відбуваються в суспільстві
на певному етапі його розвитку. Тому не дивно, що останнім часом його дослідженням приділяють все більше
уваги не тільки політологи, але й філософи, соціологи та лінгвісти. З точки зору лінгвістики, вивчення політичного дискурсу є ключовим елементом в розумінні тих принципів та методів, завдяки яким мова в політиці
реалізує свою основну функцію – персуазивну, яка полягає в регулюванні світогляду та поведінки громадян,
а також спонуканні аудиторії до конкретної суспільно-політичної реакції.
Американський політичний дискурс, як складне соціо-культурне явище, формувався в умовах складних
історичних перетворень. З самого початку його визначали прагнення до рівних можливостей, мрії про ідеалістичне життя в Новому світі, а також віра в винятковість американського народу. Все це знайшло відображення в так званій американській мрії, а також тісному зв’язку дискурсу з релігією.
Як зазначає Мірча Еліаде, історик релігії, з самого початку Америка була «схильна до святості» / «susceptible
to become sacred», оскільки «заселення нової території – це все одно що знаходження нового світу» / «settling
in a territory is equivalent to founding a world» [4, с. 47].
Лексику релігійного спрямування можна знайти ще в основоположних документах США. Так, у Декларації про незалежність, яка була прийнята Конгресом у Філадельфії 4 липня 1776, другий параграф звучить
так: «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator
with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness» / «Ми вважаємо за
самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідчужуваними
правами, до яких належать Життя, Свобода і прагнення Щастя». Перераховані вище істини та права складають ті американські цінності та ідеали, до яких звертаються практично всі політики в своїх промовах та виступах. Проте мало хто знайомий з попереднім варіантом Декларації та тим релігійним акцентом, який зробив
Томас Джефферсон: «We hold these truths to be sacred & undeniable» / «Ми вважаємо ці істини священними та
незаперечними».
Конституція США, складена під час Конституційного Конвенту 1787, починається відомим усім абзацом: «We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic
Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare and secure the Blessings of Liberty to
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America» / Ми, народ
Сполучених Штатів, з метою утворити більш досконалий Союз, встановити Правосуддя, гарантувати внутрішній Спокій, забезпечити спільну оборону, сприяти загальному Добробуту і закріпити Блага Свободи за
нами і Потомством нашим проголошуємо і встановлюємо цю Конституцію для Сполучених Штатів Америки.
На лексичному рівні, слово «Blessings» несе в собі релігійну конотацію.
Двісті двадцять п’ять років по тому, 7 листопада 2012 року, новообраний президент США Барак Обама
підтвердив ідею «більш досконалого Союзу» у своїй переможній промові: «Tonight, more than 200 years after
a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward» / «Цієї
ночі після понад двохсот років, відколи колишня колонія виборола право визначати власну долю, на передній
план виходить завдання вдосконалення цієї об’єднаної країни». Об’єднання американських людей в єдине
ціле, в єдину націю є головною темою промови Б. Обами: «while each of us will pursue our own individual
dreams, we are an American family, and we rise and fall together, as one nation, and as one people» / «незважаючи
© Т. С. Стецик, 2014
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на власні мрії кожного, ми є американською сім’єю, яка добивається успіху чи переживає невдачі разом, як
єдина нація та єдиний народ».
Президент говорить про американців як націю, що має спільні надії та мрії, та бачить майбутнє в «that
common bond», що робить самоуправління основоположним принципом («влада народу, волею народу і для
народу» [8]) та становить винятковість Америки: «what makes America exceptional are the bonds that hold
together the most diverse nation on Earth – the belief that our destiny is shared» / «Америку робить винятковою
той зв’язок, що втримує разом найбільш розрізнену націю на землі. Це віра, що у нас спільна доля».
Американська мрія, навіть якщо і не явно, проте присутня у промові у вигляді сміливого згадування
’founding promise’ рівності та можливостей: «I believe we can keep the promise of our founding – the idea that if
you’re willing to work hard, it doesn’t matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where
you love – it doesn’t matter whether you’re black or white, or Hispanic orAsian, or Native American, or young or
old, or rich or poor, abled, disabled, gay or straight – you can make it here in America if you’re willing to try» / «Я
вірю, що ми можемо дотриматися обіцянки наших батьків-засновників, тієї ідеї, що якщо ти бажаєш тяжко
працювати, то немає значення, хто ти, звідки, як виглядаєш та кого любиш. Немає значення, чи ти чорний чи
білий, латиноамериканець, азіат чи індіанець, молодий чи старий, багатий чи бідний, працездатний чи інвалід, гомосексуаліст чи традиційної сексуальної орієнтації – тобі знайдеться місце в Америці, якщо ти хочеш
старатися».
Останні слова промови підсилюють ідею об’єднаної нації з Божого благословення: «We are, and forever
will be, the United States of America. And together, with your help, and God’s grace, we will continue our journey
forward, and remind the world just why it is that we live in the greatest nation on Earth. Thank you, America. God
bless you. God bless these United States» / «Ми є і завжди будемо Сполученими Штатами Америки. І разом з
вашою допомогою та Божою ласкою ми продовжимо подорож вперед та нагадаємо світу, чому ми найвеличніша нація на землі».
Важливість основоположних ідеалів він підкреслює також і в своєму виступі у 2008 році: «the true strength
ofour nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our
ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope» / «справжня сила нашої нації виходить зовсім не з
сили нашої зброї і не з розміру нашого багатства, а з довговічної сили наших ідей: демократії, свободи, можливостей і невичерпної надії». Ідея єдності співзвучна ідеї американської мрії, яка також знайшла своє місце
в промові: «to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth, that, out of many, we are one» /
«повернути американську мрію і підтверджують, що фундаментальніправда, що з багатьох, ми єдині».
Важливим аспектом політичного дискурсу США є так зване «риторичне президентство» (rhetoric
presidency), суть якого полягає у тому, що президент виступає лідером формування громадської думки в країні [6].
Дж. Туліс, автор книги «The Rhetorical Presidency», висловлює думку, що президент наділений «rhetorical
power»/ «риторичною владою», яка є «дуже своєрідним варіантом виконавчої влади» / «very special case of
executive power», що «може виправдати застосування сили чи інших виконавчих органів» / «can defend the use
of force and other executive powers». З точки зору риторичного президентства, комунікація покликана не тільки інформувати та переконувати, але й створювати саму аудиторію, до якої повинен звертатися президент,
постачаючи її «метафорами, категоріями та поняттями політичного дискурсу» / «metaphors, categories, and
concepts of political discourse», які використовуються для визначення та зрозуміння злободенних політичних
питань [6, с. 203].
Дискурс президентів США, який являється невід’ємною частиною американського політичного дискурсу,
закликає до колективної пам’яті та відображає загальне бачення Америки. Його характерною особливістю
є посилання на елементи дискурсу отців-засновників та згадка Бога, як правило, або на початку, або в кінці
промов, що, насправді, слугує підсиленню їх впливу.
Так, президент Джордж Буш-старший розпочав свою інавгураційну промову 20 січня 1989 молитвою до
’Бога’ задля ’народу’: «Make us strong to do Your work, willing to heed and hear Your will, and write on our hearts
these words: ’Use power to help people.’ For we are given power not to advance our own purposes, nor to make a
great show in the world, nor a name. There is but one just use of power, and it is to serve people. Help us remember,
Lord. Amen» / «Дай нам сили виконувати Твою роботу, бажання чути Твою волю і слідувати їй; запам’ятай в
наших серцях такі слова: «Користуйся владою, щоб допомагати людям». Бо влада нам дається не для досягнення власних цілей, не для демонстрації грандіозних вистав на світовій арені і не для того, щоб зробити собі
гучне ім’я. Є тільки один справедливий і вірний спосіб використання влади – служити людям. Не дай нам про
це забути, Господи. Амінь».
А Білл Клінтон вирішив розпочати свою першу інавгураційну промову в січні 1993 року з посилання на
отців-засновників та Всемогутнього Бога, завершивши її цитатою з Святого Писання: «The Scripture says,
’And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.’ From this joyful mountaintop
of celebration we hear a call to service in the valley. We have heard the trumpets. We have changed the guard. And
now, each in our own way and with God’s help, we must answer the call. Thank you, and God bless you all» / Як
сказано в Святому Писанні (Гал 6:9): «Та не втомимося, роблячи добро, бо свого часу пожнемо врожай, якщо
не ослабнемо». На цій радісній вершині святкування ми чуємо поклик знизу до служіння. Ми чули фанфари.
Ми замінили варту. Тож зараз кожен у свій спосіб та з Божою допомогою повинен дати відповідь на цей поклик. Дякую вам! І хай Бог благословляє вас усіх!».
Релігійність американського політичного дискурсу спрямована як на Бога, так і на Отців-засновників.
Прикладом чого може слугувати і промова Джона Фітцджеральда Кеннеді від 20 січня 1961 року: «For I have
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sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three
quarters ago. The world is very different now… And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought
are still at issue around the globe-the belief that the rights of man come not from the generosity of the state but from
the hand of God» / «Сьогодні я приніс перед вами і всемогутнім Богом ту ж саму урочисту присягу, яку нам
заповіли Отці-засновники сто сімдесят п’ять років тому. Світ зараз став зовсім іншим... Однак на всій земній
кулі і раніше актуальна та революційна віра, за яку боролися наші батьки, – віра в те, що права даруються
людині не щедротами держави, але Божою рукою».
Рішучість не відступати віт ідеалів отців-засновників та документів, авторами яких вони були, Декларації
про незалежність та Конституції США, висловив і Б. Обома в 2009 році: «We the People have remained faithful
to the ideals of our forebears, and true to our founding documents» / «Ми, Народ, залишалися вірними ідеалам
наших предків і відданими нашим основоположним документам».
Повторення слів / фраз в політичному дискурсі сприяє максимізації впливу. Не рідко в політичному дискурс-аналізі частота вживання деяких ключових понять слугує інструментом виміру навмисного виділення
тієї чи іншої думки.
Так, на основі кількісно-якісного аналізу політичного дискурсу президента Дж. В. Буша (його п’яти промов після 9/11) можна зробити висновок, що такі слова, як we/us/our(s) та we/America складають більше половини з повторюваних концептів, а всі поняття, які символізують «американські цінності» можна умовно поділити на три семантичні групи: God/Lord/He, pray/prayer та freedom/liberty, які складають 10% усіх згадуваних.
При цьому God/prayer частіше використовувалися під час промов у Вашингтонському Національному Соборі,
а freedom/liberty – в Конгресі. Як зазначає Альфред Фусман (Alfred Fusman): «Церква і держава можуть бути
розділені на конституційному рівні, проте зв’язок з Богом залишається міцним, а бажання заклику до Нього
під час кризової ситуації є нездоланним» [5, с. 112].
Наведені вище приклади чітко ілюструють два ключових елементи американського дискурсу: (we) the
people/the American nation та God. При чому релігійність виражається по відношенню і до першого і до другого. Американці дуже побожно ставляться до своєї нації, історії та країни, а їх «віра» розповсюджується одночасно і на Бога, і на ідеали американського народу.
Поряд з такими риторичними прийомами як повтор та виділення ключових понять характерною рисою
американського політичного дискурсу є також наявність великої кількості метафор, паралелізмів, контрастних пар та протиставлень [1, с. 5]. Ще з часів Р. Рейгана склалося усталене уявлення про американців, як про
людей, що схильні думати ідеологічними дихотоміями – bad/good, war/peace, friend/enemy тощо. Наприклад,
в промові Б. Обами в січні 2009 року можна знайти велику кількість паралелей та протиставлень: «For we
know that our patchwork heritage is strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and
Hindus – and non-believers. We are shaped by every language and culture,drawn from every end of this Earth» / «Бо
ми знаємо, що наша мозаїчна спадщина – це сила, а не слабкість. Ми нація християн та мусульман, юдеїв та
індуїстів, а також невіруючих. Нас сформувала кожна мова та культура, принесена з усіх кінців Землі». Даний
фрагмент промови складається з лексичних паралелей. Так, іменники ’strength’ та ’weakness’ є антонімами,
поставивши їх в один ряд, оратор створює ефект паралелізму на основі протиріччя. Президент говорить також про різношерстість нації та використовує при цьому ефект антитези, що дозволяє досягти контрасту при
згадці різних релігійних груп.
Крім того, характер американського політичного дискурсу значної мірою пов’язаний з розвитком засобів
масової інформації. В ХХ столітті завдяки широкому використанню радіо для трансляції виступів політичних діячів, політичний дискурс набув рис звичайної розмови, що зробило його ближчим до аудиторії. Поява
телебачення та його швидкий розвиток (особливо в кінці 70-х, коли відбулася стрімка експансія кабельного
телебачення TV) дозволили політикам проводити телевізійні дебати (televised debate), які дали змогу виборцям порівнювати претендентів на посаду президента не тільки як політичних діячів, але і як особистостей.
В свою чергу це сприяло виходу на перший план поряд з вербальними засобами комунікації невербальних,
особливо коли мова йшла про створення позитивного іміджу політика. Так, телегенічність та привабливість
Джона Кеннеді, його природна харизма (природні здібності людини, завдяки яким вона спроможна здійснювати ефективний вплив на інших людей, привертати їх увагу та викликати захоплення) частково допомогли
йому обіграти Річарда Ніксона під час дебатів у 1960 році. А зі зростанням популярності Інтернету широкі
маси населення отримали абсолютно безпрецедентний рівень доступу до звітів, стенограм та навіть відеозаписів кожного слова політичних представників, що вивело політичний дискурс на абсолютно новий рівень.
В ХХ-ХХІ століттях в американському політичному дискурсу простежується також особлива увага до питань рівноправ’я жінок та етнічних меншин. Перш за все, це проявляється у боротьбі за соціальне рівноправ’я.
Так, наприклад, Синтія МакКіні в своїй передвиборній промові згадує про невирішене питання заробітної
платні, адже американські жінки отримують значно меншу платню за однаковий вид та об’єм роботи, порівняно з чоловіками. Посилилась увага також і до прав сексуальних меншин, що знайшло своє відображення
в другій інавгураційній промові Б. Обами в 2013 році: «Our journey is not complete until our gay brothers and
sisters are treated like anyone else under the law, for if we are truly created equal, then surely the love we commit
to one another must be equal, as well» / «Наша подорож не закінчиться, допоки наші брати і сестри – гомосексуалісти і лесбійки – не будуть рівні з усіма у своїх правах. Адже якщо при народжені ми були рівними, тоді
любов, яку ми несемо один до одного, є одна для всіх». А у відповіть за заборону гей-пропаганди та проведення гей-парадів в Росії він заявив: «I have no patience for countries that try to treat gays or lesbians or transgender
persons in a way that intimidate them or are harmful to them» / «У мене немає терпимості до країн, які намагаються поводитися з геями, лесбіянками і трансгендерами такими способами, які принижують їх або шкодять їм».
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Слід також пам’ятати, що «політика значною мірою є мовою» [2, с. 4], або «формою використання мови»
[7, с. 5], а «конституції та закони є дискурсами» [7, с. 5]. Згідно теорії політичного дискурсу, вибір ідей та
словесного їх вираження, не є випадковим в політичному дискурсі. «Політичні представники роблять обміркований вибір [слів], що відображають певну сукупність цінностей та ідеалів, а отже й особливу індивідуальність» [5, с. 93]. Президент Б. Клінтон у своїй першій інавгураційній промові в 1993 році наголошує, що
«each generation of Americans must define what it means to be American» / «кожне покоління американців має
визначати для себе, що таке бути американцем».
Підсумовуючи усе вищезазначене, характерними рисами американського політичного дискурсу можна
вважати його тісний зв’язок з релігією, яка була центральним елементом американської культури протягом
всієї історії країни та мала величезний вплив на соціальний світогляд американців, орієнтацію на ті основоположні цінності та ідеали, які відстоювали ще Отці-засновники, особлива увага до питань рівноправ’я
жінок та етнічних меншин (останніми роками і сексуальних меншин), а також пропагування так званої
«американської мрії», поняття якої останніми роками часто пов’язують з будь-якою загальнонаціональною
ідеологією, що об’єднує американців. А наявність президентської риторики, як його складової, зробили його
невичерпним джерелом інформації для лінгвістів.
Віра американців у свою «винятковість», гордість етнічним та расовим різноманіттям (так званий знаменитий «плавильний котел», щоперетворює людей різних націй та культур у вільних і рівних громадян великої країни, що офіційно вважається одним з головних джерел її динамічного прогресу, могутності та процвітання), суміш ідеалізму та месіанського уявлення про Америку, як країну, що покликана нести свободу і
демократію усьому людству, донести істинні ідеали та правильний спосіб життя, все це також знайшло своє
відображення в американському політичному дискурсі. Як зазначає американський історик Г. Крейг (Gordon
A. Craig): американці є «невиправними» у прагненні вважати себе «морально вищими за інших» [3].
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НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ГОВІР У ХУДОЖНІЙ МОВІ М. ЯЦКОВА
У статті досліджено мову художніх творів М. Яцкова з погляду відображення в ній наддністрянських діалектних рис. Охарактеризовано основні тенденції розвитку тогочасної української літературної мови в Західній
Україні, що зумовили спосіб використання говіркових елементів у художній мові письменника. Проаналізовано
особливості застосування наддністрянських діалектних ознак у мові автора та в мовленні персонажів творів.
Ключові слова: наддністрянський говір, західноукраїнський варіант літературної мови, стилістична
функція, мовна норма.
В статье исследован язык художественных произведений М. Яцкова с точки зрения отражения в нем надднестрянских диалектных черт. Охарактеризованы основные тенденции развития украинского литературного языка в Западной Украине, обусловивших способ использования диалектных элементов в художественном языке писателя. Проанализированы особенности применения надднестрянских диалектных признаков в
языке автора и в речи персонажей произведений.
Ключевые слова: надднестрянский говор, западноукраинский вариант литературного языка, стилистическая функция, языковая норма.
In the article has been analyzed the language of fiction of M. Yatskov in terms displaying above Dniester dialect;
has been characterized the main trends of Ukrainian literary language of that time, that led to use dialects items in the
artistic language of the writer; has been analyzed peculiarity of the use of the above Dniester dialect in the language
of the author and characters.
Key words: above Dniester dialect, Western Ukrainian variant of standard language, stylistic function, language norm.

Одним із пріоритетних напрямів сучасного українського мовознавства є вивчення взаємодії художньої
мови і територіальних діалектів. Таке дослідження дає можливість виявити закономірності репрезентації говорів у мові художньої літератури, встановити склад, спосіб вживання діалектних одиниць, визначити функції та
статус діалектизмів у творах. «Мова белетристики виступає середовищем, у якому здійснюється безпосереднє
контактування діалектної і літературної форм мови» [1, с. 3]. Тому ґрунтовний аналіз застосування різнорівневих говіркових одиниць у художній мові сприяє розвʼязанню проблеми взаємодії літературної мови і діалектів.
Використання гуцульського, покутського, бойківського, буковинського говорів у мові української художньої літератури неодноразово ставало обʼєктом мовознавчого вивчення. Аналізу особливостей відображення
цих діалектів у мові художніх творів присвячено праці В. Ґрещука та В. Ґрещук [2], Ф. Жилка [3], Б. Кобилянського [4], І. Матвіяса [6; 7] та ін. Наддністрянський говір у такому плані практично не досліджений.
Важливим аспектом проблеми взаємодії наддністрянського діалекту і художньої мови є зʼясування закономірностей застосування цього говору в художніх творах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – в період
функціонування західноукраїнського варіанта літературної мови.
У цій статті ставимо за мету проаналізувати особливості використання наддністрянських діалектних рис
у художній мові М. Яцкова.
Специфічною ознакою мовного процесу в Україні кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – часу, на який
припадає мовотворча діяльність М. Яцкова, є варіантність української літературної мови, зумовлена історичними, політичними, соціальними та мовними (діалектними) чинниками. Внаслідок тривалої політичної
розʼєднаності українських земель у західноукраїнській літературно-мовній практиці означеного періоду виникли деякі специфічні риси, відмінні від загальноприйнятих літературних норм національної української
мови. Такі особливості простежувалися на всіх мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексичному,
синтаксичному. За Ю. Шевельовим, галицькі мовні відмінності «були дуже виразними <…> це були не просто місцеві діалектні риси, а й інакша традиція літературної мови, зокрема плеканої в пресі, літературі, школі,
мові інтелігенції на щодень» [8, с. 7].
Характерною ознакою західноукраїнського варіанта літературної мови є «відчутність у ньому місцевих
говіркових елементів» [5, с. 46]. Як основне джерело збагачення літературної мови південно-західні діалекти
активно впливали на тогочасну літературну мову Галичини. Діалектизми у західноукраїнському варіанті виступали компонентом писемної мови, мали статус наддіалектних явищ і становили неодмінну частину лексичної системи літературної мови, про що «з усією очевидністю свідчить мова не тільки художньої літератури, а й публіцистики, наукових праць, листування, передовсім ХІХ і першої половини ХХ ст.» [2, с. 291].
Мовна практика західноукраїнського варіанта літературної мови відображена в творах М. Яцкова – уродженця с. Лесівка Івано-Франківської області, носія наддністрянського говору. Оскільки саме наддністрянський діалект був центральним у формуванні галицького різновиду української мови, його елементи лягли
в основу цього варіанта, то вузькоговіркових явищ у мові прози М. Яцкова майже немає. Письменник використав у художній мові діалектні риси, спільні для наддністрянського та багатьох інших говорів південнозахідного наріччя.
Особливості розвитку тогочасної західноукраїнської мови, зокрема недиференційованість у ній літературно нормативних елементів і діалектизмів, зумовили використання М. Яцковим діалектних одиниць не лише
в мовленні персонажів, а й у авторській мові. Більшість із них не мають стилістичного навантаження, вони
виступають органічною складовою літературної мови. Водночас у багатьох випадках засвідчено вживання
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автором говіркових рис свідомо з певною художньою настановою. Як зразок стилістично зумовленого використання діалектних форм у художній мові М. Яцкова можна навести такий фрагмент тексту новели:
Два мужики … ішли заложивши руки за спину і в віддаленню яких десять метрів від себе балакали. На пів
милі розходив ся їх голос, але чоловік, не обізнаний з мужицьким житєм та духом народної мови, не збагнув
би, про що вони вели розмову:
‒ То, вважаєте, карник. Ба, ая. Покусав за мнов горіхи, ну, покусав, то покусав. Але бо він, вважаєте,
вчинив межи людьми, що я хочу підпустити йому червоного когута, тай подав мене! Ну міркуйте собі!
Таже ви, рахувати, знаєте! Тай приходит мені на Водорщі, ‒ я з хати, а то ще де-де-де! А тут, вам, кау,
ги-и-й, бадю рідненький! Але де там! Ані суди Боже! Що ж тут робити?! Ги-й, міркую собі ‒ ото! Бі-і-гме!
Ну, тай я, вважаєте, сюди не туди, сюди не туди ‒ пішов! (Ой не ходи, Грицю, с. 42).
Використана в мові автора форма житєм є діалектною з позицій сучасної української літературної мови.
З погляду тогочасної західноукраїнської літературної мови вона кваліфікується як нормативний мовний компонент, що виконує комунікативну функцію. Інший статус мають діалектизми, введені в мовлення персонажа
‒ вони розглядаються як стилістична категорія. Використання діалектних форм карник, ба, ая, покусав за мнов
горіхи, підпустити червоного когута, таже, приходит, Водорщі, кау, ги-и-й, бадю мотивоване темою зображення ‒ подією з життя селянина-носія наддністрянського говору та намаганням автора досягти художньої
переконливості у її змалюванні, відтворити «дух народної мови», доповнити мовну характеристику героїв
твору, вказати на їх регіональну приналежність і соціальний статус. Про те, що зазначені діалектні слова
вживаються зі стилістичною метою свідчить і наявність в авторській мові їх літературних відповідників: підпустити червоного когута ‒ підпалити, Водорщі ‒ Йордан, приходит ‒ приходить, пор.:
Річ у тім, що він пограничив ся зі своїм сусідом, а той вчинив між людьми, що сей хоче підпалити його і
заскаржив до суду. Приходить візванє на Йордан, сей досьвіта з хати, а тут буря і злива, що годі рушити
ся (Ой не ходи, Грицю, с. 42).
Чітко простежується стилістично зумовлене використання наддністрянського говору і в такому сегменті
новели М. Яцкова:
Лише оден наймолодший ґазда, який недавно вернув з войська, а можна се було пізнати по синій шапці і
комісних штанах, показав на виступи … і сказав:
‒ Що вам Бог дав! Таж се комедіанти, не видите, о-о. се такі, що всякі штуки показують. Рахувати,
триятер. Такий не оден, як пустит тумана, то ви би лиш очи відивили та й перехрестили сі. Як я був у
жовнєрах, то не раз надивив сі (Ой не ходи, Грицю, с. 41).
Авторська мова репрезентує західноукраїнський варіант літературної мови, у якому загальноприйнятими,
нормативними вважалися використані М. Яцковим діалектні мовні форми войсько, се, оден. У мові персонажа
діалектизми вжиті як стилізаційний засіб. Письменник імітує наддністрянську говірку, використовуючи такі
діалектні особливості, як перехід а в е, і після мʼяких приголосних, голосний і в префіксі ви-, закінчення –и
замість –і в називному відмінку множини іменників, твердий кінцевий приголосний т у дієсловах. Функціональне навантаження цих діалектних одиниць значне. Аналіз мови творів М. Яцкова показує, що ці та інші
діалектні риси, зокрема закінчення –ів у родовому відмінку множини іменників жіночого роду(школів, газетів), енклітичні форми займенників (го, му, ми), числівники з приголосним й замість д (трийцять), аналітичні
форми майбутнього часу, утворені з бути і дієслова в минулому часі (буду сушив), фонетично й морфологічно
змінені залишки перфекта (сварилисьмо, привезли сте) письменник уводить тільки в мовлення персонажів.
В авторській мові в цих позиціях послідовно вживаються літературні форми, що свідчить про усвідомлення
М. Яцковим діалектної віднесеності зазначених мовних одиниць та використання їх виключно з метою досягнення художнього ефекту.
Цілеспрямоване вживання діалектизмів у художній мові М. Яцкова виявляється і в способі введення та
розкриття семантики діалектних лексем. Свідомо використовуючи діалектні номінації з метою створення місцевого колориту, забезпечення етнографічної достовірності зображуваного, автор у примітках до тексту пояснює значення деяких лексичних діалектизмів, пор.:
‒ Чи дав Василь віно доньці?
‒ Ой, тото дав … Дав її дві побішні1), то цалком нові … заплішник2) такий на дванацєть закамарків і
пугу3) таку на девять локот довгу, а на кінци така як тромтат4) (Ой не ходи, Грицю, с. 46).
Виділені діалектні слова виконують і пізнавальну функцію. Розкриваючи значення лексем побішня ’торба’, заплішник ’торба через плечі’, пуга ’палиця, коштур’, тромтат ’почтарська трубка’, письменник знайомить читача з матеріальною культурою носіїв таких мовних одиниць.
У художній мові М. Яцкова засвідчено чимало мовних форм, що розглядаються як діалектизми лише з
погляду норм сучасної української літературної мови, тобто вони використані не як стилізаційний засіб, а як
нормативний компонент тогочасної літературної мови. Зокрема, це такі вжиті однаковою мірою і в мові персонажів, і в мові автора говіркові риси:
Голосний и вживається замість і на початку слова: Альва перескочила несподівано на зовсім иншу тему
(Блискавиці, с. 27).
Етимологічний е після ч послідовно не переходить в о: Вийшов осінного, темного вечера на обійстє, аж
тут щось біле перебігло йому дорогу (Зерно гірчиці, с. 24).
Давній о перед наступним складом із наголошеним а не перейшов у а: І не минуло богато часу, як старе
гніздо злетіло в пропасть і вірлята розплескали ся на скелі (Боротьба з головою, с. 99).
Приголосні з, с, ц перед губними з і, я помʼякшуються: Земля зітхала як дівчина в просоню, а з її усьміху
сипали ся білі квітки (Зерно гірчиці, с. 24).
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Звук л переходить у в перед приголосними: Чижик зайшов до заїзду, в якім ще світило ся, випив горівки і
закусив булкою (Ой не ходи, Грицю, с. 46).
На місці літературного хв виступає звук ф: Дівчина затулила лице і чмихнула в фіртку (Блискавиці, с. 97).
Колишнє звукосполучення ър між приголосними перейшло в ер: Дві нори бють в тій керниченці, а в малім плесі вечірне небо (Тихий сьвіт, с. 15).
У звукосполуці вй замість й виступає л: Криса приніс овочі на деревляній, різьбленій тарілці (Блискавиці, с. 37).
Іменники середнього роду мають закінчення -е в називному та знахідному відмінках однини: У нестямі
поразило його скавулінє собаки, схоже до здавленого жіночого сьміху (Ой не ходи, Грицю, с. 55).
У давальному відмінку однини іменників чоловічого роду II відміни вживається флексія -ови, -еви: Його
приймила до глубини тота шалена сила сьміливої думки, що на глум цілому сьвітови вирвала ся з усіх шабльонів (Похила вежа, с. 90).
Іменники III відміни та І відміни мʼякої групи у родовому, давальному і місцевому відмінках однини закінчуються на -и: На цілій земли будять ся дрібні народи (Яків Моренґа, с. 12).
Для родового відмінка множинних іменників характерна флексія –ий: З тих мрій збудив його рип дверий і
сьвітло (Ой не ходи, Грицю, с. 35).
Прикметники мʼякої групи відмінюються за твердим типом основи: Отсе давний-предавний князь так
покутував і шукав загубленого меча й дружини (Боротьба з головою, с. 98).
Форми вищого і найвищого ступеня прикметників утворюються за допомогою суфікса –ійш-: … йому здавалося, що коли-б позволив собі на свобіднійший крок, то в ту мить блиснув би ніж або револьвер коло його
груди (Блискавиці, с. 17).
Вказівні займенники мають варіанти тот, тамтой: Як голуби злопотіли крильцями, то здавало ся, що се
тота біла, розбавлена дітвора плеще так з утіхи в долоні (Похила вежа, с. 87); Застав лише дві акторки, які
віднаймили з тамтою окремий покій (Ой не ходи, Грицю, с. 48).
Дієслова з основою на г, к в інфінітиві зберігають давній суфікс -чи: Д-ра Мандриля прострілили сі слова,
він мав вже втечи, але тут прикувала його инша подія (Вечірні збитки, с. 30).
При перехідних дієсловах прямий додаток – назва живих істот виступає у називному відмінку: Даріян
дивив ся на молоді акторки (Огні горять, с. 94).
Нерідко вживаються конструкції давального відмінка без прийменника замість словосполучення родового
відмінка з прийменником у: Як вмерла Гжесьови дитина, прийшов Микита Кочколобський (Віднова на порохні, с.34).
Діалектними є словосполучення з прийменником за замість про: Ним потрясла давна, чорна заздрість.
Згадав за діти.
У часових конструкціях вживається прийменник по: По довгім торзі зачав оповідати Савчук (В казармі, с.56).
Підмет виражається іменником або числівником у формі родового відмінка: Тих, що повставали і помагали вертерам, було п’ятьох (У милосердної богині з кам’яним серцем, с.126).
Зазначені діалектні риси були характерними для західноукраїнського варіанта літературної мови. У художніх творах М. Яцкова вони вживаються послідовно, в усіх позиціях, що свідчить загалом про високий
рівень унормованості мови письменника.
Отже, у художній мові М. Яцкова зафіксовано низку наддністрянських діалектних форм. Склад говіркових
рис, спосіб їх використання у творах є, з одного боку, виявом тенденцій розвитку тогочасної західноукраїнської літературної мови, а з іншого, ‒ свідченням усвідомлення автором здатності цих мовних одиниць виконувати важливу роль у досягненні певної художньої мети. Тому діалектні риси в творах фіксуються в мові
автора як органічний елемент тодішньої літературної мови, водночас чимало вжитих у мовленні персонажів
діалектизмів виступають виразним стилістичним засобом.
Подальші перспективні напрями дослідження використання наддністрянського говору в мові М. Яцкова
повʼязані з аналізом діалектної лексики в творах, зʼясуванням її функціонального навантаження.
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ПИТАННЯ-ПЕРЕПИТИ В СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються підходи до особливостей визначення питань-перепитів як лінгвістичного явища,
систематизуються критерії їх виокремлення у системі англійської мови, а також їх формальні та функціональні особливості.
Ключові слова: загальне/спеціальне питальне речення, питання, повторювальне/пояснювальнe питанняперепит, синтаксичний тип речення.
В статье рассматриваются подходы к особенностям определения вопросов-переспросов как лингвистического явления, систематизируются критерии их выделения в системе английского языка, а также их
формальные и функциональные особенности.
Ключевые слова: общее/специальное вопросительное предложение, вопрос, объяснительный/повторяющий вопрос-переспрос, синтаксический тип предложения.
The article focuses on the approaches to defining echo questions as a linguistic phenomenon and systematizes the
criteria for their classification in the system of the English language as well as their formal and functional peculiarities.
Key words: general/special interrogative, question, recapitulatory/ explicatory echo question, syntactic sentence type.

Постановка наукової проблеми та її значення. Зверненість сучасної лінгвістики до вивчення проблем
комунікативної взаємодії та особливостей функціонування мовних одиниць у спілкуванні і, зокрема, у діалозі
як «найбільш природній формі комунікації» [1, с. 439] визначає необхідність його всебічного дослідження. У
зв’язку з тим, що питання-перепити є дуже поширеними у діалогічному дискурсі [8, с. 199], важливим є вивчення їх структурних та функціональних особливостей.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Питання-перепити привертали увагу дослідників при розгляді особливостей питальних речень та висловлень і їх класифікації на основі синтаксичних, семантичних та
функціональних особливостей [6; 7; 17; 20; 22; 25; 26]. Окреме дослідження було присвячено просодичним
характеристикам питань-перепитів [2].
Актуальність цієї роботи зумовлена необхідністю уточнення статусу питань-перепитів у системі англійської мови, а також критеріїв їх виділення та визначальних характеристик.
Об’єктом дослідження є питання-перепити в системі англійської мови, а предметом – структурні та функціональні критерії виокремлення питань-перепитів в системі англійської мови.
Мета статті полягає у визначенні місця питань-перепитів у системі англійської мови. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати підходи до визначення й класифікації питальних речень; уточнити визначення вихідних понять (питальне речення, питання, питання-перепит); узагальнити структурні (формальні) характеристики питань-перепитів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Системне дослідження питань-перепитів передбачає з’ясування критеріїв (формальних, семантичних, функціональних), що
лежать в основі їх виділення. При розгляді синтаксису англійської мови у традиційних граматиках (О.І. Смирницький, С. Грінбаум, Дж. Ліч, Р. Кверк, Й. Свартвік) дослідники виділяють чотири синтаксичні типи простих
речень на основі формальних критеріїв: розповідні, питальні, спонукальні та окличні [5, с. 258-263; 7, с. 803].
Так, для розповідних речень характерною є наявність підмета, який, як правило, передує дієслову. Питальні
речення за формальним критерієм поділяються на а) загальні (yes–no interrogatives), у яких допоміжне дієслово розташовується перед підметом, та б) спеціальні (wh-interrogatives), де в початковій позиції знаходиться
питальне слово. Спонукальні речення характеризуються відсутністю експліцитно вираженого граматичного
підмета та вживанням дієслова-присудка у початковій формі. Для окличних речень визначальною є наявність
слів how або what у початковій позиції та прямий порядок слів [7, с. 803].
Для більшої точності та гнучкості синтаксичного опису П. Коллінз пропонує замість терміну «тип речення» використовувати термін «тип клаузи», оскільки, на думку дослідника, тип клаузи можна використовувати
для аналізу як підрядних, так і головних речень (за винятком спонукальних). За такого підходу типи клауз
(розповідні, питальні, спонукальні, окличні) П. Коллінз вважає взаємовиключними, а питання-перепити не
беруться до розгляду у системі клауз, оскільки вони запитують інформацію про певний елемент з попередньої
репліки і за своєю структурою можуть відповідати будь-якому типу клаузи (до якого належить репліка, яку
вони повторюють – Н.С.). Розглянемо наступні приклади:
(1) (A) «I wrote it, to bring you here.»
(B) «You wrote it? There was no one on earth outside the Joint who knew the secret of the dancing men. How
came you to write it?» [11, с. 269].
(2) (A) «Yeah, but look at the job he had! It’s obviously a dangerous occupation. You said yourself everybody
carries weapons up there».
(B) «Look at his job? Okay, let’s look at it» [27, с. 247].
В прикладі (1) питання-перепит мовця (В) структурно відповідає розповідному типу клаузи, а в (2) – спонукальному [26, с. 180-181].
Перед детальним розглядом інших особливостей питань-перепитів доцільно звернути увагу на термінологічне розрізнення синтаксичних категорій (розповідного, питального, спонукального і окличного речень) та
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семантичних класів (повідомлення, запитання, волевияву та вигуку), що виокремлюються дослідниками на
основі функцій даних типів висловлень у дискурсі [7, с. 803-804]. Так, за М.І. Жинкіним, питальне речення
характеризується наявністю спеціальних слів (часток, сполучників), певного порядку слів і, що вважається
найважливішим, специфічної інтонації, тоді як питання визначається метою висловлювання (спонуканням
співрозмовника відповісти на спрямоване до нього мовлення) [3, с. 23]. Відповідно до такого розрізнення, у
терміні «питання-перепит» бачимо його функціонально-семантичну орієнтованість. Розглянемо деякі визначення питання-перепитів.
Р.В. Тешнер та Е.Е. Еванс визначають питання-перепит як «дослівне чи перефразоване повторення попередньої репліки або її частини, щоб підтвердити правильність її розуміння або виразити здивування чи
недовіру» [25, с. 64].
На думку Дж. Ліча, питання-перепит – це «питання, яке повторює попереднє висловлення (стимул, за Дж.
Макколі [22, с. 561]) і є рівнозначним проханню повторити це висловлення (або принаймні його частину). Питання-перепити використовуються тому, що співрозмовник не до кінця почув або зрозумів сказане або йому
важко повірити у зміст почутого» [18, с. 35]. Схожою є й позиція У. Чейфа, який розглядає питання-перепити
як «повторення вимовлених співрозмовником, речень, що безпосередньо передують і вживаються переважно
для того, щоб перевірити правильність сприйняття» або для запиту інформації, яку не було сприйнято [6, с.
396]. Отже, з одного боку, питання-перепит є реактивною реплікою (раціонально-логічного чи емоційного характеру), а з іншого – ініціативною (проханням надати інформацію). Зокрема, у ситуації (3) питання-перепит
’Didn’t kill her?’ вказує на здивування мовця (А) від щойно почутої репліки, інтенсивність якого підкреслюється невербальним маркером (поглядом «stared»), а також лексемою amazement, і спонукає співрозмовника
(В) детальніше пояснити, що мається на увазі.
(3) (A) ’Well, he was her husband, you see, sir.’
(B) ’Yes, so you said before.’ He paused for a minute or two. Then he said: ’Suppose that, after all, he did
not kill her.’
(A) ’Didn’t kill her?’ She stared.
(B) ’That is what I said. Supposing someone else killed her… Have you any idea who that someone else could be?’
(A) She stared at him with even more amazement [9, с. 25].
Реалізація найважливіших формальних ознак, що характеризують питальні речення (питальна інтонація,
інверсований порядок слів, наявність питальних займенників [4, с. 177]), значною мірою залежить від функцій,
які питання-перепити виконують у дискурсі. Відповідно, автори колективної монографії Р. Кверк, С. Грінбаум,
Д. Ліч та ін. виділяють повторювальні (recapitulatory) та пояснювальні (explicatory) питання-перепити.
Повторювальне питання-перепит визначається як «питання, яке повторює частину або все повідомлення,
щоб підтвердити (правильність розуміння – Н.С.) його зміст(у)» [7, с. 835]. За структурою повторювальне
питання-перепит може бути загальним або спеціальним. Загальне питання-перепит повторює попередню репліку з висхідною інтонацією (високим висхідним тоном [10, с. 92]), наприклад:
(4) (А)’I think you might perhaps do good work in Andover. Try the children.’
(В) ’The children?’ [9, с. 85].
Ступінь відтворення репліки-стимулу в питанні-перепиті може варіювати (від повного до повторення одного слова або члена речення). Розглянемо приклади (5) і (6).
(5) (A) Well, then, about that chasm. I had no serious difficulty in getting out of it, for the very simple reason that
I never was in it.»
(B) «You never were in it?» [11, с. 235–236].
В (5) питання-перепит структурно відповідає підрядній частині з попереднього складного речення
(стимулу), при цьому порядок слів зберігається, а особовий займенник І та узгоджене з ним дієслово-присудок (was), змінюється відповідно до зміни ролей мовців на you were.
(6) (A) […] My room at the Cedars is a double-bedded one.
(B) The Cedars?
(A) Yes; that is Mr St Clair’s house. I am staying there while I conduct the enquiry [11, с. 64].
В обміні (6) мовець В повторює власну назву The Cedars, референційна віднесеність якої є незрозумілою.
При цьому питання-перепит сприймається мовцем А як амбівалентне (прохання повторити чи пояснити):
спочатку А підтверджує правильність сприйняття слова і лише потім вдається до більш детального пояснення
ситуації.
З точки зору лексичного наповнення перепитів варто відзначити можливість використання синонімів.
(7) (А) «... I got laid off yesterday, replaced by a computer.»
(B) «You got fired?» Her mother sounded stunned [24, с. 30].
При повному збереженні граматичної структури стимулу (S + get + Participle II) питання-перепит у (7)
виражає додаткові конотативні значення. Дієслово lay off пояснюється у словнику як звільнення через скорочення штату і не передбачає особистої вини звільненого працівника [19, с. 911]; це значення актуалізується
і в контексті висловлення мовця А, на що вказує пояснення replaced by a computer. Вживання синоніма fire
(звільнити працівника через те, що він зробив щось не так [21, с. 664]) у питанні-перепиті надає йому оцінного характеру, а також більшої емоційності у порівнянні зі стимулом, яка також підкреслюється невербально
(голосом: sounded stunned).
Експліцитно прохання повторити може виражатися за допомогою слів ’Did you say...?’ на початку загального питання-перепиту або додаванням наприкінці питання-перепиту інваріантної частини розділового
питання ’(did) you say?’ [7, с. 835]:
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(A) Please give me a cushion.
(B) Did you say you wanted a cushion? [15, с. 104].
(9) ’A crossroads, did you say?’ [23, с. 126].
У повторювальному спеціальному питанні-перепиті питальне слово вказує, яку саме частину попередньої
репліки мовець не почув або не зрозумів [7, с. 835]:
(10) (A) ’She’ll give you a letter of introduction, won’t you, Myrtle?’
(B) ’Do what?’ she asked, startled [12, с. 39].
(11) (A) «Excuse me?» A woman at a desk is calling to me. «Have you paid?»
(B) Have I what? You don’t have to pay to get into museums! Oh, of course – she’s just joking with me. I give
a friendly little laugh, and carry on [16, с. 104].
(12) «[...] Don’t forget we are twenty-five miles from St. Blasien».
«How far?»
«Twenty-five miles, a little over if anything» [15, с. 141].
Для повторювальних спеціальних питань-перепитів характерною є висхідна інтонація, причому ядро термінального тону актуалізується на питальному слові, наприклад, (12) [7, с. 835].
При розгляді структурних модифікацій питань-перепитів (які виникають при повторенні різних синтаксичних типів речень) та визначенні їх корпусу доцільно звернути увагу на питання-перепити, які стосуються
питальних речень. Р. Кверк, С. Грінбаум, Дж. Ліч та ін. виділяють чотири структурні підтипи:
1) загальне питання до загального питання:
(13) (A) «[...] How does she say this fellow got hit? Does she say she was driving?»
(B) «Does she say she was driving? She was driving» [27, с. 295].
2) загальне питання до спеціального питання:
(14) (A) «Hulloa! what’s that for?»
(B) «What’s that for? Why –» [14, с. 47].
3) спеціальне питання до загального питання:
(15) (A) ’Did you see that?’ demanded Tom.
(B) ’See what?’ [12, с. 127].
спеціальне питання до спеціального питання [7, с. 836–837]:
(16) (A) Where’s Jack?
(B) Jack who?
(A) Jack Nance. Your good friend. Where is he? [13, с. 387].
Пояснювальні питання-перепити вживаються швидше для пояснення, аніж повторення сказаного. За формою це завжди спеціальні питання, які, на відміну від повторювальних спеціальних питань-перепитів, вимовляються зі спадним тоном на питальному слові [7, с. 837]. Ще однією відмінною рисою пояснювальних
питань-перепитів є те, що елемент, якого стосується питальне слово, не було названо у репліці-стимулі. Розглянемо приклади:
(17) (A) ’[...] Have you managed it?’ There was that about his tone I did not altogether like; I noticed Harris
resented it also.
(B) ’Managed what?’
(A) ’Why, to get off,’ said George [15, с. 25].
(18) (A) ’There’s something funny about a fellow that’ll do a thing like that,’ said the other girl eagerly. ’He
doesn’t want any trouble with anybody.’
(B) ’Who doesn’t?’ I inquired.
(A) ’Gatsby’ [12, с. 49].
(19) ’What do you think?’ he demanded impetuously.
’About what?’
He waved his hand toward the bookshelves.
’About that. As a matter of fact you needn’t bother to ascertain. I Ascertained. They’re real.’
’The books?’
He nodded [12, с. 51].
(20) (A) ’Look in the drawer there,’ he said, pointing at the desk.
(B) ’Which drawer?’
(A) ’That drawer – that one’ [12, с. 164].
В обмінах (17) і (18) репліки-стимули містять особові займенники (it, he), референція яких незрозуміла з
безпосереднього вербального контексту і потребує уточнення для успішного продовження розмови. На думку
У. Чейфа, використання питань-перепитів у таких випадках спричинене «помилковою прономіналізацією»
елементів, які розглядаються як відомі співрозмовникові [6, c. 391]. У ситуаціях (19) і (20) питання-перепити
використовуються, щоб усунути неоднозначність тлумачень репліки-стимулу і з’ясувати, що саме мається на
увазі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи особливості проаналізованих у статті
типів питань-перепитів можна зробити висновок про те, що основою для виокремлення питань-перепитів
як окремої категорії висловлень слугує їх функція в дискурсі (вираження раціонально-логічної або емоційної реакції мовця на попереднє висловлення співрозмовника або запит додаткової інформації), у той час як
формальні характеристики (інверсований порядок слів та наявність допоміжного дієслова у загальних питаннях-перепитах, розташування питального слова у початковій позиції у спеціальних питаннях-перепитах,
(8)
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специфічна питальна інтонація) є не диференціальною, а інтегральною ознакою питань-перепитів, оскільки їх
реалізація визначається попередньою реплікою та ситуацією спілкування.
Перспективи подальших досліджень вбачаються в розгляді подібностей та відмінностей питань-перепитів та інших типів питань в аспекті їх семантичних та функціональних особливостей.
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СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Стаття присвячена описові структурно-семантичних та функціональних особливостей складних прикметників зі значенням національно-територіальної належності у російській мові, розглядові лінгвістичних
та екстралінгвістичних факторів, що впливають на формування досліджуваних ад’єктивів.
Ключові слова: складні прикметники зі значенням національно-територіальної належності, культурноосвітня сфера, структурні особливості, сфера функціонування, семантика.
Статья посвящена описанию структурно-семантических и функциональных особенностей сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности в русском языке, рассмотрению
лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на формирование исследуемых адъективов.
Ключевые слова: сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности, культурно-образовательная сфера, структурные особенности, сфера функционирования, семантика.
The article deals with the description of the structural-semantic and functional peculiarities of the compound
adjectives with the national-territorial meaning in the Russian language, with the considering of linguistic and
extralinguistic factors, influencing the formation of the adjectives under the research.
Key words: compound adjectives with the national-territorial meaning, cultural-educational sphere, structural
peculiarities, sphere of functioning, semantic.

Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности (ПНТ) являются
специфическим пластом русской лексики, они лингвистически значимы как в структурно-семантическом, так
и в функциональном аспектах. ПНТ употребляются практически во всех сферах человеческой деятельности.
Однако эти лексические единицы практически не изучены и преимущественно рассматриваются в орфографическом аспекте наряду с другими группами адъективов, и их структурно-семантические особенности только
фрагментарно описывались в работах Е. В. Бешенковой [1], О. А. Дубковой [2], Н. А. Еськовой [3], Е. В. Кауновой [4], В. В. Лопатина [5], в основном с целью указать на особенности их написания. В связи с этим, целью
данной статьи является описание специфики лексического наполнения, употребления и маркировки сложных
прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности, которые имеют отношение к
культурно-образовательной сфере, так как в различных справочных, учебных изданиях, СМИ фиксируется
большое количество адъективов именно с такой функциональной нагрузкой.
В основном возникновение и функционирование исследуемых прилагательных в данной сфере, как и в
ряде других сфер жизни и деятельности общества, связано с большим количеством экстралингвистических
факторов: заключение международных договоров в сфере образования, обмен опытом с иностранными
учебными заведениями, появление новых направлений в образовательной политике и т.д. Выделим основные
экстралингвистические факторы (в научно-образовательной сфере), которые, на наш взгляд, повлияли на процесс возникновения сложных адъективов со значением национально-территориальной принадлежности в современном русском языке.
Прежде всего, стоит отметить тот факт, что многие государства пытаются выстраивать партнерство со
странами «Большой восьмерки» в разных сферах человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования: Американо-Башкирский колледж, Американо-китайский университет, американо-европейская программа «Двойной диплом», франко-белорусский образовательный центр и т.д. В связи с этим в различных источниках, связанных со сферой образования, довольно часто встречаются сложные адъективы, в состав которых
входят компоненты, называющие страны «великой восьмерки»: «В данном учебном заведении применяется
американо-российская учебная программа» [6], «Негосударственное учреждение дополнительного образования «Американо-Башкирский Интерколледж» создан в 1997г.» [6], «Центр канадско-русских исследований
Карлтонского университета был основан профессором Ларри Блэком в 1990 г.» [6], «Украинская Воскресная
школа при Итало-украинской культурной ассоциации «Надежда», г. Брешия Президент – Ольга Вдовиченко», «Крупнейший исследовательский институт, занимающийся Web science, – совместный британо-американский Web Science Research Institute» [6], «В июле 2003 года Государственный секретарь Великобритании
по вопросам образования и профессиональной подготовки и Министр образования Российской Федерации
подписали Соглашение о намерениях «Российско-британские партнерства в высшем образовании» [6] и т.д.
Следующий фактор – наличие двусторонних связей со странами дальнего зарубежья, которые всегда являются важным направлением международной деятельности многих государств. Эти связи реализуются, прежде всего, с высокоразвитыми странами, новыми индустриальными государствами, но также многие страны
налаживают сотрудничество в сфере образования с рядом развивающихся стран Азии и Латинской Америки:
Бразильско-российский институт, Бразильско-кубинский образовательный центр, мексиканско-японский
центр, украино-канадский научный центр и т.д.
На сегодняшний день большое количество стран ведет двустороннее сотрудничество с США, Великобританией и Германией по широкому кругу вопросов образования и науки касательно взаимодействия в сфере
образования и увеличения объемов обменов студентами: американо-российская программа обмена студентами, американо-канадская программа, немецко-украинская программа обмена и т.д.
© И. П. Суима, 2014
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Особое место в сотрудничестве с новыми индустриальными и развивающимися странами отводится Китаю и Индии, которые играют важную роль на мировом рынке образовательных услуг: китайско-португальский институт, китайско-русская программа обмена, китайско-американский образовательный центр, индо-афганский факультет, индо-африканское сотрудничество в сфере образования и т.д.
По степени употребительности в справочных и научных изданиях среди ПНТ, которые функционируют
в научно-образовательной сфере наиболее распространенными являются сложные прилагательные с компонентами канадско-, американско-, англо-, германско-,немецко-, украино- (украинско-), российско-. Например,
украино-кубинский образовательный центр, украинско-польско-американское научное сообщество, украиноавстрийская программа, украино-немецкий экономический факультет, украино-испано-латиноамериканский
образовательный центр, российско-американский факультет, российско-английский институт, русско-германский институт, российско-немецкий диплом, российско-итальянский учебно-научный центр, российскоканадский центр образования и т.д.
Нормативным вариантом сложных адъективов, которые функционируют в рассматриваемой сфере, являются прилагательные с первым редуцированным и вторым нередуцированным компонентами, которые,
в основном, указывают на государственную принадлежность определяемого существительного: русско-германский институт, русско-шведский проект, японо-германский проект, японо-германо-российский семинар,
франко-российская программа и т.д.
К культурно-образовательной сфере отнесем и ПНТ, обозначающие словари, справочники, лингвистические
термины, названия семей языков, говоров, диалектов и т.д. В основном, это сложные образования, созданные
путем сложения двух и более основ прилагательных, чаще с редуцированным первым компонентом: карелорусско-финский словарь, русско-польско-английский компьютерный словарь, русско-голландский разговорник,
русско-абхазский речевой справочник, японо-рюкюские языки, русско-английско-немецко- испано-русский разговорник, франко-русский словарь терминов. Сложные прилагательные с нередуцированным первым компонентом могут употребляться с теми же существительными, что и адъективы с редуцированной основой, но
в различных источниках они встречаются реже: французско-русский переводчик, ирландско-англосаксонское
письмо, испанско-русская транскрипция, французско-латинский словарь, и т.д. В справочной и учебной литературе также находим довольно много сложных прилагательных со значением национально-территориальной
принадлежности, состоящих из трех и более компонентов: англо-итало-французский разговорник, англо-турецко-русский словарь, итало-финско-немецкий словарь терминов, молдавско-валашско-русский переводчик,
немецко-русско-англо-французско-испанский словарь, осетинско-русско-немецкий разговорник и т.д.
Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности, функционирующие в сфере культуры, в основном являются двух\трех компонентными адъективами с первой редуцированной основой: «Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр – успешный проект Союзного
государства – побывал этим летом на гастролях в Чехии, которые были профинансированы Постоянным
комитетом Союзного государства» [6] и т.д.
В справочной и учебной литературе ПНТ, функционирующие в культурно-образовательной сфере в основном используются со стержневыми словами: архитектура, стиль, живопись, литература, поэзия, выставка,
направление, фестиваль, дуэт, фильм, драма и т.д.: украино-российская выставка, испанско-португальская
выставка, германо-российский фестиваль, ирландско-норвежский музыкальный дуэт, латвийско-белорусский музыкальный фестиваль, испано-английский фильм, германо-скандинавская мифология, германо-греческая драма, латвийско-эстонско-белорусский фильм.
В различных источниках ПНТ, которые употребляются в сфере культуры, используются в случае, если
речь идет о художественно – выразительных средствах: литературном и ораторском искусстве, музыке: таджикско-персидская классическая поэзия, финно-угорская поэзия, молдавско-славянская литература, англо-шотландские народные баллады, франко-фламандская музыка; в связи с такой формой искусства как
концертно-эстрадная деятельность: афро-бразильский фестиваль, российско-грузинский концерт, немецкоизраильский концерт, немецко-русский благотворительный концерт, польско-украинская музыкальная группа; с такими формами культурной деятельности, как оформление клубного пространства (сцены зала, фойе,
вестибюля, кружковых комнат и т.п.); свет, декорации, костюмы, видеоряд (кино, слайды, видео, телевидение), изобразительное искусство, архитектура: болгарско-византийский стиль, греко-римская архитектура,
греко-бактрийские сооружения.
Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности употребляются
в различных источниках также в том случае, когда речь идет о приоритетных направлениях международного сотрудничества в области культуры, т.е. гастрольной и выставочной деятельности (украино-российская выставка, испанско-португальская выставка, германо-российский фестиваль, ирландско-норвежский
музыкальный дуэт, латвийско-белорусский музыкальный фестиваль), совместном производстве культурных
ценностей и культурных благ и обмене ими (испано-английский фильм, германо-скандинавская мифология,
германо-греческая драма, латвийско-эстонско-белорусский фильм).
Таким образом, сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности,
которые употребляются в культурно-образовательной сфере это, в основном двухкомпонентные адъективы
с редуцированным, реже – нередуцированным первым компонентом. Наиболее регулярными в данной сфере
являются прилагательные с компонентами греко-, итало-, германо-, англо-, русско-:греко-эфиопский стиль,
итало-германская драма, англо-германская поэзия и т.д. Многие прилагательные со стержневыми словами,
относящимися к сфере культуры, которые мы находим в учебных и справочных изданиях могут функционировать и в других сферах жизни и деятельности человека.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Автор пропонованої статті засвідчує, що інтертекстуальність є важливою ознакою сучасної української поезії. Дослідник характеризує різновиди інтертекстів, розміщених у сильних передтекстових (заголовок, присвята, епіграф) і внутрішньотекстових (цитата в тексті) позиціях, й окреслює можливі способи їх
мовного оформленні в поетичному тексті, а також констатує, що в аналізованих поетичних творах спостерігаються інтенціональні й структурні типи інтертектуальності.
Ключові слова: інтертекст, інтертекстуальний елемент, інтертекстуальність, прототекст, текстдонор, текст-реципієнт.
Автор предлагаемой статьи говорит о том, что интертекстуальность является важным признаком современной украинской поэзии. Исследователь характеризует разновидности интертекстов, расположенных
в сильных предтекстовых (заглавие, посвящение, эпиграф) и внутритекстовых (цитата в тексте) позициях,
и указывает возможные способы их языкового оформления в поэтическом тексте, а также констатирует,
что в анализированных поэтических произведениях были выявлены интенциональные и структурные типы
интертектуальности.
Ключевые слова: интертекст, интертекстуальный элемент, интертекстуальность, прототекст,
текст-донор, текст-реципиент.
The author of the proposed article proves that intertextuality is an important feature of modern Ukrainian poetry.
The researcher describes the types of intertexts placed in strong pre-textual (title, dedication, epigraph, etc.) and intextual (quotation in the text) positions, and outlines possible ways of their language forms in the poetic text. The author
also notes intentional and structural types of intertextuality used in the analyzed poetry.
Key words: intertext, intertextual element, intertextuality, prototext, text-donor, text-recipient.

Особливості реалізації явища інтертекстуальності вже тривалий час привертають увагу дослідників із
різних галузей наукового знання. З-поміж праць останніх років виділяють розвідки таких мовознавців, як
Н. Кузьміна, Т. Литвиненко, В. Москвін, О. Переломова, В. Рижкова, О. Рябініна, І. Шаповалова, Ю. Шпак.
Зважаючи на поширеність інтертекстуальних елементів у творах художньої літератури загалом і поезії зокрема, вбачаємо за доцільне проаналізувати особливості їх репрезентації в сучасній українській поезії. Оскільки
це питання у вітчизняній лінгвістиці розглядалося фрагментарно, виникає необхідність його детального вивчення, що зумовлює актуальність порушеної проблеми.
Мета статті – визначити різновиди інтертекстуальних елементів і способи їх уведення в поетичні твори
сучасних українських авторів, з’ясувати типи інтертекстуальності, представлені в сучасній українській поезії.
Результати аналізу дібраного фактичного матеріалу засвідчили, що у творах сучасних українських поетів
спостерігаються такі різновиди експліцитних інтертекстуальних елементів, як заголовок, присвята, епіграф,
цитата.
До заголовків, які можна розцінювати як інтертекст, належать прецедентні назви. Це власні імена, що виступають знаками української національної історії чи культури, як-от: «Климентій, Син Зиновія», «На смерть
Пантелеймона Куліша» (В. Базилевський), «Балада про Кармалюка», «Василеві Симоненкові», «Оскарження Івана Гонти», «Реквієм Павлові Тичині», «Смерть Шевченка» (І. Драч), «Маруся Чурай», «Пам’ятник
І. М. Сошенку», «Повернення Шевченка», «Чадра Марусі Богуславки», «Графиня Розумовська», «Вінграновський над Россю» (Л. Костенко), «Балада про Марусю Чурай», «Шевченко» (М. Луків), «Голос Крушельницької» (С. Майданська), «Т. Г. Шевченко перед пам’ятником Миколі І», «Архип Тесленко в Харківцях», «Гравюри
Георгія Якутовича», «Літописець Нестор», «Марії Примаченко», «Диптих про Лесю Українку», «Начерки
до портрета Івана Франка» (П. Мовчан), «Іван Франко в Одесі», «До Івана Франка», «До Маяковського»,
«Жест Павла Тичини», «Максиму Рильському в день його столітнього ювілею», «На відкритті пам’ятника
Тарасові Шевченку в селі Лозівці», «На смерть Володимира Сосюри», «Тарас Шевченко у Варшаві», «Франко
читає «Мойсея»», «Читаючи Григорія Косинку» (Д. Павличко), або світової історії та культури, зокрема: «З
епістолярію Плінія Молодшого», «Ду Фу», «Евріпід», «Сізіфів камінь», «Мольєр», «Любов Лі Бо» (В. Базилевський), «Монтень чи Свіфт» (І. Драч), «Ображений Торквемада», «Тінь Сізіфа», «Ван-Гог», «Гюго в старому
маяку» (Л. Костенко), «Мотив Цвєтаєвої» (М. Луків), «Мікеланджело», «Небо Кибальчича», «Танок Саломеї», «Чюрльоніс» (С. Майданська), «Памяті Василя Шукшина», «Портрет Ван-Гога» (П. Мовчан), «Біля
будинку Полін Джонсон», «Біля пам’ятника Колумбові», «В будинку Гемінгвея під Гаваною», «В хаті Сергія
Єсеніна», «Читаючи Шолома-Алейхема» (Д. Павличко). Крім того, до таких заголовків доречно віднести топоніми й числівники, які вказують на історично значущі місця і дати: «Берестечко» (Л. Костенко), «Пам’яті
30-х», «У Голосієві», «У Суботові» (М. Луків), «Поети 1825 року» (П. Мовчан), «Бабин Яр» (Д. Павличко).
Як слушно зауважує Є. В. Джанджакова, такі заголовки поетично значущі, тому що містять такі слова і словосполучення, котрі й поза заголовком мають високий культурний потенціал [1, с. 208].
Цей перелік не є вичерпним, оскільки подібні заголовки доволі частотні в сучасній українській поезії,
проте в контексті нашого дослыдження більш важливий не їх кількісний показник, а смислове навантаження.
Окрім того, що заголовок є виразником концепції поетичного твору, заголовок такого типу несе інформацію
про можливу наявність у віршованому тексті цитат чи натяків на особливості вираження вжитого оніма. Так,
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у І. Драча в «Реквіємі Павлові Тичині» знаходимо образ арфи: Чому так хочеться побігти в його роки, / В
його далекі молоді літа, / Й собою затулити його арфу – / Бо ж подарована була Вкраїні арфа, / Одна-однісінька на все життя Вкраїни, й тут безпомилково прочитується відсилання до прототексту ранньої поезії
П. Тичини «Арфами, арфами». Крім того, І. Драч вказує на тяжіння П. Тичини до складних новотворів-прикметників: уживаючи Тичинине «золотооке сонце» «ніжнотонними» й доповнюючи цей ряд «стокрилата
доля», «ніжно-безборонний», «сонцетканий». У творі І. Драча ми спостерігаємо яскраві ознаки особливого
текстотворення П. Тичини.
До інтертекстуальних елементів також належать заголовки-цитати, наприклад, у М. Сома «Повій, вітре, на
Вкраїну» (текст-донор «Повій, вітре на Вкраїну» С. Руданського) чи Д. Павличка «Не пора» (текст-донор «Не
пора» І. Франка). У Д. Павличка спостерігається наскрізний перегук із віршем І. Франка: епіграф «Не пора,
не пора» і кінець першої й останньої строфи: Павличкове Не пора, не пора, не пора / Москалеві й хахлові служить – Франкове «Не пора»: Не пора, не пора, не пора / Москалеві й ляхові служить!, що посилює звучання
інтертекстового елемента.
Інтертекстом, який так само, як і заголовок, виконує функцію адресації, є присвята. Присвята як прагматичний знак сприйняття виступає як текстова «напрямна». Наприклад, В. Базилевський, присвятивши вірш
«Возрадуйся, брате» В. А. Берсенєву, лікарю, директору Інституту проблем болю, зорієнтовує читача на розкриття у творі таланту цієї людини. П. Мовчан поему «Начерки до портрета Івана Франка» присвятив Д. Павличку. Можна припустити, що, крім вияву пошани Д. Павличкові, П. Мовчан заклав у цю присвяту приховану
переадресацію до творчості поета, оскільки у Павличковому творчому доробку є кілька циклів поетичних
творів про І. Франка, а сам П. Мовчан називає свій твір «Начерки…».
Ще одним інтертектуальним елементом, який сприяє налаштуванню читача на інтертекстуальне прочитання твору і займає сильну передтекстову позицію, виступає епіграф. У сучасній українській поезії як епіграфи
найчастіше використовуються цитати з Біблії і сакральних текстів, наприклад у В. Герасим’юка у вірші «Кроки на смерековім помості»: Стережіться, щоб ви не погордували ні одним із малих сих, бо їх ангели у небі
видять лице Отця мого, що на небі (Матвія 18:10); з античних авторів, як-от В. Базилевський епіграфом до
збірки «Шляхами вітру» обрав рядки з Епікура «А душа твоя – вітер»; з творів попередників, як у Д. Павличка рядки Т. Шевченка «Церков-домовина / Розвалиться, а з-під неї / встане Україна» читаємо як епіграф до
вірша «Страшно бути українцем нині», чи сучасників як у циклі поезії С. Руденка. Епіграф, вікриваючи текст
для інтертекстуальних зв’язків несе змістовно-фактуальну, змістовно-концептуальну чи змістовно-підтекстову інформацію. Сутність епіграфа виявляється лише в процесі функціонування, тобто в процесі включення
його в метатекст [2, с. 147].
Крім описаних, одним із найбільш поширених інтертекстуальних елементів є цитата. Цитування передбачає введення в текст-реципієнт дослівно відтвореної частини тексту-донора.
За повнотою представленості в тексті-реципієнті цитати поділяють на такі групи:
• повні: Там – кожен поет – зайвий, / там лишився Зайвий Сашко, / ось і вірш його в трубці гуде: / «Відгукнусь, та ніхто не гукне» (Л. Голота «Провінціалка»);
• редуковані: А хто ж тепер ту партію веде / І хто волає: «Всіх у ями»?! (М. Сом «П’єтру Сіманєнку»); автор у примітках до твору зазначає, що цитовані слова – це «скорочений варіант відомого вірша «Партія веде»»;
• сегментні: Співали весело, чудово «Ще не вмерла…» / Тоді, коли Вона у гробі вже була (Д. Павличко
«Богданова нагайка»); Кого «со дарами» ти ждала, / вечері не їла і ніч (не одну) недоспала (Л. Голота «Провінціалка»).
За ознакою атрибутованості частини прототексту виділяють цитати:
• атрибутовані: ім’я автора введеного уривка вказують у самому тексті-реципієнті, як-от у Р. Кухарука:
Губи шептали молитву monsieur / Елюара: / Sur mon cahier d’ecolier / Sur mon pupitre et les arbres / Sur le
sable, sur la neige / J’ecri ton nom, / Liberti («Поема свободи»), або зазначають у примітках до твору, наприклад, М. Сом у примітках до вірша «Читаючи Миколу Ґалаґана» наголошує, що слова, наведені у строфі А я ж
учився у поповій школі, / У тій світлиці, де його сліди, / Де всюди страх, де всі малі і голі, / Та просять землю:
«Велетнів роди!», – це слова «з відомого вірша П. Тичини «О земле, велетнів роди»«;
• псевдоаторибутована: «У кожного своя вузькоколійка», – / так провіщав столичний нам поет (Л. Голота
«Провінціалка»); з натяком на автора: В залізнім місті власні інтереси: / «Тут вам не Львів і навіть на Одеса!» – / так глиняний повчав мене поет, / що на строфу завжди казав «куплет» (Л. Голота «Провінціалка»);
• неатрибутована: читач має здогадатися, хто є автором тексту-вкраплення: «Вся нація хотіла б в Київ»,
/ але поети – й поготів (Л. Голота «Провінціалка»); спостерігаються зразки, де авторизація інтертексту не
потрібна, оскільки текст-донор належить до прецедентних текстів, як наприклад, у В. Базилевського у вірші
«Мчав трамвайчик» звучать рядки з пісні Д. Павличка «Два кольори»: І стриміло в серці, як скоба: / «Червоне
– то любов, / а чорне – то журба» або у С. Майданської у творі «Лист 31. Спомин дитинства» лунає Різдвяна
пісня: Бігцем од двора до двора: / «Нова радість стала, / яка не бувала, / радуйся…».
За результатами спостереження з’ясовано, що в сучасній українській поезії проаналізовані різновиди інтертекстуальних елементів оформлюються такими мовними способами:
• лапки: Співали «Заповіт». Стояли, / Як під присягою мечі… (Д. Павличко «Покаянні псалми») – назва
твору Т. Шевченка; І ми ставали разом з ними, / Молилися «Іже єси…»… (Д. Павличко «Засвідчую життя»)
– рядки з Молитви Господньої «Отче Наш»;
• курсив: хай знервованим роям / не підставлять голу шию / хай доконують / а я / братолюбієм укрию
(І. Андрусяк «Шевченко») – слова з вірша Т. Шевченка «Молитва»: А всім нам вкупі на землі / Єдиномисліє
подай / І братолюбіє пошли;
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• розріджений шрифт: Старість – це філософські води, / нерухома їх течія. / В безголосу глибінь природи
/ все пірнала б душа моя – те, що автор використаної цитати В Розанов, В. Базилевський зазначає у примітках
до свого твору;
• синтаксичні конструкції прямої й непрямої мови: Дух болящий, Андрій, він не дивиться тоскно із неба,
/ Він. Забутий, десь тут, в самім серці святої глоти? / Де ж ти є? Озовись! Мені в світі нічого не треба, /
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (Д. Павличко «Голос Андрія Малишка»); А ніч ядушна
хай впівока глипа, / як розцвітає брунька смолоскипу, / як визволене сонце вироста / і червониться заклик на
вустах: / – Лупайте сю скалу! (П. Мовчан «Начерки до портрета Івана Франка»).
Аналіз різновидів інтертекстів, способів їх мовного оформлення й особливостей вияву в текстах-донорах
дозволяє констатувати, що в творах сучасних майстрів поетичного слова спостерігаються інтенціональні й
структурні типи інтертектуальності:
• інтенціональні: а) риторичні (зокрема, цитування): На все своя пора й свій час, / Як сказано в Еклезіаста,
/ А ми з’явилися якраз, / Як множилась червона каста… (Д. Павличко «Ностальгія»);
• структурні: а) парціальні: Як Гамлет, я ходжу поміж гробами, / Святих могил питаюся в журбі: / Чи
далі жити з темними рабами, / Чи геть піти – to be or not to be? (Д. Павличко «Покаянні псалми») – рядки
із монологу Гамлета (В. Шекспір); Фортеці дач. / Стрімкій ході / мамони звична ця онова / й відчуженість…
/ Та як тоді: / Садок. / Пани. / Московська мова (В. Базилевський «Фортеці дач…») – перший рядок першої
строфи вірша О. Олеся Садок. Пани. Московська мова... / Веселі жарти, крики, сміх... / Майовий день. Квітки і трави. / Весна навколо і у всіх; б) міметичні: текст-донор Вірую в Єдиного Бога, Отця, Вседержителя,
Творця неба і землі… (молитва «Символ віри») – текст-реципієнт Я вірю в Україну, та не в ту… (Д. Павличко
«Символ віри»); текст-донор Як умру, то поховайте / Мене на могилі / Серед степу широкого / На Вкраїні
милій, / Щоб лани широкополі, / І Дніпро, і кручі / Було видно, було чути, / Як реве ревучий (Т. Шевченко «Заповіт») – текст-реципієнт – Як умру, то поховайте / На балконі вдома, / Щоб не чув я і не бачив / Демократа
Сома (М. Сом «Миколі Сингаївському»).
Викладене засвідчує, що інтертекстуальність є важливою ознакою сучасної української поезії. Митці майстерно вводять інтертекстуальні елементи у свої твори, розміщуючи їх у сильних позиціях як передтекстових
(заголовок, присвята, епіграф), так і внутрішньотекстових (цитата в тексті). Вияв різних типів інтертекстуальності вказує на те, що поети глибоко філософськи опрацьовують творчу спадщину своїх попередників і
сучасників і влучно вживають їхні частини як актуальні вкраплення у власних поетичних творах. Установка
на інтертекстуальність є одним із засобів організації сучасного українського мовно-поетичного простору, що
сприяє виявленню й збагаченню зв’язків у контексті української й світової історії та культури.
Продовження розпочатого дослідження вбачаємо в деталізації характеристики кожного різновиду інтертексту, а також у з’ясуванні їх функцій у сучасній українській поезії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БАГАТОЗНАЧНИХ ТЕРМІНІВ
Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто поняття «термін» та
проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких термінів аграрної галузі за допомогою словників української та англійської мов.
Ключові слова: термін, термінологія, сільське господарство, словник.
Статья посвящена изучению сельскохозяйственной терминологии. Рассмотрено понятие «термин» и
проанализировано лексико-семантические особенности некоторых терминов аграрной отрасли с помощью
словарей украинского и английского языков.
Ключевые слова: термин, терминология, сельское хозяйство, словарь.
The article deals with some agriculture terminology. Concept «term» is considered. Lexical peculiarities of some
agrarian terms are analysed with used Ukrainian and English dictionaries.
Key words: term, terminology, agriculture, dictionary.

Дослідження галузевої термінології було і залишається в центрі уваги мовознавців.
Традиційно під терміном (від лат. Terminus – межа) розуміють слово або словосполучення, що позначає
поняття якої-небудь спеціальної галузі знань або діяльності. Терміни – це одиниці природної або штучної
мови (слова, словосполучення, сполучення слів і букв-символів, сполучення слів і цифр-символів), що володіють у результаті особливої свідомої колективної домовленості спеціальними термінологічними значеннями,
досить точно і повно відображають основні, суттєві ознаки відповідних понять [3: 9].
Дослідженням питань перекладу та аналізу фахової сільськогосподарської термінології та науково-технічних термінів взагалі займались вітчизняні вчені та дослідники: Горбунова Н., Кондратюк С., Колесник Н.,
Помігуєва Л., Семко Н. та ін.
Як зазначає Колесник Н., основною формою функціонування науково-технічної мови є спеціальна науково-технічна література. Стилістична ж організація тексту асоціюється, перш за все, з терміном, незалежно
від класифікації самого тексту. Терміни спеціально призначені для передачі когнітивної інформації. Вони
включаються в системні відносини з іншими термінами і прагнуть визначеності в даній області знання або
діяльності [2].
Досліджуючи смислові зв’язки між компонентами англійських термінологічних словосполучень, Помігуєва Л. зазначає, що специфіка термінів як особливого лексичного розряду слів полягає в тому, що вони створюються в процесі виробничої і наукової діяльності і тому функціонують лише серед людей, що володіють відповідними науковими і виробничими реаліями, тобто макроконтекстом. Тому, на відміну від звичайних слів,
однозначність яких в мовній комунікації забезпечується ситуацією або лінгвістичним контекстом, однозначність терміна регламентується екстралінгвістичним макроконтекстом або лінгвістичним мікроконтекстом [6].
Мета нашої роботи – проаналізувати лексико-семантичні особливості деяких термінів сільськогосподарської галузі в українській та англійській мовах.
Джерелами дослідження послужили дані 7 словників української, англійської та російської мов.
Серед досліджуваних лексем є терміни, які в різних словниках трактуються неоднаково, або мають декілька значень і декілька варіантів перекладу:
адаптáція (СУМ 1, 19) – пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення;
adaptation (Ling.; АРСХС, 20; CORD, 2, DCO) noun 1) something produced to adjust to different conditions or
uses, or to meet different situations; 2) biology a characteristic of a plant or animal that makes it able to adjust to the
conditions of a particular environment;
adaptation or adaption (MED, 15) 1) [C] a book or play that has been made into a film, TV programe etc.; 2)
[U] the process of changing something so that it can be used for a different purpose; 3) [U] the qualities that make it
possible for plants and animals to deal with their environment;
адаптувáти (СУМ 1, 19) – пристосовувати організм, органи чуття до умов існування, до оточення;
adapt (Ling., DCO) to adjust to different conditions or uses, or to change to meet different situations;
adapt (MED, 15) 1) [I] to change your ideas or behavior so that you can deal with a new situation; 2) [T] to change
something to make it more suitable for a new use or situation; 3) [T] to change a book or play so that it can be made
into a film, TV programe etc.
Як бачимо, англійський варіант перекладу вищезазначених термінів характеризується багатозначністю,
одне значення з яких є загальновживаним, а інше використовується у межах певної науки (сільське господарство, біологія, психологія).
У досліджуваних словниках було зафіксовано терміни з одним значенням:
акліматизáтор (СУМ 1, 27) – 2) фахівець з акліматизації; 2) спеціально обладнане приміщення для акліматизації чого-небудь;
acclimatizator (Ling.);
акліматизáція (СУМ 1, 27) – пристосування рослин або тварин до нових кліматичних та інших життєвих
умов; акліматизування;
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acclimatization (Ling.; DCO; CORD, 4; АРСХС, 12; DA, 2) noun the process of adapting to a different environment
(NOTE: This process is known as acclimatisation if the changes occur naturally and acclimation if they are produced
in laboratory conditions.);
бактеризáція (СУМ 1, 92) – дія за знач. бактеризувати;
bacterization (Ling.; АРСХС, 63);
бактеріáльний, бактерíйний (СУМ 1, 92) – прикм. до бактерія;
bacterial (Ling.; CORD, 10; АРСХС, 63; MED, 89; DCO) – caused by, made from, or relating to bacteria;
bacterial (DA, 19) – adjective referring to or caused by bacteria.
Проте не всі терміни мають однозначний переклад. Нами було розглянуто українські сільськогосподарські
терміни, що мають декілька англійських варіантів, а лексеми «акліматизований» та «бактерицидний» під час
перекладу можуть набувати ознак різних частин мови:
акліматизóваний (СУМ 1, 27) – дієпр. до акліматизувати;
seasoned, naturalized (Ling.), naturalized (АРСХС, 512; MED, 944) adj 1) a naturalized citizen is someone who
has officially become a citizen of a country in which they where not born; 2) a naturalized plant or animal is one that
grows or lives in an area that people brought it to long ago;
seasoned (MED, 1279) adj 1) experienced in a particular activity or job; 2) containing seasonings to improve
flavour;
seasoned (DCO) adj having much experience and knowledge of a particular activity;
naturalized (DCO) verb to make someone a legal citizen of a country that the person was not born in;
акліматизувáння (СУМ 1, 27) – дія за знач. акліматизувати і стан за знач. акліматизуватися;
аcclimatization (CORD, 4; Ling.; DCO; АРСХС, 12; MED, 8);
acclimatization, acclimatization, acclimation (DA, 2) noun the process of adapting to a different environment
(NOTE: This process is known as acclimatization if the changes occur naturally and acclimation if they are produced
in laboratory conditions.);
акліматизувáти (СУМ 1, 27) – пристосовувати рослини або тварин до нового клімату, до нових умов
життя;
аcclimatize (CORD, 4; Ling.; АРСХС, 12; MED, 8) – verb [I/T] to become familiar with a new place, different
weather conditions, or new situation;
аcclimatize, acclimatise (UK), acclimate (USA) (DCO) – to (cause to) change to suit different conditions of life,
weather, etc;
бактерицúдний (СУМ 1, 92) – здатний убивати бактерії;
bactericidal, germicide (Ling.);
germicidal (CORD,10);
germicide (DCO) – noun substance that kills germs;
germicide (DA, 112) – adjective, noun a substance that can kill germs;
germicide (MED, 592) – noun [C/U] a substance that kills bacteria.
Український термін «акліматизуватися» є однокомпонентним, на відміну від англійського варіанту, але
зберігає лексичне значення:
акліматизувáтися (СУМ 1, 27) – 1) пристосовуватися до нового клімату, до нових умов життя; 2) про
людину;
to become acclimatization (CORD, 4);
acclimatization (АРСХС, 12);
acclimatize yourself to sth (MED, 8);
acclimatize oneself (Ling.).
Вибір найкращого варіанту перекладу залежить, на нашу думку, від контексту, а також синонімія термінів
використовується з метою уникнення повторів.
Серед досліджуваних термінів деякі з них та похідні від них були представлені лише в українському варіанті:
акліматизацíйний (СУМ 1, 27) – прикм. до акліматизація;
бактеризувáти (СУМ 1, 92) – піддавати дії бактерій (насіння, молоко, ґрунт);
вегетатúвно (СУМ 1, 315) – присл. до вегетативний.
Оскільки вищезазначені терміни є частиною загальнолітературної мови, до них можна застосувати такі загальноприйняті способи перекладу як підбір лексичного еквіваленту, калькування, описовий переклад, а також
переклад за допомогою використання родового відмінка, і переклад з використанням різних прийменників.
Термін «вегетативний» в англійській мові є однозначним, а в українській – має як пряме значення, так і
переносне:
вегетатúвний (СУМ 1, 314 – 315) – 1) пов’язаний з ростом і живленням рослинних і тваринних організмів;
2) перен. Позбавлений суспільних інтересів; обивательський; 3) стос. до способу розмноження нестатевим
шляхом;
vegetative (Ling.; АРСХС, 809; DCO) – adjective alive but showing no brain activity;
vegetative (DA, 257) – adjective referring to plants;
vegetative (MED, 1591) – adjective formal relating to plants or the growth of plants – Persistent vegetative state.
Отже, можна стверджувати, що полісемія існує у наукових термінах. Під час перекладу деякі українські та
англійські варіанти можуть набувати як прямого, так і переносного значення. Проте, ефект багатозначності
у межах лише однієї науки не можливий, адже наука вимагає точності та уникнення подвійного тлумачення
терміна. Саме тому перекладачам необхідно використовувати спеціалізовані словники.

Серія «Філологічна». Випуск 44

313

Список скорочень використаних джерел:
АРСХС – Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Под ред. В. Г. Козловского, Н. Г. Ракипова. – М. :
Рус. яз., 1983. – 880 с.
СУМ – Словник української мови : [в 11 т.]. – К. : Наукова думка., 1970. – Т. І. – 800 с.
CORD – Concise Oxford Russian Dictionary. – Oxford University Press, 1998. – 1007 p.
DA – Dictionary of Agriculture : third edition. – London, 2006. – 269 p.
DCO – http://dictionary.cambridge.org/
Ling. – http://www.lingvo.ua/ru
MED – Macmillan English Dictionary : for advanced learners. – Oxford, 2006. – 1692 p.
Література:
1. Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. – М., 1977.
– 245 c.
2. Колесник Н. А. Лінгвостилістичні особливості англомовних наукових текстів аграрної тематики/ Н. А. Колесник // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 39. Філологічні науки. – 2008. – С. 100- 105.
3. Нелюбин Л. Л. Учебник военного перевода / Л. Л. Нелюбин, А. А. Дормидонтов. – М. : Воениздат., 1981.
– 218 с.
4. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку / Людмила Симоненко //
Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 3-8.
5. Панько Т. І. Українське термінознавство: [підручник] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ,
1994. – 216 с.
6. Помігуєва Л. П. Смислові зв’язки між компонентами англійських термінологічних словосполучень / Л. П. Помігуєва // Філологічні тракати. – Том 2. – № 3. – 2010. – С. 87-93.
7. Суперанская А. В. Терминология и номенклатура / А. В. Суперанская // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. – Л. : Наука, 1976. – C. 73-78.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

314
К. В. Толчеева,

УДК 811

ФГБОУ ВПО «Липецкий Государственный Педагогический Университет», г. Липецк

КОГЕРЕНТНОСТЬ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК УСЛОВИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕПЛИКИ АПАРТЕ (на материале французской драмы)
Стаття присвячена розгляду деяких особливостей функціонування репліки апарте в просторі драматургічного дискурсу у зв’язку з реалізацією категорії зв’язності тексту. Робиться спроба верифікувати положення про те, що когерентність драматургічного тексту виступає необхідною умовою для сприйняття читачем
/ глядачем «закодованої» в репліках апарте інформації.
Ключові слова: репліка апарт, когерентність драматургічного тексту, метафікція.
Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей функционирования реплики апарте в пространстве драматургического дискурса в связи с реализацией категории связности текста. Предпринимается попытка верифицировать положение о том, что когерентность драматургического текста выступает
необходимым условием для восприятия читателем/зрителем «закодированной» в репликах апарте информации.
Ключевые слова: реплика апарте, когерентность драматургического текста, метафикция.
The article underlines certain peculiarities of a parte remark functioning in the dramatic discourse in order to
represent the category of poetic structure cohesion. The author makes an attempt to verify that coherency of dramatic
text is a necessary condition for the reader/audience to perceive and decode the information conveyed by a parte remark.
Key words: а parte remark, coherency of dramatic text, metafiction

В последнее время в отечественной и зарубежной исследовательской традиции отмечается растущий интерес к изучению не только собственно языковых, но и контекстных параметров общения [ср.: Арутюнова
1999; Кубрякова 2004; Цурикова 2002, Benveniste 1994 и др.]. В центре внимания лингвистов оказываются
не только и не столько языковые (семантические, стилистические, структурно-синтаксические и др.) особенности высказываний, участвующих в порождении дискурса, но сами процессы и механизмы порождения
и восприятия этих высказываний.
В этом смысле текстовое пространство драмы вообще и особенности бытования и сочленения внутри
него отдельных текстовых и/или паратекстовых компонентов представляют безусловный интерес, по крайней
мере, в силу следующих причин.
Во-первых, полиадресатная перспектива диалогизированного по форме и по своей природе драматургического текста, в отличие от других литературных родов, характеризуется многослойностью, обусловленной не только наличием разных дискурсивно значимых коммуникативных «инстанций», но и параллельным
функционированием и взаимовлиянием нескольких коммуникационных зон (автор – зритель, автор – читатель, персонаж – зритель, персонаж – персонаж, автор – персонаж и др.).
Во-вторых, взаимодействие коммуникантов (реальных и вымышленных) внутри фикционального пространства драматургического дискурса, представляя собой совокупность интенционально маркированных
словесных (в жанрообразующем смысле) действий, основывается на специфических когнитивных процессах,
активизируемых в сознании взаимодействующих инстанций при порождении и восприятии художественного
вымысла. Из этого следует, что изучение средств и способов создания связности как на локальном уровне
(когезии), так и на уровне глубинных текстовых связей (когерентность), невозможно без обращения к гетерогенной интенциональной природе дискурсивного континуума драмы.
И, наконец, в-третьих, изучение реплики апарте (от франц. à part – в сторону) как особого стратегического средства выражения «истинной» интенции персонажа, с одной стороны, и косвенного присутствия авторского слова, с другой, доказывает необходимость его описания в совокупности с иными коммуникативно
значимыми и прагматически когерентными речевыми действиями, с «эго» всего текста [Степанов 1975: 332].
Более того, исследование в семантическом и структурно-функциональном плане такого феноменологически
неоднозначного текстового элемента драмы, как апарте, позволяет сделать определенные выводы об особенностях реализации в тексте драмы фундаментальных текстовых категорий, среди которых связность, целостность, интенциональность, адресатность и диалогичность.
Рассмотрим на конкретных примерах, заимствованных из драматургических произведений французского драматурга Бомарше, каким образом реплика апарте оказывается включенной в изотопическую сеть
диалогизированных дискурсов персонажей. Иными словами, попытаемся в рамках данной статьи установить
и описать те когнитивные связи между отдельными, иногда достаточно удаленными друг от друга в топологическом смысле компонентами текста, которые не только имеют значительный экспликативный потенциал в
раскрытии драматических характеров и развитии актантной модели драмы, но и играют решающее значение в
построении определенных ментальных структур в процессе восприятия «закодированной» в репликах апарте
информации читателем/зрителем.
Так, например, явление одиннадцатое третьего действия пьесы Бомарше «Севильский цирюльник» начинается с трех следующих друг за другом реплик апарте, с помощью которых действующие лица пьесы
Розина, граф Альмавива и Фигаро выражают искреннее негодование по поводу внезапного появления Дона
Базиля. Очевидно, что идентификация прагматической установки данных эллиптированных конструкций и
фразеологизированных построений широкой, если не сказать универсальной, экспрессивной семантики не© К. В. Толчеева, 2014
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возможна без обращения к более широкому контексту, т.е. к тем когерентным фрагментам, которые делают реплики апарте семантически, грамматически и функционально оправданными и значимыми. Приведем пример:
Scène XI
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, DON BAZILE
ROSINE, effrayée, à part. Don Bazile !...
LE COMTE, à part. Juste Ciel !
FIGARO, à part. C’est le diable!
BARTHOLO va au-devant de lui. Ah! Bazile, mon ami, soyez le bien rétabli. Votre accident n’a donc point eu de
suites? En vérité, le seigneur Alonzo m’avait fort effrayé sur votre état; demandez-lui, je partais pour vous aller voir,
et s’il ne m’avait point retenu... [6, с. 105].
Из приведенного примера мы видим, что включение в инициальную часть сцены, являющуюся важным
структурным элементом пьесы, целой серии реплик апарте не только усиливает игровое начало мизансцены,
но и требует от адресата установления целого ряда формально-грамматических и семантико-прагматических связей с другими текстовыми и паратекстовыми элементами. Так, очевидно, что реплика Розины, произнесенная в сторону, не просто является констатацией факта включения нового персонажа в диалог, прямо
коррелируя с предваряющей данную сцену авторской ремаркой, которая содержит аналогичные сведения
(LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, DON BAZILE). Высказывание, оформленное в виде номинативного восклицательного предложения, в сочетании с паратекстовым элементом модально-эмотивного значения effrayée
является важным средством установления необходимых для понимания ситуации логико-семантических связей между репликами. Более того, являясь, на первый взгляд, избыточной (появление Дона Базиля очевидно
для всех), данная реплика, как нам представляется, обладает необходимым экспликативным потенциалом
по отношению к прагматической установке двух последующих реплик. Иными словами, именно в реплике
Розины происходит активизация необходимых сведений для правильной интерпретации читателем/зрителем
драматической ситуации, возникающей в результате «соударения» нескольких реплик апарте.
Действительно, условно внедиалогическое (в том смысле, что приведенные апарте выходят за рамки внутренней коммуникации «персонаж-персонаж») использование многофункциональных междометий и морфологически неделимых восклицаний типа Juste Ciel ! и C’est le diable! возможно, однако в этом случае конституирующие апарте высказывания, будучи спонтанными и контекстуально неавтономными, не обладают
явными признаками интенциональности и адресованности. Именно наличие последней характеристики позволяет говорить об особом прагматическом статусе реплики апарте в дискурсивном пространстве драмы и
дает основание для ее изучения в более широком коммуникативно-дискурсивном контексте, как с точки зрения производимого перлокутивного эффекта, производимого на «конечного» реципиента (читателя/зрителя),
так и в свете иерархического единства вербальных и паравербальных действий персонажей.
В этом смысле мы разделяем мнение И.А. Шаронова, который считает, что «использование междометных
восклицания не имеет жесткой привязки к диалогу. (…) Даже если человек использует их намеренно, с целью
привлечь к себе внимание, например, начнет вздыхать или стенать, стоящий рядом «имеет право» не услышать
такие выкрики, исходя из их ненаправленности на кого бы то ни было и, в частности, на него» [5, с. 571].
Лингвистическая организация реплики апарте может быть выражена более эксплицитными формами.
Так, например, в изучаемом материале относительной рекуррентностью отличается структурная модель «существительное + качественное прилагательное», задающая, как правило, определенную оценочно-модальную
рамку высказывания, произносимого в сторону. Приведем в качестве примера фрагмент пьесы, в котором
граф Альмавива, примерив на себя образ подвыпившего солдата, пытается устроиться на постой в доме доктора Бартоло, в котором также проживает его возлюбленная Розина.
BARTHOLO. On dirait que cet homme se fait un malin plaisir de m’estropier de toutes les manières possibles.
Allez au diable, Barbaro, Barbe à l’eau! et dites à votre impertinent maréchal des logis que, depuis mon voyage à
Madrid, je suis exempt de loger des gens de guerre.
LE COMTE, à part. ô Ciel ! fâcheux contretemps!
BARTHOLO. Ah, ah, notre ami, cela vous contrarie et vous dégrise un peu! Mais n’en décampez pas moins à
l’instant.
LE COMTE, à part. J’ai pensé me trahir. (Haut.) Décamper! Si vous êtes exempt de gens de guerre, vous n’êtes
pas exempt de politesse, peut-être? Décamper! montrez-moi votre brevet d’exemption; quoique je ne sache pas lire,
je verrai bientôt... [6, с. 85].
Из данного примера видно, что выполняющая особую метатекстовую роль реплика в сторону, произнесенная графом Альмавива, по сути, вовлекает зрителя в игру внутри фикционального универсума, и вопреки конвенциональности мизансцены зритель становится невольным участником происходящего, т.е. фикция
уступает место метафикции. Интересно, однако, отметить, что данная реплика, хотя и не адресована Бартоло,
все же вносит определенные изменения в развитие диалога. Так, Бартоло, замечает изменения в поведении
графа («Даже хмель соскочил!»), заявляя о том, что «после того, как он побывал в Мадриде, его освободили
от постоя», т.е. реплика Бартоло представляет собой ответную реакцию на предшествующую ей реплику
апарте. Подобное «отступление» от правил драматического жанра вполне можно объяснить, если обратиться
к другим прагматически когерентным микротекстам диалога. В частности, игровой характер данного метадраматического фрагмента усиливается следующей короткой репликой графа в сторону («Чуть было себя не
выдал»). Также обращает на себя внимание использование в данном случае предиката в passé composé (j’ai
pensé), что является важной структурной составляющей внутритекстовых когезийных связей в данном диалогическом фрагменте в сочетании с таким «маркером метатеатральности», как глагол se trahir.
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Заметим, что описанная выше структурная модель содержит, как правило, лексемы с отрицательной оценочностью, что, вероятно, связано с реализацией в репликах в сторону двойственной прагматической установки на дистанцирование от своей «персонажной» линии, с одной стороны, и интимизацию общения со зрителем/читателем, с другой. При этом очевидно, что отсутствие эксплицитных когезийных связей как внутри
реплики, так и в совокупности с топологически контактными репликами, компенсируется усилением когерентности на уровне текстовой вертикали, связывающей хронотопически отделённые друг от друга речевые
и/или неречевые действия. Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами:
• LА COMTESSE, à part. O Ciel! étourderie funeste! [6, с. 196].
• BARTOLO, à part. O Ciel! С’est la lettre de son cousin! Maudite inquétude! (…) [6, с. 89].
Таким образом, для выявления особенностей бытования в дискурсивном пространстве драмы такого
неоднозначного в содержательном, текстограмматическом и лингвопрагматическом плане феномена, как
реплика апарте, безусловно, необходимо изучение внутритекстовых связей не только между контактно
расположенными репликами – словесными действиями, но и между дистантными фрагментами текстового целого. Это, прежде всего, связано с тем, отбор языковых средств, организующих реплики в сторону,
отражает выбор авторских стратегий, указывающих на соблюдение/несоблюдение им норм и конвенций,
необходимых для продуктивного взаимодействия с читателем/зрителем. Анализ информационной структуры
и прагматического вектора изучаемых микротекстов представляется поэтому едва возможным без учета большого количества прагматических и когнитивных факторов, лежащих в основе порождения и восприятия когерентного драматургического универсума.
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ВЗАЄМОЗВʾЯЗОК СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВ І ПОКАЗНИКІВ ЧАСТОТИ ЇХ ВЖИВАННЯ
У ЗАПЕРЕЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ
Стаття є спробою виявити у тексті Біблії King James’ Version дієслова, у яких показники вживання у
заперечних висловлюваннях найвищі та описати їх спільні лексико-граматичні ознаки, які зумовлюють досліджувану частоту.
Ключові слова: заперечне висловлювання,сполучуваність, адресат дії.
В данной статье представлена попытка выделить в тексте Библии King James’ Version ряд глаголов с
высокой частотой употребления в отрицательных предложениях и описать их общие лексико-грамматические признаки, обуславливающие исследуемые частотные показатели.
Ключевые слова: отрицательное высказывание, сочетаемость, адресат действия.
The article is aimed at compiling a paradigm of those verbs which are used in the negative utterances in the Bible
King James’ Version most frequently, as well as describing their common lexico-grammatical peculiarities.
Key words: negative utterance, combinability, addressee/recipient of the action.

У працях з дослідження лексико-семантичного поля категорії заперечення мовознавці висловлювали й
частково доводили припущення, що показники частоти вживання слів у заперечних реченнях не є випадковими. Сучасні розвідки із застосуванням кількісного аналізу виявили, що, наприклад, модальне дієслово can
вживається з not частіше, ніж інші модальні дієслова (що знайшло підтвердження й у нашому дослідженні),
а з смислових дієслів найчастіше потрапляє в заперечне речення (чи висловлювання) дієслово «to know».
Лексико-граматичних обмежень сполучуваності слів з not не існує, проте, спостерігаємо, що, наприклад, при
передачі як прямої так і непрямої мови в стверджувальних реченнях частіше вживається дієслово « to say», а
в запитальних та заперечних у тих самих ситуаціях – «to tell». Вірогідність потрапляння слова в сферу дії заперечення пов’язана з його лексико-граматичними властивостями, що мають вираження як у його внутрішній
морфемній будові, так і у лексичному оточенні, з яким воно утворює синтагматичні звʾязки.
Дана стаття є фрагментом дослідження, метою якого є виявлення у тексті Біблії King James’ Version дієслів, у яких показники вживання у заперечних висловлюваннях найвищі, укладання парадигми таких дієслів
у порядку зменшення отриманих показників і визначення спільних притаманних цій парадигмі лексико-граматичних ознак. Обʾєктом дослідження є дієслова двох лексико-семантичних груп (ЛСГ), які мають найвищі
загальні показники вживання у досліджуваному тексті(що збільшує надійність результатів): ЛСГ дієслів, які
позначають мовленнєву діяльність, що можна також окреслити як синонімічний ряд дієслів із домінантою
«to say» та ЛСГ дієслів із компонентом володіння чим-сь, тобто синонімічний ряд із домінантою «to have».
Предметом дослідження є лексико-семантичні властивості й синтагматичні зв’язки дієслів зазначених ЛСГ.
У ході роботи 1) на матеріалі словника-конкорданса Біблії у поданих в алфавітному порядку гніздах дієслівних форм (особових та не особових) підраховано загальну кількість їх вживань в структурі синтагм,
виокремлених із Біблії; одночасно із застосуванням контекстуального аналізу (тобто посилаючись до тексту
Біблії) підраховано кількість тих дієслівних слововживань, які знаходяться у сфері дії заперечення й визначено їх відсоткову частку від загальної кількості слововживань відповідного гнізда; 2) виявлено домінуючі
дистрибуційні моделі, в яких вживаються досліджувані дієслова, зокрема, у заперечних реченнях; 3) укладено
дві парадигми ЛСГ дієслів, які позначають мовленнєву діяльність та ЛСГ дієслів із компонентом «to have» у
порядку зменшення отриманих показників.
За результатами кількісного аналізу частоти вживання у заперечних висловлюваннях дієслів, які позначають мовленнєву діяльність, укладаємо парадигму, в якій для кожного дієслова відповідно наведено: I – показник загальної кількості його вживань, II – кількість вживань у заперечних висловлюваннях, III (у дужках у
відсотках) – частка вживань у заперечних висловлюваннях від загальної кількості вживань дієслова; дієсловá
розташовано в порядку зменшення відсоткових показників зліва направо:
1. To gainsay – 4 – 2(50 %); 		
2. To communicate + to commune – 6 – 1 (~17 %);
3. To tell – 505 – 62 (~12.3 %); 		
4. To utter + to outer – 76 – 9 (~11.8 %);
5. To render – 39 – 4 (~10.3 %);
6. To interpret – 20 – 2 (10%);
7. To ask – 249 – 22 (8.84 %); 		
8. To answer – 674 – 59 (8.75%);
9. To speak – 1511 – 77 (5.1 %);
10. To pronounce – 37 – 1(2.7%);
11. To say – 7710 – 57 (0.74 %).
Три дієслова ЛСГ мовленнєвої діяльності з низькими показниками загальної частоти вжито у висловлюваннях, що не містять заперечення, тому не включені до наведеної парадигми: to dispute -11, to inform-7, to
express-7.
В тексті Біблії серед ЛСГ дієслів мовленнєвої діяльності найчастотнішим є «say», проте, із 7710 його слововживань лише 57 зафіксовано у полі заперечення, тобто відносна частота їх вживання у заперечному висловленні W = 57/7710 ≈0,007 – найнижча в парадигмі. Для «speak» W =77/1511≈0,05; для «tell» W =62/505≈0,12,
«talk» W =4/80≈0,05. Характерною ознакою дієслова «tell» є здатність безпосередньо приєднувати додаток у
значенні давального відмінку здебільшого без прямого додатку та без прислівника чи будь-якого опису якості
© І. П. Трутяк, 2014
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чи способу виконання дії. Одним із засобів вираження давального відмінку є прийменник «to». За результатами дистрибуційного аналізу всі зазначені дієслова мовлення мають додаток у значенні давального відмінку
із «to», проте, питома частка моделі V+Prep(to)+N/ Pron у складі синтагм з «tell» значно більша. Внаслідок
значної семантичної спряженості дієслова «tell» із значенням давального відмінку історично такий додаток
вживається без прийменника (tell him/ her) та, як правило, синтаксично ближче до смислового дієслова, ніж
прямий додаток.
У дієслів «to gainsay», «to communicate», «to commune» відсоткові показники вживання в заперечних висловлюваннях найвищі, проте, через низьку загальну частоту їх вживання немає підстав вважати спостереження закономірністю. Однак, зауважимо, що обидва дієслова вживаютьcя з «with», яке, як і «to» вказує напрям дії – до адресата і засвідчує його наявність у ситуації.
За результатами кількісного аналізу показників частоти вживання у заперечних висловлюваннях ЛСГ дієслів із компонентом «to have» укладаємо аналогічну парадигму:
1. To attain – 16 – 8(50%); 			
2.To accept – 60 – 17(28.3%);
3. To find – 596 – 144 (24.2 %); 		
4.To procure – 5 – 1(20%);
5. To receive – 372 – 59 (15.9 %); 		
6. To have – 8278 – 975 (~11.8 %);
7. To keep – 599 – 61 (~10.18 %); 		
8. To obtain – 45 – 4 (8.9%);
9. To hold – 273 – 24 (8.79 %); 			
10. To inherit – 69 – 5 (7.25%);
11. To carry – 208 – 13 (6.25%); 		
12. To take – 2050 – 118 (5.76%);
13. To gain – 40 – 2 (5%); 			
14. To get – 182 – 6 (3.3 %);
15. To reach – 39 – 1(2.56%); 			
16. To possess – 149 – 3 (2.01%);
17. To catch – 54 – 1(1.85%);
Найвищі показники вживання в заперечних висловлюваннях зафіксовано у дієслів «to attain», «to accept»,
«to find», «to procure», «to receive», в значенні яких у тлумачному словнику присутній компонент завершення
дії з результатом, різкої зміни стану виконавця, і в тексті в заперечних висловлюваннях відповідно зберігається значення доконаного виду. Для прикладу наведемо тлумачення дієслова «to attain» у Oxford Advanced
Learner’s Dictionary та типовий випадок його вживання в тексті Біблії: «to attain (sth)– to succeed in getting
something» [1, с. 65];
«Was he not the most honored of three? Therefore he became their captain. However, he did not attain to the first
three» (2Sa 23:19) [3, с. 477].
У дієслів «to accept», «to find», «to receive» є ще одна спільна ознака: наявність (окрім виконавця дії) іншого пасивного учасника дії, який створив умови для її реалізації. У тлумаченні «to find» через компоненти
«unexpectedly» та «by chance» підкреслюється роль щасливого випадку в можливості реалізації дії. Порівняємо їх тлумачення: «to accept (sth from sb) – to take willingly something that is offered» [1, с. 7]; «to find (smh) – to
discover something unexpectedly or by chance» [1, с. 435]; «receive (sth from smb) – to get or accept something that
has been sent or given to one» [1, с. 972].
При зіставленні укладених парадигм спостерігаємо наявність їх спільних ознак. Отже, сформулюємо висновки.
– Високу частоту вживання в заперечних висловлюваннях проявляють такі дієслова, в яких
1) реалізується наявність (окрім виконавця дії) іншого пасивного учасника дії
а) через семантику дієслова завдяки тому, що морфеми в його складі зберегли своє давнє значення, як, наприклад, у «to gainsay»;
б) через синтагматичні зв’язки, коли адресат виступає у функції додатка із граматичним значенням давального відмінку, вираженого за допомогою прийменника «to» або тісного синтаксичного звʾязку з присудком,
тобто позицією між присудком та прямим додатком, як, наприклад, у «to tell smb smth»; за допомогою прийменника «with»;
2) передається в семантиці різка зміна стану виконавця дії, одноразовість чи завершеність дії з результатом, тобто реалізується граматичне значення доконаного виду, як у «to receive», «to accept»;
– Дієслова з меншою кількістю лексичних значень (тобто, з більш вузькою семантикою) частіше вживаються в заперечних реченнях, ніж багатозначні, наприклад, «to attain» або «to receive» частіше вживаються в
заперечних реченнях, ніж «to get», «to tell» – частіше, ніж «to say».
– Що більше з наведених вище ознак притаманно дієслову, то вище показники частоти його вживання в
заперечних висловлюваннях.
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ФЕНОМЕН ДРУГОЇ ПОЗИЦІЇ ПРИСУДКА
В ПІДРЯДНИХ ОБСТАВИННИХ РЕЧЕННЯХ ЗІ СПОЛУЧНИКОМ WEIL
У статті розглядається феномен другої позиції присудка в підрядних обставинних реченнях зі сполучником weil. Аналізується взаємозв’язок між позицією присудка та каузальністю складнопідрядного речення.
Ключові слова: порядок слів, каузальність, тенденція.
В статье рассматривается феномен второй позиции сказуемого в придаточных обстоятельственных
предложениях с союзом weil. Анализируется взаимосвязь между позицией сказуемого и каузальностью сложноподчиненного предложения.
Ключевые слова: порядок слов, каузальность, тенденция.
This thesis deals with the phenomenon of the second position of a verb in causal sentences after the conjunction
weil. The correlation between the position of a verb and causality of a complex sentence is analysed.
Key words: word order, causality, tendency.

Синтаксичний феномен другої позиції присудка (далі – V2) в підрядних обставинних реченнях зі сполучником weil (далі – weil-V2-Satz) перебуває на тій стадії вивчення, коли наявні результати не дозволяють
науковцям зробити однозначні висновки. Так, нетиповий порядок слів у підрядних обставинних реченнях
причини є об’єктом дослідження, зокрема на матеріалі розмовної мови, в роботах Й. Буша, Н. Дітмара, У.
Гауман, В. Гельбіга, С. Гюнтер, П. Ейзенберга, Ф. Ейзенмана, Р. Келлера, Й. Швиталли та ін.
Метою статті є спроба встановлення взаємозв’язку між позицією присудка та каузальністю підрядного
речення зі сполучником weil. Висувається припущення, що, незважаючи на беззаперечність існування тенденції до позиціювання типу weil-V2, друга позиція присудка буде характерною для вираження каузальності, а
кінцева позиція (далі – VL) свідчитиме про її відсутність. Ця стаття має стати першим кроком на шляху більш
ґрунтовного дослідження функціонального розмаїття weil-V2-Satz, особливо з позиції прагматики.
Фактичний матеріал було отримано шляхом суцільної вибірки із телевізійних записів німецького ток-шоу
«Menschen bei Maischberger» від 14.05.13 р. («Geliebte, gehasste Sucht: Warum werden wir süchtig?»), 20.08.13 р.
(«Warum werden wir zu Mördern?») та 5.11.13 р. («Das Geheimnis der Sekten: Gehirnwäsche oder wahres Glück?»).
Результатом відбору стали 96 прикладів підрядних обставинних речень зі сполучником weil. Приблизна кількість учасників дискусії варіюється від 4 до 7 осіб.
Порядок слів, як відомо, є специфічною ознакою німецького синтаксису. Фіксоване місце присудка в німецькому реченні зафіксовано в нормативних джерелах. Тим не менше, факт існування в розмовній мові
конструкцій типу weil-V2-Satz не підлягає оскарженню. Основне питання полягає в тому, які диференційні
ознаки (крім очевидних синтаксичних) та функції (це пояснить причину появи цього феномену) мають такого
роду речення.
Відповідь на це питання безпосередньо пов’язана з виділенням фактичного, епістемічного та ілокутивного weil (Гельбіг/Буша, Купер, Гюнтер, Голь, Келлер, Купер та ін.). Фактичне weil вказує на причину того
чи іншого стану речей. Епістемічне weil не обґрунтовує положення речей, натомість виражає ставлення до
нього. Умовно різницю між фактичним та епістемічним weil проявляється у відповідях на питання «Чому це
так?» (фактичне weil) та «Чому ти так думаєш/вважаєш?» / «Звідки ти це знаєш?» (епістемічне weil). Ілокутивне weil, покликане пояснити не пропозицію головного речення, а сам мовленнєвий акт [4, с. 137], тобто
роз’яснити причину здійснення мовленнєвого акту, а не окремої події/дії тощо. Крім цього, weil може виступати дискурсивним маркером, маркуючи важливі місця переходу між різними одиницями дискурсу (на відміну від функції сполучення синтагм) та виконуючи такі функції: введення додаткової інформації, введення
розповіді, введення тематичної зміни, сигнал до продовження розмови [2, с. 41].
Перш ніж перейти до представлення результатів проведеного дослідження, слід зазначити, що аналізу не
підлягали непоширені підрядні обставинні речення з weil типу
Nein, ich möchte mich nicht zu entschuldigen, weil ich glaube, dass man meine Tat nicht entschuldigen kann [6,
47:24].
У цьому випадку відсутня можливість говорити про порядок слів VL / V2. Також аналізу не підлягали
випадки функціонування weil як дискурсивного маркеру, оскільки weil-Satz у цьому випадку виступає ізольовано, не співвідноситься з головним реченням і тому не дає підстав говорити про каузальність Таким чином,
кількість проаналізованих прикладів зменшилася з 96 до 82.
З метою систематизації та візуалізації результатів дослідження було введено змінні величини: К – каузальність (kausal), NK – відсутність каузальності (nicht kausal). Говорячи про відсутність прямого каузального
зв’язку, ми маємо на увазі функціонування епістемічного та ілокутивного weil. На разі до кола завдань цієї
публікації не входить спроба провести подальшу диференціацію названих варіантів функціонування weilSatz, оскільки, на нашу думку, виконання такого завдання передбачає суттєве збільшення обсягу фактичного
матеріалу. Це завдання є перспективним в аспекті подальших наукових розвідок.
Критерії каузальності мають задовольняти такі умови: якщо Y, тоді X; якщо не Y, тоді не X; X тому, що
Y; Y завжди передує X
© О. О. Туришева, 2014
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Ich bin immer müde (X), weil ich zu viel arbeite (Y)
Якщо представлені умови не виконуються (невиконання хоча б однієї з них автоматично робить неможливим виконання інших), то можна стверджувати про відсутність каузальності.
Результати підрахунків показали наступне:
V2 – К: 41% (34 випадки)
Das hat mein damaliger Komplize nicht gewollt, weil er hat sich nicht getraut [6, 26:50].
V2 – NK: 14% (12 випадків)
Ich bin einfach dankbar dafür, dass eine Gruppe verurteil wurde, dass jemand von ihnen eine Haftstrafe bekommt,
weil ich habe daran wirklich … ich würde nicht sagen gezweifelt, aber es war bedenklich gewesen [6, 09:32].
VL – K: 32% (25 випадків)
Ich bin dann in den Hinterraum gelaufen, weil ich vorher eine zweite Person, einen Mann, im Geschäft noch
gesehen hatte, um zu gucken, ob er da ist [6, 27:57].
VL – NK: 13% (11 випадків)
Du am Anfang hatte ich mich auch … habe ich mich regelrecht geschämt, die Frau eines Mörders zu sein, weil ich
immer dachte, ich hätte darüber was merken müssen, aber ich konnte nichts merken [6, 59:02].
Такі показники не лише не дозволяють нам дати відповіді на раніше поставлені питання, а й ставлять перед
нами нові запитання. Згідно з наведеними даними можна стверджувати наступне:
1) У фактичному матеріалі виявлено більше випадків V2 – К, ніж VL – K, натомість практично однаковою
є кількість випадків V2 – NK та VL – NK. Це твердження дозволяє зробити висновок про взаємозамінність
V2 та VL, але на разі лише односторонню. Це означає, що всі випадки VL можуть бути замінені на V2. Про
можливість зворотної заміни мова поки що (!) не йде.
2) Функціональне «покликання» weil для позначення каузальних зв’язків залишається актуальним, адже
кількість випадків К суттєво перевищує кількість випадків NK. Тому, враховуючи попередній факт, можна
зробити висновок про те, що для епістемічного та ілокутивного weil позиція присудка не є принциповою та
однозначною.
3) Речення типу weil-V2-Satz перебувають виключно в постпозиції до головного речення. Про це факт
говорить також Р. Келлер [3, с. 221].
Представлені результати та їх аналіз нівелюють висловлене на початку статті припущення про зв’язок
каузальності та позиції присудка. Крім цього, вони частково не відповідають результатам досліджень інших
лінгвістів, які висловлюють з цього приводу такі думки: що фактичне weil передбачає можливість VL та V2,
а епістемічне та ілокутивне weil – V2 [4, 136-137]; речення типу weil-V2-Satz має характер обґрунтування або
пояснення, в той час як речення типу weil-VL-Satz – повідомлення [1, с. 99].
Такі формальні ознаки підрядного речення (VL vs. V2) мали б виключати існування одна одної. Сюди ж
можна додати контраст між проявом фактичної самостійності через V2 і водночас підпорядкуванням, адже
йдеться про підрядне речення. Цей контраст зникає лише у випадках NK, коли weil втрачає функцію сполучника підрядності та стає метамовним знаком, комунікативним сигналом, сполучником сурядності:
Also, ich finde das gut, dass die Tätergruppe als Gruppe verurteilt wurde. Das ist einfach klasse, weil ich habe
wirklich Befürchtung, dass einer mit einer Bewährungsstrafe davonkommt [6, 02:25].
Соціальна та регіональна обумовленість вживання речень типу weil-V2-Satz та weil-VL-Satz, з урахуванням їх класифікаційних характеристик та з огляду зростаючу популярність цього феномену weil-V2, може
стати предметом подальших досліджень. А, зважаючи на те, що в ході роботи виникло багато питань, вирішення яких не входило до кола завдань пропонованої статті, цей напрямок дослідження можна вважати
перспективним.
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СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТКОРЕКТНИХ
ТА ПСЕВДОПОЛІТКОРЕКТНИХ НЕОЛОГІЗМІВ
У статті досліджуються способи творення нової лексики, що виникла в рамках мовного феномену політичної коректності. Автором розроблена класифікація механізмів формування політкоректних та псевдополіткоректних одиниць та описаний вплив номінативних технік на модифікацію значення.
Ключові слова: політично коректні неологізми, псевдополіткоректні новоутворення, спосіб творення, номінативна техніка.
В статье исследуются способы образования новой лексики, возникшей в рамках языкового феномена политической корректности. Автором разработана классификация механизмов образования политкорректных
и псевдополиткорректных единиц и описано влияние номинативных техник на модификацию значения.
Ключевые слова: политически корректные неологизмы, псевдополиткорректные новообразования, способ
образования, номинативная техника.
The author of the article researches into the coinage of new politically correct vocabulary, develops the classification
of word formation processes politically correct and pseudo-politically correct items are formed by, and describes the
influence of the nomination techniques on modifications of the meaning.
Keywords: politically correct neologisms, pseudo-politically correct coinages, word formation process, nomination
technique.

Кінець XX-початок XI століття характеризується бурхливими соціально-політичними та культурними змінами, діяльністю різноманітних рухів та організацій, що виступають на захист прав жінок, представників нетрадиційної сексуальної орієнтації, членів етнічних спільнот, збереження навколишнього середовища тощо.
Як результат виникає масштабне культурно-поведінкове і мовне явище політичної коректності, яке охоплює
найрізноманітніші аспекти життя англомовного суспільства. Розвиток ідей політичної коректності та впровадження так званої «інклюзивної мови», що відповідає прагматичним потребам реалізації принципу рівності
та бажання уникнути різного роду дискримінації, спричиняє появу значної кількості нових одиниць. Феномен
політичної коректності та його вплив на словниковий склад англійської мови досліджуються у працях багатьох мовознавців (Аксютіна О. В., Шеїна І. М., Козьмик Г. О., Панін В.В.), однак недостатньо уваги приділяється детальному аналізу механізмів творення політично коректної лексики та їх впливу на модифікацію значення, що і зумовлює актуальність даної статті, метою якої є розробка універсальної класифікації моделей
формування нової лексики в межах мовного феномену політичної коректності шляхом вирішення таких завдань: 1) дати визначення понять «політично коректні неологізми» та «псевдополіткоректні новоутворення»;
2) розробити класифікацію способів творення досліджуваної лексики та детально проаналізувати особливості
виділених моделей; 3) визначити вплив номінативних технік на модифікацію значення. Матеріалом дослідження послужили 315 політично коректних номінацій та 123 псевдополіткоректні одиниці, отримані шляхом
суцільної вибірки з інтернет джерел [8; 9; 10; 11], американських журналів «Time» і «Newsweek» (1972-2013
роки) та словника політичної коректності [6].
В рамках даної розвідки ми розглядатимемо нові одиниці, що виникли під впливом явища політичної
коректності як політично коректні неологізми, які поділяємо на два типи: нова лексика, яка виникла на
позначення нових реалій, пов’язаних з ідеологією політичної коректності (ageism – вікова дискримінація,
lookism – дискримінація за зовнішнім виглядом, audism – прояви дискримінації по відношенню до глухих
людей, phallocrat – особа, яка вважає, що чоловіки кращі за жінок), що є новою за формою та змістом, та нові
субститути для заміни прямих номінацій, що виражають різного роду дискримінацію чи експлікують негативні характеристики особи чи явища дійсності (Afro-Americans, non-white, people of colour – black; partner,
significant other, companion – boyfriend/girlfriend; chronologically gifted, elderly, golden agers – old; optically
darker, photonically non-receptive – blind; waste reduction engineer – garbage man; economically disadvantaged
area – ghetto; motivationally challenged – lazy). Другий тип характеризується новизною форми і частковою
новизною змісту, оскільки референт залишається той самий, тоді як значення видозмінюється відповідно до
прагматичних мотивів вираження рівності, підвищення статусу особи чи речі, пом’якшення неприємних фактів та вуалювання негативних явищ дійсності.
У нашій розвідці виділяємо також певний новий тип лексики, який ми називаємо псевдополіткоректними утвореннями (термін наш – Л. Федорчук), які також виникають для заміни певних прямих номінацій,
однак переважно виражають «зворотню дискримінацію» та гумористичне, іронічне, часто різко негативне
ставлення мовця до ідей політичної коректності та охоплюваних нею реалій (unpaid sex worker – wife; the
absolute root of all evil known in the multidimensional infinity of reality – white male; environmentally correct human
– dead; vehicularly compressed maladapted life form – road kill). Псевдополіткоректні утворення є новими за
формою і частково новими за змістом, оскільки при збереженні референта викривлюється і часто спотворюється значення. Інколи межі між політкоректними та псевдополіткоректними одиницями є досить розмитими
(challenge challenged – cowardly; hymenally challenged – virgin; temporary government guest – convict, prisoner;
population control expert – Islamic terrorist; wealth redistribution worker – robber).
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Аналіз вибірки досліджуваних номінацій дозволив виділити три групи способів творення політично коректних неологізмів та псевдополіткоректних новоутворень: похідні словотвірно-семантичні, словотвірні та
фонетичні.
Семантичний спосіб творення або семантична деривація передбачає набуття словом нового значення, переосмислення лексеми, використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них функції
– функції «надання ім’я» [5, с. 82]. Щодо способу творення політично коректних неологізмів та псевдополіткоректних новоутворень доцільно розглядати похідний словотвірно-семантичний механізм, який полягає у
використанні наявних у мові лексичних одиниць для формування вільних словосполучень та подальшого переосмислення їх значення шляхом звернення до різноманітних тропів або поєднання ресурсів різноманітних
мовних систем, і включає перифраз, метафоризацію, метонімізацію, антифразис, генералізацію, елевацію та
детермінологізацію. Зупинимося більш детально на аналізі кожного з цих механізмів.
Перифраз (від грец. Περίφρασις – описовий вислів, іносказання) – стилістичний прийом, який полягає у
непрямому, описовому позначенні предметів і явищ дійсності [2], не однослівна вторинна номінація, описового, здебільшого емоційно-експресивного, оцінного характеру, що являє собою семантично неподільний
вислів, який побічно вказує на істотні або суб’єктивно виділені носієм мови ознаки позначеного об’єкта чи
явища дійсності [3, с. 90]: societal victim – drunk, druggie; botanical companions – house plants; client of the
correctional system – prisoner; asylum seekers – refugees; visually challenged – blind (політично коректні одиниці); unplanned reexamination of recent food choices – vomiting; anti-sobriety activist – alcoholic; environmentally
correct human – dead (псевдополіткоректні утворення).
Метафоризація відбувається за принципом перенесення найменування за подібністю [1, с. 195]: september
people, seasoned – old; Turtle Island – North America; to sit pretzel style – to sit Indian style; wood weasel – logger;
wingnut – consevative (політкоректні одиниці), coconut – a Hispanic person who has adopted the values of white
American society; oreo – «an African-American who adopts or identifies with middle-class American culture» [7, с.
99] (псевдополіткоректні утворення). Цікавими, на нашу думку, є псевдополіткоректні метафори coconut і
oreo, що зневажливо вживаються в американському сленгу по відношенню до темношкірих, які асимілювалися в сучасному американському суспільстві і перейняли цінності та традиції представників європеоїдної
раси. Метафоричний перенос здійснюється на основі зовнішньої подібності (oreo – шоколадне печиво з білою
вершковою начинкою) і імпліцитно сигналізує іронію та несхвалення.
Метонімізація полягає у регулярному чи оказіональному перенесенні назви з одного класу об’єктів чи
одиничного об’єкта на інший клас чи окремий предмет на основі суміжності, прилеглості, залучення до однієї ситуації [2]. Виявлені нами політично коректні метонімії переважно базуються на співвіднесенні явищ
природи та людини (sun people – Africans, Asians, natives of Latin America; ice people – the European-American
descendants of northern Ice age peoples, Earth children – mankind, human, person). Важливим для даних одиниць
є вибір означального слова, наприклад sun в політично коректному «sun people», актуалізує уявлення про
темний колір шкіри представників негроїдної раси: сонячне проміння викликає збільшення кількості пігменту
меланіну, earth в «earth children» підкреслює рівність людей, оскільки всі вони населяють єдину землю.
Антифразис. Суть антифразису полягає у заміщенні прямої номінації одиницею, що є протилежною за
значенням (near life experience – abortion; healthy – fat; animality – humanity). Цей прийом використовується
для утворення псевдополіткоректних утворень і виражає негативну оцінку та іронічне ставлення до певних
аспектів політкоректності.
Генералізація. Цей спосіб творення виражається у використанні загальних номінацій для позначення конкретних понять (reform – government takeover; attendant – bridesmaid/groomsman; professional – businessman/
woman; partner – wife, husband; other aged – too old/young; differently abled, uniquely abled, otherly abled, special
– crippled). Як показують приклади, характерним є використання слів з широкою семантикою, таких як
different, unique, other та їх похідних для розмивання значеннєвого змісту політично коректних одиниць і досягнення ефекту пом’якшення чи вуалювання неприємних або небажаних аспектів дійсності.
Детермінологізація відбувається у випадках, коли для утворення політкоректних неологізмів або псевдополіткоректних новоутворень використовуються терміни з різних галузей в непрямих для них функціях.
Найпоширенішими є медичні терміни, які входять до складу політично коректних одиниць різних тематичних
груп (to become hormonally homicidal – to get PMS; kinesthetically challenged – klutz; product of conception –
baby), а також гумористичних псевдополіткоректних утворень (temporarily metabolically abled – alive; persons
living with entropy – dead).
Елевація. Суть елевації полягає у підвищенні статусу об’єкта політично коректної номінації. Цей спосіб творення притаманний переважно політично коректній лексиці на позначення непрестижних професій
(vehicle appearance specialist – car wash worker; information retrieval administrator – filing clerk; hair artist –
hairdresser; domestic technician – housewife; sanitation engineer – janitor). Наведені приклади показують, що
елевація в даних випадках поєднується з детермінологізацією, оскільки використовуються такі терміни як
«specialist», «technician», «artist», «engineer» тощо.
Словотвірний спосіб творення є досить продуктивним для утворення політично коректних одиниць та
псевдополіткоректних новоутворень. Він представлений абревіацією, морфемною заміною, негативною префіксацією, суфіксацією, телескопією, багатокомпонентним (фразовим) словоскладанням.
Абревіація – утворення складноскороченого слова. Серед політично коректних одиниць поширеною є
ініціальна абревіація початкового компонента з додаванням лексеми «word» (L-word – liberal, lesbian; O-word
– old age; N-word – nigger, nuclear; f-word – fail; C-word – cancer, coloured), усічення початкового компонента
(Afro-American – black; diff-abled –handicapped) та акроніми, які переважно вживаються на позначення не-
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традиційної сексуальної орієнтації (OTPOTSS – orientation towards people of the same sex; GLBT – gay, lesbian,
bisexual, transgendered; SGO – same gender orientation). Найбільш яскравими прикладами псевдополіткоректних акронімів є WASP (White Anglo-Saxon Protestant) та DWEM (Dead White European Male), що експлікують
дискримінацію за ознакою раси та статі і сигналізують негативне оцінне ставлення до позначуваних понять.
Морфемна заміна відбувається в основному з метою уникнення диференціації чоловічих і жіночих ролей і представлена заміною гендерно прозорих «чоловічих» та «жіночих» морфем компонентами «person»
(businessperson – businessman/woman; chairperson – chairman/woman; anchorperson – anchorman; personhood
– manhood), «human» (humankind – mankind; humanslaughter – manslaughter) та іншими гендерно нейтральними морфемами (siblinghood – brotherhood; charworker – charwoman; cowhand –cowboy; firefighter – fireman).
Даний словотвірний механізм реалізується при утворенні політично коректних одиниць на позначення понять
«людина» і «людство», а також професій та посад, при чому при інтерпретації їх значення фокус зміщується
з гендерної приналежності на професійну.
Негативна префіксація при утворенні політично коректних одиниць допомагає створити ефект дефокусації (defocusing) (термін взято в Козьмик Г. О.) небажаних референтів, об’єктів або дій. Він досягається
методом додавання негативного префікса до лексеми, що є протилежною за змістом до прямої номінації,
таким чином увага концентрується на другому, «позитивному» компоненті (non-tradional praise – derision;
non-traditional success – failure; non-traditional sex – perversion; non-discretionary fragrance – body odor). Продуктивними є також негативні префікси un та dis або dys (dysfunctional family – broken home; displaced home
owner – bum; undocumented withdrawer – check kiter; unearned bonus – bribe). Часто такі одиниці сприяють
експресивному ефекту гумору чи іронії, що заставляє розглядати їх на межі політ- та псевдополіткоректних.
Суфіксація особливо поширена серед одиниць на позначення реалій, охоплюваних феноменом політичної
коректності, які характеризуються новизною форми і змісту. Суфікси ist, ism додаються до нейтральних номінацій і служать мотиваційним компонентом для їх емотивно-оцінної інтерпретації як термінів на позначення
ключових питань, що піддаються впливу політичної коректності (ableist, ableism, womanist, sizeist, masculist,
heightist, tokenism, speciesism). Суфікси чоловічого роду er, or інколи служать для формування політично коректних номінацій на позначення обох статей (coordinator, moderator, mediator – chairman/woman; Englisher
– Englishman/woman; flowercarrier – flowergirl; checker – checkout girl).
Телескопія. Хоча телескопія є надзвичайно продуктивним механізмом поповнення словникового складу
сучасної англійської мови, серед політично коректної лексики цей спосіб зустрічається досить рідко (diffabled
(differently abled) – crippled; Winterval (winter + (festi) val) – Christmas), при чому дані приклади слід розглядати як похідні телескопічні одиниці, оскільки вони утворилися на базі первинних політкоректних номінацій.
Багатокомпонентне (фразове) словоскладання – «з’єднання декількох (трьох і більше) базових морфем на основі процесу універбалізації, тобто переходу синтаксичних конструкцій у ранг складних слів» [4,
с. 131]. При утворенні політкоректних та псевдополіткоректних одиниць цим способом відбувається компресія словосполучень і вони набувають оказіональної семантичної цілісності. Поширеними є багатокомпонентні атрибутивні конструкції (duty-not-paid importing – smuggling).
Фонетичний спосіб творення дозволяє відтворити зміст позначуваного поняття у видозміненій звуковій
формі, що відволікає від небажаних чи негативних ознак денотата та сприяє експресивному ефекту гумору чи
іронії у випадку псевдополіткоректних новоутворень. Даний спосіб включає римований словотвір і алітерацію.
Алітерація – це повторення однакових приголосних звуків на початку слова. Даний спосіб творення
притаманний переважно псевдополіткоректним новоутворенням (dumb down – to lower the general level of
intelligence; diesel dyke – an extremely masculine lesbian; pink plateau – discrimination at work on the basis of
sexual orientation).
Римований словотвір – утворення політично коректних одиниць, які римуються з прямими номінаціями
(four by two kangaroo – Jew; ginger beer – queer; razor blade, Lucozade – spade (reference to black as the ace of
spades). Джефрі Х’юз відносить лексику, утворену цим способом, до «замаскованих систем» (disguise systems)
[7, с. 102-103].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що найбільш продуктивними механізмами поповнення політкоректної лексики виявилися словотворчі процеси, зокрема морфемна заміна, негативна префіксація, суфіксація та похідні словотвірно-семантичні моделі – перифраз, генералізація, елевація, детермінологізація. Завдяки
використанню цих номінативних технік стає можливою актуалізація певних ознак, властивостей чи функцій
об’єкта номінації, що сприяють реалізації прагматичних мотивів політичної коректності (у випадку політично
коректних одиниць). При утворенні псевдополіткоректних номінацій зазначені механізми дозволяють виразити гумористичне, іронічне, іноді різко негативне ставлення мовця до ідей політкоректності та охоплюваних
нею понять. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі комбінованих способів творення досліджуваної лексики.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Данная статья посвящена рассмотрению того, какие концепты и по каким причинам в первую очередь
попадают в коммуникативную зону иностранца в чужой стране.
Ключевые слова: концепт, микрополе, функционально-семантическое поле.
Ця стаття присвячена вивченню того, які саме концепти та чому в першу чергу потрапляють у комунікативну зону іноземця в чужій крайні.
Ключові слова: концепт, мікрополе, функціонально-семантичне поле.
This article is devoted to the study which concepts and due what reasons first come into communicative zone of a
foreigner abroad.
Key words: concept, micro-field, functional-semantic field.

В межкультурных контактах имеет место взаимодействие своего и чужого в концептуальном, лингвокультурологическом и коммуникативном аспектах, которые подтверждают наличие онтологически обусловленного различия языковых личностей, принадлежащих к разным лингво-культурологическим сообществам,
и неизбежность осложнений, возникающих при их коммуникации.
Вопрос о том, какие именно концепты и означивающие их языковые единицы пользуются приоритетным
вниманием «чужака», попавшего в условия естественной (не учебно-академической) коммуникации в новом
для себя этносе (социуме), до сих пор не рассматривался, и мы предлагаем свои соображения по этому поводу.
Для обеспечения строгости выводов, из всего иллюстративного материала было отобрано около трех с
половиной тысяч страниц, составляющих произведения, действие которых происходит в Греции и героями
которых являются иностранцы, по разным причинам попавшие в эту страну [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Языковое
пространство для всех «чужих» здесь одно, сами же говорящие представляют разные языки и культуры. Среди них есть немец, австралиец, итальянец, американка, англичанин, их «возможные миры» создали разные
авторы, но их характеризуют общие тенденции в выборе, семантике, очередности запоминания, частотности
употребления новых для себя лексических единиц, из чего можно сделать первый генерализующий вывод: поведение языковой личности в чужом лингво-культурологическом пространстве обусловлено особенностями
последнего и не показывает существенных расхождений, зависящих от родного языка/культуры говорящего.
Вывод о том, чтό именно в первую очередь попадает в коммуникативную зону иностранца в чужой стране,
можно сделать на основании анализа приобретаемого вокабуляра, структуры и семантики его составляющих.
Семантика языка, т.е. информация заключенная в его единицах, привлекала внимание философов и риторов еще в античные времена. Как наука она начинает оформляться во второй половине XIX-го века, в трудах
А.А. Потебни, Ш. Балли, А.Н. Веселовского, Ф. де Соссюра. При этом исследователи обращают внимание на
два обстоятельства:
1. «Общая картина мира и многообразие миров представлены прежде всего в лексике, где непрерывной
действительности соответствуют дискретные элементы – слова-знаки» [4, с. 111].
2. «Слова, обозначающие «участки действительности», связаны между собой, т.к. отражают связь обозначаемых ими явлений. Благодаря этим «внеязыковым» связям слова объединяются в группы – тематические
поля» [4, с. 12].
Попытки выявления принципов организации и членения лексико-семантической системы языка и ее
участков тоже уходят своими корнями еще в античность, но последовательное изучение отдельных участков
языковой системы и их описание приходится на начало ХХ века. Оно обычно связывается с именами М. М.
Покровского (1868-1942), Г Ипсена (G. Ipsen 1899-1990) Й. Трира (J. Trier 1894-1970). Именно в их работах появилось понятие семантического поля – «совокупности языковых единиц, объединенных общностью
содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений»
[5, с. 380].
Первые попытки классификации лексической системы относятся к XVII веку, когда начались поиски способов составления универсального словаря. Одним из наиболее удачных опытов, широко используемых и в
настоящее время, стал «Тезаурус» Петера Марка Роже (1779–1869), впервые опубликованный в 1852 году.
Шесть главных семантических областей, выделенных им, были здесь подразделены на тысячу более мелких
объединений. На рубеже XIX-XX-го веков М.М. Покровский писал: «слово следует изучать в связи с другими
словами, синонимическими с ним и, главное, принадлежащими к одному и тому же кругу представлений» [2,
с. 75].
Понятие поле пришло в языкознание из физики, при посредничестве психологии, биологии и социологии,
и укрепилось в лингвистике прежде всего благодаря своей лабильности. В зависимости от выдвигаемых критериев объединения различных языковых сущностей в группу, рассмотрение языка как полевой структуры
позволило выявить поля грамматические, ассоциативные, синтагматические, лексико-семантические, словообразовательные, морфологические (морфо-семантические), идеографические, функционально-семантические. Поле было отнесено к гносеологической категории.
© М. А. Федотова, 2014

326

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

С появлением когнитивной лингвистики и возросшим интересом к ментальной основе системы языка –
концептуальной системе началось исследование ментального лексикона – концептов разной сложности и внутренней иерархии – от глобальных примитивов А. Вежбицкой до категорий, объединений, классов, фреймов,
доменов, по-разному структурирующих «кванты» знания о мире, репрезентированных в языке семантическими полями. Поле означивается генерализирующим концептом. Мы рассматриваем генерализующий концепт
как сущность, вербализующуюся в качестве идентификатора – слова или словосочетания, не входящего в
состав функционально-семантического поля (ФСП) и обозначающего родовое понятие, по отношению к которому все члены данного поля являются видовыми понятиями. Само ФСП может быть определено как «группа грамматических и лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических)
языковых средств, основанных на определенной семантической категории и взаимодействующих на основе
общности их семантических функций» [3, с. 11].
Полевая модель функционально-семантического типа предусматривает объединение слов, не принадлежащих к одному лексико-грамматическому классу, что позволяет определить имеющиеся в нашем распоряжении
словоупотребления разной частеречной и грамматической принадлежности, но общей семантики, в одну единицу составленного нами вокабуляра греческих лексем, который, соответственно, представлен двумя полями:
1. ЧЕЛОВЕК
2. ОКРУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
Первое представлено в исследуемых романах 54 лексемами с общим количеством словоупотреблений равным 537, что дает Fr=9,9. Второе насчитывает 133 лексем и 419 словоупотреблений и соответственно Fr=3,2.
Еще не вникая в качественный состав каждого поля, отметим разницу в их развернутости: состав второго в
два с половиной раза превышает первое, при значительно меньшем разрыве в общей частотности единиц каждого, что и результирует, соответственно, в резко различных средних показателях по полю: 9,9 vs 3,2.
Иерархическая организация ФСП предусматривает его дальнейшее подразделение на микрополя, или
группы, которые в свою очередь, делятся на более мелкие единицы – ряды. Так, ФСП ЧЕЛОВЕК членится на
микрополя отражающие многоаспектность индивидуума:
• Профессиональная принадлежность;
• Семейная принадлежность;
• Социальная принадлежность;
• Этническая принадлежность;
• Личностные отношения.
Рассмотрим каждое из них подробнее.
Микрополе профессиональная принадлежность содержит обозначения различных областей человеческой
деятельности. В связи с преобладающей в нашем материале военной тематикой представляется необходимым
рассмотреть раздельно:
• профессии, относящиеся к военному делу, такие как, например: andartes – повстанцы, партизаны – Fa=
17; evzone – эвзон (греческий гвардеец) – Fa=3; avion – летчик – Fa= 1 и др.
They had one day captured some andarte – resistance fighters – from the mainland and ordered him to execute
them (512, 75).
Основная масса лексем данной подгруппы употреблена всего по одному разу на всю выборку, при том,
что наиболее частотное – andarte(s) – превышает частотность всех остальных, вместе взятых. Это может
быть объяснено тем фактом, что действие романов «Мандолина капитана Корелли» [8], «Морской орел» [7],
«Дело чести» [6], а также часть повествования романа «Волхв» [9] происходит во время 2-й мировой войны,
и вся территория Греции находится под вражеской оккупацией, против которой идет активное сопротивление
местного населения.
• Вторая подгруппа обозначает профессии людей, обеспечивающих повседневные нужды общества: iatre –
врач – Fa=26; patir – святой отец – Fa=12; daskale – учитель – Fa=1; estiatoras – владелец ресторана – Fa=1 и др.
В данной подгруппе тоже наблюдается резкий разрыв абсолютной частотности: от 26 (iatre – врач, доктор)
до единицы (nomarch – председатель округа), что связано с тем, что на маленьком острове врач был человеком, к которому приходили не только лечиться, но также и за тем, чтобы получить поддержку и совет, т.к. он
был одним из немногих грамотных и образованных жителей деревни.
Высокая частотность следующего по употребляемости в данной группе слова patir объясняется тем, что до
настоящего времени церковь в повседневной жизни Греции занимает одну из ведущих позиций, и батюшка –
это главный советчик, наставник, консультант.
Если в первом микрополе мы обнаруживаем составляющие, которые можно отнести к реалиям (о них
позже), во втором, отмечающем семейную принадлежность персонажа, находим обозначения семейного статуса, характерные для всех языков и культур мира: papas – папа – Fa=20; papakis – папочка – Fa=22; pappous
– дедушка – Fa=4; mitera – мама – Fa=2; kori – дочь – Fa=1; syzgaki – милая женушка – Fa=1; theio – дядя – Fa=1
и др.
Греция отличается особо бережным отношением к семье и ее традициям. Это объясняет тот факт, что частота обращения папочка с уменьшительно-ласкательным суффиксом выше нейтрального папа. При этом необходимо также отметить, что первое встречается преимущественно в диалоге, в то время, как второе – в речи
автора. Как и в случае с предыдущим микрополем, рассматривая семейную принадлежность персонажей,
нашедшую свое выражение в греческой лексике, констатируем, что и ее состав, и ее частотность обусловлены
тематикой произведения: все наши иллюстрации взяты из одного единственного романа, в котором показаны
отношения между отцами и детьми.
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Отношения между супругами также строятся на любви и уважении друг к другу, что подчеркивает уменьшительно-ласкательный суффикс -ki в лексеме syzgos – супруг(а): «Syzgaki mou, my little wife, you know what
your compatriots say <…> (12, 128).
Следующее микрополе составляют обозначения социального положения персонажей исследуемых романов. Оно представлено, например, словами: kyria – госпожа – Fa=63; kyrios(-e) – господин – Fa=12; doulos –
раб – Fa=6; putana – проститутка – Fa=5; despoina (despossyne, thespoinis) – девушка – Fa=3; kamakia – жиголо
– Fa=1 и др.
Микрополе отражает практически всю социальную лестницу: от титульных обращений – господин, госпожа, девушка, до находящихся на самом дне жиголо и проститутки. Греческое общество конца XIX – середины XX века имеет ярко выраженную социальную иерархию, которая достаточно устойчива и в наше время.
Как следствие, титульные kyria – госпожа и kyrios(-e) – господин имеют наибольшее количество словоупотреблений (76,53% от общего числа) в данном микрополе.
Многие составляющие микрополя социальная принадлежность, так же, как обсуждавшиеся выше kyria,
kyrios, despoina (dessposyne, thespoinis), имеют эмоционально-оценочную сему. В названных словах она имеет
положительный, уважительный характер. Однако нередко и обратное. Так, barba –дядюшка не относится к семейному статусу, но передает сниженно-фамильярное, снисходительное, ироническое обращение к человеку,
которому «за 50» (ср. русское богатый дядюшка, английское uncle Sam, ни одно из которых не предполагает
указанной степени родства).
Микрополе этническая принадлежность помогает составить представление о соотношении своих и чужих и о разбросе характеристик последних. Свои обозначаются дуплетом Ellenas/Hellene – Fa=6 и единичным
Grec Fa=1.
Чужие – это: Inglisi – англичане – Fa=157; Australos – австралийцы – Fa=58; Romoi – римляне –Fa=6; Junior
Inglisi – младшие англичане (австралийцы) – Fa=6; Turkophone – этнические турки – Fa=4; Germanos – немец
– Fa=1, Pontius Pilates – иностранцы – Fa=1; Pontos – понтиец – Fa=1. Интересно расширение значения Pontius
Pilates: от обозначения «причерноморского жителя» слово пришло к обозначению «любого не-грека».
Анализируя состав группы, следует еще раз констатировать, что высокая частотность одного из ее членов
объясняется его тематической закрепленностью за конкретным произведением. Так, два самых частотных
аппелятива всего нашего списка, состоящего из почти трехсот единиц – Inglisi – Fa =157 и Australos – Fa=58
принадлежат двум романам Дж. Олдриджа, описывающим события одной темпоральной отнесенности.
Особый интерес представляет микрополе личностные отношения, т.к. в нем представлена лексика, в
семантической структуре которой актуализируется эмоционально-оценочная сема. Мы уже сталкивались с
подобным явлением при описании лексем, заполняющих группу «семейная принадлежность», рассматривая
номены с уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также передающие положительное/отрицательное
отношение говорящего к обсуждаемому объекту или коммуниканту. Весь состав микрополя личностные отношения оценочен, это лексемы: koritsimou – девочка моя – Fa=34; agapeton – любимый – Fa=12; philtate – дорогая – Fa=6; chryse – золотая/золотце – Fa=3 и др. В эту группу попадают существительные с суффиксом -(a)
ki: anghelaki mou (ангелочек), poulaki (птичка). Выражением положительных эмоций является также присоединение притяжательного местоимения к оценочному прилагательному: agagpete mou (любимый мой).
Эмоционально-оценочную сему приобретают слова, значение которых вне контекста ее лишено: vassilissa
(царица) – Fa=2; nostimi (сладкий) – Fa=1; tiflo (глухой) – Fa=1; параметрическое megalo (большой) – Fa=4 и др.
Например, красавицу Софию называют царицей: «Vassilissa Schliemann. Queen Sophia. You are Helen of Troy!»
he exclaimed rapturously (12, 267).
Воздавая должное местному силачу Велизариосу, жители деревни называют его «Megalo Velisarios, famous
allover the islands of Ionia» (8, 20).
Нередко здесь имеет место метафорический перенос, когда недалекого персонажа обзывают ослом –
agogiati – Fa=3; а привлекательную девушку сладенькой – nostimi – Fa=1.
She was wearing an attractive white silk suit, with a white blouse – and Demiris was taken aback by how much her
appearance had changed. Nostimi, he thought. Sexy (10, 44).
Об увлеченных раскопками Шлиманнах говорят, что они – palavos – лунатики, а о наступающих немцах –
kopelli – незаконнорожденные. Слово используется так же как и английское bastards и русское ублюдки – не
для обозначения детей, родившихся вне брака, но для выражения сильной отрицательной эмоции.
5 намеченных микрополей разной направленности и наполнения формируют функционально-семантическое поле ЧЕЛОВЕК. По своей структуре оно полицентрично, т.к. основывается на совокупности языковых
средств, которые при этом не создают единой гомогенной системы форм, но имеют диффузную структуру
со множеством слабо связанных между собой разнородных компонентов и слабо выраженным разделением
между его центральной и периферийными частями. Все сказанное представлено в таблице.
Анализируя количественные показатели таблицы, видим, что высокая средняя частотность единиц ФСП
Человек обеспечена, в основном, двумя романами Дж. Олдриджа [6; 7], в которых Australos (Fa=58) и Inglisi
(Fa=157), по сути дела, выступают именами собственными, и отнесены нами к аппелятивам в значительной
мере «по техническим причинам» – обозначения национальной (этнической) принадлежности к области имен
собственных не относятся [1].
Иными словами, данное ФСП не содержит единиц, характерных для любой ситуации межкультурного
общения, но показывает практически полную зависимость своего состава и частотности от тематики конкретного произведения.
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Таблица 1.
Распределение лексики по микрополям ФСП ЧЕЛОВЕК
Микрополе
№ п/п

Проф. принадлежность

Семейная принаж.

Социальная
принадл.

Этническая принадл.

Личностные
отношения

1

iatre (26)

papakis (22)

kyria (63)

Inglisi (157)

Koritsimou (34)

2

andartes (17)

papas (20)

kyrios (12)

Australos (58)

agapeton (12)

3

patir (12)

pappous (4)

doulos (6)

Ellenas (6)

philate (6)

4

evzone (3)

mitera (2)

putana (5)

Junior Inglisi (6)

mangas (4)

5

clefts (2)

kori (1)

barba (3)

Romoi (6)

megalo (4)

6

avion (1)

syzgaki (1)

despoina (3)

Turkophone (4)

polymichnos (4)

theio (1)

ghiaourtovaptis
menoi (1)

Grec (1)

agogiati (3)

7

dascale (1)

8

estiatoras (1)

kamakia (1)

Germanos (1)

chryse (3)

9

foustanelophoroi
(1)

kopelli (1)

Pontius Pilates (1)

poulaki (3)

10

nomarch (1)

Pontos (1)

paidia (2)

11

taverna-keeper (1)

prodotis (2)

12

vassilissa (2)

13

angelaki (1)

14

eksipnos (1)

15

nostimi (1)

16

palavos (1)

17
Всего

pousti (1)
11 (66)

7 (51)

9 (95)

10 (241)

17 (84)

Всего лексем 54, словоупотреблений 537, Fr = 9,9
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МАГІЧНА ФУНКЦІЯ МОВИ: КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У статті проаналізовано філософські та лінгвістичні джерела з метою визначення складових наповнення
терміна «магічна функція мови» у філософському і лінгвістичному аспектах.
Ключові слова: функції мови, магічна функція мови, філософія імені, магічний текст.
В статье проанализированы философские и лингвистические источники с целью определения составляющих наполнения термина «магическая функция языка» в философском и лингвистическом аспектах.
Ключевые слова: функции языка, магическая функция языка, философия имени, магический текст.
In this article an author analyzed philosophical and linguistic sources with the purpose to define components filling
the term «magical function of language» in philosophical and linguistic aspects.
Keywords: functions of language, magical function of language, the philosophy of name, magical text.

Дослідження функціональних аспектів мови мають тривалу історію. Їх проблематика торкається формальних аспектів – ієрархічно-ідентифікаційних та сутнісних – значення виділеної функції, форми її реалізації
та концепції інтерпретації. В комунікативних дослідженнях Майкла Холла знаходимо слова: «Слово не має
значення, воно має функцію» [16]. Функція мови – це призначення, роль, завдання, що їх виконує мова в суспільному вжитку [7, с. 777]. Виділення лінгвістами магічної функції мови в основі містить значення «вплив».
Однак форми впливу лінгвістами інтерпретуються по-різному. Саме синтез ідей магічності мови дозволить
охопити сутнісні характеристик магічної функції мови, що і стало метою нашого дослідження.
Джерела аналізу – роботи Р. Брега [Брега 1992], С. Бугакова [1], К. Бюлера [2], А. Лосєва [8], Н. Мечковської [9], В. Топрова [13], П. Флоренського [14] та інших лінгвістів об’єкти вивчення яких торкалис проблем
магічного та магічної функції мови.
Про те, що магічна функція мови одна з найдавніших, свідчать теорія мови К. Бюлера. Називання речей їх
«справжнім» ім’ям в такій моделі світу перетворюється на могутній (рятівний або небезпечний) засіб апеляції
мовця до самого світу речей [1]. Через призму магізму теорії номінації магічна функція мови постає як основна, сутнісна, адже тоді сама сутність мови має магічний характер і її значення пронизано сутністю всього і
всіх в охопленому мовою світі. Подібної думки дотримується С. Булгаков, вважаючи, що магічне вживання
слова інше ніж смислове, логічне, бо основною метою тут є не висловити думку, а розвинути енергію, проявити приховану енергію слова. Зрозуміло, що вона невіддільна від значення слова, від його смислу, однак
тут слова не виражають думку, але розвивають силу. З точки зору логічної свідомості, прямого смислового
вживання слова, це магічне його вживання може розглядатися і як зловживання, але воно не є таким, оскільки
має основу в природі слова, в його стихійній силі: чому ж використання бавовняного паперу для обгортання
вважають прямим призначенням паперу, а в динаміті – зловживанням? [2]
В XX ст. Р.О. Якобсон на основі теорії комунікативного акту визначив систему функцій мови і мовлення.
Три з них є універсальними, тобто такими, які притаманні будь-яким мовам в усі історичні епохи. Це, поперше, функція інформативна, по-друге, експресивно-емотивна функція і, по-третє, спонукальна (регулятивна) функція, пов’язана з регулюванням поведінки адресата повідомлення. В деяких випадках спонукальною
функцією Р. Якобсон називає магічну, з тією суттєвою різницею, що в разі словесної магії адресат мовлення
– це не співрозмовник (граматично 2- е особа), а щось неживе або невідоме (3 – є особа), можливо, вища сила
[9]. Магічна, замовна функція – це, по суті справи, ніби перетворення відсутньої або неживої «третьої особи»
в адресата конотативного повідомлення [15, с. 201].
Магічна функція мови проявляється, зокрема, у тому, що слова здатні викликати уявлення, образи предметів, істот, які не існують взагалі. Слова мають величезну владу над нашим життям, владу магічну, ми зачаровані словами і значною мірою живемо в їхньому царстві [5, с. 92]. Такий підхід відображає превілеювання
змістової складової мови. Основна ідея підходу в розумінні мовного знака як унолатеральної побудови, при
якій мовний знак і позначуване об’єднані прямим, безпосереднім зв’язком.
Розкрити суть магічної функції в цьому напрямку спробувала Н. Мечковська, акцентуючи увагу на жанровій реалізації функції: до проявів магічною функції мови належать замовляння, прокльони, клятви, в тому
числі божба і присяга; молитва; магічні «передбачення» (ворожіння, чари, пророцтва, есхатологічні видіння);
«славослів’я» (доксологія); табу і табуйовані заміни; обіти мовчання в деяких релігійних традиціях; священні тексти – тексти, яким приписується божественне походження; можна вважати, наприклад, що вони були
створені або продиктовані вищою силою. Спільною рисою ставлення до слова як до магічної сили є неконвенціональне трактування мовного знака, тобто уявлення про те, що слово – це не умовне позначення деякого
предмета, а його частина, тому, наприклад, проголошення ритуального імені може викликати присутність
того, хто ним названий, а помилитися у словесному ритуалі – це образити, прогнівити вищі сили або нашкодити їм. Витоки неконвенціонального сприйняття знака лежать не в первісному фідеїзмі (вірі) свідомості, але
в первинному синкретизмі відображення світу в людській психіці – це одна з фундаментальних особливостей
дологічного мислення. Таким було мислення первісної людини. При цьому справа не у відсутності логіки –
просто ця логіка інша [9]. Причинно-наслідковий зв’язок має деяку метафорично-метонімічну особливість.
Ототожнюючи знак і позначуване, слово і предмет, ім’я речі і сутність речі, міфологічна свідомість схильна
приписувати слову ті чи інші трансцендентні (чудесні, надприродні) властивості [9].
© О. С. Форгіль, 2014
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Якщо в роботах Н. Мечковської унолатеральність має прискриптивний характер (як ознака народній мовній свідомості), простежується дистанціювання від цього принципу самої авторки, то в роботах П. Флоренського, С. Булгакова, О. Лосєва – проповідників філософії імені – бачимо трактування самої сутності мови як
сутності речей. В філософії такий підхід називається онтологічним (на противагу номінативному).
Звернення до теорії філософії іменні в контексті функціонування мови є актуальним, оскільки «кожне найменування – слово, і кожне слово в своєму витоку і в своєму максимумі є іменем» [13, с. 26]
Глибинну сутність філософії імені, яка передає внутрішній магізм мови розкриває С. Булгаков трактуванням біблійної концепції потенціалу імені. Книга Буття передає те, як Бог привів до Адама всіх тварин, щоб
бачити «як він назве їх» (Бут. II, 19), тобто інакше можна сказати, як вони самі назвуть себе через нього і в
ньому, бо він як людина, як мікрокосмос, буттєво всіх їх мав у собі; як носій божественного Логосу, як образ
Божий, він мав на собі силу ідеації світу, в ньому народжувалося світове слово. Чому й додано: «І як Адам назвав кожну живу істоту, таким було ім’я її». Тут не могло статися ніякої помилки, бо не було суб’єктивності:
імена тварин звучали в людині як їх внутрішні слова про себе, як самооб’явлення самих речей. І, проте, це
іменування було не пасивним з боку людини, воно не був тільки дзеркалом речей, в яке вони виглядали, щоб
впізнати себе в ідеї, в імені своєму, але і дією людини, бо тільки людина володіє мовленням. Мова є «Рубікон,
що відокремлює людину від тварин» (М. Мюллер), в ньому – логос світу, тому і міг у нього втілитися сам
Божественний Логос [1].
Сутність речей, сутність імені (слова) та ейдос як спосіб організації та буття сутності в імені ототожнюються в філософії Лосева.
Сама сутність є не що інше, як ім’я. Ім’я, слово, є якраз те, що є сутність для себе і для всього іншого.
Сутність є ім’я, і в цьому головна опора для всього, що відбувається з нею. Якщо сутність – ім’я і слово, то,
значить, і весь світ, всесвіт є ім’я і слово, або імена і слова. Людина – слово, тварина – слово, неживий предмет
– слово. Бо все це – смисл і його вираження. Світ – сукупність різних ступенів життєвості або затверділості
[8, с. 142].
Таким чином буття мови визначається як буття світу. Тоді магічна функція мови базується на зв’язку між
цими формами буття. Такий зв’язок відповідає принципу партиципації і виносить на перше місце в магічному
дискурсі саме магію слова, як спосіб керування світом речей, імена яких знаходяться під владою людини – тут
мова не тільки «створює багатство», але і наділяє владою і мудрістю» [11, с. 147].
В контексті мовлення магічна функція реалізовується іллокутивною силою мовленнєвих актів: декларації
(«Оголошую вас чоловіком і дружиною» і т.п.) є особливим випадком магічної функції мови, коли мова використовується для зміни світу, зокрема для зміни людських стосунків; як такі, декларації – це свого роду розпорядження або норми, що стосуються поведінки людей [7]. Американський філософ мови Дж. Серл, досліджуючи висловлюння-дії, відкриває особливу групу мовленнєвих актів перформативів, так звані декларативи
– висловлюння, які у контексті подій створюють соціальні наслідки [4, с. 189]. Декларативи – це мовленнєві
акти наділені іллокутивною силою. Іллокутивна сила мовленнєвого акту – це ментальна дія, вчинення якої
домагається від слухача мовець, або ментальний стан, в який мовець має намір ввести слухача [3]. Прояв магічною функції в мовленні виражається по-різному:від відправлення магічних обрядів до специфіки вживань
імен (назв). Основною умовою реалізації іллокутивної магії є розуміння слова як дії. Риси іллокутивної теорії
магічної функції мови (мовлення) знаходимо в роботі С. Булгакова. Він вважає, що слова ніколи не є суттю
лише «слова, слова, слова», вони завжди суть якоїсь сили, реальності. Як хмари, вони клубочаться і скупчуються, затуляючи розумне сонце, освіжаючи або отруюючи атмосферу. Відомий магізм (або чаклунство)
властивий слову; слова мають силу, вони суть дії. Словом злим, навіть ненавмисним, але сильним, можна
вбити або боляче зачепити людину. Слова завжди суть дії, принаймні, в такій же мірі, як і зовнішні дії і вчинки людини. За словом потрібно стежити так само уважно, як і за справою. У слові людині дані сила, енергія,
постійно з нього захлиналася, як електрика, і він повинен володіти нею [1].
За словами ДЖ. Серля, при вивченні функціонування мови у суспільстві одним з найголовніших питань
є наступний: «Скільки існує способів використання мови?» [12, с. 173]. Саме проблема виділення цих способі та їх підпорядкуванні чи не підпорядкуванні один одному створює різноманітність класифікації функцій
мови, які використовують принципи ієрархічні – одна функція підпорядковується іншій, роздільні – виділення кожної функції як окремої, умовно незалежної, та синтетичні, про які йтиметься далі.
Синтетичний принцип інтерпретації магічної функції знаходиться в площині естетики (поетики). Поезія
безпосередньо межує з магією слова; вона, певною мірою, вже є магією, в тому сенсі, що магічним є всяке
потужне слово [1]. Синтез естетичної та магічної функцій мови, тобто сприйняття естетичного як магічного
і навпаки, магічного як естетичного, характерний для досліджень Н. Мечковської. З точки зору психології і
семіотики, неконвенціональне розуміння знака в сакральному тексті постає як ірраціональне і суб’єктивноупереджене розуміння слова. Це об’єднує релігійне сприйняття священного слова і художнє (естетичне) ставлення до мови, тобто зближує магічну функцію мови з його естетичною функцією. Естетичне сприйняття
мови, як і віра в магію слова, пов’язане з роботою правої півкулі головного мозку. Це область емоційного,
чуттєво-конкретного, алогічного (або надлогічного). Художня свідомість, як і свідомість, що наділяє магію
слова, не тільки мириться з незрозумілим і темним в значущих текстах, але навіть потребує смислової непрозорості ключових формул. Магічне та естетичне сприйняття слова нерідко зливаються. Як і феномен неконвенціонального трактування слова, естетичне ставлення до мови чутливе до зовнішньої, формальної сторони
знаків. Естетичні прояви мови пов’язані не зі змістом, а з формою повідомлення, тобто естетичні почуття
викликаються звуковою, словесною полотном мови [9].
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Магічні та поетичні тексти, за словами Н. Мечковської, маю такі спільні риси: вони володіють максимальною здатністю переконувати, хвилювати, навіювати, заворожувати. Вони наділені експресією переносно-образного вживання мови, заворожують ритмом, звуковими і смисловими перекликами, дивним і водночас
точним підбором слів, метафоричністю [9]. Варто зауважити, що, оскільки теорія авторки синтезує релігійне
та магічне, то в цьому випадку магічну функцію виконуватиме мова реалізовуючись і в релігійних текстах:
«релігійне мислення або пізнання є таким же способом людського розуміння, який відрізняється від логічного
або розумового, як і розуміння художнє: воно тільки звернене на більш піднесені предмети» [Ключевский
1988: 271].
Таким чином, магічна функція мови поширюється за рамки магічного тексту, а «будь-яка спроба обмежити сферу поетичної функції тільки поезією або звести поезію тільки до поетичної функції являє собою небезпечне спрощенство. Поетична функція є не єдиною функцією словесного мистецтва, а лише його центральній
визначальною функцією, тоді як у всіх інших видах мовленнєвої діяльності вона виступає як вторинний,
додатковий компонент. Ця функція, посилюючи чуттєвість знаків, поглиблює фундаментальну дихотомію
між знаками і предметами. Тому, займаючись поетичної функцією, лінгвісти не можуть обмежитися областю
поезії [15, с. 223].
Магічність естетики слова майстерно описує в своїх дослідженнях С. Булгаков. «Вона (фонетична забарвленість тексту) знаходиться, очевидно, в глибоких ритмах мови, в найтонших його вібраціях. Тут піднімають
покриви з внутрішніх органів слова, відчувається зв’язок, що існує між почуттям і окремим звуком, буквою,
елементом слова. Слово – смисл і слово – звук заглядають тут один в одного і видають заповітні свої таємниці.
Бо таємниця слова є таємниця букв та їх сполучень в слові як тілі смислу [1].
Варто відзначити також, що в межах психології існує свій особливий підхід до магічної функції мови зорієнтований на багатстві мовної системи. Психологічний підхід до магічної функції мови полягає в тому, що, на
думку психологів (психотерапевтів) чаклунства і паранормальних явищ не існує. Вроки, пристріт, привороти,
прокляття – це різновид вербального та невербальне гіпнотичного впливу. Гіпноз – об’єктивна реальність.
Мозок – це своєрідний біологічний комп’ютер, який можна запрограмувати на певні реакції.
Синтез психологічного та магічного простежується в роботах французького мага практика та теоретика
Папюса.
Окультизм доводить, що кожне коливання фізичного плану визначає зміни особливого стану в планах
астральному і психічному. Аналізуючи визначенні, можна зрозуміти значний вплив людської мови на всі
плани природи. Мова складається одночасно з трьох актів дії:
1) звуковий – приводить у рух план фізичний,
2) виділення життєвого флюїду – активізація астрального плану,
3) звільнення і творчість певних психічних істоти або ідеї, яким звук дає тіло, а вимова – життя.
Кожна ідея, таким чином проявлена в матеріальному світі, ніби реальна істота [10].
Таким чином магізм мови для представників психоаналізу та деяких форм практичної магії полягає у
внутрішній силі інтенцій мовця, а не в самій мові. Людина, її внутрішній потенціал – це основний інструмент
впливу, а мова – допоміжний елемент реалізації мети.
Отже, підсумовуючи різні підходи до інтерпретації, можемо сказати, що магічна функція мови – це функція створення чи формування позамовної дійсності мовними засобами. Магічна функція відображає прямий
або опосередкований зв’язок мови зі світом, який вона позначає, а також виражає творчий потенціал слова,
майстерне оволодіння яким дає особливу силу змінювати себе і світ.
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СЛОВОТВІРНИХ КАТЕГОРІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ
ТА ДЕМІНУТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена дослідженню стилістичних функцій словотвірних категорій інтенсивності (посилення ознаки) і димінутивності (послаблення ознаки) при деривації похідних іменників сучасної німецької мови.
Встановлено роль компонентів словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності з метою досягнення
різного ефекту комунікації в мікроконтексті.
Ключові слова: інтенсивність, димінутивність, стилістична функція, стилістичний словотвір, стилістичне забарвлення, експресивність, емоційність, оцінка.
Статья посвящена исследованию стилистических функций словообразовательных категорий интенсивности (усиление степени признака) и диминутивности (ослабление степени признака) при деривации производных
существительных современного немецкого языка. Установлено роль компонентов словообразовательных категорий интенсивности и диминутивности с целью достижения разного эффекта коммуникации в микроконтексте.
Ключевые слова: интенсивность, диминутивность, стилистическая функция, стилистическое словообразование, стилистическая окраска, экспрессивность, эмоциональность, оценка.
The article covers the stylistic features of derivational categories of intensity (gain) and diminution (weakening)
in the word formation of nouns in modern German. The role of derivative components of word building categories of
intensity and diminution aimed at different communication effects in micro context is defined.
Keywords: intensity, diminution, stylistic feature, stylistic derivation, stylistic coloring, expressiveness, emotionality,
evaluation.

Постановка проблеми. Основними завданнями нашого дослідження є висвітлення стилістичних функцій
словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності похідних іменників сучасної німецької мови, визначення ролі компонентів словотвірних категорій в певному мікротексті.
Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних мовознавчих досліджень на
вивчення словотвірних категорій інтенсивності та димінутивності та їх призначенням в мікротексті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному мовознавстві категорії інтенсивності і димінутивності та їх взаємозв’язок з іншими лінгвістичними феноменами привертає увагу багатьох лінгвістів, оскільки
вона недостатньо вивчена. Впродовж минулого століття й дотепер категорії інтенсивності і димінутивності перебувають у фокусі власне лінгвістичних студій. Зокрема, В. Фляйшер, М.Д. Степанова систематизували засоби
реалізації категорії інтенсивності і демінутивності в німецькій мові [1; 2]. Побудову семантико-словотвірних
моделей категорій інтенсивності / димінутивності і виявлення їх опозиційних відношень на матеріалі німецької
мови дослідив С.О. Карбелашвілі [3]. Б. Руф проаналізувала структуру та семантику аугментативів із запозиченими префіксами та префіксоїдами [4]. Функціонуванню фразеологічних одиниць з димінутивними та інтенсивними одиницями в українській мові присвячено дослідження А.Ю. Пономаренко [5]. Іменники з компонентом збільшення у сучасній українській літературній мові були об’єктом аналізу В.П. Олексенко [6]. Незважаючи
на численність лінгвістичних розвідок вітчизняних та зарубіжних учених, спрямованих на вивчення категорій
інтенсивності і димінутивності, найменш розкритим залишаються визначення їх стилістичних функцій.
Наукова новизна. Новою є спроба комплексного аналізу стилістичних функцій словотвірних категорій
димінутивності і інтенсивності похідних іменників сучасної німецької мови в мікротексті.
Основними факторами, які обумовлюють вияв тої чи іншої стилістичної функції словотвірних категорій
інтенсивності і димінутивності є комунікативне завдання, до складу якого входять компоненти цих категорій:
деривати інтенсивності і димінутивності. Е.Різель та Е.Шендельс вважають, що основними категоріями будьякої комунікації є логіка, експресивність та образність [8]. Сукупність експресивно-оцінної маркованості, що
створюється характером організації мовних одиниць в контексті при реалізації комунікативного завдання,
трактується як стилістичне значення мовних одиниць. Кожний контекст має притаманну йому програму комунікації, яка визначає певні комунікативні засоби.
Смислові зв’язки, які є суттєвою ознакою структури комунікації, можуть виражатися дериватами, утвореними завдяки експліцитному словотворенню. В. Фляйшер вказує на експресивність похідних морфем даного
типу, на їх функціонально-стилістичну маркованість [1, c. 250].
Проблеми стилістичного словотвору визначені в роботах М.Д.Степанової, а саме а) особливості словотворчих моделей в окремих функціональних стилях; б) семантико-експресивна маркованість (забарвленість)
моделей та їх вживання у мовленні; в) стилістично-комунікативних ефект окремих моделей [2].
Утворення нових слів і речень відбувається у мовленні. Досліджуючи мову, лінгвіст знайомиться із словами в контексті, а потім вже характеризує їх у системі мови. Але мовна комунікація не обмежується простим
переказом інформації: вона включає в себе завдання впливу на читача або слухача, його свідомість, почуття,
волю. Вивчаючи словотвірні категорії інтенсивності і демінутивності є доцільним розглянути їх призначення
в мікротексті. Береться до уваги той факт, що система мови та її функції існують у сукупності, у взаємозв’язку,
тобто загальні якості мовної системи і властивості її одиниць, їх зміст і відношення між ними визначаються
призначенням, цілеспрямованістю, тобто функціями.
© Н. Г. Ходаковська, 2014
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Під функцією ми розуміємо роль, яка притаманна лексичній одиниці в мовленнєвому процесі. Стилістична
функція словотвірної категорії – це роль словотвірних засобів для досягнення ефекту комунікації. Мова відноситься до явищ, які визначаються своєю функцією; мова функціонує не тому, що вона система, а навпаки, вона
є системою, з тим, щоб виконувати свої функції і досягати певної мети. Функціональне розуміння системи
мови витікає з визнання її засобом передачі інформації, з погляду на мову як на засіб спілкування. Оскільки
основна функція мови – комунікативна, то виявляється правомірним кваліфікувати стилістичну функцію як
вторинну (sekundäre Information) функцію мови [8]. Якщо виходити з дихотомії в мові, то можна дійти висновку, що комунікативна функція мови реалізується в комунікативній діяльності, тобто в усному і писемному
мовленні. Отже, комунікативна і стилістична функції є діалектичною єдністю, і розрізняють їх тільки з метою
теоретичного дослідження, оскільки змістом повідомлення з точки зору комунікативної функції є певна інформація. Змістом того чи іншого повідомлення з точки зору стилістичної функції є та ж сама інформація, але яка
виражена емоційними, оцінними і експресивно-образними мовними одиницями.
Реальне посилення як і послаблення, виражене словотворчими засобами, зустрічається вельми рідко, воно,
як правило, завжди емоційно забарвлене. Оскільки стилістичний зміст лексичної одиниці може реалізуватися
значеннями, які кваліфікуються як значення емоційної, оцінної і експресивно-образної спрямованості, то є доцільним зупинитися на таких поняттях, як емоційність, оцінка, експресивність і образність.
Емоційність розуміється нами як виявлення почуттів, настрою або як ставлення мовця до предмету думки.
Емоції виражають стан суб’єкта і його відношення до об’єкта. Вони можуть бути спричиненими не тільки
безпосередньо впливом предметів і явищ, але й завдяки мовним знакам, які заміняють ці предмети. Емоційне
забарвлення слів визначається ситуацією.
Оцінне значення в семантичній структурі слова реалізує відношення до предмету або до поняття добре –
позитивна оцінка, погано – негативна оцінка.
Експресивність є семантико-стилістичною властивістю мовних одиниць, психологічно і соціально вмотивованою, яка забезпечує цим одиницям повноцінне функціонування і створення стилістичного значення,
фону, ефекту [9, с. 189]. Експресивність розглядається нами як ступінь діючої сили висловлювання. Похідний
іменник, виконуючи експресивну функцію, намагається викликати у нас відчуття симпатії, співчуття, або,
навпаки, іронії, осуду до предмету, особи або дії. Ядро стилістичних ресурсів у словотворі німецької мови
складають афікси і напівафікси суб’єктивної оцінки або експресивні / емоційно-експресивні. Відтінок зменшення, зазвичай, супроводжується експресією пестливості, рідко – жартівливості; відтінок інтенсивності –
експресією брутальності, зневаги, несхвалення, іронії, а також захоплення. Під експресивною функцією мови
ми розуміємо її здатність виражати почуття або волю мовця. Експресивність позначає якість мовлення і тексту,
які спричиняються як емоційністю слова або виразу, так і різними відхиленнями від лексичних, синтаксичних,
морфологічних або ситуативних норм вживання мови.
Образність є однією з визначальних ознак тропів. Часто під образними словами розуміють тропи в цілому
[10, с. 108]. Образне значення – значення слова, яке функціонує в значенні тропа. Потенційно в більшості слів
закладена можливість образного, наочного застосування, завдяки якому створюється картина зорового або
акустичного характеру. В.В. Виноградов зазначав, що немає слів і мовних форм, які не можуть стати матеріалом для образа [11, с. 115].
Отже, аналіз показує, що значна частина стилістично маркованих компонентів словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності характеризується змішаними типами значень, тобто семантична структура похідного слова може вміщувати як експресивно-образні, так і емоційно-оцінні значення одночасно, тому в розмінні терміна стилістичне значення, ми притримуємось визначення Е.С. Азнаурової [12]. Цей термін вона
використовує для позначення емоційно-оцінного і експресивно-образного значення слова.
Словотвірні категорії інтенсивності і димінутивності вміщують всі відтінки посилення і послаблення, особливо чітко виявляються в своїх стилістичних можливостях в мові художньої літератури ХХ століття. Художній твір – це заснована на взаємодії різних мовних засобів цілісна композиційно-стилістична структура, а
автор – це особа, яка пов’язує всі стильові засоби в цілісну словесно-художню систему. Деривати словотвірних
категорій інтенсивності і димінутивності є тими засобами, які використовує автор, щоб надати висловлюванням своїх героїв образності, виразності та емоційності, наприклад:
– вживання компонентів словотвірної категорії інтенсивності у мові персонажів: «Wieso nicht? Es sind alles
nur Schüler. Wir üben Volkstänze für die Neujahrsparys. Ein Mordsspaß.» [13, c. 392].
– вживання компонентів словотвірної категорії димінутивності у мові персонажів: «Nanu? Dann weiß der
arme Kerl ja gar nicht, was ihr für morgen aufhabt. Pass auf, Freundchen. Ich vergesse, was du bis jetzt gesagt hast»
[14, c. 35].
Іменникові первинні компоненти виконують в системі німецького словотвору так звану ауґментативну
функцію [15, c. 64]. Для реалізації ауґментативної функції існують іменники з емоційно-експресивною оцінкою. Другий компонент слова при цьому характеризується значенням збільшення та/або посилення, інтенсифікації. До іменникових первинних компонентів з емоційно-оцінною конотацією «дуже великий, інтенсивний»
належать напівпрефікси Riese(n)-, Bombe(n)-, Spitze(n)-, Heide(n)-, Pfund(s)-: Riesenerfolg, Bombenstimmung,
Spitzensportler, Pfundskerl, Heidenarbeit.
Похідні іменники з напівафіксами Haupt- i Grund мають додаткове значення «особливо важливий, значний″: Haupterkenntnis – Grunderkenntnis, Hauptproblem – Grundproblem, Hauptvorwurf – Grundvorwurf. Напівпрефікси Haupt- i Grund- можна розглядати як синоніми, але вони не є абсолютно ідентичними. Напівпрефікс
Grund- підкреслює більшу важливість справи, обставин, в той час як напівпрефікс Haupt- акцентує увагу на
важливості, значущості. Наприклад, «Umso mehr Grund, sich um sie zu kümmern», sagte Tabitha und Elfrida sah
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nicht nur die energische Lehrerin vor sich, die es gewöhnt war durchzugreifen, sondern auch die Pfarrersfrau, die ihre
Kinder nach wahren christlichen Grundsätzen erzog.» [13, c. 633]. Ауґментативний напівпрефікс Grund- надає
іменнику die Grundsätze «основні положення, аксіоми» підсилювального позитивного значення.
У статті ми виходимо з теоретичного припущення про те, що нейтральні слова в певному мікротексті можуть бути стилістично маркованими, і розрізняємо абсолютне стилістичне забарвлення (стилістичні позначки
у словниках – поетичне, розмовне, вульгарне слово) і контекстуальне стилістичне забарвлення (яке є результатом вживання слова у мовленні). Услід за Е. Різель і Е. Шендельс ми називаємо стилістичне забарвлення в
будь-якому мікротексті ″абсолютним стилістичним забарвленням″. Похідні іменники, у яких експресивність
вже задана у мовній системі, В.Фляйшер називає димінутивними утвореннями [7, c.15].
Компоненти словотвірної категорії димінутивності часто вживаються при зображені картин природи, наприклад: «Von Zeit zu Zeit teilten sich die Wolken, sodass ein Fleckchen blauer Himmel sichtbar wurde, aber auf den
umliegenden Bergen lag noch immer Schnee, was darauf hindeutete, dass noch mehr kommen würde.»[13, c. 368].
«Weihnachten im Schnee wäre das Tüpfelchen auf dem i.» [13, c. 329].
М.Д. Степанова відзначає, що стилістичним забарвленням в німецькій мові володіє субстантивна модель
з префіксом Еrz-. [2, с. 450]. Префікс Erz-, крім своєї основної семантичної функції (посилення), виконує й
інші функції: емоційну, експресивну, прагматичну. Цей префікс має тенденцію поєднуватися з твірними основами негативної семантики та надає іменникам, підсилювального, експресивно-оцінного значення. Похідні
іменники з префіксом Erz– можуть в одному значенні мати один вид конотації (або не мати її), в іншому значенні – інший вид. Префікс Erz– у похідному слові der Erzbösewicht в одному значенні – це вид денотативного
та конотативного посилення «лютий злодій», а в іншому – конотативно-іронічного «пустун, шибеник». Наприклад, «Der Wussagk möchte ein Erzgauner sein, aber Feste feiern, das hat er gekonnt» [16, с. 468]. Похідний
іменник der Erzgauner «старий пройдисвіт» є стилістично маркованим завдяки стилістично маркованій твірній
субстантивній основі der Gauner «пройдисвіт, шахрай» та підсилювальному префіксу Erz–. Зображаючи героя, автор за допомогою стилістично маркованого похідного іменника der Erzgauner передає його емоції. Лексична одиниця der Erzgauner припускає комунікативну ситуацію достатньо зневажливого ставлення автора до
адресата, невисокий ступінь поваги стосовно до об’єкта, усвідомлене бажання бути сприйнятим саме таким.
Стилістичне забарвлення лексичної одиниці, пов’язане з контекстом, ми називаємо контекстуальним стилістичним забарвленням. Це забарвлення не ізольованого слова, а забарвлення, якого набуває лексична одиниця в контексті.
Похідному іменнику Mordinstrument притаманне експресивно-оцінне забарвлення. Компонент словотвірної категорії інтенсивності Mord- додає лексичним одиницям позитивного значення високого ступеня якості,
оцінного підсилення, наприклад, «Nun sieh mal einer an. Dolle Farbe. Großeinkauf gemacht, was? Wurde auch
Zeit. Der alte war ja das reinste Mordinstrument.» [13, c. 293]. «Sam lachte. Ja, ein Mordsspaß, aber Sie haben Recht.
Schade um den schönen Champagner.» [13, c. 684].
Інтенсивний дериват Riese– слугує мові письменника для створення характеристики персонажів Сема
і Керрі, наприклад, «Der Großeinkauf in Kingsferry war ein Riesenerfolg gewesen.» [13, c. 515]. Але не тільки
деривати інтенсивності слугують для характеристики героїв роману, але й димінутивності. Відомо, що основне значення форманта -chen не містить експресії, а виражає тільки зменшеність. Але, залежно від контексту,
в одних випадках суфікс –chеп зберігає нейтральне забарвлення, а в інших – виступає емоційно-забарвленим.
Простежимо це на прикладах, «Genau das haben ich auch gedacht. Aber diese Schneeflocken sind vom Licht der
Straßenlaternen ganz vergoldet. Wie lauter Goldkörnchen.» [13, c. 587]. «Ich hoffe, sie kommen herein, ohne zu
klingeln. Aber wenn nicht, seien Sie ein Herzchen, gehen Sie runter und machen die Tür auf.» [13, c. 683].
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що словотвірні категорії інтенсивності і
димінутивності є одним із результатів словотвірних процесів деривації іменників, володіють в художній літературі ХХ століття широкими стилістичними можливостями, і все більше проникають в стиль художніх
творів, що говорить про поступове збагачення літературної німецької мови словотворчими засобами посилення якості розмовного мовлення.
На основі проведеного аналізу були уточнені стилістичні функції словотвірних категорій інтенсивності і
димінутивності в мікротексті: стилістична, ауґментативна, комунікативна, експресивна та емоційна. Дані
функції словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності виконують в мікротексті певну роль компонентів словотвірних категорій з метою досягнення різного ефекту комунікації: виразності, емоційної насиченості мовлення персонажів, співчуття, поваги, захоплення, осуду, зневаги по відношенню до того чи іншого
персонажу художнього твору.
Перспективи використання результатів дослідження полягає у можливості вивчення словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності похідних іменників для опису змін у зовнішньому вигляді своїх героїв,
їх фізичного стану, рис їх характеру. Функціонування словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності
іменників характерно для художньо-белетристичного стилю, компоненти даних категорій вміщують в собі
суб’єктивно-оцінний момент і є емоційно забарвленими. Виявлення стилістичних функцій словотвірних категорій інтенсивності і димінутивності, які є результатом словотвірних процесів деривації іменника, ще раз
переконує нас в тому, що система словотвірних засобів і її функції нерозривно пов’язані між собою та знаходяться в тісному взаємозв’язку.
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Лексичні фольклоризми у творах Дніпрової Чайки
(на матеріалі прозових творів)
У статті проаналізовано стилістичний потенціал фольклорних елементів у прозових творах Дніпрової
Чайки. Увагу приділено передусім прояву фольклоризму на лексичному рівні.
Ключові слова: лінгвістичний аналіз художнього твору, ідіостиль, фольклорні елементи, мова фольклору,
народнопоетична лексика.
В статье анализируеться стилистический потенциал фольклорных элементов прозаических произведений
Днепровой Чайки. Основное внимание сосредоточено на проявлениях фольклоризма на лексическом уровне.
Ключевые слова: лингвистический анализ художественного произведения, идиостиль, фольклорные
элементы, язык фольклора, народнопоэтическая лексика.
In the article stylistic potential of folklore elements of the prose works by Dniprova Chaika are analyzed. Major
focus is concentrated on peculiarities of folklore elements of the lexical level.
Key words: linguistic analysis of art literature work, individual style, folklore elements, folklore language, folklorepoetic vocabulary.

Проблема мовностилістичного аналізу художнього тексту посідає в останні десятиліття особливе місце у
філологічній науці і привертає до себе пильну увагу мовознавців. Лінгвостилістика як наука про мовностилістичні особливості художнього твору зобов’язана своїм народженням Л. Щербі, який не тільки окреслив саму
проблему, але й виявив причини її виникнення. Науковець зазначав, що лінгвістичний аналіз художнього
твору повинен показати ті лінгвістичні засоби, за допомогою яких виражається ідейний і пов’язаний з ним
емоційний зміст літературного твору. У своїх лінгвостилістичних розвідках вчений подав зразки вивчення
всіх мовних засобів, що функціонують у словесній структурі художньої тканини твору [16].
Крім цього, теоретичні основи та практичні рекомендації щодо принципів мовностилістичного аналізу художнього тексту викладені в працях провідних лінгвістів Б. Ларіна, В. Виноградова, Г. Винокура, Р. Будагова,
І. Ковалика, В. Ващенка, В Чабаненка, О. Чередниченка, О. Тищенка та ін..
Наприклад, Б. Ларін вказував на необхідність сприймати художній твір при аналізі конкретного мовного
матеріалу як художнє ціле. Визначаючи загальні ознаки художньої мови, науковець увів у дослідницький
ужиток «естетичне значення слова» як прояв індивідуально-авторського погляду на світ через смислову призму. Він наголошував на тому, що в лінгвістичному аналізі художнього твору «треба вивчати художні засоби
у взаємодії всіх компонентів: звучності і семантичних колоритів, композиції і смислової ідейної осі» [9].
В. Виноградов підкреслював, що під час аналізу художнього тексту дослідника більше цікавлять способи вираження змісту або відношення засобів вираження до змісту, який вони виражають. Але в плані такого
вивчення і зміст не може залишатися за межами вивчення мови художнього твору. Адже дійсність, що розкривається в художньому творі втілена в його мовній оболонці. Сукупність мовленнєвих засобів у структурі
літературного твору органічно пов’язана з його змістом і залежить від характеру ставлення до нього з боку
автора [2].
Р. Будагов зазначав, що «стилістика – душа кожної розвиненої мови, повинна посісти важливе місце у науці про мову…». Однак, на думку науковця, «лінгвістика вивчає всі аспекти мови, в тому числі й стилістичні,
які використовуються письменником для втілення певних художніх задумів» [1].
У процесі проведення комплексного лінгвостилістичного аналізу художнього твору, як вважає І. Ковалик,
необхідно вивчати всю систему мовностилістичних засобів у створенні системи художніх образів певного літературного твору. Тільки цілісний системний вияв такого комплексу мовностилістичних засобів у створенні
системи художніх словесних образів надасть повну лінгвостилістичну картину тексту художнього твору [7].
Художній твір, на нашу думку, як художній текст має всі загальнотекстові ознаки: структурно-смислову
єдність, упорядкованість мовних одиниць і складових частин, комунікативну спрямованість. Але, на відміну
від будь-якого іншого, він має й естетичну вартість, містить художню інформацію, яка є вищим ступенем авторської мовної свободи, тобто авторського мовного стилю. Відомий мовознавець О. Пономарів зауважував:
«Мовний стиль – це сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання» [12].
У вузькому значенні слова стиль є індивідуальним втіленням художнього методу. Якщо метод визначає
загальний напрям творчості, то стиль віддзеркалює індивідуальні властивості вітлення авторського задуму.
У широкому розумінні стиль – це система художніх засобів і прийомів у творчості окремого письменника,
групи письменників, всієї літературної епохи.
Індивідуальний стиль – це прояв сукупності особливих істотних ознак таланту автора в конкретному творі
чи усій його творчості. Проте не кожний автор, навіть професійний, володіє «своїм» стилем, тобто таким, за
яким безпомилково вгадувалося б його авторство. Дослідження прозових творів Дніпрової Чайки свідчить,
що їй притаманний ідіостиль, який відзначається добірною лексикою, народною афористичністю, різноманітними тропами та стилістичними фігурами.
Дніпрова Чайка належить до майстрів слова, чий творчий спадок є надзвичайно багатим і за тематикою,
і за формами втілення ідейно-художнонього задуму. Художній доробок письменниці не залишився поза ува© О. В. Христя, 2014
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гою науковців. Творчість Дніпрової Чайки досліджували М. Іванченко, Р. Шевченко, О. Килимник, В. Пінчук, Н. Вишневська, І. Немченко, Я. Голобородько, Л. Ржепецький, О. Цалапова, Л. Голомб, В. Грабовецька,
З. Карпенко, Л. Матусяк, О. Міхно, Н. Осьмак, О. Химин, Р. Білецький, Н. Чухонцева, А. Крат та ін., проте
більшість робіт цих авторів належать до царини літературознавчої та культурологічної, лінгвістично творча
спадщина письменниці майже не розроблена [13; 8; 4; 5].
Народнопоетична первина більшою або меншою мірою проявляється в більшості її творів. Мова усної
народної творчості є важливим інструментом індивідуально-авторського естетичного конструювання, тому
метою цієї статті є огляд типів лексичних фольклоризмів у творах Дніпрової Чайки.
Проблема співвідношення загальнонародної й індивідуальної художньої творчості є об’єктом уваги науковців від ХІХ століття. Дослідження фольклорно-літературної взаємодії розпочинають праці М. Максимовича, О. Бодянського, М. Костомарова, І. Срезневського, П. Куліша. У другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. означена проблема знайшла відображення у розвідках О. Потебні, М. Драгоманова, М. Сумцова, І. Франка,
Б. Грінченка. Форми вияву фольклоризму на мовному рівні досліджували П. І. Житецький, І. К. Білодід, В. С.
Ващенко, А. М. Поповський, С. Я. Єрмоленко.
Фольклоризм у творчості Дніпрової Чайки не є випадковим явищем. Для письменниці звернення до народнопоетичних джерел було свідомим і органічним. Дніпрова Чайка була особисто знайома з визначними
вітчизняними фольклористами П. Житецьким, Д. Яворницьким, В. Антоновичем, А. Кримським, Б. Грінченком, О. Русовим. Письменниця була активним збирачем фольклорних творів Таврії, Київщини, Запоріжжя,
шанувальницею етнографічної праці П. Куліша, М. Драгоманова, П. Чубинського, В. Гнатюка; з її голосу записували пісні М. Лисенко та А. Конощенко (Грабенко) [10, с. 70].
На фольклористичній ниві письменниця натхненно працювала протягом усього життя, використовуючи
для роботи будь-яку нагоду. Так влітку 1914 року, перебуваючи на Кавказі, Дніпрова Чайка, незважаючи на
хворобу, занотовувала етнографічні матеріали [10, с. 70].
У більшості монографічних робіт сучасних учених фольклоризм трактується як не тільки пряме, але частіше – опосередковане літературною традицією чи творчим методом письменника засвоєння фольклору в усій
різноманітності форм його входження на всіх етапах творчості і на різних рівнях художньої структури твору
[15]. Тривала й наполеглива праця Дніпрової Чайки над численними зразками народної творчості стала підґрунтям для подальшого розвитку варіантів творчого опрацювання народної поетичної спадщини. І. В. Немченко, зазначає, що письменниця розробляла різні лінії на шляху роз’вязання проблеми засвоєння й трансформації кращих зразків безіменної творчості народу: 1) «аплікувала» свої оповідання та віршові п’єси-казки
фольклорними фрагментами, 2) вдавалась до наслідування або стилізаціївитворів народного генія, 3) дбала
про органічне перетворення, художнє переосмислення народнопісенних, легендарних, казкових мотивів, образів тощо і застосовувала фольклорні прийоми як необхідних вдячний елемент у системі власних творчіх
експериментів [10, с. 71].
Уже в першому прозовому творі «Знахарка» (1884) – етюді українознавства, як його визначила сама письменниця, – зустрічаємо найрізноманітніші елементи фольклору: фразеологізми, фрагменти замовлянь, приказки тощо. Проте цей твір отримав невисоку оцінку: І.Франко зазначав, що головна героїня «змальована
радше по етнографічним збірникам, ніж з життя» [10, с. 71]. Кабінетний етнографізм не був притаманний
Дніпровій Чайці, вона багато спілкувалася з носіями живої національної культури, проте перенасиченість тексту цього оповідання фольклоризмами призвела до штучності, спрощеності композиції і образів оповідання.
У подальшій роботі письмениця користувалася фольклорними прийомами й образами виважено і вправно.
На лексичному рівні найхарактернішими для прозових творів Дніпрової Чайки є повтори й традиційні епітети.
Серед номінативно-експресивних повторів зустрічаємо т.з. подвоєння («…і злоба у Мрії пропала, забула
вона свою неньку: без руху, в нестямі, дивилась-дивилась на милого батька, і всі, хто любив її досі, усі задивилися з нею укупі на місяць…» [3, с. 146]), синонімічні повтори («Тихе озерце здригнуло-зітхнуло, зірці в
одвіт осміхнулось само: геть по воді покотились кружала, зірку одбили тисячами гискр, зіроньку ніжно пестило-гойдало» [3, с. 210]; «Кинулись хвилі до скелі-каміння, сердито бурчать поміж ними» [3, с. 160]); тавтологічні сполуки («… а сірі чайки без ліку розплодились на скелі, літають над морем та плачуть-кигичуть
лиш тільки зачують хижу бурю, звіщають пливців-мореходів та свідчать про давню давнину, про славную
дівчину-чайку» [3, с. 161]).
Найпоширенішими такі фольклоризми є у віршах у прозі, що зумовлюється жанровими особливостями
цих творів, проте авторка використовує повтори (в т.ч. синонімічні та антонімічні) й у реалістичних оповіданнях, що свідчить про глибокий внутрішній зв’язок її творчості з народнопоетичною стихією, наприклад:
«День погожий, пташки щебечуть, береза наче пухом зеленим укрилася, пахне, а небо над просікою високевисоке, чисте та синє!» [3, с. 38]; «У ранішньому морі колихалася-купалася світова зоря, на сході жевріла
рожева смуга» [3, с. 62], «…коли замовкав читаючий голос, виразно чулося дзеленчання об скло тієї безлічі
метеликів, яка злетілася на її принадне сяйво раювати-помирати в його зелених гарячих хвилях» [3, с. 44].
Залучаються повтори й до мовної характеристики персонажів, наприклад, у мовленні селянки Гапи та
її сусідки (оповідання «Чи сквиталася?») зустрічаємо: «Та вже в цих панів таке серце тверде: он як ховала
Вітьку, то хоч би тобі сплакнула або до народу озвалася: горда-прегорда…» [3, с. 72], «Втіш її, Господи,
як вона мене втішила, та прости мене, Боже, що я за нею просторікувала, дурною-безгамузною взивала»
[3, с. 73]. Гапа та її співрозмовниця є носіями живої народномовної традиції, тому такі мовні одиниці у їхньому мовленні є природними, органічними. Дніпрова Чайка – майстер нюансу, деталі. У її творах не часто
зустрічаємо докладні портретні чи пейзажні описи. Введення традиційного лексичного елемента у мовлення
персонажів дає можливість створити лаконічні, але художньо повноцінні й життєздатні образи.
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Ще одним лексичним складником фольклоризму творів письменниці є постійні епітети. У прозових творах
Дніпрової Чайки вони не тільки створюють народнопісенний колорит, а й надають авторським стилізаціям
епічної достовірності, своєрідної патини: «У давню давнину, в зеленій долині і там, понад морем бурхливим,
слободи рясно стояли…» [3, с. 152]; «А вірний товариш давно вже вмовляє його піти погуляти: з луків тугих
постріляти, на конях баских поганяти…» [3, с. 153]; «Не купчаться білії хати по ній, і лист кучерявий її не
вкриває, одна тільки стежка зелена збігає по ній…» [3, с. 158]; «Вдень же під сонцем ясним не посміє вона
показати обличчя…» [3, с. 162]; «… лиш чуття часами заворушить вії, у бровах шовкових скупчилися думи,
а вуста рожеві мовчки розмовляють» [3, с. 179]; «Сиві тумани степи облягли пеленою важкою» [3, с. 205].
Як вже зазначалося, Дніпрова Чайка у своїх фольклористичних студіях не обмежувалася лише українською культурою. У творах, для яких чітко визначено географічну локалізацію, зустрічаємо епітети, притаманні місцевим традиціям усної народної творчості. Так, в оповіданні «Мара», сюжет якого розгортається
у давньогрецькому полісі, використовуються постійні епітети грецького й давньоримського епосу: «Давно
колись, дуже давно, як руїна ося прозивалася ще Херсонесом славетним, коли ще гойдалися густо при березі
грецькі галери…», «Великий мистець був Менандр; ще змалку ласкаві боги наділили його хистом величним…»,
«…з’їздилися гості з далеких країв, і з Греції навіть старої, офіру в храмах херсонеських ласкавим богам принести…» [3, с. 163], «…ніж битись і чвари чинити на глум та на втіху варварам хижим, оддаймося краще
під руку славетного Риму» [3, с. 168], «Ламайте ж бо лаври і мірти, зривайте квітки, … пахощі зносьте,
бики круторогі та вівці рунисті зганяйте!», «…розтратив нікчемно маєтки, не маєш чим славного Зевса
оздобити так, як би варто було» [3, с. 169], «Щоб Еос рожева не в темній робітні, а тут на роздоллі богів
привітала» [3, с. 170].
Відчутний східний колорит створюють епітети в авторській обробці старовинної кримської легенди «Скеля»: «В степу коливалась пшениця, по лугах паслись незчисленні отари…» [3, с. 136], «…вбачили його юнацькі
орлинії очі з високої башти, і ночі тієї ж пропали укупі з човном», «Вийшла на скелю високу і так закляла їх,
щоб де не були б, а вернуться знов…» [3, с. 139].
Проте Дніпрова Чайка у творах із сюжетами запозиченими або стилізованими під народнопоетичну творчість інших народів не відмовлюється від використання українських фольклоризмів. В оповіданні «Мара»
зустрічаємо: «Сам він відрікся від жінки і дрібних діток…» [3, 164], тільки над кручею стінки немає: граєспіває там вічно хвилястеє Чорнеє море» [3, 165]; або в оповіданні «Скеля»: «Аж ось стрепенулись царята:
по морю білів-манячів парусок, бистро до них наближався човник убогий…» [3, 137] тощо.
Отже, фольклоризм художніх творів є органічним важливим складником ідіостилю Дніпрової Чайки. Витонченість художньої техніки письменниці – результат свідомого глибокого дослідження й творчого опрацювання фольклору. Найхарактернішими проявами фольклоризму творів Дніпрової Чайки на лексичному рівні
є повтори та постійні епітети.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ
ИНТОНАЦИОННОЙ НОРМЫ
Данное исследование посвящено анализу вариативности языковой нормы в различных социальных и
территориальных группах. В процессе исследования автором выделены определенные диагностические
интонационные характеристики – частота основного тона и темп, которые могут служить социальной
идентификации говорящего.
Ключевые слова: интонационные характеристики, социальные группы, частота основного тона, темп.
Пропоноване дослідження присвячене аналізу варіативності мовної норми в різних соціальних та територіальних групах. У процесі дослідження автором виділені певні діагностичні інтонаційні характеристики
– частота основного тону та темп, які можуть служити соціальній ідентифікації мовця.
Ключові слова: інтонаційні характеристики, соціальні групи, частота основного тону, темп.
In this article the author focuses major attention on such a concept as standard English. This research in the field
of phonetics describes intonational characteristics of different social groups. The author singles out a set of diagnostic
intonational indicators for each of the studied social groups. The electric-acoustic analyses showed that main tone
frequency range and tempo serve as means of social identification of the speaker.
Key words: intonational characteristics, social groups, frequency, tempo.

Результаты социолингвистических исследований последних лет показали что интонационная система
подвержена территориальной и социальной вариативности [9; 15; 19; 24; 27]. Изучение интонационной вариативности тем более интересно и важно, что интонационные характеристики относятся к области, которая
не осознается говорящими [17]. В них отражаются социально-классовые, социально-групповые, психологические и даже физические особенности личности говорящего, а также все предшествующее историческое
развитие нормы, то есть интонационная норма является социокультурной и социоисторической категорией,
она принадлежит к определенному классу и профессиям [21]. Норма существует в массовом сознании и ассоциируется с определенным набором характеристик личности, с определенным «образом» говорящих [7].
Целью исследования является выявление и описание основных тенденций развития интонационной нормы в социуме – процессы распространения нормы в различных классах и слоях общества.
Объектом исследования являются звучащие тексты спонтанной речи и чтения интонационной нормы английского языка.
В работе использовался метод электро-акустического анализа дающий возможность получить количественные интонационные характеристики.
Для проведения электро-акустического анализа была отобран такой материал: речь 20 дикторов-женщин,
владеющих произносительной нормой в силу своего высокого социального статуса или профессиональной
необходимости, которые были условно разделены на четыре группы. В первую группу вошли четыре экскурсовода: по Лондону (2 человека), Кентербери и музею восковых фигур мадам Тюссо; во вторую группу мы
включили пять актрис, читающих монологи, либо дикторские тексты (отрывки взяты из фонозаписей Би-БиСи: чтение и драматизация английской литературы), третью составили семь дикторов: 2 преподавателя-филолога университетов на юге Англии и домашние хозяйки, проживающие на юге Англии и имеющие высокий
социальный статус в силу своего образования и семейного положения (2 жены дипломатов высокого ранга,
жена журналиста, жена известного писателя и 3 жены директоров крупных компаний, филологи по образованию, читающие эталонный текст); в четвертую группу вошли три диктора, владеющие эталонным произношением RP: премьер-министр Великобритании, член лондонского муниципалитета и диктор Би-Би-Си. Для
анализа взяты отрывки из публичных выступлений, интервью и чтение новостей.
Чтобы более детально рассмотреть и сопоставить данные мы выделили две региональных группы дикторов с лондонским и южноанглийским произношением.
Для исследования мелодического компонента интонации был применен coвременный метод комплексного анализа основных акустических характеристик по компьютерной программе обработки речевого сигнала.
Для электро-акустического анализа были отобраны и смонтированы тексты с общим звучанием 40 мин.
Электро-акустический анализ проводился в Лаборатории Экспериментальной Фонетики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (ЛЭФ ОНУ) на персональной ЭВМ класса IBM 486, оснащенный речевой платой ввода-вывода Sound Blaster AW – 32. Речевые образцы вводились в память компьютера
в форме речевых файлов при помощи платы Sound Blaster AW – 32. Полученные речевые файлы преобразовывались в форматы РСМ при помощи программных средств wav 2 bin.exe., которые в дальнейшем служили основанием для обработки интонограмм при помощи компьютерной программы WinCECIL-2.1. (Summer
Institute of Linguistics, 1994/95). Данная программа предназначена для ввода, обработки и исследования звуковых сигналов.
В возможности программы WinCECIL (Computerized Extraction of Components of Intonation in Language)
входит: 1) запись звука с микрофона или магнитофона на частоте 11,025 Гц и 22,050 Гц; 2) воспроизведение
записи в замедленном темпе; 3) измерение показателей частоты основного тона; 4) измерение длительности
звуков, слогов и синтагм; 5) графическое изображение анализируемых параметров на экране.
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Объем компьютерной памяти составляет 3 сек. при частоте 22,050 Гц и 5 сек. при частоте 11,025 Гц (в настоящем исследовании записанный материал исследовался при ЧОТ равной 22,050 Гц). Программа дает возможность получить изображение осциллограммы и автоматически выделенных параметров частоты основного тона и интенсивности во временной развертке; экспериментатор может одновременно просматривать
зарегистрированный речевой отрезок и прослушать его текст. Распечатка интонограмм производится на обычной стандартной бумаге посредством принтера Canon BJC – 1000.
Компьютерные интонограммы дают возможность получить информацию об основных акустических характеристиках синтагм и фраз. Компьютерная программа включает обработку ЧОТ по 6 признаковым параметрам. Достоверность данных, полученных при применении компьютерной программы, обеспечивается малым
шагом измерений – 3 сек.
Анализ изменений частоты основного тона включал рассмотрение следующих параметров (в Гц): 1) максимальный уровень ЧОТ в шкале, в терминальном тоне и в синтагме; 2) средний максимальный уровень ЧОТ
в тексте каждого информанта; 3) минимальный уровень ЧОТ в шкале, в терминальном тоне и в синтагме; 4)
средний минимальный уровень ЧОТ в тексте каждого информанта; 5) средний уровень ЧОТ по всему тексту;
6) частотный диапазон в шкале терминальном тоне, синтагме и тексте (в пт).
Темпоральные характеристики изучались по следующим параметрам (в мс): 1) средняя фонация длительности мелодических шкал; 2) средняя фонация длительности синтагм; 3) средняя фонация длительности терминальных тонов; 4) средняя длительность пауз; 5) средняя длительность слога (СДС), которая определяется
путем деления общего времени фонации на количество слогов в тексте; 6) коэффициент паузации, который
определяется путем деления общей длительности текста, включая паузы, на общую длительность текста,
исключая паузы.
Опыт проведения экспериментально-фонетических исследований просодии в ЛЭФ ОНУ показал [1; 3], что
при изучении интонационных структур речевого высказывания измерение значений акустических характеристик в пределах речевой единицы целесообразно проводить не через стабильные отрезки времени, например,
через 20 мс, а через неравномерные по длительности отрезки, но стабильные для каждого из структурных
элементов высказывания: два измерения в пределах начальных безударных слогов, четыре измерения в первом ударном слоге и три в последующих ударных и безударных слогах до ядра, четыре точки измерения в
пределах ядра и две в заядерных слогах – всего в пятнадцати точках отсчета.
Акустические просодические характеристики подсчитывались по компьютерным интонограммам при помощи метрической линейки либо регистрировались компьютером автоматически.
Выводы по частотным и временным параметрам были сделаны на основе усредненных значений анализируемых показателей.
Электро-акустический анализ речи двадцати дикторов показал, что дикторы всех групп демонстрируют
разнообразный мелодический репертуар: в своей речи они используют все известные в английском произношения типы интонационных шкал (см. табл. 1).
Таблица 1.
Частотность употребления мелодических шкал в речи дикторов четырех групп (%)
Шкалы

Нисходящие
Н с нп

СкН.

Ровные
СлН.

Р

Восходящие

дикторы

ПН

В

ПВ

СлВ

СкВ

Группа 1

18

12

2

4

12

19

22

8

3

Группа 2

11

21

3

8

15

18

18

3

3

Группа 3

20

7

6

7

5

14

22

9

10

Группа 4

23

8

10

4

15

12

8

10

10

Всего:
Группа 1

36

31

33

Группа 2

43

33

24

Группа 3

40

19

41

Группа 4

45

27

28

Шкалы: ПН – постепенно-нисходящая; Н с нп – нисходящая с нарушенной постепенностью; СкН – скандентная
нисходящая; СлН – скользящая нисходящая; Р – ровная; В – волнообразная; ПВ – постепенно-восходящая; СлВ –
скользящая восходящая; СкВ – скандентная восходящая.

Интересен тот факт, что в третьей группе преобладают восходящие шкалы, что характерно для южного
типа произношения, а для политических деятелей характерна уверенность, категоричность в высказываниях,
о чем свидетельствует самый большой из всех групп дикторов, процент нисходящих шкал (45%), особенно
постепенно нисходящих (23%).
Рассмотрим также употребление мелодических шкал дикторами лондонской и южной региональных
групп, которые были выделены нами отдельно (см. табл. 2). Сопоставим данные региональных и социальных
групп.
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В двух первых группах процент ровных и волнообразных шкал больше, чем в третьей и в четвертой группах: 64% vs 46% соответственно, причем количество ровных и волнообразных шкал в речи дикторов третьей
группы полностью совпадает с этим показателем речи дикторов лондонской группы (5-14% соответственно,
т.е. 19%). У дикторов этих групп одинаковый профессиональный и образовательный уровень (филологи с
высшим университетским образованием). Процент нисходящих и восходящих шкал в речи дикторов лондонской группы (40 и 41% соответственно) также полностью совпадает с показателем по третьей группе.
Показатели речи дикторов южной региональной группы близки к показателям речи дикторов двух первых
групп: процент ровных и волнообразных шкал – 31% vs 35% (в первой группе) и восходящих шкал – 33% – по
региональной и по первой группам (см. табл. 2).
Таблица 2.
Частотность употребления мелодических шкал в речи дикторов лондонской и южной региональных
групп и дикторов разного социального уровня (%)
Шкалы
дикторы
Группа 1
Группа 2
Всего:

Нисходящие
ПН
18
11
29

Н с нп
12
21
33

СкН.
2
3
5

Ровные
СлН.
4
8
15

Р
12
15
27

Восходящие
В
19
18
37

ПВ
22
18
40

СлВ
8
3
11

Низ.соц.
статус

36
43

31
33

33
57

Южный регион

40

32

45

Группа 3
Группа 4
Всего

20
23
43

7
8
15

6
10
16

7
4
11

5
15
20

14
20
26

22
8
30

9
10
19

Выс.соц.
статус

40
45

19
27

20
28

Лондон

43

23

35

СкВ
3
3
6

10
10
20

Шкалы: ПН – постепенно-нисходящая; Н с нп – нисходящая с нарушенной постепенностью; СкН – скандентная
нисходящая; СлН – скользящая нисходящая; Р – ровная; В – волнообразная; ПВ – постепенно-восходящая; СлВ –
скользящая восходящая; СкВ – скандентная восходящая.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что мелодика речи дикторов первой группы близка к
мелодике дикторов южной региональной группы. Мелодика речи дикторов четвертой группы ближе к интонации лондонского произношения, а мелодика речи дикторов третьей группы полностью совпадает с мелодикой дикторов лондонской группы. Дикторы второй группы занимают маргинальное положение, то есть на
их произношении сказывается взаимовлияние ранее приобретенных разговорных навыков и приобретенного
типа произношения вследствие профессиональной необходимости. Этим объясняется сочетание в речи дикторов второй группы интонационных характеристик противоположного свойства. В области мелодических
шкал – это большое количество нисходящих шкал (43%) и сравнительно небольшой процент восходящих
шкал (24%), как и у дикторов четвертой группы, то есть в использовании восходящих и нисходящих шкал
дикторы второй группы ближе к дикторам самого высокого социального статуса. Однако наряду с этим в речи
актрис – самый большой процент ровных и волнообразных шкал (33%), что является признаком региональности и более низкого социального статуса.
В результате сравнения мелодики дикторов первых двух групп (невысокий социальный статус) и дикторов-носителей южноанглийского произношения с мелодикой речи дикторов третьей и четвертой групп
(высокий социальный статус) и жителей Лондона можно сделать следующие выводы: мелодика дикторов
невысокого социального статуса, владение произносительной кормой для которых является требованием
профессии, характеризуется: 1) преобладающим количеством восходящих шкал (45% vs 35% в третьей и четвертой группах); 2) большим количеством ровных и волнообразных шкал (32%). Эти черты характерны для
южного регионального произношения.
Мелодика речи дикторов высокого социального статуса характеризуется: 1) преобладающим количеством нисходящих шкал (43%); 2) сравнительно невысоким процентом ровных и волнообразных шкал (23 % vs
32% у двух первых групп).
В области терминальных тонов самую низкую частотность употребления сложных и составных тонов демонстрируют дикторы первой группы невысокого социального положения: процент употребления в их речи
сложных и составных терминальных тонов почти в шесть раз меньше, чем в среднем у дикторов у остальных
групп 5 vs 34, а использование ровных тонов частотнее 11 vs 34 сумме трех других групп (см. табл. 3).
Вторая группа в области употребления терминальных тонов занимает промежуточное положение, однако
ближе к речи дикторов высокого социального статуса. Из таблицы 3 видно, что чем ниже социальный статус
дикторов, тем выше в их речи процент восходящих тонов (ср.: 9%, 11%, 13%, 36%).
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Таблица 3.
Частотность употребления терминальных тонов в речи дикторов четырех групп (%).
Терминальные
тоны
Дикторы

Простые

+

+

Сложные и
составные

Группа 1

48

36

11

95

5

-

-

-

5

Группа 2

46

13

5

64

18

14

3

1

36

Группа 3

48

11

9

68

14

9

б

3

32

Группа 4

48

9

9

66

10

12

7

3

34

При сравнении данных по частотности терминальных тонов с соответствующими характеристиками в
речи дикторов лондонской и южной региональной групп наблюдается то же явление, что и в области употребления мелодических шкал: речь дикторов первой группы схожа с речью дикторов южной региональной
группы, а интонация дикторов лондонской группы близка к интонации дикторов с высоким социальным статусом (см. табл. 4).
Таблица 4.
Частотность употребления терминальных тонов в речи дикторов лондонской и южной региональной
групп и дикторов разных социальных уровней (%)
Терминальные
тоны
Дикторы

+

+

Сложные и
составные

2

1

1

5
11

Простые
48
50

Группа 1
Юг

36
10

11
29

95
89

5
7

Лондон

62

10

3

75

7

9

5

4

25

Группа 2

46

13

5

64

18

14

3

1

36

Группа 3

48

11

9

68

14

9

б

3

34

Группа 4

48

9

9

66

10

12

7

3

34

Особенно показательны усредненные данные по нисходящим тонам: 49% у дикторов первой и региональной групп vs 51 % у дикторов остальных трех групп и лондонской группы; по восходящим толам: 23% vs
11% соответственно; по ровным тонам: 20% vs 7% соответственно; в целом по простым тонам: 92% vs 68%
соответственно; по сложным и составным тонам: 8% vs 32% соответственно.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: употребление в речи дикторов невысокого социального статуса терминальных тонов соответствует интонационным особенностям южного регионального
произношения и характеризуется: 1) большим процентом ровных тонов; 2) невысокой частотностью сложных
и составных тонов; 3) высокой частотностью употребления восходящих терминальных тонов.
Интонация речи дикторов с высоким социальным статусом характеризуется 1) типичным для интонации RP и Лондона разнообразным мелодическим репертуаром с определенной пропорцией различных конфигураций; 2) преобладающим использованием нисходящих тонов; 3) частотным употреблением сложных и
составных терминальных тонов; 4) невысоким процентом ровных тонов.
У информантов четырех групп диапазон ЧОТ в синтагме 7-14 пт (см. табл. 5), что вообще характерно для
женских голосов. Самый широкий диапазон ЧОТ демонстрируют дикторы второй группы, что характерно для
гиперкоррекции [14].
Темп у дикторов всех групп средний, но у дикторов 1-ой группы – самый медленный темп произнесения
(СДС: 246 мс), а в группе высокого социального статуса – самый быстрый (СДС: 193 мс) (см. таблицу 5)
Таблица 5.
Частота основного тона (в Гц) и диапазон мелодического контура (в пт) дикторов
четырех социальных групп
Параметры

Макс

Дикторы

Мин

Ср

шкала
175 С?
246
1 /J

Диапазон

Макс

Мин

Ср

Диапазон

Макс

терминальный тон

Мин

Ср

Диапазон

синтагма

11

325

167

246

12

325

167

246

12

245

13

351

152

251

14

351

152

252

14

182

243

9

272

180

226

7

303

180

242

9

181

259

11

299

162

231

11

337

162

250

12

Группа 1

316

Группа 2

332

158

Группа 3

303

Группа 4

337
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Таблица 6.
Темпоральные характеристики речи дикторов четырех социальных групп
Параметры
Дикторы

Слов в
мин

Удар.
слогов

Безуд.
слогов

Время фонации (мс)

Время паузации (мс)

Коэффициент
паузации

СДС (мс)

Группа 1

143

87

111

48265

11709

1.25

246

Группа 2

145

81

111

41674

18326

1.44

217

Группа 3

174

94

98

42454

17546

1.41

221

Группа 4
Ы4>КЛ> 1

164

88

148

45418

14582

1.32

193

Таблица 7.
Темпоральные характеристики речи дикторов лондонской, региональной и четырех социальных групп
Параметры Дикторы

Слов в мин

Время фонации
(мс)

Время паузации (мс)

Коэффициент
паузации

СДС (мс)

Группа 1

143

48265

11709

1.25

246

Юг

202

48484

11515

1.27

227

Группа 2

145

41674

18326

1.44

217

Группа 3

174

42454

17546

1.41

221

Лондон

196

42540

17460

1.42

182

Группа 4 Ы4>КЛ> 1

164

45418

14582

1.32

193

Из сравнительной таблицы 7 видно, что темпоральные характеристики речи дикторов первой группы в
целом совпадают с темпоральными характеристиками речи дикторов южной региональной группы. Темпоральные характеристики дикторов лондонской группы совпадают с темпоральными характеристиками дикторов третьей группы (образовательный уровень дикторов этих групп одинаков) по коэффициенту паузации, но
отличаются по темпу произнесения (СДС: 182 vs 221 мс).
Разный уровень фонозаписи не позволил провести анализ динамических характеристик речи вышеуказанных двадцати дикторов.
Результаты данного эксперимента позволяют сделать вывод о том, что интонация южноанглийского стандартного произношения социально дифференцирована. Круг людей, владеющих эталонным RP, ограничен.
Повышение социального статуса говорящих отражается на интонации. Итак, интонационные характеристики
дикторов, относящихся к высшему классу, следующие:
а) преобладание нисходящих мелодических шкал (40-45%) и терминальных тонов (45-50%);
б) низкий процент употребления ровных и волнообразных шкал (19-20%) и ровных терминальных тонов
(5-10%);
в) высокая частотность сложных и составных терминальных тонов (30-35%).
Люди невысокого социального статуса, вынужденные овладевать нормой в зрелом возрасте в силу профессиональной необходимости, допускают отклонения от нормативного произношения, в частности, интонации, которые выражаются в:
– ограниченности мелодического репертуара;
– преобладании ровных и волнообразных шкал (25-35%) и ровных терминальных тонов (11-30%);
– невысокой частотности сложных и составных тонов (5-10%);
– высокой частотности восходящих шкал (35-55%) и терминальных тонов (20-35%).
В проведенном исследовании показано, что интонационная норма тесно связана с произносительным
стандартом английского языка и определяется кругом его носителей, в данном исследуемом корпусе – жителей юга Англии, обладающих определенными социокультурными показателями. Однако, в отличие от кодифицированной произносительной нормы, отраженной в орфоэпических словарях, интонационная норма не
осознается говорящими как таковая, но воспринимается в комплексе с определенным типом произношения и
качеством голоса как постоянная характеристика говорящих.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
У статті розглядається лінгвістичний аналіз тексту, його мета та поняття тексту. Основним поняттям нової лінгвістичної дисципліни є поняття тексту. Найістотнішими текстовими ознаками є: цілісність,
зв’язність, структурна організованість, завершеність. У сучасному мовознавстві виділилися два підходи у
лінгвістичних дослідженнях текстів: функціональна типологія (соціальні функції й мета використання текстів) і структурна типологія (внутрішня організація текстів).
Ключові слова: лінгвістичний аналіз, текст, мовні засоби, мовлення, текстові ознаки, цілісність,
зв’язність, завершеність, структурна організованість, елементи i компоненти тексту.
В статье рассматривается лингвистический анализ текста, его цель и понятие текста. Основным понятием новой лингвистической дисциплины является понятие текста. Существенными текстовыми признаками являются: целостность, связность, структурная организованность, завершенность. В современном языкознании
выделились два подхода в лингвистических исследованиях текстов: функциональная типология (социальные
функции и цель использования текстов) и структурная типология (внутренняя организация текстов).
Ключевые слова: лингвистический анализ, текст, языковые средства, речь, текстовые признаки, целостность, связность, завершенность, структурная организованность, элементы и компоненты текста.
The article deals with the linguistic analysis of the text, its purpose and the concept of text. The basic concept of
the new linguistic discipline is the concept of text. Significant textual features are: integrity, coherence, structural
organization, and completeness. In modern linguistics are two approaches to linguistic studies of texts functional
typology (social function and purpose of texts) and structural typology (internal organization of texts).
Keywords: linguistic analysis of text, language tools, speech, text attributes, integrity, coherence, completeness,
structural organization, elements and components of the text.

Текст (від лат. textus – тканина, з’єднання) – загалом зв’язана і повністю послідовна сукупність знаків.
Текст втілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є унікальною і складною словесною
цілісністю, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності.
За словником, лінгвістичний аналіз тексту – це сукупність методичних прийомів або методів, що методично використовуються під час вивчення всіх аспектів мови: фонетики, граматики, лексики, словотворення,
орфографії, стилістики – з метою виявлення структури типу мовних одиниць, їx форм i способів утворення,
доцільність їx використання в тексті тощо. Bci види мовного аналізу належать до складу активних методичних прийомів, вони пов’язують теорію з практикою, забезпечують постійне повторення вивченого. Лінгвістичний аналіз є складовою частиною багатьох вправ: переписувань, диктантів, переказів i творів iз завданнями аналітичного характеру та ін.
Мета лінгвістичного аналізу тексту – виявлення системи мовних засобів, за допомогою яких передається
ідейно-тематичний та естетичний зміст тексту та з’ясування залежності вибору мовних засобів від прогнозованого автором ефекту мовленнєвого впливу [3, с. 7].
Аналізуючи текст, необхідно врахувати такі лінгвістичні поняття, як усні й писемні тексти, художні й
нехудожні, прозові й віршові, монологічні й діалогічні, розповідь, опис, роздум, абзац, макротекст i мікротекст, контекст та інші. Усний текст – продукт живого мовлення, письмовий – продукт письма чи друкування.
Кожний з них має відповідно властивості усного чи писемного мовлення. Усний текст сприймається на слух,
писемний – візуально (зором) [6, с. 26].
Мовлення як вид людської діяльності завжди зорієнтоване на виконання якогось комунікативного завдання. Висловлюючи свої думки i почуття, людина має конкретну мету – щось повідомити, про щось дізнатися,
спонукати когось до виконання певних дій, у чомусь переконати i т. д. Це стосується не тільки ситуативного
усного мовлення, а й монологічного писемного з тією різницею, що в останньому випадку сприйняття висловленого змісту може відбуватися не одразу, оскільки безпосереднього контакту з адресатом немає [2, с. 18].
Основним поняттям нової лінгвістичної дисципліни є поняття тексту. У науковій літературі спостерігається різне трактування його суті. Наведемо декілька з них.
«Текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно опрацьований відповідно до типу документа, витвір, який складається із заголовка і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну визначеність» [2, с. 10].
«Текст – певна, з функціонально-смислового погляду упорядкована, група речень або їх аналогів, які являють собою, завдяки семантичним і функціональним взаємовідношенням елементів, завершену смислову
єдність» [7, с. 27].
Найістотнішими текстовими ознаками є:
• цілісність;
• зв’язність;
• структурна організованість;
• завершеність [4, с. 14].
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Текст – середній елемент схеми комунікації, яку можна уявити у вигляді триелементної структури: автор
(адресант) → текст → читач (адресат). Як серединний (проміжний) елемент комунікативного акту текст виявляє свою специфіку у кодуванні і декодуванні. Щодо мовця (адресанта) текст є кодованою величиною,
оскільки мовець кодує певну інформацію. Для сприйняття вміщеної у тексті інформації читач повинен її
декодувати [4, с. 15].
Текст породжується мовцем, тим, хто пише, відповідно до його задуму, з потребою найкращого передавання змісту. Текст редагується на етапі внутрішньої, мислиннєвої підготовки, а в письмовому варіанті – також в процесі саморедагування, відповідно до стилістичних норм мови, комунікативної доцільності в кожній
окремій ситуації.
У сучасному мовознавстві виділилися два підходи у лінгвістичних дослідженнях текстів:
• функціональна типологія (соціальні функції й мета використання текстів) і
• структурна типологія (внутрішня організація текстів).
Перший напрям значно відтворює традиційну для риторики класифікацію, що зближує типи мовлення
(тексту) з жанрами: це розповідь, опис, роздум. Інший, структурний, підхід («лінгвістика тексту») пов’язаний
з виявленням, вивченням і моделюванням внутрішньотекстових зв’язків, причому вводиться поняття «компонента тексту» (абзацу, надфразної єдності, складного синтаксичного цілого тощо) [5, с. 102].
Для аналізу тексту важливим є ще й такі поняття, як засоби зв’язку у тексті (лексичні повтори, синоніми,
займенники, службові слова), актуальне членування на тему i рему («дане» i «нове») в кожному реченні i в
тексті загалом, способи розміщення речень (послідовний, або ланцюговий, i паралельний) [1, с. 84].
Більш детальніше І.Гальперин визначає такі основні риси тексту:
1. Найважливіші риси тексту: наявність певної кількості речень, наявність теми i основної думки висловлювання, змістовий i граматичний зв’язок між реченнями, послідовність викладу, логічна повнота i завершеність викладу.
2. Елементи i компоненти тексту:
а) компоненти: речення, групи речень, об’єднані логічним i синтаксичним зв’язком, виділяються в окремі
абзаци.
б) елементи: дане (тема, предмет висловлювання), нове (основний зміст висловлювання).
3. Види зв’язку елементів i компонентів у тексті: контактний (пов’язувані компоненти чи елементи знаходяться поряд), дискантний (пов’язувані компоненти чи елементи знаходяться на відстані), ланцюговий, або
послідовний (певний елемент попереднього речення стає вихідним пунктом у наступному реченні), паралельний (речення граматично рівноправні), ретроспективний (опора на вже сказане), перспективний (вказується,
про що йтиме мова далі).
4. 3асоби зв’язку: близькі за змістом слова (займенники, прислівники, числівники та інші засоби): лексичні
i контекстуальні, повторення слів, слова, що вказують на послідовність розгортання змісту:
а) слова з часовим значенням (тоді, одного разу, було це..., через кілька днів, пізніше, в той час, згодом та ін.);
б) слова з просторовим значенням (внизу, вгopi, з одного боку, посередині, праворуч та ін.);
в) вставні слова (по-перше, по-друге, таким чином, як відомо, навпаки та ін.);
г) зв’язок між даним i новим [4, с. 12].
Текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно оброблений у відповідності з типом цього документа, витвір, який складається
з заголовка i ряду особливих одиниць(надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, i має певну цілеспрямованість i прагматичну установку.
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ПОЗИТИВНА ОЦІНКА В РЕЧЕННЯХ З ЛОКАЛЬНИМИ МАРКЕРАМИ «СВОГО» ПРОСТОРУ
В АНГЛІЙСЬКОМУ ТЕКСТІ БІБЛІЇ: ЛЕКСИКО-СЕМАТИЧНИЙ, СИНТАКСИЧНИЙ
ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті розглядаються лексико-семантичний, синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти
речень позитивної оцінки з локальними маркерами «свого» простору, у зв’язку з чим важливим постає поняття «свого/чужого» простору. Дослідження виконано на матеріалі англійського тексту Біблії Короля Якоба.
Ключові слова: «свій/чужий» простір, локальний дейксис, позитивна оцінка.
В статье рассматриваются лексико-семантический, синтаксический и коммуникативно-прагматический
аспекты предложений положительной оценки с локальными маркерами «своего» пространства, в связи с
чем значимым выступает понятие «своего/чужого» пространства. Исследование выполнено на материале
английского текста Библии Короля Якоба.
Ключевые слова: «своё/чужое» пространство, локальный дейксис, положительная оценка.
The research sets out to investigate spatial deixis in the English Biblе text. Special attention is given to «one’s
own» space manifested by the pronouns «this»/»these» and the adverb «here». We focus on lexicо-semantic, syntactic
and communicative-pragmatic peculiarities of evaluative sentences with the spatial deictic markers outlining the
boundaries of «one’s own» space.
Key words: «one’s own/alien» space, spatial deixis, positive evaluation.

У статті досліджуються речення з маркерами локального дейксису на позначення «свого» простору, в яких
виявляється позитивна оцінка. У фокусі нашого дослідження знаходяться дейктичні маркери, які займають
центральне місцеположення у функціонально-семантичному полі локального дейксису, а саме вказівні займенники this/these та прислівник місця here, що вказують на близький предмет/предмети, тобто є локальними маркерами «свого» простору.
Метою дослідження є виявлення лексико-семантичних, синтаксичних і комунікативно-прагматичних особливостей позитивно оцінних речень з локальними маркерами «свого» простору в англійському тексті Біблії,
у зв’язку з чим убачається доцільним розв’язання таких завдань: аналіз категорій «свого/чужого», дейксису
та оцінки та дослідження позитивної оцінки в реченнях з локальними маркерами «свого» простору в лексикосемантичному, синтаксичному та комунікативно-прагматичному аспектах.
Дейксис витлумачується як категорія, за допомогою якої здійснюється вказівка на учасників акту комунікації, її місце та час. Дейктичні засоби визначають координати комунікативного акту, у ролі яких виступають
мовець та слухач («я»/»ми», «ти»/»ви»), місце здійснення комунікації («тут») та її час («зараз»), також імпліцитно здійснюється вказівка на особу або осіб, що не беруть участі в акті комунікації («він», «вона»/»вони»),
місце, яке не є місцем комунікації («там»), та час, що не є часом здійснення комунікації («тоді»). В.В. Бурлакова [4], Г.А. Уфімцева [7] та ін. виділяють три основні типи дейксису: персональний (особовий), локальний
(просторовий) та темпоральний (часовий). «Свій» простір, що актуалізує близькість до мовця, вербалізується
за допомогою особових займенників першої та другої особи I, we, you й відповідних присвійних займенників
першої та другої осіб, прислівника місця here, вказівних займенників this/these і прислівника часу now. На
противагу «своєму», «чужий» простір, який маніфестує віддаленість від мовця, виражається за допомогою
особових займенників третьої особи he, she, they та відповідних присвійних займенників третьої особи, прислівника місця there, вказівних займенників that/those і прислівника часу then. У фокусі нашої уваги знаходяться локальні дейктичні маркери на позначення «свого» простору, що займають центральне положення у
функціонально-семантичному полі дейксису, а саме here, this/these.
Оцінка розглядається нами як мовна категорія, яка відображає суспільно-особисте уявлення про добро і
зло, про цінність, корисність об’єктів, предметів або явищ та відображає позитивне або негативне ставлення
суб’єкта оцінки до її об’єкта. Відповідно до цього, головними елементами оцінної структури постають суб’єкт
оцінки, її об’єкт і характер ([1; 3; 5]).
Проблема оцінності дейктичних маркерів співвідноситься з категорією «свого/чужого», лінгвістичні засади якої досліджуються такими лінгвістами, як Е. Бенвеніст [2], А.Б. Пеньковский [6] та ін. На думку багатьох
з них, протиставлення двох світів – «свого» і «чужого» – має множинну інтерпретацію та реалізується в опозиціях типу «ми/вони», «я/ти», «позитивний/негативний», «близький/далекий», що зумовлює ставлення до
«свого» як нормального, а «чужого» як аномального. У такий спосіб саме дейктичні маркери можуть слугувати знаками «свого» або «чужого» простору, набуваючи при цьому позитивної або негативної оцінки.
Лексико-семантичні особливості речень позитивної оцінки з локальними маркерами «свого» простору. У досліджуваному тексті виокремлюються семантичні різновиди позитивної оцінки в реченнях з локальними маркерами «свого» простору here, this/these на позначення близькості до мовця з такими ономасіологічними ознаками, як: сприятливість місця, співвіднесеність з позитивно оцінною подією, поняттям або станом
справ та співвіднесеність з позитивно оцінною особою, однак частота їх функціонування є різною.
1. Позитивна оцінка в реченнях з ономасіологічною ознакою співвіднесеності з позитивно оцінною особою є найпоширенішою (61%), при цьому найчастіше вербалізації підлягає співвіднесеність з третьою особою
(72%), а співвіднесеність з першою (15%) та другою (13%) особами є кількісно менш релевантною.
© І. В. Чернишова, 2014
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Найбільш уживаною постає іменникова форма експлікації (52%) (лексико-семантична група (далі – ЛСГ)
«чеснот» (rіghteousness), ЛСГ «Бога» – приналежності до Всевишнього (God (Almіghty), LORD), її наслідують прикметникова (35%) (ЛСГ «чеснот» (holy), ЛСГ «величі» (great), ЛСГ позитивного «емоційного стану»
(happy)) та дієслівна (13%) (ЛСГ «уподобання» (love), ЛСГ «спасіння» (save)). Наприклад: But there was a
certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria,
giving out that himself was some great one: to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This
man is the great power of God [Acts 008: 009–010]. У реченні This man is the great power of God дейктичний
займенник this співвідноситься з третьою особою, яка оцінюється позитивно за допомогою іменників ЛСГ
«величі» power (a person or organization that is strong or influential within a particular context [8]) та співвіднесеності з Богом – God (the sole Supreme Being, eternal, spiritual, and transcendent, who is the Creator and ruler of
all and is infinite in all attributes; the object of worship in monotheistic religions [8]), що зумовлює набуття дейктичним маркером «свого» простору this позитивної оцінки.
2. Позитивна оцінка в реченнях з локальними маркерами here, this/these з ономасіологічною ознакою співвіднесеності з позитивно оцінною подією, поняттям або станом справ (37%) характеризується майже середньою частотою актуалізації; основною формою експлікації постає дієслівна (56%) (ЛСГ »уподобання»
(love), ЛСГ «спасіння» (save)), а прикметникова (29%) (ЛСГ »чеснот» (holy), ЛСГ «величі» (great), ЛСГ загальної оцінки «добра» (good)) та іменникова форми (15%) (ЛСГ «чеснот» (rіghteousness)) є менш уживаними.
Наприклад: For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David’s sake [Isaiah 037: 035].
Позитивну оцінку міста (this city) актуалізовано за допомогою дієслова «захисту» defend (resist an attack made
on (someone or something); protect from harm or danger [8]): обіцяючи захистити місто, мовець у такий спосіб
виявляє позитивне ставлення до нього та його мешканців, тобто до простору, що вербалізується вказівним
займенником this і є для нього «своїм».
3. Речення з ономасіологічною ознакою сприятливості місця є кількісно найменш релевантними в досліджуваному тексті (2%); вони мають за основну форму експлікації прикметникову (ЛСГ загальної оцінки
«добра» (good)).
Виявлення відсоткового співвідношення різновидів ономасіологічної ознаки в реченнях з локальними
маркерами «свого» простору here, this/these на позначення близькості до мовця зумовлює висновок про те, що
для адресанта найважливішою постає співвіднесеність «свого» простору з позитивно оцінною особою (61%),
зокрема з третьою особою (72%) та з позитивно оцінною подією, поняттям або станом справ (37%), що дає
підстави стверджувати, що він оцінює «зараз» переважно непрямо через його зв’язок з позитивно оцінними
людьми або поняттями.
Синтаксичні особливості речень позитивної оцінки з локальними маркерами «свого» простору. Для
актуалізації позитивної оцінки в реченнях з локальними маркерами «свого» простору here, this/these в англійському тексті Біблії використовуються двоскладні речення, що відбивають ретроспективну, перспективну і
поточну часові спрямованості.
Складні речення характеризуються високою частотою функціонування (79%) у досліджуваному тексті;
позитивна оцінка маніфестується такими їх типами:
1. Складними реченнями з різними видами зв’язку (48%), що є найуживанішими, наприклад: He
is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have
seen [Deuteronomy 010: 021]. Дейктичний маркер «свого» простору актуалізовано вказівним займенником
these, а позитивна оцінка вербалізується в складному реченні з різними видами зв’язку та застосовується
відносно певних дій, її маніфестація здійснюється за допомогою прикметників great (impressive or grand [8])
та terrible (causing awe [8]) на позначення величі та всемогутності Бога: у такий спосіб these набуває статусу
позитивно оцінного покажчика «свого» простору. Застосовуючи складне речення з підрядними означальними
that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen, мовець надає пояснення своїм
діям, що уможливлює їх конкретизацію та оцінку.
2. Складнопідрядними реченнями (36%), за допомогою яких мовець уважає за потрібне надати всі подробиці позитивної оцінки, наголосити на її підставі та пояснити причину. З-поміж них майже середньою частотою актуалізації характеризуються речення з підрядними означальними (38%), а низькою – з підрядними
причини (30%), умови (17%), мети (6%), додатка (5%) та часу (4%).
3. Складносурядними реченнями, що експлікують позитивну оцінку в 16% випадків, при цьому, як правило, друга частина має характер додаткового підтвердження позитивної оцінки з метою більш дієвого впливу на слухача.
Низька частота актуалізації позитивної оцінки спостерігається при її маніфестації в простих реченнях (21%).
Позитивна оцінка в реченнях з дейктичними маркерами «свого» простору в англійському тексті Біблії
представлена в більшості випадків розповідними реченнями (73%), які наслідують кількісно менш релевантні
спонукальні (18%) та питальні речення (9%), наприклад: If ye know these things, happy are ye if ye do them [John
013: 017]. Позитивну оцінку «свого» простору (дейктичний маркер these) актуалізовано в розповідному реченні непрямо за допомогою прикметника «позитивного емоційного стану» happy (feeling or showing pleasure
or contentment [8]), мовець у такий спосіб повідомляє про те, що, якщо адресат знає та виконує певні дії (these
things), то він є щасливим, і це зумовлює набуття вказівним займенником these позитивної оцінки.
Маніфестація позитивної оцінки «свого» простору в досліджуваному тексті здійснюється низкою синтаксичниих конструкцій, однак відзначаємо, що всі вони характеризуються низькою частотою функціонування:
– дієслівною конструкцією Blessed be, що вживається на позначення благословення з метою актуалізації
позитивного ставлення адресанта до об’єкта оцінки (36%);
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– компаративними конструкціями, що виражають винятковість і перевагу об’єкта оцінки порівняно з іншими (33%);
– імперативними конструкціями з модальним дієсловом shall (shalt) (31%), що вербалізують вимоги або
вказівки, які варто виконати як адресату, так і іншим особам.
Аналіз синтаксичних особливостей речень позитивної оцінки з локальними маркерами «свого» простору
here, this/these в англійському тексті Біблії засвідчує, що найуживанішими постають складні речення (79%),
зокрема складні речення з різними видами зв’язку (48%). Це є наочним відображенням бажання мовця надати
всі подробиці позитивної оцінки «свого» простору, конкретизувати її об’єкт та обґрунтувати причину.
Комунікативно-прагматичні особливості висловлень позитивної оцінки з локальними маркерами
«свого» простору. Серед комунікативно-прагматичних типів висловлень, у яких вербалізовано позитивну
оцінку «свого» простору в англійському тексті Біблії, нами виокремлюються репрезентативні, квеситивні,
директивні, комісивні та експресивні.
1. Репрезентативні мовленнєві акти (далі – МА) характеризуються середньою частотою функціонування
(56%), у цьому випадку мовець переконаний у істинності свого судження, він констатує наявність позитивних
характеристик осіб, які співвідносяться зі «своїм» простором, або повідомляє про позитивний стан справ та
позитивно оцінні дії, що відбуваються в «своєму» просторі, і в такий спосіб «свій» простір, що маніфестується
дейктичними маркерами here, this/these, набуває позитивної оцінки: Then said Pilate to the chief priests and to
the people, I find no fault in this man [Luke 023: 004]. Адресант позитивно оцінює третю особу, вказівка на яку
здійснюється дейктичним маркером this, за допомогою використання лексеми «негативних моральних якостей» fault (an unattractive or unsatisfactory feature, especially in a piece of work or in a person’s character [8]) в
заперечному реченні. Мовець упевнений у правдивості свого судження та намагається переконати адресата в
позитивній оцінці третьої особи та змінити його ставлення до неї.
2. Директиви (18%), комісиви (15%) (серед яких превалюють промісивні МА (94%)), квеситиви (9%),
з-поміж яких 42% є непрямими мовленнєвими актами, та експресиви (2%) характеризуються низькою частотою функціонування. Наведемо приклад використання промісивного МА: For I will defend this city to save it
for mine own sake, and for my servant David’s sake [Isaiah 037: 035]. Вербалізація «свого» простору відбувається
за допомогою вказівного займенника this, а позитивну оцінку міста та його мешканців (this city) маніфестовано дієсловами «захисту» та «спасіння» defend (resist an attack made on (someone or something); protect from
harm or danger [8]) і save (keep safe or rescue (someone or something) from harm or danger [8]) у промісивному
МА: мовець повідомляє, які позитивно оцінні дії він здійснить стосовно мешканців міста (захистить їх задля
спасіння), і бере на себе зобов’язання виконати ці дії.
Комунікативно-прагматичний аналіз висловлень позитивної оцінки «свого» простору в англійському тексті Біблії свідчить про домінувальний характер репрезентативних МА (56%): адресант стверджує про позитивний стан справ, позитивно оцінні дії, що відбуваються в «своєму» просторі, або співвідносить «свій»
простір з позитивно оцінними особами, і в такий спосіб «свій» простір, що маніфестується дейктичними маркерами here, this/these на позначення близькості до мовця, набуває позитивної оцінки. Метою мовця є висловлення позитивного ставлення до об’єкта оцінки та переконання адресата змінити своє ставлення до певних
осіб або речей.
Аналіз кількісних показників позитивної та негативної оцінки в реченнях з локальними маркерами «свого»
простору в англійському тексті Біблії виявив, що позитивна оцінка вживається у 36,4% випадків, а негативна
– у 63,6%, що слугує свідченням того, що локальним дейктичним маркерам «свого» простору більш властиво
набувати негативної оцінки.
Як перспектива подальшого дослідження убачається доцільним розгляд локальних маркерів оцінності
«чужого» простору, персональних та темпоральних маркерів оцінності «свого/чужого» простору для отримання більш вірогідних результатів та дослідження категорії «свого/чужого» в повнішому обсязі.
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СТРАТЕГІЇ ІНФОРМУВАННЯ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ
У статті розглядаються основні напрями розгортання стратегій інформування у сучасному французькому медіадискурсі.
Ключові слова: медіадискурс, інформувальна стаття, стратегія інформування, фактуальна інформація,
констатація.
В статье рассматриваются основные направления функционирования стратегий информирования в современном французском медиадискурсе.
Ключевые слова: медиадискурс, информационная статья, стратегия информирования, фактуальная информация, констатация.
The paper discusses main directions of the information strategies development in the modern French media
discourse.
Key words: media discourse, information article, information strategy, factual information, statement.

У даній статті маємо на меті детально розглянути основні напрями розгортання стратегій інформування у сучасному французькому медіадискурсі. Актуальність дослідження даної теми зумовлена відсутністю
ґрунтовного опису засобів реалізації прагматичного аспекту інформування у просторі французької масової
комунікації.
Об′єкт дослідження становлять інформувальні статті сучасної національної преси Франції, предмет –
стратегії інформування, які в них використовуються.
Наукова новизна роботи обумовлена тим, що було запропоновано кілька типів стратегій інформування і
було розкрито механізм їх функціонування у вигляді тактик.
Поняття стратегії було запозичене з військової науки багатьма дисциплінами для загального визначення
будь-якої дії, що будується певним чином для досягнення конкретної цілі. У 80-х роках ХХ сторіччя цей термін почав широко вживатися у межах лінгвістики. Чимало дослідників, зокрема, О.С. Іссерс, Т. А. ван Дейк,
В. Кінч, Т. Янко, О.О. Селіванова, Т. Толмачова, О.В. Яшенкова, А.Д. Бєлова, П. Шародо, Д. Менгено та інші
зацікавилися вивченням цього поняття у застосуванні до різноманітних сфер людської діяльності. У цьому
контексті розпочалися дослідження функціонування різних стратегій і в умовах масової комунікації. Зокрема,
значний інтерес представляє собою вивчення засобів забезпечення ефективного інформування аудиторії, які
реалізуються в руслі стратегії інформування.
Стратегії інформування у сучасному французькому медіадискурсі з огляду на їх прагматичну спрямованість можуть бути глобально розділені на кілька типів: стратегія інформаційного насичення тексту, стратегія
полегшення антиципацій, доступного представлення інформації, виклику довіри. Розглянемо функцію кожної
з виділених стратегій.
1. Стратегія інформаційного насичення тексту. У процесі інтерпретації будь-якого тексту між собою
зустрічаються два інформаційні простори: внутрішньотекстовий, створений адресантом, і зовнішній, який є
результатом інтерпретуючої діяльності адресата. Між цими просторами існує взаємодія, інформаційний баланс, що базується на їх пересіченні і обумовлює існування текстово-дискурсивної категорії інформативності
тексту. Завдання автора інформувальної статті – забезпечити максимальну інформаційну конвергенцію двох
просторів в умовах інтерактивності породження і сприйняття інформації. Це відбувається за допомогою посилення ролі підкатегорії фактуальності, адже фактуальна інформація зазвичай не представляє складнощів
для декодування адресатом. Цей тип інформації характеризується експліцитністю, моносемічним значенням,
істинною, несуперечливою структурою судження і зазвичай втілюється у констативній, стандартизованій і
безособовій формі. Класичною позицією для автора в даному випадку, визначеною рамками жанру, є делокутивна позиція констататора факту.
2. Стратегія полегшення антиципацій. Взаємодія автора з аудиторією базується на побудові ефективної
стратегії інформування, а взаємодія аудиторії з автором – на можливості адекватної інтерпретації й розуміння
інформації, які залежать від ефективності обраної автором стратегії. Психолінгвісти вважають, що у підґрунті
інтеракції реципієнта з текстом обов’язково лежить психологічний механізм імовірнісного прогнозування як
передбачення майбутнього, що зумовлює багатовимірність, діяльнісність, евристичність і творчість процесу
сприйняття мовлення [4, с. 214]. Прогнозування, або ж антиципація (термін, введений В. Вундтом [1]), означає психологічну здатність людини передбачати подальший розвиток сюжету на підставі власного досвіду.
У контексті мас-медійної комунікації реципієнту легко це вдається завдяки грамотній риторичній організації
статті, сталій структурації матеріалу. Але найчастіше він точно може передбачити не сам сюжет, а спосіб, у
який йому буде викладено суть події, тобто послідовність категоризації структури ситуації (введення категорії власне події, її подробиць, коментарів тощо). Неможливо також ігнорувати і роль заголовку та чіткої
текстової форми ліду як системи, що вводить початкові дані для занурення у ситуацію і надає перші відомості
у форматі «хто, що, де, коли, як, чому». Заголовок і лід окреслюють герменевтичний горизонт питання, в
рамках якого визначається смислова й інформативна спрямованість тексту. Заголовок і лід як мінімізована
скомпресована репрезентація єдиного цілого тексту є передумовами для функціонування першої антиципації,
або перед-розуміння за Г.-Г. Гадамером [2], яке формує уявлення про ціле. Подальша верифікація гіпотези
© М. Ю. Шевченко, 2014

352

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

здійснюється завдяки дискретності структури тексту, відлитого у семантичні форми вищезгаданих смислових
категорій тексту. Тож, все це зумовлює рекурсивність розуміння тексту, яка випливає з принципу руху від
розуміння частини до передбачення змісту цілого та навпаки – від розуміння цілого до коригування змісту
частин [3, с. 83].
3. Стратегія доступного представлення інформації. Ефективне інформування передбачає не лише оперативне і своєчасне повідомлення достовірних фактів аудиторії, а й зручний, доступний спосіб представлення
інформації для пересічного члена сучасного суспільства, якому часто властиво знаходитися в умовах постійної нестачі часу через сучасний темп життя. Однозначні формулювання, уточнення, ретроспективні нагадування, підведення до висновків з прочитаного – ось на чому має сконцентруватись автор окрім самого інформаційного масиву. Спосіб представлення інформації має бути максимально легким, зручним для сприйняття,
медіапродукт наприкінці має бути у чомусь схожим на інформаційний фаст-фуд для мислення аудиторії – так
само швидкий, спрощений, як і одноіменний спосіб харчування, але при цьому якісний. Тож, стратегія доступного представлення інформації обов’язково включає в себе наступні тактики: тактику послідовності, пояснення, уточнення, нагадування, порівняння.
Тактика послідовності передбачає логічний, несуперечливий виклад матеріалу, як правило, з хронологічним описом подій. Тактика пояснення використовується у випадку можливої відсутності необхідних фонових
знань адресанта, яка може стати на заваді його адекватному й вичерпному розумінню повідомлення. Такі
труднощі переважно можуть викликати рідковживані абревіатури, скорочення, наукова термінологія, специфічна лексика, що без пояснення може бути зрозумілою лише спеціалістам відповідних областей наукового
знання. Але завдяки використанню даної тактики матеріал стає доступним для пересічного читача.
Тактика пояснення має на меті елімінацію незрозумілого, незнайомого, але трапляються випадки, коли потребується не тлумачення поняття, терміну, а лише більш точне розкриття їх змісту. Тому окремою тактикою
вважаємо тактику уточнення. Дуже часто компоненти в рамках даної тактики пов’язані між собою гіперо- та
гіпонімічними відношеннями, тобто після мовного позначення певного родового поняття йде уточнення через
більш розгорнутий перелік видових понять. Наприклад: «Jeudi déjà, le plan canicule de niveau 2 a été décrété
dans six départements du sud-ouest (le Gers, la Haute-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-etGaronne)» (Humanité, «Canicule: le gouvernement se veut vigilant», 17.08.2012).
Тактика уточнення тісно пов’язана з тактикою нагадування, яка передбачає звернення до енциклопедичних
знань аудиторії та стимулює активізацію процесу пригадування. Вона зазвичай використовується при інформуванні про деталі довгострокових конфліктних ситуацій, подій та їх наслідків, поява яких може бути відстрочена
у часі. Її функцією є нагадування аудиторії початкового стану подій, передісторії, причини конфлікту.
Оскільки читач зазвичай не володіє точними статистичними даними щодо різних суспільних показників,
то щоб допомогти йому реально оцінити значення подій і процесів суспільства, автори вдаються до тактики
порівняння. Здійснюватися може співставлення різних відсоткових, кількісних показників, індексів, коефіцієнтів, цін. Порівняння фактів, результатів, ситуацій саме по собі може бути навіть імпліцитним коментуванням, які дозволяє собі автор у процесі інформування. Нерідко порівняння передбачає перформативний вплив
на читача – автор ніби підштовхує читача зробити власний висновок з наведених даних.
4. Стратегія виклику довіри. У будь-якій інформувальній статті не має бути жодного приводу для появи
фактору сумніву аудиторії у правдивості інформації, яка надається. З метою усунення будь-якої можливості
його появи автор має задіяти стратегію виклику довіри аудиторії, в рамках якої, на нашу думку, функціонує
тактика солідаризації з аудиторією, тактика обґрунтованої критики влади, тактика поліфонізації й тактика
цитатного дискурсу.
Тактика солідаризації з аудиторією передбачає переконання аудиторії у тому, що видання розуміє нагальні
проблеми народних мас, співпереживає, хоче допомогти у їх вирішенні. Не дивлячись на необхідність дотримання принципів об’єктивності й неупередженості висловлювань, автори інформаційних повідомлень іноді
додають суб’єктивно-модального звучання власному дискурсу, як-от: «Au moment où les députés entament ce
mardi 29 janvier la discussion du projet de loi sur le mariage pour tous, quelque cinq cents salariés manifestent à
quelques centaines de mètres de là, rue de Grenelle, sous les fenêtres du ministre du travail. Venus de PSA Aulnay,
de Sanofi, de Candia, de Virgin, soutenus par le Front de gauche, le NPA et LO, ils protestent contre les suppressions
d’emploi en cours dans leurs entreprises…» (Humanité, 30.01.2012). Зумисне підкреслення хронологічного паралелізму двох подій (маніфестації і засідання депутатів) містить натяк на байдужість влади до негайного вирішення надважливих соціальних проблем у момент, коли народ дійшов до межі і, подолавши великі відстані,
вдався до масової маніфестації як крайнього вираження свого відчаю. Тактика солідаризації передбачає вияв
емпатичного ставлення до проблем народу. Вона може реалізуватися за допомогою наступних засобів, що
мають на меті ненав’язливе демонстрування приналежності видання до одного кола з аудиторією: цитування
прецедентних текстів («La carrosse s’est transformée en citrouille», «Une véritable chemin de croix»); використання розмовних фраз і виразів («Le vent a effectivement tourné et les grands patrons pourraient se crisper sur leurs
acquis»); цитування поширених думок («Rien ne fera oublier le chômage»).
З опорою на ціннісні пріоритети для суспільства видання може імпліцитно критикувати позиції влади.
Тактика обґрунтованої критики є важливим елементом стратегії виклику довіри, тому що вираження точки
зору, близької потенційній аудиторії, збільшує коефіцієнт довіри читачів до видання. Наприклад, в одній
зі статей про скорочення робочих місць у початкових школах автор називає це рішення влади «la nouvelle
saignée imposée par le gouvernement». Це метафоричне висловлювання не тільки дискредитує дії уряду, а й через присутність прикметника «nouvelle» пресупонує додаткові обтяжувальні умови, а саме те, що такі рішення
влада приймає не вперше.
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У рамках стратегії виклику довіри ефективно функціонує також тактика поліфонізації інформації. Поліфонічність є однією з основних категорій медійного дискурсу. Поняття поліфонії передбачає багатоголосся,
нашарування голосів, які одночасно чуються у висловлюванні. Журналіст у своїй статті часто делегує свій
статус інформатора офіційним представникам, свідкам, джерелам-гарантам певної інформації, які користуються репутацією у суспільстві. Він відповідальний лише за своє висловлювання (1), яке стверджує, що мало
місце висловлювання іншої людини (2): «C’est un mensonge»(2), affirme le premier ministre (1). Схематично це
можна зобразити за допомогою формули «D», A (Vi+PE), де D – пряма мова, що належить певному мовцю (le
délégué de l’énonciation journalistique), A – слова автора (l’auteur), Vi – ввідне дієслово (le verbe introducteur ou
verba dicendi), PE – мовець (la personne-embrayeur). Форми введення цитат можуть бути різними:
• у залежності від розташування слів автора можлива така варіація:
A (PE+Vi): «D»;
• можливе й використання простої формули «D», тобто без ввідних слів автора, якщо за контекстом ідентифікація мовця не викликає запитань;
• Selon PE, «D» A – пряме посилання на мовця;
A»D» A»D»... n A (Vi+PE). Літера n на цій схемі означає, що кількість запозичених висловлювань може
бути різною, усе залежить від авторського задуму. Наприклад, у наступному прикладі їх два: «Dans l’affaire
d’espionnage industriel qui secoue Renault depuis quelques jours, le constructeur automobile se dit «victime d’une
filière organisée internationale» et assure que «rien de critique» au plan technologique n’a fuité, rapporte Le
Monde daté de dimanche citant le numéro deux de Renault, Patrick Pélata» (Figaro, «Espionnage/Renault: «rien de
critique»«, 08.01.2011).
У вищенаведеній цитаті редколегія газети Фігаро посилається на інформацію, наведену у недавньому випуску Монд, яку газета Монд у свою чергу отримала від офіційного представника компанії Рено Патріка
Пелата. Таким чином, у висловлюванні наявна поліфонія в вигляді переплітання трьох голосів. Тут автор
також застосовує тактику цитатного компонування. Цю тактику вважаємо цікавим різновидом тактики поліфонізації. Вона полягає у тому, що автор може у режимі цитації сполучити кілька реплік мовця або мовців на
зразок пазлу, вкладаючи у сформовану таким чином нову структуру нові смисли. За допомогою такого доволі
механістичного способу компонування смисли народжуються через лексичну, а не прагматичну наповненість
цитованого дискурсу, тобто їх не породжує ні власне авторський дискурс, ані окремо висловлювання мовців.
Звичайно, окремо ці висловлювання мають свою комунікативну спрямованість, ілокутивну силу, але під час
реалізації даної тактики автор від них абстрагується. Вербальний план висловлювання позбавлений автором
свого прагматичного змісту, і ці форми починають діяти в іншій цілісній загальній комунікативній спрямованості, задуманій автором.
Таким чином, ми виділили і розглянули кілька основних напрямів розгортання стратегій інформування у
сучасному французькому медіадискурсі, а саме стратегію інформаційного насичення тексту, стратегію полегшення антиципацій, доступного представлення інформації і стратегію виклику довіри. Перспектива дослідження вбачається у можливості подальшого системного вивчення лінгвопрагматичних особливостей втілення виділених стратегій на мовному рівні.
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МОВНІ ОБРАЗИ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕЗІЇ В. ГОЛОБОРОДЬКА
У статті розглядається художньо-семантична реалізація небесних образів Місяця, зірки, зорі, сузір’їв в
ідіостиле сучасного донбасівського поета Василя Голобородька; виявляється їх смислова багатовимірність,
генетична зумовленість ліричного функціонування з українською традиційною культурою, включеність в «резонансний простір» національної словесності.
Ключові слова: образ, картина світу, епітет, метафора, етнокультура, порівняння.
В статье рассматривается художественно-семантическая реализация небесных образов Месяца, звезды,
зари, созвездий в идиостиле современного донбасского поэта Василия Голобородька, выявляется их смысловая
многомерность, генетическая предопределенность лирического функционирования с украинской традиционной культурой, включенность в «резонансное пространство» национальной словесности.
Ключевые слова: образ, картина мира, эпитет, метафора, этнокультура, сравнение.
The article deals with the art-semantic realization of sky images of the Moon, star, dawn, constellations into
the individual style of the modern Donbass poet Vasile Holoborodko, their semantic multidimensionality, genetic
predefiniteness of lyrical functioning with the Ukrainian traditional culture, the inclusiveness in «resonant space» of
national literature are considered.
Keywords: image, world picture, epithet, metaphor, ethnoculture, comparison.

Актуальність роботи визначається дослідженням архетипних образів у поетичних текстах на основі когнітивних механізмів, що відтворюють особливості етнічної свідомості та менталітету народу [8, с. 45].
З давніх часів космос привертав до себе увагу багатьох людей: учених-винахідників, філософів, художників, письменників. Означена тематика знайшла віддзеркалення у кіно, живописі, в мистецтві. Таємниці
Всесвіту цікавили майстрів слова у всі часи. На сьогоднішній день існують думки про існування астрономічної символіки в кожному з ареалів культур. До розгадки таємниць космічного звертається й донбаській
поет Василь Голобородько. Образи космосу автор широко інтерпретує в своїх верлібрах. Небесні світила
позиціонують індивідуально-поетичну систему автора, відображають його світогляд, виступають організуючими центрами в авторській картині світу. Повторення образів дозволяє передати багатство семантичного
прочитання віршів митця. Для зображення художньої дійсності небесного простору у власній поетичній системі, В. Голобородько використовує як пряме, так і непряме смислове значення небесних світил. «Стилізовані
зображення космічних тіл відомі всім археологічним культурам», – відзначає дослідник Н. Виноградов [1,
c. 27], саме тому метою нашого дослідження є семантичний аналіз мовних репрезентантів небесних світил
як одних із найважливіших художніх образів в поезії В. Голобородька.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає у детальному аналізі елементів культурно-семантичного простору небесних образів у поетичних текстах В. Голобородька. Об’єкт дослідження становлять космогонізми (Місяць та зірки), які репрезентують мовну картину світу письменника. Предметом дослідження
є лінгвокультурологічні особливості вербалізації небесних образів в поезії митця.
Питанням семантики лінгвальних образів займалися такі вчені як, Л.А. Лисиченко [4], Л.М. Дяченко,
В.В. Жайворонок [3], Л.І. Бєлєхова, Т.В. Зайковська, М. М. Маковський, О. І. Потапенко.
У художній картині світу В. Голобородька слова Місяць, зорі та зірки репрезентуються не лише як небесні
орієнтири, пов’язані з архетипним сприйняттям небесних світил, зокрема наявні інші неповторні індивідуально-авторські асоціації, зумовлені особливостями світосприйняття автора. Письменник використовує для них
несподівані асоціативні порівняння: з рибинками, квітами неба, жайворонками та сльозами, доповнюючи їх
дієсловами плавають, мерехтять, бентежать, черкаються, гойдаються, співають, тремтять, що свідчить
про потенційні семантичні перспективи означених слів, та прикметниковими епітетами місячні, зелені, срібні,
скляні, які передають експресивно-емоційний стан автора. «Місячні рибинки зелені плавають над бровою, /
загляну у воду до самого дна і побачу: / місячні рибинки зелені / мерехтять у глибині своїми срібними боками…Місячні рибинки зелені / мій спокій бентежать, / плавають навколо мене, /черкаються об моє тіло…
[2, c. 138]»; «Теплим коров’ячим боком / між шерстинок, що відмикають темниці, / пливуть срібні рибинки…[c. 470]»; «Восени дерева схожі на глиняні горщики, / у яких гойдаються скляні квіти неба…[2, c. 355]»;
«Три сестрички одночасно заплачуть непомітно, / і зорі вночі над ними сльозами / тремтять на віях небесного янгола [2, c. 819]»; «…Навіщо я, Катерино? – тебе питав, вмиваючи руки в чорноземі / навесні, слухаючи,
як співають жайворонками зорі, тріпочучи / своїми гострими крильцями…[2, c. 93]».
Релевантними для слова зоря / зірка в поетичному арсеналі В. Голобородька є ознаки часу доби (вечірня
та ранкова), розміру (велика, мала, більша), відстані (найдальша) та ексклюзивності (перша), які допомагають
всебічному сприйняттю даного образа.
Вечірня та ранкова зоря – це народні назви Венери, яка з’являється на небі у вечірній та ранковий час; це
символ кохання та нареченої, породжений астральним культом предків [3]. Використовуючи дієслово світить, автор підкреслює дію, притаманну зорі. «…Розминулися, як сніг розминається із травою, / як сонце із
вечірньою зорею, / і ми з тобою – розминулися…[2, c. 156]»; «Чи не в тій хаті, / де в одне віконце світить
вечірня зоря, / а в друге віконце світить ранкова зоря…[2, c. 822]».
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Розглядаючи розміри небесних світил, в поезії В. Голобородька зустрічаємо антонімічну пару епітетів
«велика зоря – мала зоря», зокрема ступінь порівняння уточнюється епітетом більша, що вказує не тільки на
ознаку розміру, але й на вікову перевагу. Вживаючи порівняння зірок з сестричкою і братиком та використовуючи дієслова втікає, тримає, женеться, плаче, які притаманні живій істоті, автор ототожнює небесні тіла
з людиною. «…стежкою темряви / велика зоря втікає, / а за нею мала зоря / женеться і плаче. / Більша
зоря тримає / меншу за гостру долоньку, / ніби втікають сестричка і братик…[2, c. 246]».
Номінатив слова зірка супроводжується епітетом перша, що дає підставу розуміти означене словосполучення як найяскравіше світило північної півкулі – полярну зірку, що першою сходить щодня на небосхилі. «…
ходять дівчата, співаючи, тільки навколо тебе, / начеб гра на тобі увірвалася, / хоч і продовжується аж до
першої зірки…[2, c. 839]».
Характеристика відстані від землі до зірок відображається автором завдяки епітету найдальша, що ілюструє недосяжність та містичність небесного світила. «…бо не знайду належної фарби / намалювати квітку
з-під снігу, / освітлювану найдальшою зорею [2, c. 457]».
Чуттєве пізнання навколишньої дійсності крізь слово зорі В. Голобородько зображує завдяки епітету пахучі, на репрезентацію аромату, та прикметниковому епітету чисті – на позначення світлих почуттів кохання.
«…або ж під небом із пахучими зорями / ще гуляють тобою закохані…[2, c. 29]»; «При чистих зорях дівчина / показує соловейкові / свої груди …[2, c. 745]».
З давніх давен люди використовували зіркі для визначення свого місцезнаходження. Розташування сузір’їв
на нічному обрії відносно статичне, тому вони дуже зручні для орієнтування. Цей процес автор описує завдяки
дієслівним словосполученням орієнтувалися по зорях та світилися зорі, які вказують на латентне порівняння
зірки з дороговказною ниткою. «…Коли ще не знали ліхтарів, / коли темряву не розрізали фари вантажівок, /
тоді світилися місяць, зорі і хата. / І коли не було місяця – / орієнтувалися по зорях, / коли місяць світив – по
місяцю, / а коли не було ні місяця, ні зірок – / ішли на біле світло хати… [2, c. 83]».
Зірки завжди були джерелом легенд та містифікацій, за їх розташуванням на небі пророкували певні події, визначали погоду та ворожили на майбутнє. Схильний до використання фольклорно-містичних мотивів,
В. Голобородько вживає індивідуально-авторські порівняння зірок з іскрами повір’їв, вогнями великих передбачень та віщунками, які, в поєднанні з епітетом падучі, репрезентують надію на справдження заповітних
бажань. «Іскри повір’їв / вогні великих передбачень / заходять за високі… /пагорби небесного піску…[2,
c. 669]»; «Полетіли сніпки золоті із стріхи – додолу… /як зорі падучі, віщунки – додолу… [2, c. 83]».
Специфічною ознакою авторського етнокультурного сприйняття небесних природних об’єктів є використання гіпероніму сузір’я. Сузір’я – це сукупність зірок, на які розподілена небесна сфера для зручності орієнтування на зоряному небі. Митець описує їх дієсловом збираються у поєднанні з прислівником лякливо, що
обумовлює причину їх скупчення. «Збираються лякливо зорі у сузір’я, / вершини гір втопають в глибині…
[2, c. 427]».
В давні часи сузір’ями називалися характерні фігури, що утворюються яскравими зірками, а найголовніші з них були названі іменами, запозиченими з міфології або побуту. Назви на кшталт Велика Ведмедиця
та Молочний Шлях є перекладами грецьких та латинських назв. У віршах В. Голобородька зустрічаються їх
українські еквіваленти-космоніми Випряжений Віз та Чумацький Шлях. За легендами, чумаки перевозили
сіль, це повір’я автор використовує у своїх поезіях, порівнюючи зірки з кришталиками солі та акцентуючи,
за допомогою епітету солоні, специфічний присмак солі, яким він наділяє зірки. «Випряжений Віз / голоблею
указує / за межі Галактики…[2, c. 684]»; «…там неоновий напис холодним світлом / видніється… вночі –
кришталиками солі з Чумацького Шляху…[2, c. 762]»; «…так творюся я якому хочеться довго / дивитись
на тебе / це дерево ця ніч / і ці зорі солоні як сіль [2, c. 499]».
Релевантною ознакою небесного простору в творчості В. Голобородька виступає слово Місяць – єдиний та
незмінний природний супутник Землі, другий за яскравістю об’єкт на небосхилі після Сонця, що привертав
увагу людей ще з доісторичних часів. Саме тому він є одним з домінантних одиниць поезії. Місяць, за 28-денний цикл, проходить чотири фази: Місяць, що прибуває, повний Місяць, спадний Місяць і новий або темний
Місяць [5]; деякі з них достатньої виразно зображені у поетичному доробку В. Голобородька. Наприклад,
повня – протилежна точка орбіти Місяця, коли його освітлену Сонцем півкулю можна спостерігати повністю. Це явище відбувається щомісяця і з ним пов’язано багато вірувань та легенд; це час, коли відбуваються
різноманітні магічні події. У своїй ліриці митець ілюструє явища повні та підповні, пов’язуючи їх, здебільшого, з романтичними побаченнями закоханих. Слово Місяць у цих фазах репрезентується дієсловами сяє
(ілюмінативний стан) та сходить (циклічність руху). Складний прикметниковий епітет круглий-прекруглий на
позначення форми дає чітке уявлення про традиційне зображення Місяця. «…Сяє місяць уповні – /вже наш
птах у золотій клітці… [2, c. 827]»; «…Сходив над нами місяць підповні – / птах чекав нас на місці наших
побачень… [2, c. 827]»; «Будемо йти вечірнім селом…/буде місяць круглий-прекруглий, / я тобі скажу: забирають до війська…[2, c. 103]».
Проміжні фази – це положення між Місяцем, що прибуває та спадаючим Місяцем і повнею, коли неозброєним оком можна побачити більшу або меншу частину освітленої півкулі. Автор використовує індивідуальні
порівняння для цих явищ: йменує означений небесний образ черевичком, ріжком, краваткою-метеликом та
складним епітетом з діркою посередині, що обумовлено філігранним сприйняттям цього небесного тіла. За
допомогою дієслів плавати, обпікати, застрягати, світитися, на позначення дій та станів, письменник характеризує Місяць на небосхилі. «…Із штолень, із старих копалень / руки велетенські п’ялися угору ночами, /
застували зорі і черевичок місяця, / бо то були шахтарські руки…[2, c. 450]»; «Він нахилився над криницею,
/ а в ній плавав ріжок місяця…/і він рішуче нахилився над водою – / ріжок місяця обпік губи, язик /і застряг
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у горлі / Він відійшов від криниці, а в горлі, / наче краватка-метелик на сорочці, / світився місяць… [2,
c. 155]»; «…– це ніби місяць уповні / тільки з діркою посередині…[2, c. 462]».
Автору притаманно зображувати образ Місяця завдяки дієсловам світити, сяяти, ховатися, зійти, сковувати, які вказують на дії, стан та властивості людини. «…коли темряву не розрізали фари вантажівок, / тоді
світилися місяць, зорі і хата. / І коли не було місяця – / орієнтувалися по зорях, / коли місяць світив – по
місяцю…[2, c. 83]»; «…і чути, як соловейки співають, / і видно, як місяць і зорі сяють… [2, c. 845]»; «…Ти
тільки дивися і дивися / як місяць ховається за хмару… [2, c. 253]»; «…місяць імлу сковує в єдиний день / наших прощальних посівів… [2, c. 639]»; «…зійде місяць і сонце разом на небо, / засміється дівчинка з вишневим
горлом, / і людина умре... [2, c. 76]».
Персоніфікація образу Місяця належить до міфологічних універсалій, що зберігаються в архетипах національної пам’яті. Автор ототожнює слово Місяць з пастухом та старим чабаном, що пасе вівці-зорі. Репрезентація лунарного елементу характеризується дієсловами перепливти, підійти, пасти, ставати, підставляти,
позіхати, стогнати, відвертатися, поглядати, гнати, які вербально підкреслюють оживлення означеного
мовного образу. «Місяць переплив… річку, /підійшов до дівчини, що чекала на березі, /пастухом рогатим,
що пасе зорі…[2, c. 450]»; «Старий чабан під голову підставляє третю ногу ґерлиґи, / позіхає… стогне, наче
по ньому возом їхано. / А коли відвернеться, підпасичі… /грають у м’яча сонцем… /Як погляне тоді старий
чабан на небо, / а сонце чабанці забили на саму середину неба… [2, c. 500]»; «Рогатий пастух гонить вівці /
повз білу яму, викопану / у блакитному піску…[2, c. 587]».
Таким чином, доходимо висновку, що в художньому просторі В. Голобородька небесні світила традиційно репрезентуються завдяки словам Місяць, зорі, зірки та сузір’я. Індивідуально-авторські порівняння та
метафори віддзеркалюють розуміння письменником навколишньої дійсності, що обумовлюється вживанням
символічних номінацій та пошуками експресивно-емоційних еквівалентів для вираження власного ставлення
до означених об’єктів.
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ВИЯВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ВПЛИВУ НА КОМПОЗИЦІЙНУ СВОЄРІДНІСТЬ
СУЧАСНОГО АВТОБІОГРАФІЧНОГО ТВОРУ
Виявлення гендерного впливу на композиційну своєрідність сучасного автобіографічного твору. Щербицька В.В. У статті були розглянуті особливості композиції сучасного англомовного автобіографічного твору.
Виявляється вплив гендерного чинника на композиційні складові в чоловічих та жіночих романах. Аналіз було
проведено на матеріалі восьми англійських автобіографічних творів, які були видані на початку XXI століття.
Ключові слова: гендер, автобіографія, композиція, посвята
Выявление гендерного влияния на композиционное своеобразие современного автобиографического произведения. Щербицкая В.В. В статье были рассмотрены особенности композиции современного англоязычного
автобиографического произведения. Выявляется влияние гендерного фактора на композиционные составляющие в мужских и женских романах. Анализ был проведен на материале восьми английских автобиографических произведений, которые были изданы в начале XXI века.
Ключевые слова: гендер, автобиография, композиция, посвящение
Identifying gender influence on compositional originality of modern autobiographical work. Scherbitskaya V.V.
The article describes the features of the composition of modern English-language autobiographical work. In the article
is revealed the influence of gender on the composite components in the men’s and women’s novels. The analysis was
conducted on the material eight English autobiographical works, which were published at the beginning of the XXI century.
Keywords: gender, autobiography, composition, dedication

У XX столітті жанр автобіографії став вельми популярний. Вивчення цього жанру стає все більш важливим для сучасних гуманітарних наук; в наші дні дослідження, пов’язані з автобіографією, представляються
актуальними і перспективними вже не тільки літературознавцям, але також і лінгвістам, культурологам, соціологам, філософам. Ступінь вивченості автобіографії в західній науці вище, ніж у вітчизняному літературознавстві. У вітчизняній науці на сьогоднішній день не опубліковано жодної монографії з теорії автобіографічного жанру, проте наші вчені протягом багатьох років плідно вивчають мемуарно-автобіографічну прозу в
цілому, не завжди вдаючись до жорсткого терминологічного розмежування її жанрових різновидів. У працях
М. М. Бахтіна, Л. Я. Гінзбург, А. Г. Тартаковського, В. П. Трикова, М. С. Уварова, А. Урбана, Н. А. Ніколіна
та інших дослідників визначається специфіка автобіографічного письма, що є істотним внеском у розвиток
теорії жанру. Гендерні особливості композиції сучасного автобіографічного твору взагалі не вивчалися, тому
вважаємо актуальним вивчення цього питання.
Мета цього дослідження − аналіз композиції жіночих та чоловічих автобіографічних текстів та виявлення гендерного фактору у художньому творі. Матеріалом дослідження стали художні твори, автобіографії
чотирьох жінок (Ш.Осборн, Д. О’Дауд, Дж. Томлін, Дж. Волтерс) та чотирьох чоловіків (Ч. Крей, Р. Бренд,
Р. Бренсон, Г. Ремзі).
На думку Левицького, «мемуарист, відтворюючи лише ту частину дійсності, яка перебувала в його полі
зору, базується переважно лише на своїх безпосередніх враженнях і спогадах; всюди на передньому плані або
він сам, або його точка зору на описуване. Неповнота фактів і майже неминуча однобічність інформації надолужується в мемуарах живим і безпосереднім вираженням особистості їх автора, що є цінним «документом»
часу» [2, c. 3].
Композиція художнього тексту – «взаємна співвіднесеність і розташування одиниць зображуваного і художньо-мовних засобів» [3, c. 24].
Межі кожної композиційної одиниці, що виділяється в тексті, чітко задані, визначені автором (глави, розділи, частини, епілоги та ін), це організовує і направляє сприйняття читача. Архітектоніка тексту «служить
способом» порціонування «сенсу; за допомогою композиційних одиниць автор вказує читачеві на об’єднання,
або, навпаки, розчленовування елементів тексту (а значить, його змісту)» [4, c. 19].
Сучасні автобіографії як письменників, так і не професійних письменників можуть являти собою складне
структурне ціле.У композиції твору можуть різноманітно з’єднуватися складові, такі як: внутрішні монологи,
ліричні відступи, прямі звернення до читача, критичні міркування, фрагменти листів, щоденників, документів, власне художніх творів.Автор підкреслює найбільш значущі для розуміння твору елементи структури і
одночасно визначає основні «смисли « тієї чи іншої композиційної частини (тексту в цілому) за допомогою
певних позицій в тексті, таких як: заголовки, епіграфи, початок і кінець твору (частини, глави).
Говорячи про композицію досліджуваних автобіографій ми зупинимося на таких позиціях композиційної
організації тексту, в яких, на наш погляд, проявився гендерний фактор: заголовок і посвяти.
Назва книги – одне з тяжких ланок пошуку. Адже перше відчуття від ще не розкритої речі виникає в душі
читача від заголовку на обкладинці» [1, c. 1].
Назви автобіографій, які аналізувалися відображають основну думку твору. Назви чоловічих автобіографій (три з чотирьох) пов’язані з професійною діяльністю автора: «Humble pie» «Losing my Virginity», теж
можна сказати і про назву «My booky wook». І тільки один автор вже в назві автобіографії пріоритет віддає
темі сім’я: «Me and my brothers».
© В. В. Щербицька, 2014
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«Humble pie» має подвійне значення. З одного боку «Humble pie» переводитися як приниження. Саме через
приниження не раз довелося пройти автору на шляху до успіху. З іншого боку автор – відомий шеф-кухар,
тема їжі і все що з нею пов’язано основна в його автобіографії, не дивно, що і в назву включено слово, безпосередньо пов’язане з даною тематикою.
Щодо назв жіночих автобіографій, три з чотирьох пов’язані з темою родини. Наприклад, назва автобіографії Д.О’Дауд «Cry salty tears» («Плакати сольоними сльозами») це слова, які сказала мати героїні, стосовно її
чоловіка: «You’ll cry salty tears, my girl. I never liked him the first time I clapped eyes on him» [9, c.43].
Звернемося до посвячення, яке присутнє у всіх восьми аналізованих автобіографіях. Особливе місце займає посвячення, на нашу думку, саме в автобіографіях. Автобіографія сама по собі є підсумком певного
відрізку життєвого шляху індивідуума, результат всіх діянь і подій життя. І має величезне значення кому цей
підсумок присвячується.
Посвячення автора або авторське посвята – у широкому сенсі заява автора, що він робить зі свого твору
(літературного, наукового, художнього) почесне підношення тій чи іншій особі або його пам’яті, групі осіб,
установі або навіть абстрактному поняттю.Посвячення в книгах останнім часом стали дуже популярні [5,c.5].
У ході аналізу присвят, які будуть наведені далі, видно, що всі вони присвячені рідним або близьким людям.
women

men

Julie Walters: For Maisie

Gordon Ransay: To mum – you deserve a medal.

Jenny Tomlin: This book is dedicated to the memory of Auntie

Russell Brand: For my mum, the most important woman in
my life, this book is dedicated to you

Sharon Osbourne: I dedicate this book to my darling husband
Ozzy. Thank you for being my partner and my best friend and
for changing my life for the better

Richard Branson: Dedicated to Alex Ritchie and his family

Dinah O’Dowd: This book is dedicated to my wonderful
children

Charlie Kray: Charlie dedicated this book to his parents, who
were forever in his thoughts

З вище наведених присвят видно, що авторам чоловікам і жінкам властиві як короткі, чіткі посвяти, де
вказується тільки ім’я кому присвячується книга, так і більш розгорнуті подібні посвячення визначають ставлення самого автора до них:
For my mum, the most important woman in my life [6, c. 1].
To mum – you deserve a medal [11, c. 2].
Слід зазначити, що з восьми автобіографій сім присвячено близьким родичам, і тільки одна одній, співробітнику і його сім’ї.
Однак, вже в самому посвяченні відзначаються деякі відмінності характерні чоловікам і жінкам.
Три з чотирьох автобіографій написаних авторами -чоловіками присвячені матері (дві автобіографії) та
батькам. І жодна з автобіографій написана рукою жінки, не присвячено матері чи батькові.Всі чотири автобіографії у жінок присвячені родині, а зокрема дві книги – дітям, одна – чоловікові і ще одна – улюбленій
тітки. І для чоловіків і для жінок велике значення має сім’я (раз вже її членам в основному присвячені автобіографії), але погляд спрямован в різні боки. Для жінок важливо присвятити або залишити щось значуще
дітям або коханому, а для чоловіків віддати належне попередньому поколінню. Однак, дані висновки носять
лише теоретичний характер, підтверджені лише випадковою вибіркою романів, і вимагають підтвердження
при подальшому вивченні даного питання.
Нами ж будуть відзначені лише той факт, що посвята безсумнівно має велике значення для автора, який
пише історію свого життя. Всі досліджувані, в контексті даної роботи, сучасні автобіографії мають посвяти,
в основному вони відносяться до членів сім’ї (що свідчить про важливу даної тематики). Спостерігаються
чіткі відмінності в присвятах зроблених чоловіками (пріоритетними є посвяти матері/батькам) і в присвятах
зроблених авторами – жінками, які говорять про дітей/чоловіків.
Взагалі, треба відмітити, що композиція автобіографічного тексту зовнішнє не відрізняється у чоловіків
та жінок. І тільки при детальному вивченні стають помітні гендерне маркування тексту,яке проявляється у
змісті. Тематика назв та присвячень автобіографій вварюється в залежності від статі автора.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОЗИ
ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. НЕСТАЙКА)
У статті розглядаються характерні особливості сучасної україномовної прози для дітей дошкільного
віку на матеріалі казкових повістей В. Нестайка. Розглянуто основні лексико-семантичні характеристики в
аспекті лінгвостилістичного аналізу.
Ключові слова: художня література для дітей, казка, дошкільнята, лінгвостилістичний, лексико-семантичний.
В статье рассматриваются характерные особенности современной прозы для детей дошкольного возраста на материале сказочных повестей В. Нестайко. Рассмотрены основные лексико-семантические характеристики в аспекте лингвостилистического анализа.
Ключевые слова: художественная литература для детей, сказка, дошкольники, лингвостилистический,
лексико-семантический.
In the article, typical peculiarities of the modern Ukrainian prose for the children of under-school age are analyzed
on the material of fairytale stories by V.Nestaiko. There are investigated major lexical-semantic features in the aspect
of linguostylistic analysis.
Key words: fiction for children, fairytale, preschoolers, linguostylistic, lexical-semantic.

Мова дитячої літератури посідає особливе місце у загальному літературно-художньому дискурсі. Її поліфункціональність та багатогранність зумовлена цілим рядом факторів, у яких змістова складова, сформована
соціальними, дидактичними, гносеологічними та іншими чинниками, постійно впливає на формальну – лінгвістичну – складову. Художні твори для дітей одночасно навчають, виховують, розважають, стимулюють
мисленнєву та мовленнєву діяльність, розширюють світогляд та позитивно впливають на загальний розвиток
маленького чи юного читача. Втім, щоб художній твір для дітей виконував усе розмаїття необхідних функцій,
автор має врахувати особливості сприйняття художнього тексту дітьми відповідного віку.
Мета статті – розглянути деякі лінгвостилістичні характеристики сучасної української прози для дошкільнят. Варто зазначити, що література для малюків дошкільного та молодшого шкільного віку відіграє
особливу роль у загальному дитячому розвитку, формуванні мовних навичок та навичок сприйняття художнього тексту. Усе це має велике значення у подальшому процесі пізнання дитиною навколишнього світу:
«Літературні твори розвивають і поглиблюють, доповнюють новими гранями естетично-образний світ дитини» [1, с. 85]. Аналізуючи твори різних письменників, призначені для дітей на цьому етапі розвитку, вчені
поступово формують принципи створення дієвої та розвиваючої літератури для дітей дошкільного віку, визначають письменників, які найбільш вдало справляються з таким нелегким завданням. На сьогодні вивчення
україномовної літератури для дошкільнят характеризується актуальністю, оскільки ця частина українського
художнього дискурсу ще не здобула комплексного висвітлення у роботах сучасних науковців. Нові умови та
реалії сучасного життя ставлять перед авторами нові творчі завдання, а отже, дають науковцям-лінгвістам
новий матеріал для аналізу.
Матеріалом нашого дослідження стали твори відомого українського письменника Всеволода Зіновійовича Нестайка. Письменник, що увесь свій творчий шлях протягом кількох десятиліть присвячує дитячій літературі, на сьогодні залишається одним з найбільш популярних і затребуваних авторів. Однією з характерних
рис його індивідуального стилю є активна та кропітка робота над словом: широкий діапазон мовних засобів
завжди відповідає авторському задуму, кожне слово виконує відповідну функцію і є важливим елементом
репрезентації як художньої цінності твору, так і його виразного потенціалу у формуванні багатого вокабуляру
та засвоєння дітьми мовних норм через художнє слово.У його доробку є твори для читачів різного віку, проте
ми звернемо увагу на лінгвістичні характеристики саме творів для дошкільнят. Автор завжди у своїх роботах враховує вікові особливості сприйняття цільового читача, для якого призначено певний художній текст,
відповідно, формує у творі певну мовно-семантичну площину, яка забезпечить відповідні дидактично-розвивальні функції і водночас створить належну атмосферу казковості, що зацікавить малюка.
Розглядаючи основні особливості творів для дошкільнят, написаних В. Нестайком, у лінгвостилістичному аспекті, ми спираємося на роботи С.Я. Єрмоленко, П.С.Дудика, О.Д. Пономаріва. Також підґрунтям для
аналізу стали роботи, у яких розкриваються характерні особливості художньої літератури для дітей, зокрема
дослідження О. М. Папуші, Н. Я. Дзюбишиної-Мельник, Л. М. Овдійчук, Е. І. Огар, Г. І. Атрошенко та інших.
У нашій статті ми звернемося до таких популярних на сьогодні казкових повістей В. Нестайка для дошкільнят, як «Пригоди Журавлика», «Пригоди близнят-козенят», «Пошукове бюро знахідок «Кузя, Зюзя і
компанія». Названі твори орієнтовані на читачів дошкільного віку, що відповідним чином вплинуло як на
структуру творів та їх змістове наповнення, так і на мовностилістичні характеристики. Сюжети названих
творів динамічні та цікаві, проте водночас твори не перевантажені надмірними деталями, складними лексичними чи синтаксичними конструкціями, що могли б ускладнити сприйняття сюжету чи знизити зацікавлення
дитини казкою.
Найбільш яскраво функціонально-стилістичні характеристики виявляються на лексичному рівні. У дошкільному віці дитина активно і безперервно поповнює словниковий запас і формує базові мовні навички.
© М. М. Яланська, 2014
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Через лексичний рівень письменник реалізує не лише розважальну та дидактично-виховну функції, репрезентовані здебільшого через змістове наповнення та подієве тло твору, але й стимулює маленьких читачів до розширення словникового запасу через художнє слово. Крім того, відповідні групи лексики дозволяють створити
той чи інший настрій твору, увиразнити зображувані події, надати відповідної експресії характеристикам
персонажів, зробити більш яскравими фрагменти, що містять описи.
Наприклад, зображуючи казкові події, автор досить часто перетинає у сюжеті два світи: реальний світ
людей і казковий світ тварин чи вигаданих персонажів. Так, у казковій повісті «Пригоди близнят-козенят»
головними персонажами виступають справжні хлопчики, поряд з якими автор поміщає чаклунів, королеву,
тварин, що говорять, а у творі «Пригоди журавлика» поряд з головним персонажем, що є птахом, який живе у
своєму особливому світі птахів і тварин з власним ритмом і правилами співіснування, з’являються персонажі,
представлені реальними людьми (мисливці, хвора дівчинка тощо). Таким чином, через відповідні тематичні
групи лексики автор більш чітко окреслює та деталізує те чи інше тло розгортання подій і водночас надає
читачеві широкий лексичний матеріал для осмислення.
Скажімо, у казковій повісті «Пригоди близнят-козенят» широко представлені характерні для дитячої
картини світу тематичні групи лексики, наприклад, група, одиниці якої називають їжу і страви (морозиво,
цукерки, манна каша, пончик, коржі з маком, варення та ін.) Більше того, у контекстуальному оточенні та
з урахуванням специфіки зображуваних персонажів, наведена лексика, що зазвичай сприймається як нейтральна, позбавлена експресивності, в аналізованому творі набуває виразного позитивного чи негативного
забарвлення: наприклад, словосполучення «манна каша» набуває негативної конотації, тоді як «морозиво»,
«цукерки» – виразно позитивної, відповідно до характерних вподобань дітей. Таким чином, початково нейтральна лексика здатна набувати додаткового стилістичного забарвлення у контексті дитячого твору. Досить
широко у названій повісті також представлені тематичні групи лексики, що називають предмети побуту, речі
(каруселі, гойдалка, іграшки, ляльки), місця, характерні для дитячої картини світу (дитсадок, зоопарк, цирк,
кіно), людей, що традиційно оточують малюків (мама, тато, вихователька). Такі групи лексики відбивають
відповідні реалії дитячого життя, відтак, дозволяють письменникові поєднати фантастичні події і казкових
персонажів з певними елементами дитячої буденності, що дає можливість забезпечити ефективне засвоєння
дитиною згадуваних подій та характеристик, можливість спроектувати описану у казці подію чи персонажа
на власне життя, відтак, це дозволяє також більш ефективно реалізувати дидактично-виховну функцію, у тому
числі і з допомогою відповідних мовних засобів. Це спостерігаємо і у казковій повісті «Пригоди журавлика»,
у якій головним героєм виступає птах, і відповідно до цього автор, користуючись загальною темою, подає
широкий тематичний ряд лексем на позначення птахів (журавель, сорока, горобець, чижик, очеретянка та
ін.), поповнюючи лексикон дитини відповідними одиницями.
Досить широко автор використовує прийом римування при утворенні подвійних лексем, здебільшого
представлених сполученням прикладки і означуваного слова, наприклад: близнята-козенята, Відівас-Пампас, штучки-дрючки, порошок-потішок, баба-жаба тощо. Такі лексеми привертають увагу дітей, сприяють
кращому сприйняттю і легкому запам’ятовуванню, надають тексту ритмізованості, образності.
Привертає увагу надзвичайне синонімічне розмаїття творів для дошкільнят. Так, скажімо, автор вводить у
текст різноманітні лексеми з денотатом «говорити», що можуть через використання тих чи інших синонімів
набувати різних конотацій та експресивного забарвлення. Поряд зі звичними для дитини і нейтральними за
змістовим наповненням лексемами «говорити», «розповідати», «розказати» з’являється стилістично маркований відповідник «балакати», а також цілий ряд синонімів з експресивним навантаженням на зразок «прогундосити», «зашамкотіти» тощо: «Козенята-козенята»! – прогундосив Вітя. – А кроку ступити самим не
дають.» [4, с. 6]; «А жебрак тим часом спритно підповз ближче до шпарки і зашамкотів» [4, с. 7]. У казках,
де головними персонажами виступають тварини, цей синонімічний ряд розширюється відповідними контекстуальними синонімами – дієсловами на позначення звуків, які діти чують від тварин: жаба кумкає, журавлик
курличе, сорока скрекоче. Ще одним поширеним прийомом є використання автором синонімічних повторів,
коли на позначення однієї дії письменник одночасно використовує два чи більше синонімів, що можуть відрізнятися стилістичною маркованістю чи експресивним навантаженням, наприклад: «Дуже пр-р-риємно, – вищирився-усміхувся Грай» [4, с. 88]; «І весело заспівав-закричав-закурликав» [4, с. 73]. Таке оформлення лексем
відіграє важливу роль у створенні відповідної атмосфери розгортання подій та характеристики персонажів, а
також є надзвичайно ефективним засобом розширення словникового запасу читачів, формування синонімічних та асоціативних рядів лексем у мовленнєвій дяльності дитини. Крім того, такий прийом сприяє формуванню динамічності сюжету, відсутність якої може знизити загальний інтерес малюка до твору.
Поряд з типово дитячою лексикою автор широко використовує і «дорослу» лексику, що позначає реалії
світу дорослих, наприклад, назви професій і посад (професор, доктор наук, президент): «То ж доктор болотяних наук, професор комахознавства Жабурин Жабурин Кваквакум... Навіть президент нашого болота
Бусол Лелекович Чорногуз прислухається до думки шановного Жабурина Жабриновича» [4, с. 73]. Як бачимо,
через відповідне лексичне розширення контексту автор майстерно пов’язує реалії дорослого світу зі світом
казкових персонажів-тварин. Це дозволяє створити яскраві характери персонажів, поповнити словниковий
запас дітей, передати відповідну атмосферу легкого гумору, що є прикметною рисою ідіостилю В.Нестайка.
Особливе місце в аналізованих повістях посідає експресивно забарвлена лексика з позитивною або негативною конотацією. Найбільш широко представлена група лексем на позначення характеристик людини, наприклад, іменників дражнило, хуліган, вереда, боягуз, зрадник, запроданець, підлабузник та ін.; прикметників
на зразок рідний, ніжний, лагідний, гарний, хороший, добрий, злий, слухняний, чемний, жорстокий. Наведені
лексеми дозволяють влучно і коротко репрезентувати персонажа через його характерну рису, уникаючи дета-
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лізованих описів, нехарактерних для творів, орієнтованих на дошкільнят. Крім лексики, у якій одразу закладена відповідна експресивна оцінка, позитивна чи негативна, автор також широко послуговується лексемами
з відповідними суфіксами згрубілості чи зменшено-пестливими суфіксами. Мовлення, дії і характеристики
негативних персонажів супроводжуються активним вживанням форм слів із семантикою згрубілості, репрезентованою через відповідний суфкс як-от: «Біля вогнища сидів здоровеннецький ікластий кабанюра...» [4,
с. 17]; «Заріжу! – заревів Бош Бермак і вже змахнув ножакою...» [4, с. 30]. Натомість, наприклад, мовлення
та характеристика мами як основного репрезентанта позитивних якостей в аналізованих казкових повістях наповнене зменшено-пестливою лексикою з відповідними суфіксами: «Козенята мої рідненькі!» [4, с. 67], «Не
плачте, мої дорогесенькі!» [4, с. 68], «На хвилиночку залишила гніздо, а ти вже й вилупився! Гарненький мій!»
[4, с. 77]. Також часто автор зображає персонажів через відповідні зменшено-пестливі форми, характерні для
дитячого мовлення, зокрема, у називанні тварин та птахів: журавлик, горобчик, котик, цуценя, козенятко, ягнятко тощо. Таким чином, створюється відповідне емоційне поле сприйняття персонажів та подій, а діти під
час читання засвоюють українську емоційно-оцінну лексику різної частиномовної приналежності.
Для створення динамічності та атмосфери напруженості перебігу сюжетних подій автор також широко
використовує різноманітні звуконаслідування, які, наприклад, позначають ті чи інші звуки і найчастіше увиразнюють дієслова, включені до контексту речення: «... не встигнеш і оком моргнути, як він тебе – цап!» [4,
с. 131], «...торбинка легенька, підхопить її теплим духом – хоп! – і згорить порошок-потішок...» [4, с. 65], «А
Бом Штекс – шургиць! – у вікно, та перекидом надвір... А тітонька Кобила я-ак хвицьне! – Бом Штекс злетів
мало не під хмари та – ляп! – на землю» [4, с. 36].
Таким чином, розглянувши ряд лексико-семантичних особилвостей у лінгвостилістичному аспекті на
матеріалі казкових повістей В.З.Нестайка, можемо зробити висновок, що автор широко використовує експресивний потенціал української лексики для створення влучних характеристик персонажів, емоційного навантаження їх мовлення, майстерного поєднання казкових елементів з реаліями життя дитини, що сприяє не
лише підвищенню інтересу до художнього слова, але й розвиває словниковий запас та загальний світогляд
маленьких читачів. Багатоаспектність напрямку спонукає нас до подальших досліджень цього матеріалу.
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