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СТРУКТУРНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ «EVERYMAN»
У статті розглянуто та проаналізовано структурні і лінгвістичні особливості середньовічної п’єси мораліте
«Everyman»крізь призму цінностей епохи Середніх віків. У центрі п’єси – християнська доктрина про грішність та
спасіння людини. П’єсі притаманна структура зростання-спадання, що стосується самої дії п’єси, семантичного
наповнення прологу і епілогу, рими та римування. П’єсі властиві також мовна економія та урочиста і позбавлена
емоційності мова.
Ключові слова: середньовічна драма, п’єса мораліте, структура зростання-спадання,схема римування, урочиста та беземоційна мова.
STRUCTURAL AND LINGUISTIC PECULIARITIES OF THE PLAY «EVERYMAN»
The article deals with analysis of structural and linguistic peculiarities of medieval morality play «Everyman» through
values, beliefs, mentality and socio-cultural attitudes of such epoch as the Middle Ages. The play focuses on Christian doctrine of human sinfulness and salvation which became the central notions of this era. The typical feature of this drama is
two-part structure – descent-ascent pattern which is obvious in dramatic action, semantic content of prologue and epilogue,
rhyme scheme. Through the two-part structure the pattern deepens the importance of the doctrine and evokes the inevitable
emotional tension. Solemn, serious and non-emotional but at the same time economic language is inherent of the drama «Everyman». Every idea or thought is expressed in as little words as possible and repeated only once in the flow of the speech.
The most prevalent use of structure can be found in the rapidly successive rhyming verses shared between characters involved
in dialogue. The distribution of rhymes throughout dialogue provides insight to the pace and flow of the scene. The use of
punctuation is unusual. The heavy use of commas breaking up the first half of thoughts elevates tension and creates a sense of
building up and up until a reader comes to a certain point. The structure and the language of the play fulfil a didactic function
to make a reader think and learn a lesson.
Key words: medieval play, morality play, descent-ascent pattern, rhyme scheme, Solemn, serious and non-emotional
language.
СТРУКТУРНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЬЕСЫ «EVERYMAN»
В статье рассмотрено и проанализировано структурные и лингвистические особенности средневековой пьесы
моралите «Everyman» через призму ценностей эпохи Средних веков. В центре пьесы – христианская доктрина о
грешности и спасении человека. Пьесе присуща структура рост-падение, что касается самого действия пьесы,
семантического наполнения пролога и эпилога, рифмы и рифмовки. Пьесе свойственны также языковая экономия и
торжественная, лишена эмоциональности, речь.
Ключевые слова: средневековая пьеса, пьеса моралите, структура рост-падение, схема рифмовки, торжественная и лишена эмоциональности речь.

Morality play is a distinctive genre of medieval drama that emerged in the 14th century in England, gaining almost immediately
wide acceptance and becoming one of the most prolific literary genres not only in the Middle Ages but also in the following epoch.
It has a more or less settled structure and highly ideological content pertaining to the central morality theme of the Church, the
doctrine of man’s salvation [3, p. 3].
The term «medieval» has potential to conjure up several images in the mind. Ideas of castles and feudal societies, or cathedrals
and religious rule have an appropriate place in our conception of the past. What is seldom clear when pondering medieval history
are the cultural attitudes, shared beliefs, and the overall mentality of the age as experienced by the people that actually lived during these times. It is still difficult to filter out one’s own modern concepts of society and history in order to gain understanding
and acceptance of what it actually must have been like to be alive and a part of this drastically different cultural age. The study of
theatre as a cultural institution can be a tool in understanding cultural mentality. This is because the nature of theatre reflects the
socio-cultural attitudes of the age and presents them in relatable symbols, images, and language. The theatre, therefore, is a useful
tool for looking into and understanding the past [2, p. 2].
The brightest example of medieval English drama is a morality play «Everyman». Many consider Everyman to be an influence on
several twentieth century writers. George Bernard Shaw acknowledged that Ann Whitefield in «Man and Superman» began for him as a
female equivalent to «Everyman». Other connections drawn by scholars include the evolution of allegorical characters into the stylistic
symbolism developed by German expressionism. Further still, the parallels present in «the images of humankind consigned to dustbins
and wheelchairs in Samuel Beckett’s «Endgame» are reminiscent of the initial paralysis of Good Deeds in «Everyman» [2, p. 23].
Over the past few decades, the English morality play «Everyman» has undergone literary revaluation by David Bevington,
Robert Weimann, Robert Potter, Miklós Tóth, Szabados Ádám (1, 8, 4, 6, 5) and others who have investigated its structure and
themes, its differentiation from the «popular tradition of the theatre», its development and influences.
The object of our study is the play «Everyman» and the subject is its structural and lingual peculiarities. So, the aim was to
decode the text of the play and analyze it in the light of medieval values and beliefs.
The structure of Everyman constitutes a complete and continuous pattern, both movements of which receive simultaneous visual summation at the end of the play when Everyman enters his grave to attain Heaven. The pattern gives value to the play through its
function of organizing the numerous elements of the action into a form which provides order by keeping each element in its proper
sequence and provides coherence by according each element its proper amount of emphasis. The pattern further succeeds in enriching the play’s materials by balancing the rising action against the falling action: instead of standing alone, the various elements, in
© G. B. Bernar, 2016

4

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

reflecting upon one another, work together to produce a rather complex experience. Finally, the structure is intimately involved in
the play’s success, for the descent- ascent pattern intensifies both its doctrinal significance and its dramatic effectiveness [7, p. 470].
The structural pattern of Everyman intensifies both the religious and the ordinary dramatic interests by expanding the focus of
the action to universal dimension. As with style, so with structure. The artistry which finds a style expressive of its content finds
and develops as well a structural equivalent. Everyman surpasses numerous other works which achieve form through some variation of a descent-ascent pattern because the dramatist has seen much of the pattern’s potential and has given it dramatic solidity [7,
p. 472]. T. S. Eliot has described Everyman to be perhaps the only English drama within the limitations of art. He argues that in
order for religious drama to be successful, it must combine its doctrine with ordinary dramatic interest. The human action and its
allegorical significance together form a distinct structural pattern which not only imposes discipline but also contributes its own
intrinsic meaning. Through this twofold function, the pattern simultaneously deepens the doctrinal content and evokes the indispensable emotional tension. [7, p. 472]. The structural pattern is suggestively defined by the somewhat superfluous prologue and
epilogue. In the prologue, the Messenger reiterates «transitory we be all daye.» The speech is overall negative with the focus on
how death and the destructive nature of sin is inevitable. The epilogue, narrated by the Doctor, contrasts the prologue greatly by
stressing the positive element of the second half of the play and by focusing on the character concept of Good Deed and how he did
not desert man. The Messenger leads up to the threat posed by God’s call for a reckoning, but the Doctor concludes by affirming
Everyman’s ultimate end: «he that hath his accounte hole and sounde, Hye in heuen he shall be crounde.»[9, p. 31]
The prologue and epilogue clearly distinguish a two-part structure shown in movements. The first movement that takes place in
the first half of the play begins at the highest schematic level in Heaven in God’s presence and falls from there to where Everyman
is greeted by Death and he is sent into despair where he sees his eternal damnation. The second movement, in contrast, is the rising
action where he is carried from his nadir to salvation which is symbolized in the words of the Angel. The falling action is split into
episodes which show significance in multiple ways. The first is when each of Everyman’s worldly possessions turn their backs on
them when he calls for their assistance. The second is through the conversion of Everyman’s complacency into despair. The third
and most important is that Everyman going to such companions such as Fellowship and Goods proves the point God makes in his
opening speech. In between each episode, Everyman is the single one on stage to represent his loneliness [7, p. 468].
The most prevalent use of structure can be found in the rapidly successive rhyming verses shared between characters involved
in dialogue. Scholars of Everyman consider such verses a function to serve both the actor and audience. For the actors, the distribution of rhymes throughout dialogue provides insight to the pace and flow of the scene. An example of this can be found in the
following exchange between Everyman and Fellowship [2, pp. 26]:
FELLOWSHIP: Sir, I say as I will do in deed.
EVERYMAN: Then be you a good friend in need. I have found you true herebefore.
FELLOWSHIP: And so ye shall evermore; For, in faith if thou go to hell, I will not forsake thee by the way.
EVERYMAN: Ye speak like a good friend; I believe you well. I shall deserve it, if I may.
FELLOWSHIP: I speak of no deserving by this day! [9, p. 15]
The syllabification is inconsistent, ranging from seven to eleven syllables per line. To say these were iambic would be misleading, as the stressed syllables seem completely random. In the above example, the only line representing standard iambic pentameter
is last one. Yet the rhyme scheme is very apparent; and the two characters playfully share rhymes almost as if it were a game of
verbal call and response. This suggests that perhaps the syllabification is not important to this particular scene; rather, actors should
pay attention to the rhymes in order to skilfully drive the pacing of the scene [2, p. 26].
Careful attention to the structure found in soliloquies can show the actor the intended moment to «present pause for thought.»
A powerful and moving example is Everyman’s prayer [2, p. 26]:
O eternal God, O heavenly figure,
O way of righteousness, O goodly vision,
Which descended down in a virgin pure
Because he would every man redeem,
Which Adam forfeited by his disobedience;
O blessed Godhead, elect and high divine,
Forgive me my grievous offence!
Here I cry thee mercy in this presence [9, p. 30].
Here the rhyme scheme is not as apparent, and the use of consistent syllabification almost non-existent. What is striking then
is the use of punctuation. Essentially, the above passage is only two complete sentences. The heavy use of commas to break up
the first series of thoughts elevates tension and creates a sense of building up and up until we come to the point: «Forgive me» at
which point both actor and audience can pause to catch their breath. Interestingly, this structure is repeated twice more as Everyman
continues his prayer [2, p. 27].
The play of Everyman seems homogenous concerning the style. It is mostly written in a solemn, serious and non-emotional
language, using only one stylistic registry disregarding the character speaking. A few exceptions can be found, though, of the style
being changed into more colloquial one, such as in the following scene [3, p. 21]:
BEAUTY: I take my tappe in my lappe and am gone.
EVERYMAN: What, Beaute, whyder wyll ye?
BEAUTY: Peas! I am defe. I loke not behynde me,
Not & thou wolde gyue me all the golde in thy chest [9, p. 18]
The unity of style in Everyman comes hand in hand with its abstract and economic language. Every idea or thought is expressed
in as little words as possible and repeated only once in the flow of the speech. The passage on the criticism of the Church can serve
as a graphic instance of this phenomenon [3, p. 22]:
But whan Iesu hanged on the crosse with grete smarte,
There he gaue out of his blessyd herte
The seuen sa
craments in grete tourment;
He solde them not to vs, that Lorde omnypotent.
Therfore Saynt Peter the apostell dothe saye
That Iesus curse hath all they
Whiche God theyr Sauyour do by or sell,
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Or they for ony money do take or tell.
Synfull preestes gyueth
the synners example bad:
Theyr chyldren sytteth by other mennes fyres, I haue harde;
And some haunteth womens company
With vnclene lyfe, as lustes of lechery.
These be with synne made blynde [9, p. 5].
As for the linguistic means, it would be instructive to have a look at the passage concerning the lecherous life of the priests. The
author decided to use two images to concretize the abstract situation of fornication – one of children brought up by foster-parents,
and the other of priests haunting women to win pleasure [3, p. 25].
One more important strategy concerning the structure of this passage is addition of particular motifs. There is a reminiscence
on the first epistle of Saint Peter, where it is written: Knowing that you were not redeemed with corruptible things, as gold or silver, from your vain conversation of the tradition of your fathers: But with the precious blood of Christ, as of a lamb unspotted and
undefiled [3, p. 25].
Thus, both the linguistic and structural peculiarities of «Everyman» seem complicated and inaccessible to modern audience
because of the socio-cultural attitudes of the age encoded in images, allusions and symbols. But we clearly see that the structure
and the language of the play fulfil a didactic function – to teach a reader a lesson about the Christian idea of salvation and make
him realize his sinfulness.
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FUNCTIONAL SEMANTICS OF APPOSITION IN THE AUTHOR’S DISCOURSE:
CONTRASTIVE ASPECT
This paper first defines the notion of apposition and the state of the art in linguistics. The fact is that its etymology reveals
vagueness which comes from Latin apponere ‘to put aside’ and it is still retained in the Modern English definition ‘a syntactic
relation in which an element is juxtaposed to another element of the same kind, especially between noun phrases that do not
have distinct referents’ (P.H.Mathews, 1987). Our aim is to investigate apposition сonstructs --their formal, syntactic, distributional, semantic and pragmatic characteristic– as for its status in language system and discourse structure. The сontrastive
analysis of the data shows in English (SL) and Ukrainian (RL) that close appostions are mainly retained in the process of
translation, loose apposition structures are frequently changed due to the difference in the grammatical structure of the two
languages. The semantic relationship between units in apposition functioning in various registers of discourse can be described in a variety of ways. The two units of an apposition can be characterized by the semantic relations existing between
them – either referential or non-referential. These issues can be set as a perspective of our further investigation.
Key-words: apposition, structure, function, semantics, pragmatics, distribution author’s discourse.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ПРИКЛАДКИ В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ: КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття має на меті визначити поняття прикладки у процесі критичного аналізу літератури. Наша мета –
дослідити апозитивні конструктури – їхні формальні, синтаксичні, дистрибутивні, семантичні та прагматичні
характеристики – щодо її статусу у системі мови та структурі дискурсу. Контрастивний аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що в англійській (МД) та українській (МП) фіксована прикладка зазвичай не змінює своєї позиції у процесі перекладу, тоді як нефіксована прикладка може змінювати позицію та функцію під впливом відмінних
рис граматичної структури обидвох мов.
Ключові слова: прикладка, структура, функція, семантика, прагматика, дистрибуція, авторський дискурс.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ПРИЛОЖЕНИЯ В АВТОРСКОМУ ДИСКУРСЕ: КОНТРАСТИВНИЙ
АСПЕКТ
Цель данной статьи – определение понятия приложения в процессе критического анализа существующей
литературы, а также его формальные, синтаксические, дистрибутивные, семантические и прагматические характеристики для определения её статуса в системе языка и структуре дискурса. Контрастивный анализ фактического материалу свидетельствует о том, что в английском языке (ЯИ) и украинском языке (ЯП) фиксированное
приложение как правило не меняет своей позиции у процессе перевода; тогда как в украинском языке приложение
может менять позицию и функцию в предложении под влиянии грамматических различий обоих языков
Ключевые слова: приложение, структура, функция, семантика, прагматика, дистрибуция, авторский дискурс.
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INTRODUCTION
With every new interpretation of the category of apposition it becomes more and more vague [see: 13]. The term comes from
Latin apponere ‘to put aside’ which bears some vagueness [25, p. 121– 123]. Divergences of opinions have emerged when deciding
what is or is not an apposition. Primarily there is a formal criterion of apposition in the clause: A noun which explains or characterizes another is placed alongside to fit and from its position is accordingly called an appositive [8, p.129]. Cf.: Otto Jespersen considers that apposition is a structure without any explicit coordination [14, p.13]. To make opposition more complicated O. Curme
and O. Jespersen refer other linguistic units like phrases, clauses, and sentences to the appositional structures in English [see: 18,
p. 195– 211]. Besides, O. Curme differentiates between close and loose types of apposition that he names loose apposition: (1) an
apposition is a construction consisting of two or more adjacent units that have identical referents; (2) an apposition is a grammatical
construction in which two typically adjacent nouns referring to the same person or thing stand in the same syntactical relation to
the rest of a sentence [23, p.83– 95]. Apposition is best defined as a grammatical relation realized by constructions having specific
syntactic, semantic, and pragmatic characteristics [19, p.1-9]. Apposition is a kind of syntactic relationship where two units, which
carry out the same syntactic function, have the same status and the same referent in the external world Abruneiras [2, p.122-123],
for instance, the subject and its apposition are co-referential because both refer to the same person in the external world, and neither
is dependent on the other. Both Ch. Fries [10, p.187] and W.N. Francis [9, p.301] restrict the category of apposition to coreferential
noun phrases that are juxtaposed and there are appositions proper which can be loose or close and apposition as a grammatical
relation and appositive adjectives [9, p. 93; 11, p. 25–60].
A survey of the literature from A.J. Brill (1852), H. Poutsma (1904), O.Jespersen (1909-49), O. Curme (1947), J. Bitea (1977),
C.F. Meyer (1991), J.C. Acuna-Fariña (1996), Javier García Ruano (2011) to Hermanus Heringa (2012) shows that «grammarians
vary in the freedom with which they apply the term ‘apposition’…» [24, p.:1302]
DISCUSSION
Traditionally, apposition has been considered a relation consisting of two units that are coreferential [cf.: 10, p.187; 12, p.101;
24, p.1301; 6, p.405f.]. However, as is argued in C.F. Meyer (1987) that not all apposition constructions consist of coreferential
units, therefore we must refer the relation of apposition to only those constructions whose units are coreferential, consequently, it
severely limits the number of constructions that can be admitted as appositions. At present morphological, syntactical, functional,
and semantic features of the sentence including an apposition have found their adequate description in English. However, the correlation of apposition and other parts of the sentence in reflecting a referent needs a more thorough study [1].
Unlike B. Roberts [6, p. 389– 419] only the surface structure of apposition will be taken into account when applying integral
criteria. H. Sopher was the first to define apposition as a relation with specific formal, syntactical and notional properties. Later,
H.Sopher's notion of apposition was expanded [26, p/401f., see also: R.Quirk et al, 1985, and C.F. Meyer, 1987, 1987, 1991]. The
authors distinguish between degrees of apposition and include within apposition members appearing in unjuxtaposed position.
However, the main novelty of both R. Quirk et al.'s and C.F. Meyer's theories is the expansion of semantic relations and, accordingly of apposition markers. In Quirk's view, apposition comprises not only co-reference but also synonymy and attribution. To these
C.F. Meyer would add the relation of hyponymy. Apart from the semantic expansion, C.F. Meyer also stands out for the pragmatic
constraint in terms of which he defines apposition. We put forward a hypothesis that the apposition as the adjunct of the NP has to
supply new information about the head word of the NP.
INVESTIGATION
Appositions become a useful tool in discourse, namely in interactive registers or genres for the provision of additional information for readers. Since these genres are aimed at readers of various levels of cultural knowledge, and the amount of shared
knowledge must be different. Therefore, in order to supply the knowledge needed to follow the flow of written discourse, the author
includes information in the second member of the apposition which may be more, less or equally specific as that provided in the
first member, e.g.:
1. Maximilian Kohler, director general of CERN, was known behind his back as Knig–King. The NP including the apposition
underwent the following structural transformation in the TL: [SL] NP + APP →[TL] → APP + NP, see: «Генерального директора
Максиміліана Колера за спиною називали Королем.»
In the TL the apposition moved into the preposition to the subject – the translator stresses the importance of the man’s ranking in
the institution, however, the author stresses the man’s personal character. This apposition belongs to a group of ‘close’ appositions,
which are not bounded by commas therefore both units constitute an overt NP with the Adjunct + Head Word Structure where the
adjunct agrees with the head word in number, case and gender as Russian is as a flectional language.
The subject of the sentence is expressed by the proper name Maximilian Kohler (NP) which correlates contensively with the
apposition (APP) expressed by the noun phrase (NP) both nominal phrases are co-referents of the same person. There are no other
syntactical relationships between these phrases, the SL APP is bounded by commas, the TL APP is not punctually marked, that
also proves the close unity of the subject and apposition. P.H. Mathews gives a very vague definition of apposition as ‘a syntactic
relation in which an element is juxtaposed to another element of the same kind, especially between noun phrases that do not have
distinct referents’ [12, p. 22] which requires a more detailed analysis on the syntactic level. The head words (or anchor) of both units
refer to the same lexical-grammatical class of nouns. Syntactically the apposition director general of CERN is neither coordinated
with nor subordinated to Maximilian Kohler. The presence of the singular verb ‘was’ points out that there may be a grammatically
single subject. Though by its position apposition – as an adjunct of the subject –I s structurally independent and can itself function
as subject of the sentence, cf.:
1.1.* Maximilian Kohler was known behind his back as Knig–King.
1.2. *The director general of CERN was known behind his back as Knig–King.
Without change of meaning we may rewrite the sentence may be re-written.
The two noun groups Maximilian Kohler→ Kohler and director general of CERN→ director are syntactically equivalent: either
can function as the subject, cf. (2-3):
2. A sharp beeping sound cut the air, and Langdon looked up. Kohler reached down into the array of electronics on his wheelchair. He slipped a beeper out of its holder and read the incoming message. «Раптом щось різко запищало. Ленгтон здригнувся.
Колер витягнув із футляра пейджер і почитав повідомлення»
3. The director propelled his wheelchair back into the fog-filled living room.
«Директoр рушив назад до вітальні, наповненої крижаним туманом».
On the notional level Kohler and director due to their single referent are interchangeable. These nouns are therefore notional
equivalents, i.e. of equal rank [5, p. 113–130]. Though, in the same sentence they are interchangeable but not equal.
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The fact is that Subject (S) and Apposition (APP) are notionally equivalent when any of the following conditions is satisfied: S
and APP are interchangeable; APP can replace S. Pragmatic features of APP provide new information about S, thus contributing to
the flow of discourse. The piece of information provided may be more, less or equally specific that supplied by S. It is worth emphasizing that apposition only refers to non-restrictive or loose apposition [20, p.122-123]. APP provides some additional information
by the Speaker. Cognitively, the Hearer or the Reader interprets the apposition as an informational complement of the subject, for
instance: [SL] NP (Italy's most enlightened men) + APP (physicists, mathematicians, astronomers) → [TL] NP (найученіші мужі
Італії)+ APP (фізики, математики, астрономи), e.g.:
4. Some of Italy's most enlightened men--physicists, mathematicians, astronomers--began meeting secretly to share their concerns about the church's inaccurate teachings. «Деякі найученіші мужі Італії – фізики, математики, астрономи–почали таємно
зустрічатися й обмінюватися думками про хибність учення Церкви.»
Apposition is a relation in which the second unit of the apposition either wholly or partially provides new information about
the first unit. In (4) the author expresses a positive evaluation of the referents with the help of post-positional apposition, see also:
5. But now, in keeping with the sacred tradition, fifteen days after the death of a Pope, the Vatican was holding Il Conclavo –
the sacred ceremony in which the 165 cardinals of the world–the most powerful men in Christendom – gathered in Vatican City
to elect the new Pope. «Дотримуючись священної традиції, через п'ятнадцять днів після смерті Папи Ватикан скликав
конклав. Ця давня церемонія, суть якої полягає в тому, що всі 165 кардиналів – найвпливовіші люди у християнському
світі – збираються у Ватикані, щоб обpати нового Папу.»
The translator transforms the complex sentence into a sequence of a simple sentence and a сomplex sentence – the first apposition of SL is transformed into a subject of the first clause but the second pair of NP + APP is retained, see:
[SL]CLAUSE 1 → NP1 + APP 1 + CLAUSE 2 →NP2 + APP2→ [TL] S1→NP1 + NP2 /S → CLAUSE1 + CLAUSE2 → NP + APP.
Traditionally, restrictive and nonrestrictive appositions are differentiated: a restrictive appositive is necessary to maintain the
meaning of the sentence and does not require commas. There must be a communicative need for some new information to be provided about the first unit of the apposition. Usually, a restrictive appositive is a single word closely related to the preceding word.
It restricts or narrows the meaning of the word it modifies, e.g. (6-8):
6. A moment later, the phone on Camerlegno Ventresca's desk began to ring. The camerlegno rammed his finger down on
the speaker-phone button. It retains its structure in TL: [SL] APP + NP » [TL] APP + NP, e.g.: «За мить на столі в камерарія
Вентрески задзвонив телефон. Камерарій натиснув на кнопку «динамік». The proper name restricts the general meaning of
‘camerlegno.’
7. Vittoria looked surprised by his question. – Of course. Proposed by a Catholic monk, Georges Lematre in 1927. «--Звичайно.
Її висунув у 1927 році монах католик на ім’я Жорж Леметр.
8. But, I thought... he hesitated. Wasn't the Big Bang proposed by Harvard astronomer Edwin Hubble? «--А я думав… – Хіба
автор цієї ідеї не гарвардський астроном Едвін Габбл?»
The meaning of the head words in the function of the indirect object in (7) the apposition a Catholic monk, Harvard astronomer
in (8) is restricted by the appositions expressed by proper names Georges Lematre in (7), Edwin Hubble in (8). See the transformation: [SL] NP (Indirect Object)+ APP → [TL] (Indirect Object)+ APP.
Approximately three-quarters of these appositions were evenly distributed among the written samples of British and American
English. A much smaller percentage occurred in the spoken samples [15, p. 389–419; 4, p. 173–181; 7; 25, p. 121–123].
The semantic relationship between units in apposition can be described in a variety of ways. The two units of an apposition
can be characterized by the semantic relations existing between them, relations that are either referential or non-referential [see: 3,
p.59– 81]. In addition, appositions can be classified into various semantic classes, depending upon whether the second unit of the
apposition provides information about the first that is more specific less specific or equally specific. In appositions containing first
units that are noun phrases, the apposition can be categorized according to whether or not the second unit of the apposition restricts
the reference of the first unit. And finally, appositions form semantic gradients, with some appositions being semantically more appositional than others. Due to the thematic characteristic, appositions can be better suited to some contexts than to others and were
therefore distributed differently across the genres of the corpora [15, p. 389–419; 16, p. 113–130; 22].
CONCLUSION AND PERSPECTIVES
We have carried a descriptive comparative analysis of apposition based on a corpus from syntactic, semantic and pragmatic
points of view. While appositions are of interest in their own right, such investigation is also relevant to broader questions concerning their relationship with discourse register. The semantic relationship between units in SL apposition functioning in various
registers of discourse and its transference into TL and can be described in a variety of ways. The two units of an apposition can be
characterized by the semantic relations existing between them – either referential or non-referential. These issues of the apposition
semantic classification can be set as a perspective of our further investigation.
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PRAGMATIC POTENTIAL OF OCCASIONAL INNOVATIONS IN MASS MEDIA DISCOURSE
The article deals with the study of pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse. It was found out
that media texts are the richest sources of occasional innovations. The conducted research defines the features of functioning
of occasionalisms, their inseparability from the context, existence in speech in a certain speech situation, restriction of further
spread. The ways of occasional innovations coining were determined, as well as the reasons of their creation.
Key words: mass media discourse, occasional innovations, communicativeness of the text, pragmatic potential, wordformation derivation.
Прагматичний потенціал оказіональних інновацій у дискурсі засобів масової інформації
Стаття присвячена вивченню прагматичного потенціалу оказіональних інновацій у дискурсі засобів масової інформації. Було з’ясовано, що тексти засобів масової інформації є одними з найбагатших джерел оказіональних інновацій. Проведене дослідження визначає особливості функціонування оказіоналізмів, їх неподільність з контекстом,
існування в мовленні в певній мовленнєвій ситуації, обмеженість поширення. Було визначено способи утворення оказіональних інновацій, причини їх появи.
Ключові слова: дискурс засобів масової інформації, оказіональні інновації, комунікативність тексту, прагматичний потенціал, словотворча деривація.
Прагматический потенциал окказиональных инноваций в дискурсе средств массовой информации
Статья посвящена изучению прагматического потенциала окказиональных инноваций в дискурсе средств массовой информации. Было выяснено, что тексты средств массовой информации являются одними из самых богатых
источников окказиональных инноваций. В процессе исследования были определены особенности функционирования окказионализмов, их неотделимость от контекста, существование в речи в данной речевой ситуации, ограниченность
дальнейшего использования. Были определены способы образования окказиональных инноваций, причины их появления.
Ключевые слова: дискурс средств массовой информации, окказиональные инновации, коммуникативность текста, прагматический потенциал, словообразовательная деривация.

The society is always in motion as well as the language. Lexis is constantly changing, new words appear and are being coined,
old words are revived. At various times language looks different. The most clearly we can observe the processes of this change in
the texts of mass media. Radio, television, newspapers respond to the language change nearly immediately. Mass media activates
language features, and derivational, in particular, in full scale.
A lot of Ukrainian and Russian linguists, namely: N. H. Babenko, M. A. Bakina, H. A. Vinokur, O. A. Habinska, L. B. Hatsalova, V. S. Himpelevich, L.I. Ploshikova and others focus their research interest on occasionalisms studies.
Despite a significant number of scientific papers, an interest to the study of occasional innovations is growing every day. It is
stipulated by the fact that occasionalism coining is a continuous process that requires thorough consideration. From the pragmalinguistics perspective occasional innovations in mass media discourse still do not have complex character and this fact determines
the relevance of this work.
The subject area of this study is the pragmatic peculiarities of occasional innovations in mass media discourse. The specific
topic is English mass media discourse.
Discourse (French. discours, Eng. discourse, from Latin. discursus ‘running back and forth, movement, cycle, conversation,
talk’) is the process of speech activity, way of speaking. This term has many meanings and is used in a number of sciences, the
object of which directly or indirectly involves the study of language functioning, that is linguistics, literary criticism, semiotics,
sociology, philosophy, anthropology and ethnology [1, p. 438].
An important feature of a discourse is the concept dynamics, that gradually unfolds over time. The theme of discourse is its
content, which is concentrated around the so-called reference concept. The theme largely relates to the social world, feelings of
© O. V. Yemelyanova, S. M. Shulik, 2016
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the speaker, his inner life and problems. Discourse analysis aims to show who controls the themes and their changes (semantic
macrostructures), who determines the form and style of speech [2, p. 45].
The mass media is considered to be a powerful tool nowadays. Through mass media discourse we gain knowledge about the
world in general, culture and social community, the part of which we are. News, educational and information resources are part of
the media.
It is important to note that the media has changed greatly in the last century. The basic idea of the media, of course, is to satisfy
human curiosity. People always want to know socially important news in advance.
In general, the mass media has several functions. Firstly, it performs an informative function ‒ reporting of current events, facts
and situations. Secondly, it has an evaluative function. Most of the facts that we face today, are commented, analyzed and evaluated. Thus, we get a general idea of them through an evaluative opinion. And, thirdly, it serves educational purposes. The mass
media is a mighty tool for education. All the necessary books, historical reviews, geographical facts, and any other information can
be found in periodicals, television programs and Internet resources [4, p. 5].
Under communicativeness of the text we understand the degree of its orientation to the reader. Any text is communicative,
it contains certain information that is being transmitted via different resources (e.g. various printed editions, Internet, etc.) to an
addressee, a certain message that an addressee has to decode and perceive. In the process of information perception an addressee
comes into some kind of personal relations with the text, so-called pragmatic relations [3, p. 12].
An addressee’s pragmatic attitude to the text depends not only on its pragmatics, but also on an addressee themselves: their
personality, background knowledge, previous experience, mental state and other features. The analysis of the pragmatics of the
text enables to predict potential communicative text effect with respect to a typical addressee in a most probable way [5, p. 241].
An occasional innovation, that could be a word, phrases, sound combinations, syntactic compound, is something that does not
correspond to the generally accepted usage, it characterizes an individual creativity, aspiration for unique self-expression and is
stipulated by a specific usage context. Occasional innovations are usually inseparable from the context.
It is necessary to distinguish occasionalisms from neologisms. Occasionalisms are created in language or speech in a given
situation and do not extend further, neologisms are coined to name a new object or phenomenon and are meant for enriching the
lexical system of the language.
Three ways of occasional innovations coining are known:
1) word-formation derivation ‒ formation of new words from the existing in language morphemes through known (usually
productive) models; the most common methods of formation of occasionalisms are suffixation, prefixation, prefixation-suffixation,
stem-composition, and often in combination with suffixation, stem truncation (inverse derivation), fusion and conversion;
2) semantic derivation ‒ the process of appearance of semantic derivative meanings, co-meanings, semantic connotations;
3) borrowings from other languages or subsystems of the language – from dialects, vernacular, slang [7, p. 100].
The main law of occasionalisms formation is the law of analogy. Most of occasional words are formed according to the analogy
with the existing ones. The novelty of occasionalisms is achieved by creation of a new word that is synonymous to a well-known
one used in the language, which has the same root, but differs from it due to word-formation means, used in a new word.
Depending on the purpose of creation and purpose in the language we can distinguish nominative and stylistic occasional innovations. The first type performs purely nominative function in language, the other type gives a figurative description of items
that already have names.
Nominative occasionalisms are coined to name new phenomena. These words usually have no synonyms, there can be simultaneous derivation of competing names though, one of which later displaces the other.
Stylistic occasionalisms are created as figurative names for already known objects and phenomena. Stylistic neologisms have
synonymous, but are inferior to these synonymous by the intensity of expressiveness. However, if occasionalisms are frequently
used in language, they come to active vocabulary, and their stylistic nuances are later neutralized.
Depending on the way of occasionalisms appearance we can distinguish phonetic, lexical, semantic and grammatical occasionalisms.
An occasional innovation is one of the potent means of achieving expressiveness in English mass media discourse, as its function is to make a deep impact on an addressee.
In the title of the article «Yеt mоre оld stylе Tоryism» (8) the occasionalism is formed by suffixation ‒ Tory ‒ the name of the
British political party, plus the suffix «ism» gives rise to a new word, which reveals an ironic and incredulous author›s attitude to
party’s innovations.
Compounding is one of the most ancient, universal and common ways of word formation in English that did not lose its activity
at present. More than one third of all occasionalisms in modern English are compound words.
For example.... thаt thеy tаste the sаme іn Pеking as they do in Lоndon or NеwYоrk, and so іt was thаt wоrld burgernоmics was
bоrn by McDоnald’s. In this case the author wants to draw attention to the significant development of McDonald’s network, fast
food industry, that has its own laws, and in line with other economic laws function similarly in different countries. Occasionalism
burgernomics is created by the compounding of two morphemes burger + nomics.
The reasons that motivate authors to coin occasionalisms are:
a) a desire to express their opinions in the most appropriate way (it is not enough to use only common words for this purpose);
b) an author’s desire to economize time and efforts (occasionalisms can substitute phrases and even sentences);
c) the necessity to draw attention to the author’s attitude to a certain thing or topic, give its characteristic, evaluation;
d) to draw attention to the semantics of a word through its unconventional spelling;
e) the need to avoid tautology;
f) the necessity to preserve the rhythm of a verse, provide the rhyme, find the right instrumentation.
There are a lot of occasionalisms, formed by blending of two words in the articles. For example, the word tаndemocracy, that
is tаndem + democracy (TАNDEMOCRACY – Bаck іn thе sаddle).
Phonetic occasionalisms are created from separate sounds or peculiar sound configurations, such as: grok, slan, kzin. The meaning of such words can be understood only from the context.
An example of lexical innovation can be an occasionalism anаrchitecture (anаrchie + archіtecture).
This poem contains grammatical occasionalisms:
Fоrth frоm hіs dеn tо stеal hе stоle,
Hіs bаgs оf chіnk hе chиnk,
Аnd mаny а wіcked smіle hе smоle,
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Аnd mаny а wіnk hе wиnk (9).
In this poem the author deliberately tries to produce the irregular past tense form of the verb smile (smole (that is a grammar
mistake) instead of smiled). In the second line for contrast noun chink is used and the past tense form of the verb chink ‒ chunk. By
analogy in the last line of the poem the author attempts to build the past tense form of the verb wink ‒ wunk (instead of winked).
The semantic derivation is observed in the following example: «Tеachers tаught us yоur ABC’s, 1-2-3’s and mоre». Occasionalism «1-2-3’s» is formed by analogy with «АВС’s».
Abbreviation is another type of word formation, that is a source of occasionalisms. In the last decade abbreviation is the most
productive and regular way of formation of morphological occasionalisms. This method is a good example that reflects the trend
towards language rationalization, and speech efforts economy. A large number of abbreviated words are especially common in the
headlines, that is a characteristic feature of newspapers. For example, quite popular today occasionalism FU money is decrypted as
f**k you money and means money that are saved against the rainy days.
Like all new phenomena, occasionalisms attract the reader’s attention, influence a recipient’s subconsciousness. They are the
response to changes in all key spheres, namely in: society, politics, culture, sports, etc. All aspects of a person’s life are directly
reflected in mass media discourse.
Mass media discourse is full of occasional innovations. Occasionalisms in mass media discourse are characterized by the following features: they belong to language, have tendency to be reproduce; they are unconventional, functional and full of expressiveness; they characterize an individual’s creativity.
The prospects of the research we see in thorough study of occasional innovations in the advertising discourse.
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ТАКСИСНА ФУНКЦІЯ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА У НІМЕЦЬКІЙ
І ДАВНОМИНУЛОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
У пропонованій статті досліджується наявність таксисного значення для плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах, яке лежить в основі первинного розуміння конотації плюсквамперфектних
форм у різних мовах. Для розв’язання зазначеної проблеми проводиться виокремлення речень із формами плюсквамперфекта/давноминулого часу, які репрезентують таксисну функцію.
Ключові слова: плюсквамперфект, час, категорія, таксис.
The taxis function of the pluperfect in German and in Ukrainian languages
This article examines the presence of the function of taxis for pluperfect in German and in Ukrainian languages, which
underlies the primary understanding of the connotations of the pluperfect forms in different languages. The solution of this
problem presupposes the examination of the sentences with the pluperfect forms, which exactly represent the taxis function.
The taxis function of the pluperfect forms in German and Ukrainian languages is represented by the complex sentences
with subordinate clause of time in the first place. Their difference from other types of subordination consists in the fact that
their components are connected with the same tense dimension – (the simultaneity or the sequence) and they do not suggest
combining of directly opposite tense values.
There is one significant feature in Ukrainian language which demonstrates that the sentence with conjunction koly expresses the temporal correlation of the two actions most fully, and it has the more uniform value than German als or wenn, as
it is used in all temporal forms, regardless of the frequency or repetition of the action.
Keywords: pluperfect, tense, category, taxis.
Таксисная функция плюсквамперфекта в немецком и давнепрошедшего времени
в украинском языках
В данной статье исследуется наличие таксисного значения для плюсквамперфекта в немецком и давнопрошедшего времени в украинском языках, которое лежит в основе первичного понимания коннотации плюсквамперфектних форм в разных языках. Для решения данной проблемы выделенно предложения с формами плюсквамперфекта /
давнепрошедшего времени, которые представляют таксисную функцию.
Ключевые слова: плюсквамперфект, время, категория, таксис.

У пропонованій статті здійснюється спроба, спираючись на вітчизняну й зарубіжну наукову традицію, проаналізувати
наявність таксисного значення у грамем, яке лежить в основі первинного розуміння конотації плюсквамперфектних форм
у різних мовах. У зарубіжній лінгвістиці прийнято трактувати плюсквамперфект як часову форму, що виражає значення
передування в минулому, тобто як вказівку на те, що дія (чи її результат) відбулася раніше якоїсь іншої дії в минулому
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(«точки відліку») [див. 13, с. 288, 290]. Незважаючи на невизначеність місця давноминулого часу в системі дієслівних
форм сучасної української літературної мови, його традиційно розглядають як відносний час: він виражає дію, що співвідноситься не з моментом мовлення, а з іншою дією, яка йому передувала [8, с. 259; 2, с. 321; 4, с. 40-41; 7, с. 653; 5, с. 144].
Актуальність дослідження зумовлена доцільністю критичного аналізу різних підходів щодо кваліфікації співвідношення плюсквамперфект/давноминулий час і таксис.
Метою роботи є виокремлення й аналіз речень із формами плюсквамперфекта/давноминулого часу, які репрезентують таксисну функцію.
Таксис як граматичну категорію визначив Р. Якобсон у праці про шифтери та дієслівні категорії: «Таксис характеризує
повідомлюваний факт стосовно іншого повідомлюваного факту й безвідносно до факту повідомлення» [12, с. 101]. Наступні розвідки з теорії таксису пов’язані з іменами О. В. Бондарка та В. С. Храковського. Зокрема, О. В. Бондарко трактує
таксис як «виражену в поліпредикативних конструкціях спряженість дій (компонентів поліпредикативного комплексу) в
межах єдиного часового плану. Мається на увазі зв’язок, який виступає в наступних різновидах: а) відношення одночасовості / неодночасовості (передування / слідування), б) взаємозв’язок дій (компонентів поліпредикативного комплексу) при
неактуалізованості зазначених хронологічних відношень, в) зв’язок дій у часі в поєднанні з відношеннями зумовленості
(причиновими, умовними, допустовими)» [3, с. 98–99].
На думку В. С. Храковського, «таксис – це категорія, що реалізується в біпропозитивних (ширше поліпропозитивних)
конструкціях, у яких граматичними й лексичними засобами маркується часова локалізація (одночасність, передування,
слідування) однієї ситуації Р1 відносно іншої Р2, часова локалізація якої характеризується відносно часу мовлення, незалежно від ще якоїсь ситуації Pn» [10, с. 20–21]. Таксис може бути тільки залежним, тобто ситуація Р1, щo представлена в
реченні фінітними (дієслово-присудок) або нефінітними (дієприслівник, дієприкметник, інфінітив, віддієслівний іменник)
формами, завжди залежить від головної ситуації Р2, що прототипно виражається дієсловом-присудком [10, с. 21–22].
Узагальнивши дослідження в цій галузі, В. М. Барчук пропонує визначення категорії таксису: «це дієслівно-предикатна граматична категорія, що вказує на темпоральне значення порядку дій на основі відносної позиції відліку (відношення
дії до дії), виражена дієсловом чи дієслівним поліпредикативним комплексом для відображення взаємопов’язаних з погляду мовця подій онтологічного часу» [1, с. 75].
Інформативними щодо визначення таксисної функції українського давноминулого та німецького плюсквамперфекта
виявились положення Л. Попович, яка, поділяючи погляди В. C. Храковського, уважає, що таксис – це функційно-семантична категорія, яка охоплює засоби морфологічного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів із функцією
вираження взаємної темпоральної орієнтації в реченні головної та залежної ситуацій. Головна та залежна ситуації можуть
збігатися або не збігатися в часі. При визначенні типу несинхронного таксисного відношення (ситуації не збігаються у
часі) виходимо з того, що головна ситуація (Р2), що представлена опорним предикатом у реченні, є локалізатором, залежна ж ситуація (Р1) може передувати головній ситуації або слідувати за нею. В першому випадку несинхронні таксисні
відношення визначаємо як передування, а в другому – як слідування [7, с. 658–659].
Таксисну функцію плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах репрезентують передусім
складнопідрядні речення з підрядним часу, які відрізняються від інших видів підрядності тим, що їхні складові частини пов’язані одним часовим планом – одночасністю чи послідовністю й не припускають поєднання прямопротилежних
часових значень. У межах часового відношення може бути подана інформація більш детального характеру, наприклад,
указівка на повну або часткову одночасність, на відсутність чи наявність часового інтервалу і його тривалість, на обмежувальний момент, на переривання, регулярність, випередження, передчасність, несподіваність [9, с. 144].
Спираючись на шкалу таксисних значень, можемо визначити наступні різновиди таксисної функції для німецького
плюсквамперфекта та українського давноминулого.
У німецькій мові у підрядних реченнях часу на таксисну функцію плюсквамперфекта вказують одразу два сполучники: als (служить для позначення однократної дії (2)) і wenn (повторювана дія (1)). Наприклад:
1) Wenn sie auf mir eingeschlafen war, im Hof die Säge schwieg, die Amsel sang und von den Farben der Dinge in der Küche
nur noch hellere und dunklere Grautöne blieben, war ich vollkommen glücklich (B. Schlink);
2) Woher kam deine Beklommenheit, als er gegangen war? Was ging es dich an, woran dieser Russe glaubte? (Ch. Wolf)
Приклад (1) ілюструє типову таксисну ситуацію передування (форма плюсквамперфекта вживається у підрядній частині), в якій сполучник wenn указує на відносну частоту повторюваності зазначеної події. В українській мові на багатократність дії у реченнях такого типу вказують дієслова недоконаного виду:
(3) Коли його висока постать появлялась було у дверях, Марія здригалась (М. Коцюбинський).
Як зазначає Т. М. Молошна, для плюсквамперфекта визначення за лінією категорії часу є несуттєвим, важливим є визначення моменту, відносно якого він зображає зазначений процес як такий, що передує іншому процесу чи ситуації. Це
значення передування характеризує одну із категорійних форм таксису [6, с. 46]. Структурно таку залежність відобразив
Г. Райхенбах [13, с. 288, 290]: E – R – S (Event, Point of Rreference, point of Speech), де E раніше R, а R раніше S.
В українських конструкціях з «непрофільованим» таксисним сполучником коли реалізація конкретного таксисного
відношення (передування / слідування) залежить від місця давноминулого часу в реченні: якщо цією формою виражений
предикат підрядної частини, – має місце таксис передування, якщо в головній, – це вказує на наявність специфічного
відношення слідування, при якому дія підрядної частини перериває започатковану головну ситуацію, не допускаючи її
логічного завершення [7, с. 659]. Розглянемо:
(4) …хтось голосно і жирно привітався до його, коли він знову вийшов був проходитись (Панас Мирний);
(5) Коли в Києві організовувалась була Академія художеств, мрія мого життя, я вступив і до Академії (О. Довженко);
(6) Білка вже хотіла була: схопитися з журби лапками за голівку, коли це надлетів: її добрий приятель-крук (Л.
Храплива).
У перших двох прикладах (4), (5) наявне відношення передування: дії, виражені формами давноминулого часу у підрядних реченнях, передують діям головних, виражених формами минулого часу дієслів доконаного виду. В прикладі (6)
давноминулий час, разом зі сполучником коли, вказує на відношення слідування, при якому залежна ситуація слідує після
головної, перериваючи її.
Оскільки німецька мова, як відомо, позбавлена категорії виду, то вираження завершеності дії забезпечується за допомогою морфологічних, лексико-граматичних і синтаксичних засобів організації висловлення, що взаємодіють із його
лексичним складом. Тобто можна стверджувати, що вживання у реченні плюсквамперфекта експліцитно вказує на завершення дії. Наприклад:
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(7) Beständig lag auf seinem Tische das Buch, das er geschrieben hatte (Th. Mann).
У цьому висловленні (7) подані ситуації співідносяться у реченні таким чином, що будь-яка інтерпретація, яка б допускала «перекриття» їх (чи їх частин) у часі, повністю виключена. Навіть більше, послідовність дій не може піддаватися
змінам, оскільки кожна наступна дія стимулюється чи зумовлена попередньою. С. В. Шустова визначає конструкції такого типу як «строгу різночасовість» [11, с. 360], акцентуючи свою увагу на відмежуванні контурів дій, одна з яких передує,
а інша слідує; передування має бути представлене як таке, що в зазначеній якості перестало існувати, що й ілюструє
наведений приклад. В якийсь відрізок часу t або А, або В, але не А і В і не їх частини разом. Дослідниця характеризує також «нестрогу різночасовість». Типовими семантичними умовами її формування є такі, коли у висловленні представлені
елементарні ситуації, які знаходяться одна з одною у відношенні часової неальтернативної дез’юнкції: у якийсь відрізок
часу або одна ситуація, або інша, або певна частина однієї й іншої разом:
(8) Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf die Hand in die Höhe (E. Hoffmann) [11, с. 359–361].
Прикметно, що поділ на сильну і слабку різночасовість виправданий і щодо української мови:
(9) Уласій був казав, як ішов у Бозну (М. Матіос);
(10) Рівночасно два бояри вже видряпалися були на верх виверту, вже попіднімали свої ратища і старались дати їм
відповідний розмах, аби доконати звіра (І. Франко).
У першому випадку розрізняємо значення слабкої різночасовості, оскільки дії, виражені формами давноминулого
часу і простого минулого, знаходяться в максимальному наближенні одна до одної, навіть більше, можна виявити точку
їх зіткнення: Уласій був казав, у той час, як ішов у Бозну. Друге речення презентує сильну різночасовість, оскільки форма
видряпались були виражена дієсловом доконаного виду і значення її завершеності посилює частка вже (тобто бояри видряпались були – дія завершена, далі – піднімали ратища, що дає підстави кваліфікувати їх попередню дію як таку, що
вичерпалась у своєму семантичному потенціалі).
Таким чином, можемо вважати, що таксисна функція притаманна і плюсквамперфекту в німецькій і давноминулому
часу в українській мовах. Її репрезентують складнопідрядні речення з підрядним часу, оскільки в них складові частини
пов’язані одним часовим планом – одночасністю чи послідовністю і не може бути поєднання прямопротилежних часових
значень. Вагомим видається те, що в українській мові речення зі сполучником коли найбільш повно виражає часову співвіднесеність двох дій і має більш уніфіковане значення, ніж німецькі als чи wenn, яким він відповідає, бо вживається в усіх
часових формах незалежно від однократності чи багатократності дії.
Для плюсквамперфекта в німецькій мові можна виділити наступні найзагальніші (інваріантні) типи таксисних конструкцій різночасовості: сильна різночасовість, слабка різночасовість. Такі інваріантні значення таксисної різночасовості
характерні і для української мови, хоча таксисна функція українського давноминулого внаслідок історичного розвитку
цієї грамеми має дещо згорнутий характер. Відмінності функціонування порівнюваних грамем у зазначеній функції полягають у аспектуально-видовій вираженості двох мов.
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КВЕСИТИВНІ ТА КОНСТАТИВНІ РЕПЛІКИ-ВІДПОВІДІ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування квеситивних та констативних реплік- відповідей
у комунікативному процесі. Вивчаються комунікативні інтенції адресата. Залежно від цілей і мотивів адресата виділяються контрадикторні стратегії адресата, які реалізуються у тактиках вказівки на недоречність висловлювання,
мотивування незгоди (констативно-квеситивний мікродіалог). ретракції (констативно-констативний мікродіалог).
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REPLY QUESTIONS AND CONSTATIVE REPLY STATEMENTS IN COMMUNICATION PROCESS
The purpose of the paper is to study the features of functioning of reply questions and constative reply statements in communication process. The analysis of some pragmatic and semantic characteristics of the reply questions and constative reply
statements demonstrates that their meaning is characterized by some pragmatic variation and depends on the hearer’s communicative intentions. In communication space the role of the hearer is very important. The reply questions and constative
reply statements express the hearer’s attitude to the initial statement in the form of different strategies. The hearer’s strategies
are actualized by different tactics: stаtement irrelevance, disagreement motivation, retraction. The pragmatic meaning of the
mentioned reply questions and constative reply statements may be actualized in direct and implicated forms of nomination.
Their pragmatic variation, the organization of language material may be determined by the hearer’s intention and his social
role. The analysis of the reply question ands constative reply statements functioning has led to the conclusion that the variation of reply questions and constative reply statements in the process of communication includes a variety of tactics and is
characterized by diversity of language means.
Key words: communication process, reply question, constative reply statement, communicative intention, strategy, tactic,
dialogue.
КВЕСИТИВНЫЕ И КОНСТАТИВНЫЕ ОТВЕТНЫЕ РЕПЛИКИ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования квеситивных и констативных ответных
реплик в коммуникативном процессе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются контрадикторные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках указания на неуместность высказывания, мотивировки несогласия (констативно-квеситивний мікродіалог),
ретракции(констативно-констативний микродиалог).
Ключевые слова: коммуникативный процесс, квеситивная ответная реплика, констативная ответная реплика,
коммуникативная интенция, стратегия, тактика, диалог.

Проблеми комунікації є дуже актуальними у наш час, і їх вивчення ведеться у різних напрямках. Досліджується мовна
комунікативна діяльність, функціональні властивості мови і мовлення. Мова розглядається вченими як інструмент впливу
на співрозмовників. Вивчаються стратегії і тактики спілкування, надаються прагматичні та семантичні характеристики
мовних одиниць. Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані на вивчення взаємодії мовних одиниць в процесі комунікації. У зв’язку з цим багато уваги надається опису інтенціональнoї структури діалогу[2], яка визначає стратегії та тактики
комунікантів у процесі спілкування, ступень впливу комунікантів один на одного [4], параметри зв’язності діалогічного
тексту [3; 5, c. 89] .
Об’єктом вивчення є репліки-відповіді констативно-квеситивного та констативно-констативного мікродіалогів
(ККМД, ККвМД). Актуальність такого дослідження обумовлена значною роллю в комунікативному процесі квеситивних та констативних форм спілкування. Предметом дослідження є прагматичні й семантичні особливості квеситивних
та констативних реплік-відповідей мікродіалогу. Метою статті є аналіз прагматичних аспектів квеситивних та констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію тактик вказівки на недоречність висловлювання,
мотивування незгоди (ККвМД), ретракції (ККМД).
У процесі аналізу досліджуємого матеріалу в рамках ККвМД були виділені тактики адресата, які реалізують його
контрадикторні стратегії [1] До них належать тактика вказівки на недоречність висловлювання та тактика мотивування
незгоди.
Аналіз матеріалу дає змогу виділити різноманітні реакції, які реалізують тактику вказівки на недоречність висловлювання:
1. Репліки-реакції, які вказують на недоречність ведення бесіди на запропоновану тему, наприклад:
The woman: Someone’s at the door, Willy!
Biff: I’m no good? Can’t you see what I am? (Miller).
Використання емоційно забарвленої лексики придає виcловлюванню відтінок докору, обурення:
Camilla: I have a lover.
Rodger: What the devil are you on about? (J.Saunders);
2. Репліки-реакції, які вказують на абсурдність змісту початкової репліки. Використання частки only сприяє реалізації
комунікативної інтенції адресата, наприклад:
Gerald: You know that Lord Hallington is a relation of mine.
Mrs.Dot: Only a fifteenth cousin, isn’t he?(S.Maugham).
Репліка-відповідь може являти собою частковий або повний повтор семантичної структури початкової репліки, при
цьому здійснюється переосмислення комунікативного змісту запозиченого сегменту. Без оцінних слів висловлюється негативне ставлення адресата до змісту початкової репліки. Експлікації абсурдності змісту початкової репліки досягається
шляхом демонстрування пресупозиційних знань адресата, наприклад:
Harvey: I think we ought to have someone in India in case war breaks out.
Anthony: In case war breaks out? With six million East Pakistani refugees on her soil and every major power full of pious
platitudes? War? And revolution, and famine, and cholera?(A.Wesker).
Реакції даного типу можуть представляти собою такі реакції, що спрямовані на семантичне і синтаксичне продовження висловлювання адресанта. Вони можуть мати відтінок іронії, наприклад:
− He is so splendid; he’s often lived on cocoa for a week!
− And he wants you to live on cocoa too? (J.Galsworthy);
3. Репліки-реакції, які корегують функціональні характеристики початкової репліки у зв’язку з недоречністю, неадикватністю оформлення початкової репліки в аспекті соціально-рольових відносин; при цьому висловлювання-відповідь може мати відтінок незадоволення. Реалізації комунікативної інтенціїї сприяють фонаційні засоби інтенсифікації висловлювання, наприклад:
Marko. Yes. And I was forgetting, the messenger said Ghazan Khan would come to take you ashore tonight.
Kukachin: /rebelliously/. Is the granddaughter of the Great Kublai no better than a slave? (E.O’Neill).
Іронічну конотацію мають формули соціального етикету. Ситуація спілкування експлікує комунікативну сутність таких псевдо етикетних відповідей, наприклад:
Jack Straw: Ah, I was hoping to have the pleasure of seeing you. You wrote me a little note, Mr.Holland.
Holland:/Ironically/ I ventured to ask if I might have a few minutes’ private conversation with you? (S. Maugham);
4. Репліки-реакції, які корегують формальні характеристики початкової репліки і спрямовані на критику форми ведення бесіди, яка була запропонована адресантом, при цьому змінюється тон ведення бесіди, наприклад:
− You are in love with «V».
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− Why do you call him «V»?(M.Spark).
Аналіз матеріалу дає змогу виділити різноманітні реакції, які реалізують тактику мотивування незгоди.
Дана тактика відображає намір адресата представити свою репліку як причину негативного відношення до змісту
репліки адресанта. Вказана тактика може реалізовуватися декількома видами реплік. які спрямовані на виправдання адресата в очах адресанта. Наприклад, репліки, які спрямовані на виправдання адресата в очах адресанта:
Bief: I stole myself out of every good job since high school!
Willy: And whose fault is that?(A.Miller).
Вказана тактика також реалізується репліками, які попереджають про небажані дії, які описані в репліці адресанта.
Загально-негативні структури та засоби інтенсифікації висловлювання допомагають зробити це, наприклад:
Lady Frederik: Gerald is to behave himself for a year, and then you may marry.
Rose: But won’t Gerald grow very dull if he behaves himself? (S. Maugham).
Зазначена тактика може також реалізуватися репліками, які висловлюють здивування стосовно змісту початкової репліки, наприклад:
− Your valises have been moved, Monsieur, to the compartment No.
1. The compartment of M.Bouc.
− But where is M.Bouc, then? (A. Christie).
Тактика мотивування незгоди також може бути продемонстрована репліками, які висловлюють незадоволення адресата стосовно факту, описаного в початковій репліці (приклад 1), та репліками-нагадуваннями, які містять аргументацію
незгоди адресата зі словами адресанта (приклад 2):
(1) Linda: /…/ Willy, dear, I got a new kind of American-type cheese today. It’s whipped.
Willy: Why do you get American when I like Swith? (A.Miller).
(2) Jean: /surrounded by pile of newspapers/ Well, the name of Rice is famous once again.
Billy: Haven’t had a cigar like that for years? (J.Osborne).
Під час аналізу мовного матеріалу були виявлені квеситивні репліки-відповіді, які демонструють порушення постулату істинності висловлювання П. Грайса і висловлюють неправдиве здивування, мають відтінок іронії, наприклад:
Halibut: Coming up, I could have sworn I saw you cming down the stairs.
Mulligan / in pretended surprise/: Me coming down the stairs? A this time the morning? What would I be doing on the stairs
at this hour (S.O’Casey).
Дослідження мовного матеріалу показує, що репліки- відповіді, які демонструють незгоду зі змістом початкової репліки, можуть мати додаткові відтінки змісту. Інтенції адресата часто спрямовані на те, щоб припинити бесіду на певну тему.
Саме на це спрямована тактика рефракції (ККМД), яка базується на звертанні до попередньої мовленнєвої діяльності адресанта. Тактика ретракції може актуалізуватися різноманітними репліками, які вказують на дію або стан адресанта в момент,
який передує повідомленню адресанта. Такі висловлювання розкривають недоречність висловлення адресанта, наприклад:
King Henry. My egg’s raw. It really is too bad.
Catherine. Yesterday you complained of their eing hard (M. Baring).
У рамках тактики ретракції слід також звернути увагу на репліки, які вказують на нерелевантність, повторюваність
інформації, яка надається. Репліка-відповідь у цьому випадку носить відтінок роздратування, невдоволення, наприклад:
Mrs. Paradock: It’s Aunt Chloe’s birthday next week.
Mr. Paradock: So you keep saying (N.Simpson).
При аналізі намірів, які реалізують стратегії протиставлення, були проаналізовані репліки, які формально висловлюють підтвердження змісту початкової репліки, але в той же час містять елемент прихованої опозиції. У випадку тактики
ретракції пресу позицією висловлювання може бути « я вже це знаю». При цьому репліка адресата може привести припинення бесіди на запропоновану адресантом тему, наприклад:
Lady Mereston: I must say it amuses me that Lady Frederick should have had both my brother and my son dangling at her
skirts. Your respective passion are separated by quite a number of years.
Mereston: Lady Frederick has already told me of that incident (S. Maugham).
До реплік, які актуалізують тактику ретракції, також належать репліки-вказівки на безглуздя виконання дій, про які
йдеться у початковій репліці, наприклад:
I’m going to marry Kathleen.
But you’re already married(M.Spark);
Зазначена тактика також розкривається репліками-вказівками на обізнаність адресанта. При цьому ці репліки можуть
підкреслювати його нещирість.
Rose: I’ve been looking everywhere for you, Ben.
Griggs: Rose. You know where I was (L.Hellman).
Дослідження мовного матеріалу показує, що контрадикторні квеситивні та констативні репліки- відповіді не тільки
демонструють незгоду зі змістом початкової репліки, а й можуть мати додаткові відтінки змісту[1]. Вивчення стратегій і
тактик мовленнєвої поведінки дозволяє зрозуміти природу мови як інструменту впливу на людину в процесі комунікації.
В комунікативному процесі спостерігається широке варіювання комунікативних інтенцій адресанта та адресата. Мовні
стратегії адресата можуть бути спрямовані як на демонстрацію згоди зі словами адресанта, так і на висловлення протилежних думок. Дослідження інтенціональнoї структури мовлення, яка визначає стратегії, тактики комунікантів у процесі
спілкування та параметри зв’язності діалогічного дискурсу дає можливість виявити різноманітні відтінки висловлення
незгоди адресата зі словами адресанта. Прагматичні значення контрадикторних квеситивних реплік-відповідей у складі
ККвМД та констативних реплік-відповідей у складі ККМД реалізуються у тактиках вказівки на недоречність висловлювання, мотивування незгоди (ККвМД), ретракції (ККМД). Прагматично мотивоване варіювання вказаних реплік обумовлено інтенціями та соціально. роллю комунікантів.
Подальше перспективне дослідження квеситивних реплік-відповідей у складі ККвМД може бути пов’язано з поглибленим аналізом тактики уточнення та дослідженням прагматичних та семантичні особливостей квеситивів.
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Поняття інтертекстуальності та підходи до його вивчення
У статті розглядаються особливості трактування терміну «інтертекстуальність», проаналізовано функції
та підходи до його вивчення у широкому розумінні (в межах взаємозв’язку вербальних та невербальних текстів) та
вузькому розумінні терміну «інтертекстуальність» в межах поняття транстекстуальності .
Ключові слова: інтертекст, паратекст, інтертекстуальність, транстекстуальність, алюзія, прецедентність
THE NOTION OF INTERTEXTUALITY AND APPROACHES TO ITS INVESTIGATION
The article deals with the notion of intertextuality. The notion was introduced by J. Kristeva and can be defined from the
point of view of the author and from the point of view of the reader. When analyzing the notion from the point of view of the
author we may state that it is the way of creating a genuine text and stating own individuality with the help of the complex
system of relation between the texts written by other authors. From the point of view of the reader intertextuality is the ability of discerning intertextual references in the text while reading. The notion can be analyzed in its narrow and broad sense.
The author of the analysis of the intertextuality in its narrow sense claims that only within the notion of transtextuality,
the notion intertextuality can be outlined. Intertextuality and the notion of transtextuality both embrace such notions as architextuality, paratextuality, metatextuality and hypertextuality. The broad sense of intertextuality describes the interrelation
between verbal and non-verbal texts. Intertext as an object of intertextuality can convey various functions in the genuine texts,
namely: expressive, appellative, poetic, referential and metatextual functions.
Theory of intertextuality in modern Linguistics is based on the understanding of the process of interrelation of the texts,
worldviews that result in creating new texts in different forms. The main task of the intertextual analysis is to pick out the
traces of somebody else’s words in the very text.
Key words: intertext, paratext, intertextuality, transtextuality, allusion, precedent.
ПОНЯТИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ПОДХОДЫ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ
В статье рассматриваются особенности трактовки термина «интертекстуальность». Проанализированны
его функции и подходы к его изучению в широком понимании (в рамках взаимосвязи вербальных и невербальних текстов) и в узком понимании термина «интертекстуальность» в рамках понятия транстекстуальности.
Ключевые слова: интертекст, паратекст, интертекстуальность. Транстекстуальность, аллюзия, прецедентность.

Термін «інтертекстуальність» був запропонований у 1967 році теоретиком пост-структуралізму Юлією Крістевою.
Він позначав спільні особливості текстів, що різним способом можуть посилатися один на одного. Інтертекстуальність
описують та вивчають із двох позицій – автора або читача. З точки зору автора інтертекстуальність – спосіб творення власного тексту та ствердження власної творчої індивідуальності через будову складної системи відношень з текстами інших
авторів. З точки зору читача інтертекстуальність – це здатність визначати в різних текстах інтертекстуальних посилань,
що пов’язана із глибоким розумінням тексту або запобігання «нерозуміння» за рахунок виокремлення його багатомірних
зв’язків із іншими текстами [4, с. 22].
Мета статті – дослідити теоретичні підґрунтя становлення терміну «інтертекстуальність», проаналізувати його сутність та основні функції у тексті. Актуальність статті зумовлена тим, що під час аналізу текстових особливостей виникає
багато протиріч щодо виокремлення певних неоднозначних лінгвістичних явищ, що ускладнює завдання дослідника. Чітке розмежування цих явищ допоможе розмежувати ці явища у тексті.
Так само, як і семіотика – наука про загальні знакові системи – формувалась шляхом поширення результатів вивчення звичайної мови, теорія інтертекстуальності формувалась в процесі дослідження інтертекстуальних зв’язків в художній літературі.
Проте, сфери їх поширення значно більші. По-перше, інтертекстуальність притаманна всім словесним жанрам, по-друге, інтертекстуальність має місце не лише в текстах у вузькому сенсі (вербальних), але і в текстах, побудованих засобами інших знакових
систем. Інтертекстуальні зв’язки встановлюються між творами образотворчого мистецтва, архітектури, музики, кінематографії.
Проблеми осмислення інтертекстуальності в наш час є найбільш актуальними. Різноманітні визначення цього терміна,
велика кількість літературних практик та художніх світів лише підтверджують поширення цього явища. За допомогою
інтертекстуальності створюється нова реальність та принципово нова, інша мова культури [6, с. 154].
В основі інтертекстуальності лежить багаторівненвий зв’язок частин тексту між собою, текстів одного автора з іншими текстами цього автора, а також зв’язок текстів на міжтекстовому рівні. Варто зазначити, що сучасна наука про мову
для позначення процесу вкраплення в текст різноманітних елементів сучасної культури одночасно з терміном «інтертек© З. Р. Батринчук, 2016
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стуальність» використовує такі терміни, як «прецендентний феномен» (Ю. Н. Караулов), «чуже слово» (М. М. Бахтін),
«між-текст» (Р. Барт) та інші [6, с. 152].
Термін «інтертекстуальність» науковці розглядають у вузькому та широкому розумінні. Вузьке трактування цього
терміну належить Жерару Женнету. Науковець розглядає інтертекстуальність одним із різновидів більш широкого поняття «транстекстуальність», під яким розуміємо все, що включає (даний текст) в явні та неявні відношення з іншими
текстами. Транстекстуальність об’єднує в собі п’ять типів міжтекстових відношень:
Архітекстуальність – відношення, яке конкретний текст підтримує із родовою категорією, до якої він і належить.
Паратекстуальність – співвідношення тексту зі своїм паратекстом (передмовою, ілюстраціями і т. ін.).
Метатекстуальність – коментоване та критичне посилання на свій претекст.
Гіпертекстуальність – будь-які відношення, які пов’язують наступний текст (гіпертекст) із попереднім текстом (гіпотекстом).
Інтертекстуальність – відношення співприсутності між двома або кількома текстами [3, с. 187].
Таким чином, за Ж. Женнетом, інтертекстуальність є лише одним із типів транстекстуальних відносин та являє собою
традиційну практику цитування із вказаним або не вказаним джерелом, а також алюзію та плагіат.
Широке трактування тексту, при якому в якості тексту розглядається будь-яка знакова єдність, інтертекстуальність
охоплює своїм аналізом взаємозв’язки між вербальними та невербальними текстами, які розширюють межі поняття інтертекстуальності. Варто відзначити, що інтертекстуальний зв’язок вербальних та невербальних текстів знаходить своє трактування у різних термінах: креолізовані тексти, інтермедіальність чи інтерсеміотичність, візуалізована інтертекстуальність. Креолізованими називають тексти, в яких вербальні елементи утворюють єдине візуальне, стуктурне, смислове та
функціональне ціле. Термін інтермедіальність відповідає терміну інтерсеміотичність. Інтермедіальність – це організація
текстів способом взаємодії різних видів мистецтва. Візуалізована інтертекстуальність – невербальні міжтекстові зв’язки,
які виникають тоді, коли в основі створення вербального тексту лежить вихідний текст не вербального, а візуального характеру. Досліджуючи це питання, І. В. Арнольд притримувалась широкого розуміння інтертектсуальності, розглядаючи
в складі цього поняття міжтекстові зв’язки, які не лише виражаються в текстових вербальних включеннях, а також відображають діалогічність в культурі. До таких зв’язків І. В. Арнольд відносить вплив одних письменників чи національних
літературних напрямів на інших письменників та напрями, а також «бродячі» сюжети казок та епосу. Цей підхід привів
до виокремлення кодової інтертекстуальності, що об’єднує включення із різних сфер комунікації (наукової, офіційно-ділової, релігійної та ін.), в тому числі іншомовні включення, а також синкретичну інтертекстуальність – співвідношення
тексту із невербальними джерелами, перш за все із творами мистецтва [2, с. 89].
Широта розуміння інтертекстуальності відображається в розширенні списку формальних ознак інтертекстуальності.
Так, породження тексту здійснюється за допомогою:
1) вербальних і невербальних текстів, що беруть участь у творенні сенсу та співвідносяться із поняттям суб’єктної
прецедентності;
2) дискурсів (літературного, наукового, ділового та ін.), а також соціо-культурних дискурсів.
Текстуальність та інтертекстуальність розуміють як взаємообслуговуючі феномени, які ведуть до знищення поняття
«текст». Як стверджує семіотик і літературознавець Ш. Гривель, нема тексту крім інтертексту. Серед функцій інтертексту
розрізняють наступні: експресивна, апелятивна, поетична, референтивна, метатекстова.
Експресивна функція інтертексту проявляється засобами інтертекстуальних посилань, повідомляє про свої культурносеміотичні орієнтири, а в ряді випадків і про прагматичні установки: тексти і автори, на яких здійснюється посилання,
можуть бути престижними, модними, одіозними і т. д. Підбір цитат, характер алюзій – все це є важливим елементом самовираження (деколи незадоволеного) автора.
Апелятивна функція інтертексту орієнтована на те, що звернення до інших текстів в межах одного тексту можуть
бути орієнтовані на визначеного адресата – того, хто в змозі розпізнати інтертекстуальне посилання, а в ідеалі оцінити
вибір посилання та адекватно зрозуміти приховану інтенцію. В деяких випадках інтертекстуальні посилання фактично
виступають у ролі звернень, які мають на меті привернути увагу певної частини читацької аудиторії. Реально у випадку
міжтекстових взаємодій апелятивну функцію інколи важко відокремити від фатичної (контактоустановлюючої) : вони
зливаються в єдину опізнавальну функцію встановлення між автором і адресатом відношень «свій/чужий»: обмін інтертекстами при спілкуванні та визначення здатності комунікантів їх адекватно розпізнати дозволяє встановити спільність
їх семіотичної (а, можливо, і культурної) пам’яті або навіть їх ідеологічних і політичних позицій та вподобань. Таке налаштування на семіотичну спільність за допомогою інтертексту може здійснюватись із високим ступенем точності.
Поетична функція інтертексту в багатьох випадках є розважальною. Розпізнавання інтертекстуальних посилань постає у вигляді захоплюючої гри, розгадування кросворду, складність якого може варіюватись в широких межах – від
безпомилкового розпізнавання цитати з фільму до професійних розпізнавань, спрямованих на виявлення таких інтертекстуальних відношень, про які автор тексту, можливо, навіть не здогадується.
Референтивна функція передачі інформації про зовнішній світ також властива інтертексту. Це відбувається тому, що
посилання на інший текст в межах даного тексту потенційно тяжіє до активізації тієї інформації, що міститься у цьому
«зовнішньому» тексті (претексті). Таким чином когнітивний механізм дії інтертекстуальних посилань помічає певну схожість із механізмом дії таких (які пов’язують окремі понятійні сфери) операцій як метафора та аналогія. Ступінь активізації варіюється в широких межах: від простого нагадування про те, що на цю тему висловлювався той чи інший автор,
до розгляду всього, що зберігається в пам’яті про концепції попереднього тексту, форми його вираження, стилістики,
аргументації, емоціях при його сприйнятті і т. ін. За рахунок цього інтертекстуальні посилання можуть стилістично «возвеличувати» текст, в якому вони присутні, або навпаки, погіршувати його конотацію.
Метатекстова функція, яку виконує інтертекст полягає в наступному: для читача, що розпізнав певний фрагмент
тексту як посилання на інший текст, завжди існує альтернатива: продовжити читання, вважаючи, що цей фрагмент нічим
не відрізняється від інших фрагментів даного тексту та є органічною частиною його побудови, або (для більш глибокого
розуміння цього тексту) звернутися до тексту-джерела, завдяки чому опізнаний фрагмент у системі тексту, який читають,
виступає як усунутий. Для розуміння цього фрагменту необхідно зафіксувати актуальний зв’язок із текстом-джерелом,
тобто визначити тлумачення розпізнаного фрагмента за допомогою вихідного тексту, що виступає по відношенню до
цього фрагменту в метатекстовій функції [6, с. 160].
Таким чином, інтертекстуальні відношення є одночасно конструкцією «текст у тексті» та конструкцією «текст про
текст».
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Більш пізні тексти, які поглинають в себе фрагменти та структурні елементи більш ранніх текстів, спричиняють їх
синхронізацію та семантичне переломлення, але не позбавляють першочергового значення претекстів [1, с. 55].
Кожен текст є інтертекстом: інші тексти присутні в ньому на різних рівнях за різними способами впізнаваності формул. Кожен текст – нова тканина, зіткана із старих цитат. Інтертекстуальність не може зводитись до проблеми джерел і
впливу, вона являє собою загальне поле анонімних формул, безсвідомих чи автоматичних цитат, які подаються без лапок.
В аспекті інтертекстуальності кожен новий текст розглядається як певна реакція на вже існуючі тексти, а існуючі можуть
використовуватися як елементи художньої структури нових текстів. Проте, спосіб авторської реалізації та інтерпретації
тексту залежить від того, який спосіб лінгвістичної реалізації категорії інтертекстуальності вибере автор в кожному конкретному випадку.
Виявити інтертекстуальність можна, спираючись на визначені мовні маркери (способи реалізації різноманітними мовними та/або невербальними засобами), які присутні в кожному тексті, що містить інтертекстуальні елементи. Основними маркерами категорії інтертекстуальності в будь-якому тексті можуть бути цитати, алюзії, іншостильові вкраплення [5, с. 223].
Багатогранність трактування терміну «інтертекстуальність» зумовлена багатоаспектністю цього поняття. Доказом
цього є існування різних видів інтертекстуальності, що породжує нові підходи до його вивчення.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у дослідженні особливостей інтертексту в творах епістолярного жанру.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ЧАСТЕЙ
АНГЛИКАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ
В статье анализируются структурные составляющие текста англиканской религиозной проповеди: Введение,
Наррация, Трактовка и Заключение. Материалом исследования послужили 14 устных традиционных проповедей,
произнесенных во время англиканских богослужения. Анализируются семантико-синтаксические особенности традиционной англиканской проповеди.
Ключевые слова: проповедь, введение, наррация, трактовка, заключение, синтаксис.
Семантико-синтаксична організація структурних частин англіканської проповідІ
У статті аналізуються структурні складові тексту англіканьскої релігійної проповіди: Вступ, Нарація, Трактовка та Висновки. Матеріалом дослідження слугували 14 усних традиційних проповідей, вимовленних під час англіканських богослужінь. Аналізуються семантико-синтаксичні особливості традиційної англіканської проповіди.
Ключові слова: проповідь, вступ, нарація, трактовка, висновки, синтаксис.
The semantic-syntactic organization of the Anglican Sermon structural components
The article reports on the structural components of Anglican Sermon texts, seen as Introduction, Narration, Interpretation
and Conclusion. The research has been carried out on the basis of 14 oral traditional sermons held during the public service
in Anglican church. The semantic-syntactic peculiarities of the traditional Anglican sermon have been traced and analysed.
Key words: sermon, introduction, narration, interpretation, conclusion, syntax.

В последние десятилетия возрастает интерес исследователей к функционально-коммуникативным особенностям религиозных текстов (Т.М. Кругликова; О.Н. Морозова; В.М. Набиева; В.А. Прохватилова и др.). Тем не менее, в лингвистической литературе нет работ монографического характера, посвященных собственно уровневому анализу текстов
англоязычной религиозной проповеди, хотя данные тексты требуют изучения их самих как особого вида языковой коммуникации и особого типа коммуникативных актов, относящихся к специфической религиозной сфере общения. Подобное
упущение обеспечивает актуальность настоящего исследования, посвященного инвентаризации семантико-синтаксических средств, характерных для традиционной англиканской проповеди.
Поставленная цель определила конкретные задачи исследования:
1. Обозначить структурные составляющие традиционной религиозной проповеди;
2. Исследовать семантико-синтаксическую организацию структурных частей традиционной англиканской проповеди.
Материалом исследования послужили 14 устных традиционных англоязычных проповедей, произнесенных во время
англиканских богослужений.
Являясь одним из составных частей ритуала богослужения, традиционная проповедь является элементом установленного символического действия, то есть действия, протекающего в определенном месте, в определенное время, при определенных обстоятельствах, по определенным принципам и правилам. К числу правил следует отнести, в первую очередь,
правила религиозной морали, а также учет коммуникантами статусных характеристик друг друга [2, с. 88].
В религиозной проповеди предлагаем выделять следующие структурные составляющие – вступление (введение),
основную часть (которая, в свою очередь, состоит из наррации – пересказа евангельского события или события, послужившего поводом данной проповеди, и трактовки – размышления проповедника по поводу изложенного в наррации) и
заключение.
Введение – первая часть проповеди, которая служит для привлечения внимания слушателей и задает тон всему последующему тексту.
© Е. В. Безпалова, 2016
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Традиционная проповедь чаще всего открывается цитатой из Библии, которая дает проповеднику импульс к дальнейшим размышлениям на заданную цитатой тему, например:
‘Jesus said, «Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father’.
В данном случае инициальная цитата является не только отправной точкой для развития темы, но и ключевое слово
из этой части «cling» и производные от него служит своеобразным рефреном во всех последующих частях проповеди:
• в основной части:
There is a clinging to Jesus that shows itself in the longing to be utterly sure of our rightness;
We cling to what makes us feel most safely distant from evil.
Mary Magdalene tries to cling to a Jesus from the past, her past; her first outburst of joy comes from a conviction that the
impossible has happened – that history has been reversed.
• в заключении:
We stop clinging, stop demanding that God will serve our need to be in the right. We make our mistakes and we own them.
Многократное обращение к ключевому слову, заявленному во введении в рамках цитируемого из Евангелия или других источников высказывания часто используется проповедниками в их речах. Такой прием способствует более логичному развертыванию мысли (особенно в части «трактовка») и, как следствие, лучшему восприятию и запоминанию текста
слушателями.
Праздничные пасхальные проповеди в большинстве случаев открываются традиционным пасхальным приветствием
Christ is risen! в различных вариантах. В большинстве случаев проповедники ограничиваются однократным или троекратным произнесением пасхального возгласа Christ is risen! в самом начале проповеди.
В праздничных рождественских проповедях началом может послужить обращение к традиционным рождественским
песнопениям – Christmas carols, в которых не только воспевается рождение Христа, но и содержатся важные вероучительные моменты:
One of the great treasures of the Christian world is the great heritage of Christmas songs and carols in the English language
from the Middle Ages. Modern composers still want to set these beautiful and often surprising words. Some will have heard the
carol beginning ‘There is no rose of such virtue as is the Rose that bare Jesu’ – which picks up the ancient tradition of describing
Mary as the rose blossoming from the wintry earth of human history.
В традиционных проповедях, сопровождающих свершение различных таинств и обрядов, также часто используется
инициальная цитата, служащая как отправной точкой проповеди, так и основной ее темой. Однако в этих проповедях
священники не ограничиваются использованием Библейских источников, а обращаются также к словам известных писателей, поэтов, ораторов и т.д., например:
«Home is where one starts from». Those are the striking words of T.S. Elliot towards the end of his great poem «East Coca».
For most of us home is a precious word and a special place, cherished above all by those of us whose lives have been cradled in
love, affection and happiness. A gift indeed without price.
Часто проповедник начинает свою речь с серии вопросов по данной проблеме, обращенных одновременно к себе самому и к слушающим. Такая форма вступления побуждает прихожан задуматься о сути подлежащей обсуждению проблемы, ожидать ответов на поставленные вопросы и одновременно самостоятельно размышлять над ними. Таким способом
проповедник уже в самом начале своей речи вовлекает аудиторию в процесс размышления и рассуждения:
Whenever we think of theft, we think first of the armed man who breaks into our house, or who hijacks the car at the traffic
light. And rightly so, for nobody has the right to take property that does not belong to them. But, what about the wealthy person
who exploits the poor in order to become more wealthy still? Or the person of office who exploits their position of power? Our
news reports abound with examples of corrupt business people and politicians. Which is the greater evil? The poor man stealing
for survival or the wealthy exploiting their position?
Наиболее частотным синтактико-стилистическим приемом во введении проповеди являются повторы, в частности,
анафорические повторы, которые, во-первых, привлекают внимание слушающих к выделяемым при помощи повторов
словам, а, во-вторых, упорядочивают логическое восприятие передаваемой информации. Приведем пример серии анафорических повторов, придающих особый ритмический рисунок высказыванию:
The same story? In both Jesus prays alone; in both there is a revelation of the Father; in both those three friends shrink in
terror.
Вступление традиционной англиканской проповеди характеризуется активным использованием восклицательных
конструкций (37,9% всех средств экспрессивного синтаксиса). Высокий процент использования восклицательных конструкций в зачине проповеди достигается за счет праздничных (в частности, пасхальных) возгласов, с которых проповедник начинает свою речь. Кроме того, зафиксирован высокий процент использования различного рода повторов (26,7%).
Итак, начало своей речи проповедник может построить разными способами, следуя каждый раз одному и тому же
коммуникативному намерению – добиться от слушателей внимания, предварительного понимания и предварительного
сочувствия. Соответственно, введение в проповедь демонстрирует большое разнообразие синтактико-стилистических
приемов и их сочетаний.
Как уже отмечалось выше, основная часть проповеди включает наррацию и трактовку.
Наррация в тексте традиционной проповеди всегда ведется от третьего лица. Священник пересказывает библейский
сюжет. Это простое, короткое повествование с быстро разворачивающимся динамичным действием. Преимущественно
используются предложения, в которых преобладает семантика действия. Связь между пропозициями осуществляется при
помощи союзов и наречий времени. Часто проповедники используют прием полисиндетона, основанный на повторе союза and, который создает эффект динамичности и последовательности действий:
The householder has organised a very big supper and has invited his closest friends. And we know that when these friends were
called they all refused, for various reasons – excuses. Then the householder sent his servants to gather people from the streets; and
once the house was almost full he saw that more places were empty, and he sent his servants a second time to go to all the lanes
and bring in those who were lame and sick and blind – everybody. And eventually the house became full. And the teaching of this
parable is that many are called but few are chosen.
Интересно отметить, что прием полисиндетона, основанный на повторе союза and, является неизменным атрибутом
в Евангельских Книгах: практически каждый стих, содержащий в себе описание событий, начинается с союза and. Возможно, проповедники в этой части проповеди следуют манере изложения евангелистов, таким образом приближая свое
повествование к евангельскому. Для большей приближенности описываемого события к нашим дням, проповедники ве-
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дут свое повествование в настоящем времени. Чаще всего это происходит в случаях, когда при этом приводятся диалоги
Христа с евангельскими персонажами:
And when the lawyer – unable even to pronounce the word ‘Samaritan’ when this would be a compliment – says, ‘He that
showed mercy to him’, Jesus replies quite simply, ‘Go, and do thou likewise’.
Для наррации в тексте проповеди характерно частое использование в тексте повторов (которые могут входить в параллельные синтаксические конструкции), обеспечивающих увеличение эмоциональной напряженности высказывания и
способствующих четкой ритмизации повествования. Ритмичность речи способствует привлечению внимания и снижению
степени сложности информации:
They see, as it were, that behind and within the human flesh and blood of Jesus there is an unbearable light and glory: a
radiance better than any light on earth. They see that His flesh and blood – though it is flesh and blood just like ours – is soaked
through with that glory and brightness which is the work of God. They see that His human nature is shot through with God’s own
freedom. And then at the other end of Lent they see that that radiance, that glory and brightness and liberty, is exercised and
made real in accepting the pain of the cross for the love of humankind. They see that the blinding power of God is exercised not in
crushing and controlling, but in the sacrifice of love.
Приведенный пример из воскресной проповеди иллюстрирует не только использование повторов в повествовательной
части проповеди, но и демонстрирует владение проповедником ораторским мастерством, которое проявляется в умении
сочетать изложение событий с рассуждением, с оценочностью. Помимо анафорического повтора they see, в этом отрывке
используются лексические повторы love, flesh and blood, синонимические повторы liberty/freedom, light and glory/radiance/
brightness, придающих образность и экспрессивность речи проповедника.
Кроме информирующей роли, которую наррация играет в проповеди в первую очередь, оно направлено также на
эмоциональное воздействие на слушающих, чему способствуют различные риторические приемы, используемые проповедником: обращение к слушающим, параллельные конструкции, использование фактора субъективности и т.д.
Относительно степени участия основных средств экспрессивного синтаксиса в организации нарративной части проповеди следует выделить, в первую очередь, активное использование различного рода повторов (36,6% экспрессивных
средств) и, во-вторых, использование приема полисиндетона (22,6%). Кроме того, активно используются параллельные
(14,2%) и эллиптические конструкции (12,6%), реже имеют место восклицательные (5,7%) и вопросительные (5,1%) конструкции.
Основная идея проповеди – тезис – должен быть определенным образом истолкован. Согласно Аристотелю, тезис есть
некоторая проблема, «тезисы суть предложения, для доказательства которых у нас есть довод, противный общепринятым
мнениям» [1, с. 361]. Истинность тезиса обосновывается с помощью аргументов, или доводов, которые говорящий выдвигает в поддержку выдвинутого им тезиса и которые должны обладать неоспоримой доказательной силой для тех, кому
адресована его речь.
В процессе доказательства основной идеи проповеди оратор, как правило, положительно оценивает высказывания,
подтверждающие тезис, и отрицательно – высказывания, противоречащие тезису. Такого рода оценка играет большую
роль в построении речи проповедника. Для соединения различных аргументативных высказываний в логически правильный и стилистически корректный текст используются утверждения, называемые в теории аргументации связками.
Тот факт, что проповедь относится к текстам аргументирующего типа, определяет и основную часть проповеди –
трактовку. Необходимо отметить, что в текстах исследуемых проповедей трактовка отличается наибольшим объемом
(около 60% всего текста). Именно в этой части проповеди наиболее наглядно проявляется направленность на адресата,
апеллятивная функция языка. Задача проповедника в трактовке – проинтерпретировать повествование, убеждая слушающих в правильности и незыблемости евангельских законов. В качестве аргументов или доводов для доказательства в
проповеди используются факты действительности, примеры из личного жизненного опыта проповедника, обращение к
современным политическим событиям, сценам из повседневной жизни, цитация других мест Евангелия:
If we put these two passages together, we see that in the Parable of the Good Samaritan Jesus is asking the lawyer – and
us – to be and act like God. God is ‘a God of mercies and of bounties’, and we are to be merciful as well. We have here the same
maximalism that is found in the Fathers. For the Fathers, ‘God became man, that man might become God’. Not God by nature
– the givenness of our created nature cannot be changed – but God by grace – in Christ, the Son of God become the Son of Man.
В этой части проповеди отражается сложный путь постижения истины. Трактовка состоит из целого ряда суждений,
относящихся к данному предмету или вопросу, которые следуют одно за другим таким образом, что из предшествующих
суждений необходимо вытекают или следуют другие, в результате чего на поставленный вопрос дается ответ. В изученных
проповедях трактовка чаще движется от конкретного к абстрактному, т.е. формулировка проблемы и ее рассмотрение вытекают из отдельного примера, иллюстрации, конкретного утверждения или рассуждения, а затем переходят в рассуждения
более абстрактного характера. Индуктивно-дедуктивный способ развития мысли и причинно-следственная связь явлений
находят выражение в структурной соотнесенности предложений, отражающей движение, развитие, сцепление мыслей.
В основной части усложняется логическая структура проповеди, что приводит к появлению разветвленной системы
синтаксических отношений. Развитие мысли обусловливает выделение какого-либо слова или словосочетания в предшествующем предложении, которое повторяется, распространяется в последующем предложении. Последовательное нанизывание таких предложений создает эффект бесконечной логической цепочки, ведущей к кульминационному моменту
проповеди.
Самыми частотными синтаксическими фигурами в трактовке всех видов проповеди являются параллельные конструкции. Частичный или полный параллелизм, часто включающий в себя и лексические повторы, придает тексту трактовки логичность, ритмичность и экспрессивность:
God will lay bare all the ways we hide from Him not to be punished, all the things we do not to stop being human.
Исследование частотности использования синтактико-стилистических приемов в части трактовка обеих групп проповедей, во-первых, не показало существенных отличий между группами проповедей, а, во-вторых, помимо параллельных конструкций и повторов, не позволило выявить других синтаксических фигур, регулярно используемых проповедниками в этой части проповеди. На наш взгляд, отсутствие дифференциальных признаков на синтаксическом уровне в части
трактовка объясняется тем, что толкование определенных положений и рассуждения о них не зависят от тематической
направленности речи, а подчиняются общим риторическим законам.
Заключительная часть проповеди играет важнейшую роль в композиционном строении речи. Заключение преследует
двоякую цель: суммировать в сознании слушателей общую картину всего сказанного и вызвать у них определенные чув-
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ства, оказать на них эмоциональное воздействие, призвать к определенным действиям. Исходя из целей заключительной
части проповеди, проповедники используют целый ряд синтактико-стилистических приемов.
Чтобы придать заключению обобщающий характер, суммировать вышесказанное и вывести вывод по основной идее
проповеди, проповедники чаще всего используют параллельные синтаксические конструкции, таким образом как бы нанизывая вышеперечисленные в основной части положения проповеди, при этом придавая им смысловую и экспрессивную
насыщенность. Примером такого заключения может служить заключительная часть пасхальной проповеди Архиепископа
Кентерберийского Р.Вильямса, в которой активно используются частично параллельные конструкции:
And so we follow Jesus, ‘justified’ by his gift of love alone. We pray and trust that he will, bit by bit, deliver us from evil, inside
as well as outside. We turn our eyes away from the seductive image of a righteous, settled soul with nothing more to learn or to
repent. We keep our eyes on Jesus and follow his gaze – towards the Father’s heart. We stop clinging, stop demanding that God
will serve our need to be in the right. We make our mistakes and we own them. We are justified by faith, as we resolve to follow
the risen Jesus into the unknown depths of God’s life; and if we can begin to live out such a faith in the resurrection, we shall, with
Mary, prompt others to come and ponder the empty tomb and take the first steps on Jesus’s path.
Для того, чтобы не только оказать эмоциональное воздействие на слушающих, но и призвать их к определенным действиям, проповедники в заключительной части своей речи чаще всего используют повелительные конструкции от первого
лица множественного числа. Такое окончание проповеди несет на себе не только призывную функцию, но и функцию
общехристианского объединения:
So, let us begin to think in terms of action: we are what we do. Just as Christ was what He did. He was – and was known to
be – the Son of God because He did what God does: He was merciful. Let us learn to be merciful, to forgive.
На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам:
– Для выполнения коммуникативной задачи каждой из частей проповеди проповедники используют определенный
набор формальных языковых средств, в частности, средства экспрессивного синтаксиса;
– Для вводной части проповеди, преследующей своей целью привлечение внимания аудитории и обеспечение ее предварительного понимания и сочувствия, характерно использование различного рода повторов (в основном, анафорических
и рамочных), вопросительных конструкций (большей частью, в альтернативной проповеди) и восклицательных конструкций (в основном, в традиционных праздничных проповедях).
– Основная часть проповеди, включающая в себя наррацию и трактовку, характеризуется бо́льшим по сравнению с
введением разнообразием стилистических приемов. Для наррации наиболее характерными являются повторы, эллиптические конструкции, полисиндетон. В трактовке к наиболее частотным формальным средствам реализации логических
отношений между пропозициями следует отнести параллельные синтаксические конструкции, способствующие достижению логической связности текста. Необходимо отметить, что, рассматривая основной текст проповеди, нельзя говорить
о линейном следовании трактовки вслед за наррацией, так как в описание событий может быть включено рассуждение о
них, а трактовка, в свою очередь, может сопровождаться повествованием для достижения бо́льшей наглядности и подкрепления аргументации с помощью фактов.
– Заключительная часть, призванная, с одной стороны, суммировать вышесказанное, а с другой – вызвать эмоциональный отклик у слушателей и призвать их к определенным действиям, характеризуется наиболее частым использованием параллельных конструкций для достижения первой цели и восклицательных и повелительных конструкций I лица
множественного числа – для осуществления воздействия.
Перспективу данного исследования видим в сравнении семантико-синтаксической организации традиционной англиканской проповеди и проповеди альтернативной.
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КОМПОЗИЦІЯ ТА ЮКСТАПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ НОМІНАЦІЇ
В ЗАГОЛОВКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
У статті проаналізовано одиниці монолексемної організації (композити, юкстапозити) як інновації у заголовковому комплексі, визначено граматичні параметри компонентів, продуктивні моделі.
Ключові слова: заголовок, неологізм, композит, юкстапозит, лексеми-компоненти.
COMPOSITION AND JUXTAPOSITION AS A MEANS OF NOMINATION IN PERIODICAL ONLINE EDITIONS
Language of press has a number of characteristic features defined by its creative nature and determinative functions. The
language itself stands for the sphere or research field of constant search of new means for readers’ persuasion and influence
creating, in this way, vast possibilities for appearing new words – neologisms – of different structure and semantics. Neologism as a new lexical unit is a linguistic sign of certain concept determined by cognitive structure of native speaker. Formally
it can be presented as a single compound word (composites, juxtaposites) or a phrase, which is an analytical morpheme.
This article deals with the units of monolexemic organization (composites, juxtaposites) as innovations functioning in
the headings of online editions, reveals the complex mechanism of productive derivative models and the linguistic nature of
different motivations.
The objective and attributive relations between the components of innovative composites are being analyzed, along with
the origin (Ukrainian or foreign) and semantic structure (figures, proper or common names representing the first or second
element of neologism) of constituent parts of juxtaposites in the headings of periodical online editions. The grammatical parameters of their components and productive models are also defined. Linguistic analysis reveals that nouns are most often
used as components of monolexemic innovative units.
Keywords: heading, neologism, composite, juxtaposite, lexemes-components.
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КОМПОЗИЦИЯ И ЮКСТАПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО НОМИНАЦИИ В ЗАГЛАВИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ
В статьи проанализированы единицы монолексемной организации (композиты, юкстапозиты) как инновации в
заглавном комплексе, определены грамматические параметры компонентов, продуктивные модели.
Ключевые слова: заглавие, неологизм, композит, юкстапозит, лексемы-компоненты.

Мова преси має низку своїх характерних ознак, детермінованих її функціональним призначенням. Вона функціонує як
сфера постійного пошуку нових засобів переконання читацької аудиторії і впливу на неї, що автоматично перетворює її
на сприятливу стихію для постійної появи інновацій. Часто неологізми з’являються як назви нового поняття, що виникає
у результаті об’єднання кількох (найчастіше двох) відомих понять. Таке об’єднання може відбуватися у межах одного
слова або словосполучення. У першому випадку виникає складне слово (композит, юкстапозит). У другому – аналітична номема. Актуальність дослідження питань морфологічного словотворення засвідчують праці К. Брітікової, Г. Віняр,
Є. Карпіловської, Н. Клименко, О. Медведь, В. Нагель, О. Стишова та ін. Мета статті – проаналізувати новотвори-композити та юкстапозити в заголовках періодичних інтернет-видань, виявити продуктивні твірні моделі, а також з’ясувати
їх мотиваційну історію. Об’єктом дослідження обрано одиниці монолексемної організації (композити, юкстапозити) у
заголовках періодичних інтернет-видань.
Поняття «композит» має вузьке і широке тлумачення в лінгвістиці. Якщо про композити говорити вузько, то їх варто
розуміти як похідні складні слова, утворені шляхом основоскладання. Якщо ж їх розглядати широко, то ними слід вважати
складні слова, сформовані двома або кількома словами, основами чи коренями, що об’єднані в одну лексичну одиницю,
яка має формально-граматичні і семантичні ознаки окремого слова [4].
Складні слова – перехідний тип одиниць від монолексемних до полілексемних. З погляду форми вони демонструють
цільнооформленість: (цілісне написання разом або через дефіс), одержують новий граматичний статус, здебільшого незалежний від граматичних параметрів твірних слів або стрижневого у граматичному плані слова базового словосполучення;
один головний наголос, а іноді – й новий морфонологічний вигляд [5, с. 560-561]. Факт поєднання в межах одного слова
двох різних компонентів, що мають своє самостійне значення, дає змогу втілити в «єдиній словесній формі багатий зміст,
передати нове складне значення» [3, с. 43].
Серед аналізованого матеріалу виявлено практично лише іменники. Такі композити «відзначаються змістовною цілісністю, а їх компоненти доповнюють один одного й разом набувають нової семантики, в основному зрозумілої й без
контексту» [6, с. 11].
Композити формуються на базі словосполучень, де відношення між компонентами: а) об’єктні: кнопкодав (УП,
24.03.05; ФП, 12.05.11) (<давити кнопки), пляможер (УП, 05.06.02) (<жерти плями); б) атрибутивні: нашоукраїнець(УП,
24.11.10) (<наша Україна).
Для формування ряду складних неологізмів використовуються усталені СТ, за якими творяться композити:
прем’єрознавство (УП, 11.05.04), Ментоград (УП, 20.12.01), оскароносець (УП, 26.02.08), задометрія(УП, 18.02.09).
Водночас деякі неологізми конструюються із запозичених компонентів: олігархоленд (УП, 06.01.09; ПП, 06.01.09).
Композити творяться шляхом: а) чистого основоскладання: моводемократія (УП, 10.11.06), націотворення (УП,
02.02.05), блогосфера (ТК, 17.12.10); б) основоскладання з матеріально вираженим суфіксом: словоблуддя (УП, 25.02.08),
багатоВікторність (УП, 24.06.04); в) основоскладання з нульовим суфіксом: кадротрус (УП, 02.06.11), гривньопад
(УП, 15.08.06), хохломор (УП,03.04.08).
Активним дериваційним компонентом стала основа прізвища Президента Л. Кучми. Причому вона може вживатися
як у композитах (кучмократія (УП, 19.01.04), кучмовоз (УП, 01.05.04), так і в юкстапозитах: Кучмастар (Київстар) (УП,
10.07.02), Кучма-лайт (І-Р, 15.08.10).
Інший тип складних слів – це юкстапозити. Такі одиниці утворюються «шляхом складання слів (наче – неначе – неначеб – неначебто, альфа-проміння, вічнозелений, так-сяк) або словоформ (насамперед, жалюгідний)» [2, с. 742]. Серед
обстеженого матеріалу виявлено тільки юкстапозити-іменники. Варто зазначити, що в сучасній українській мові субстантивні юкстапозити виступають як семантично й граматично самостійний, повнозначний клас слів, що виконує номінативну функцію [1, с. 18]. Дослідник новітньої лексики ЗМІ О. Стишов констатує інтенсивне кількісне зростання іменниківінновацій, сформованих шляхом юкстапозиції [7, с. 150]. Ця ж тенденція простежується і в заголовках інтернет-видань.
Певна частина аналізованих одиниць уже стали загальномовними неологізмами або стають ними: ліс-кругляк (СІТІ,
14.02.11), cookies-шпигун (ІБ, 26.05.11), таксі-гелікоптер (EXO, 12.04.11), солдат-контрактник (РВ, 09.09.10), директор-розпорядник (УП, 25.04.01). Деякі юкстапозити – назви новітніх підприємств – формуються за специфічними моделями (вплив англійської мови): «Еліта-центр» (ЛП, 11.10.08), «Капітал-Донецьк» (УП, 24.10.06).
При формуванні досліджуваних одиниць поєднуються різні за походженням лексеми. Можна виділити три типи таких утворень, які складаються з: а) питомих українських компонентів: наречена-втікачка (УП, 14.09.09), грабіжник»жайвір» (РВ, 17.08.10); б) запозичених компонентів: шахіст-комбінатор (ІБ, 19.08.09), боксер-стоматолог (УП,
05.09.06), спікер-терорист (УП, 05.10.06), байк-кемпінг (СІТІ, 16.06.11); в) із питомих українських і запозичених компонентів: загадка-вояж (УП, 30.03.11), Янукович полетів до Москви на дружній саміт-вечерю (УП, 08.05.10), українецьавтомобіліст (УП,17.10.07), красуня-Побєда (УП, 05.04.10).
Виявлено випадки (рідкісні), коли другий складник має розчленовану будову, створюється певна гібридна конструкція: прем’єр-»кремезні плечі» – «В. Ющенко» (УП, 12.01.01), Інтернет-Асоціація України (УП, 05.11.01).
Частина юкстапозитів має парафразтичний характер: «орел»-втікач –»екс-мер Одеси Р. Боделан» (УП,07.04.10),
суддя-»колядник» – «І. Зварич» (УП, 18.12.09), Вітя-Контрасигнація – «В. Янукович»(УП, 21.09.06), Пашка-Америка –
«П. Лазаренко» (УП, 23.02.01), Олесик-Телесик –»О. Довгий» (УП, 10.10.06), Курочкін-Шмурочкін – «М. Курочкін» (УП,
25.09.06). Як і в перифразах, у складі таких одиниць наявний конотативний складник, причому різноманітної семантичної і функціональної природи: митар-стукач – «М. Азаров» (УП, 24.04.01), країни-ізгої – «Ірак, Ангола, Сьєрра-Леоне,
Ліберія» (УП, 21.10.02), будинок-фантом – «будинок, де мешкає Ю. Тимошенко» (УП, 12.07.07), держава-мутант –
«Україна» (УП, 23.04.08), Юля-бяка (УП, 04.04.09), забіяка-»отелло» (РВ, 07.07.10), блогер-підривник (УЗІ, 03.02.11),
фан-хуліган (ЛП, 03.12.09), фанатик-смертник(УП, 07.11.01).
Образність таких перифрастичних юкстапозитів така сама, як це відбувається і при перефразуванні. Створюються аналізовані одиниці шляхом зіткнення невалентних компонентів: олігарх-футболіст –»Г. Суркіс» (УП, 25.08.01), клон-прем’єр
– «про схожість вбрання В. Ющенка із вбранням прем‘єра Великобританії Г. Брауна» (УП, TabloID, 16.05.08), баба-кінь
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– «травесті-діва Монро» (УП, Tablo ID, 09.02.11), куми-»археологи» (УЗІ, 15.03.11), сніговик-політик (УД, 29.12.10).
Мотиваційна історія деяких юкстапозитів досить неоднозначна і наділена складнопрочитуваною образністю. Так, цуценя
йоркширського тер’єра, що супроводжувало Ю. Тимошенко на Харківський завод ім. Малишева, де й отримало прізвисько
Булат – на честь танка вітчизняного виробництва, у заголовку було назване танк-тер’єром (УП Tablo ID, 08.12.08).
Найчастіше граматичні параметри компонентів збігаються. Однак буває й інакше: місто-мільйонник (І-Р, 09.05.11).
Зрідка залучаються субстантивовані одиниці: «Підрахуй»-Ківалов (УП, 29.04.11) або із семантикою суб’єктивної оцінки:
дитинка-сиротинка (УП, 08.12.08). На нашу думку, остання одиниця утворена під впливом українського фольклору.
До процесів юкстапозиції можуть залучатися і власні назви: Грач-»вигнанець» (УП, 02.03.09), Кінах-оптиміст(УП,
25.05.01), Ющенко-ринковик (УП, 06.06.01), ципа-Скрипка, кролик-Притула (УП, TabloID, 22.04.2011). Зрідка власними назвами є обидва складники: Черновецький-Шварценеггер(УП, 24.11.07).
Компоненти юкстапозитів об’єднуються за двома типами зв’язку: а) незалежним (сурядного характеру), компоненти
рівноправні (таких – менше): Луценко-Кириленко (УП, 15.10.07; 16.12.07), Мороз-Янукович (УП, 26.10.07), тимошенкиклички (УП, 23.11.06) і б) залежним (підрядного характеру), компоненти нерівноправні (апозитивна модель, коли один
компонент конкретизується іншим, або ж відбувається взаємна конкретизація) [1, с. 18]: батьки-нелюди (ЛП, 11.11.10),
масони-антикучмісти (УП, 10.04.01), човен-дракон (ВЕ, 06.06.11).
Найчастіше другий компонент здійснює характеризацію: освітянин-педофіл (УЗІ, 11.01.11), юрист-романтик (УП,
15.04.11), дівчина-»Дюймовочка» (УП, Tablo ID, 12.05.11). Рідше він виступає як кваліфікатор: міліціонер-чоловік (УЗІ,
15.12.10), тренер-особистість (ЛП, 27.06.09), шефи-міліціонери (РВ, 15.03.11). Особливо виразно кваліфікаційна функція другого компонента виявляється під час протиставлення в одному тексті: Янукович-опозиціонер проти Януковичапрем’єр-міністра (УП, 27.10.06).
Опиняючись у структурі юкстапозита, один із компонентів може метафоризуватися: дог-вихователь(Д, 12.05.11),
суддя-»колядник»(УП, 18.12.09).
Повторюваність юкстапозитних компонентів дає підстави говорити про певні СТ, де початковий чи кінцевий складник вносить до утворюваного складного слова ту саму семантику, функціонально наближаючись до афіксальної морфеми: стоматолог-хабарник (ЛП, 18.01.11), міліціонер-хабарник (ЛП, 26.06.08; СІТІ, 26.01.11), адвокат-хабарник (СІТІ,
21.06.11); горе-перевізник (ЛП, 23.06.11), горе-мати (ЛП, 24.02.09), горе-бюджет(УП, 20.09.06).
До процесів юкстапозиції активно залучаються лексеми-компоненти, що називають об’єкти, які відображають характерні ознаки сучасного життя. Продуктивність демонструють в основному компоненти-етранжизми: а) депутат-: депутат-регіонал (УП, 24.02.09; 04.01.10), депутати-»самогубці» (УП, 18.06.07), депутат-кнопкодав (УП, 01.06.07). Однак
(значно рідше) цей складник займає постпозицію: Мороз-депутат (УП, 29.08.07); б) Інтернет-: Інтернет-користувач
(ІБ, 01.03.10), інтернет-видання (УП, 31.10.01), Інтернет-сектор (ВЕ, 20.05.11), Інтернетмагнати (УП, 19.07.05),
інтернет-сайт (УЗІ, 11.12.10), інтернет-шахрай (СІТІ, 14.02.11); в) медіа-: медіа-закон (УП, 03.12.09), МедіаДім (УП,
30.10.07), медіабайєр (УП, 06.11.07), медіа-імперія (УП, 27.06.08); г) бізнес-: бізнес-мислення (Д, 19.05.11), бізнес-корсар (УП, 23.10.06), бізнес-таємниця (DU, 25.05.11), бізнес-кола (ВЕ, 20.03.11); ґ) -мільйонер: хакер-мільйонер (УП,
14.09.01); д) регіонал-: «регіонал»-сумісник (ФП, 19.05.11), митрополит-регіонал (УП, 14.05.11); е) міністр-: міністрагітатор (УП, 14.06.06), «міністр-побратим» (УП, 07.08.07), міністр-християнин (УЗІ, 02.03.11); ж) президент-: президент-янгол (УП, 27.06.03), президент-реформатор (УП, 10.02.06); з) -пенсіонер: жебрак-пенсіонер (УП, 03.04.11),
пенсіонер-гімнаст (УП, 01.12.06); и) партія-: партія-примара (УІБ,13.01.11); к) заробітчанин-: «заробітчанин»нелегал (УП, 26.07.07); л) -примара: пам’ятник-примара (УП, 23.05.01).
Низці виявлених моделей свій дериваційний потенціал у заголовках інтернет-видань реалізувати ще належить: Pigпарад (УП, 13.05.11), New-Donetsk (УП, 12.04.10), комікс-бум (УП, 26.11.08), ерзац-реформи (УП, 17.01.08), актор»оскароносець» (УП, 14.11.06), брат-східняк(УП, 01.08.07), автомобіль-мрія (УП, 24.10.01), хлопчик-магніт (ВЕ,
16.05.11), хірург-»тризубівець» (С, 27.01.11), «декларація-пустишка» (УП, 20.04.11), радар-фен (УП, 02.05.10), фітнеспрокол (УП, 13.03.08) тощо.
Та сама лексема може займати в юкстапозитах як ініціальну, так і фінальну позицію, що визначається номінативнозображальними інтенціями носія мови: шахраї-роботодавці (ЛП, 24.11.09) – мультимільйонер-шахрай (УП, 01.12.06);
терорист-камікадзе (УП, 15.09.01) – спікер-терорист(УП, 05.10.06).
У процесах юкстапозиції аналізованого типу беруть активну участь також і абревіатури, які бувають як власно мовними (ПДВ-рахунок (УП,01.12.06), ДНК-лабораторія (ЛП, 15.01.09), так і запозиченими (і варваризми в тому числі):
а) піар-: піар-консультант(УП, 01.04.11), піар-хід(УП, 04.01.04; 11.08.07), PR-помилки опозиції (УП, 19.03.01), PRкампанія, PR-кроки (УП, 09.08.05), PR-помилки (УП, 19.03.01), PR-фіаско (УП, 10.12.01), піар-потуги (УП, 21.04.06),
піар-проект(УП, 23.02.09); б) VIP:VIP-зал (УП, 09.06.05), Vip-пенсіонер (УП, 25.02.09; 07.06.07), vip-дорога (УП,
27.08.10), VIP-діти (УП,Tablo ID, 07.04.11), VIP-пенсія (УП, 25.05.11), VIP-чиновник (ФП, 06.04.11); IT-ринок (УП,
03.11.06), IP-телефонія (УП, 12.11.01), ID-картка (І-Р, 26.11.10), а також зрідка графічні скорочення: еУкраїна (GUA)
(пор. схоже явище і серед композитів N-річний (УП, 30.08.10). Можуть використовуватися комбіновані абревіатури (з
цифрою): 3D-кінотеатр (УП, 01.09.06).
Юкстапозити формуються також на основі протиставлюваних (антонімічних): міліціонер-порушник (ЛП, 28.05.09),
лікар-збоченець (ЛП, 20.09.08) чи близьких (синонімічних) понять: аферистка-спритниця (ЛП, 23.11.10).
Зрощення – явище малопоширене. Трапляються як узуальні утворення (фото-сесія (MN, 28.06.11), радіо-новачок (УП,
14.04.11), проти всіх (УП, 03.11.09), так і оказіональні: У Кіровограді починається серіал «Вибори-суд-романтика...»
(УП, 27.11.06).
Окремо варто відзначити випадки функціонування у ролі компонентів складних слів цифр (числівників). Такий спосіб
формування структури неологізму демонструє певну продуктивність через свою зручність для автора публіцистичного
тексту, оскільки дає змогу економити мовні засоби, наділяти певний компонент стислістю і місткістю. Зазвичай цифровий
компонент вносить уточнювальну темпоральну або порядкову характеристику [6, с. 11]. До відомого вже слова додається
цифра, щоб таким комплексом позначити нове споріднене поняття: Львів-2 (УП,15.05.11), телепрем’єріада-2002 (УП,
29.11.02), мета-2012 (УП,11.01.2010), Кучмізм-2, версія – 2010 (УП, 13.01.10), Янукович-1990 (УП, 20.04.11), донбасяни-2 (УП, 13.01.10), Ющенко-2010 (УП, 30.12.08), Кучма-3 (УП, 20.11.08; 06.03.09), Путін-3 (УП, 16.11. 07), Україна-2
(УП, 22.05.08), «РосУкрЕнерго»-2(УП, 12.05.08), приватизація-2007 (УП, 04.12.06), Євро-2012 (УП, 29.03.11).
Отже, номінативність заголовка спричиняє факт вживання у його структурі субстантивних інновацій. Монолексемні
неологізми формуються морфологічним способом (переважає юкстапозиція). Юкстапозити дають змогу поєднувати в

Серія «Філологічна». Випуск 61

23

межах одного (складного) поняття компоненти, навіть логічно віддалені, непоєднувані, що відкриває можливості для
творення неординарних і виразних образних одиниць. Виявлено випадки реалізації дериваційного потенціалу цифр, що
функціонують у складних словах.
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Перелік умовних позначень

DU – http://daily.com.ua
EXO – http://exo.at.ua
ВЕ – http://www.epochtimes.com.ua
Д – http://www.day.kiev.ua
ІБ – http://otherside.com.ua/journal/show.php
І-Р – http://rep-ua.com
ЛП – http://www.lvivpost.net
ПП – http://www.politikan.com.ua
РВ – http://rezonans.volyn.net
С – http://sprotiv.org
СІТІ – http://ifcity.in.ua
ТК – http://www.telekritika.ua
УЗІ – http://uzinform.com.ua
УІБ – http://www.ukrinform.info
УП – http://www.pravda.com.ua/news
ФП – http://www.4post.com.ua
СТ – словотвірний тип
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ЛИСТИ-ЗІЗНАННЯ У БРИТАНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ
ЕЛЕКТРОННОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МЕДІА-СЕРЕДОВИЩІ
Стаття присвячена дослідженню британських та українських листів-зізнань у межах етнічного публіцистичного медіа-простору. Встановлено ізоморфні та аломорфні риси їх структурного, змістового та функціонального
аспектів.
Ключові слова: медіа-середовище, рубрика, лист до редакції, лист-зізнання, вплив.
The Letters of Confession in the British and Ukrainian Publicist Mass Media Space
The article is devoted to the study of British and Ukrainian letters of confession in the ethnic publicist mass media space.
The letters of confession compose separate rubrics in British and Ukrainian newspapers and journals or can be directly published in such columns as «Letters to the editor» / «Листи наших читачів». On the one hand, a letter of confession is a private list with some fragment of personal or intimate life revealed by a person but meant for public review. On the other hand,
such a list does not necessarily pressupose an editor’s answer: the dialogue is established between the author of the letter and
potential target audience. The reaction of the latter to the article as a possible but unknown discussion or a desire to publish
their own life story (tragic, funny or instructive) presents a specific and unexpected replica as an anwer. The allomorphic
feature of the British editions is an active, namely profitable for potential authors, encouragement for writing such letters. The
isomorphic dialogical model of such a correspondence has got the following form: a rubrica request by the editor – a list of
confession – [(a possible though not necessary) editor’s letter in answer].
Key words: mass media space, a rubric, letters to the editor, a letter of confession, influence.
Письма-признания в британском и украинском электронном публицистическом
медиа-пространстве
Статья посвящена исследованию британских и украинских писем-признаний в редакцию в границах этнического
публицистического медиа-пространства. Установлены изоморфные и алломорфные черты их структурного, содержательного и функционального аспектов.
Ключевые слова: медиа-пространство, рубрика, письмо в редакцию, письмо-признание, влияние.

Вміщена на сторінках електронної британської та української преси рубрика «Листи до редакції» є поширеною на сьогодні реалізацією такого різновиду епістолярного жанру, яким є відкритий лист [1; 2]. Об’єктом дослідження виступає
різновид такого листа – лист-зізнання, представлений у газетах та журналах британського та українського електронного
© О. О. Борисов, 2016
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публіцистичного медіа-середовища. Листи-зізнання друкуються у спеціально відведених для цього рубриках типу Cosmo
Confessions [7], «MEN CONFESS» [8], у звичайних рубриках з певним заголовком, напр., What Do Girls Like About Porn?
(Maxim) [12] або Листи читачів (Світ Молоді) [2], Відверта розмова (Звягель) [3] тощо. Мета дослідження розкривається у
трьох завданнях та полягає у встановленні ізоморфних та аломорфних ознак структурного, структурно-змістового та функціонального характеру британських та українських листів-зізнань до редакції. Тема, виконана в межах сучасного комунікативного підходу до вивчення письмового дискурсу, є не дослідженою у сучасній вітчизняній науці, що і зумовлює її актуальність. Наукова новизна полягає у тому, що вперше порівнюються британські та українські листи-зізнання до редакції.
З одного боку, лист-зізнання як приватний лист, розрахований на публічне сприйняття, відрізняється від інших листів до
редакції відвертим розкриттям особою фрагменту свого особистого, зокрема інтимного життя. Автори висловлюють найпотаємніші почуття, які не можуть довірити окремому індивіду. З іншого боку, такий лист може не передбачати відповіді редакції,
зокрема внаслідок делікатності зізнання: діалогічність встановлюється між автором та потенційною читацькою аудиторією.
Реакція останньої на лист у вигляді обговорення у своєму колі або у бажанні надрукувати у журналі свою життєву історію і є
своєрідною реплікою у відповідь. У пресі друкуються лише ті листи, які, на думку редакторів, будуть цікаві для більшої частини
аудиторії чи чітко окресленому колу аудиторії. Підвищена зацікавленість такою рубрикою свідчить про правильність орієнтування видання у пізнавальному інтересі та потребах його аудиторії, встановлення більш тісного звязку між ним та читачами.
Активність читачів контролюється та стимулюється трьома шляхами. По-перше, запит до зізнань формулюється у вигляді виклику: It’s a win-win situation –we get a page’s worth of free content, you get the satisfaction of having your
words printed in the greatest magazine in the world. Simply drop us a line at letters@maxim.com, and we’ll work out wizardly.
Now make it rain! [11]. По-друге, їм пропонується анонімність: Send your stories to joanna.abeyie@natmags.co.uk.
Don’t worry we can keep you anonymous too! [8]. По-третє, участь у будуванні такої рубрики передбачає розіграш призів: Share your real life sex confession stories with Cosmopolitan for your chance to be published in our new e-book AND
win some gorgeous goodies! … the top 10 short stories will win a fabulous Cosmo goody bag bursting with beauty treats
[7]. Такі формулювання є типовими для британських видань, однак, непритаманні для українських: в останніх пропонується лише можливість публікації у вигляді назви рубрики та її анонімність за бажанням автора листа. Тому у першому листі –
ТЕПЕР Я – «КУЛІНАР» – автор хотів бути впізнаним: …Адже не цікаво їсти щастя наодинці, більш приємніше годувати
ним одне одного. Збирати сонячні краплі щастя з губ коханої людини і не думати про себе, як про можливу жертву. Катя
ПРИХОДЬКО, м. Ніжин Чернігівської обл. [3], а в другому – НЕ ХОДІТЬ, ДІВЧАТА, ЗАМІЖ – виявилося небажання
автору розкривати свою ідентичність: …Адже правду кажуть старі люди: щоб людину пізнати, треба пуд солі з’їсти. А
трапляється, що й двох пудів не вистачить... О.П. [5]. Теж саме спостерігається у британських виданнях, напр., коли автор
листа використовує певне прізвисько або коли відмовляється від іденетифікації: Blind date runner …But the worst part of
all, he’d told in the same text that I was boring and didn’t talk enough. The git! –KiwiGirli та Drunk and disorderly … Luckily he
just found it funny and gave me some chewing gum and walked a bit slower for the rest of the way to the cinema. –Undefined [9].
Структурно такі листи передбачають публікацію максимум на одну сторінку, що кількісно обмежується одним реченням (тільки у британській пресі, див. напр., «I haven’t tried anything after porn… except for blowjob techniques!» Lisa, 27 [12])
або тією кількістю слів, які вміщуються на поле всього листа (див. напр., англ. I had sex on the Number 32 [10] та укр. ЩАСЛИВА МИТЬ ЗНАЙОМСТВА [3]). Тематика листів такого типу в обох етнічних печатних медіа концентрується навколо
Психології відносин, Інтимного Життя, Сексу, тобто тем, які торкаються особистого, табуйованого для всіх інших, сторін
життя людини, а зізнання слугують підтвердженням її щирості та відвертості, намаганню самовиразитися (навіть, якщо
історія видумана) чи бажанню розібратися з труднощами, вирішити проблему. При цьому ступінь введення до особистого
кола є різним. У британський пресі редакцією активно публікуються зізнання зі сфери сексуального життя у відповідь на
«запит» сайту журналу: так, у наступному прикладі знаходимо відверту інформацію про значущість перегляду еротичного
відео для інтимного життя Марії: One statistic from Pornhub.com stated that female members have been recorded spending up
to 45 minutes in one visit. How much porn do you watch? «It depends. I’ll watch it by myself or with a boyfriend, I really don’t care.
It doesn’t depend on him, it depends on my mood. There can be some times where I watch porn 3 to 4 times a day. I’d say I watch
porn about 5 times a week». Maria, 24 [12]. Ступінь інтимності українських листів є меньшою, торкаються інших, скоріше
духовних, боків кохання: ЩАСЛИВА МИТЬ ЗНАЙОМСТВА І він мене поцілував, по-справжньому... Це було так класно! Ми обмінялися телефонами і я поїхала додому. Після того він мені телефонував щоночі, говорив, що кохає. … Тепер я
зрозуміла, що він мене не кохав, а просто розкидався словами про кохання Людця, Миколаївська обл. [3].
Листи-зізнання іншого типу не відрізняються особливою новизною, а друкуються на сторінках видань саме внаслідок
їх прототиповості, залучаючи всіх читачів через актуалізацію в їхній пам’яті подібних історій з життя. Прикладом може
слугувати одна з багатьох звичайних (дещо забавних) історій пов’язана з вживанням алкоголю: Champagne night: I was
livid so my bloke took me back to the hotel where he opened a bottle of champagne to charm me back into being a happy being
again, only champagne and me don’t mix well. We had started getting frisky when I passed out half way through! One minute I’m
in heaven next minute I’m waking up wondering what the hell happened! – Miaow [9]. Лист такого ж «ступеня відвертості»
знаходимо в українській газеті Світ Молоді, в якому йдеться про те, що батьків треба любити та поважати: ТОМУ ЩО
ЗАВТРА МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО Вважаючи, що в житті найголовніше – гроші, поїхала за кордон, в Італію, а згодом
– і в Туреччину. Щоб заробити на машину, квартиру, навчання. Поїхавши вперше, нічого не сказала батькам. А коли повідомила їм, де я і що зі мною, у мами стало погано з тиском… Мамочко, пробач!… Слізно прошу усіх, у кого є батьки,
– подзвоніть їм зайвий раз, нагадайте про себе, скажіть, як ви їх любите. ДІАНА, м. Полтава [2]. Конфлікт полягав у
тому, що вирішуючи власні утилітарні проблеми, «героїня» цього листа не вважала за потрібне порадитися з батьками,
результатом чого стали неприємні наслідки: життєві історії такого змісту є типовими.
У ряді випадків редакція намагається додатково та несподівано привернути увагу читачів на листи-зізнання їхніх
читачів, даючи деяку пораду у відповідь. Такою манерою демонструється співчуття та дружнє ставлення до особи, яка
знайшла в собі сили та представила широкому загалу свою «болючу» історію життя. Так, у газеті The Guardian друкується
лист-зізнання Annalisa Barbieri, яка мала серйозні проблеми у дитинстві, але, подолавши, створила сім’ю та плекає її, тим
не менш, відчуваючи «згадки» минулого та фактично розраховуючи на відповідь у допомогу: My parents’ relationship was
difficult: there was adultery and violence. They divorced when I was 10 and my sister 12. My dad fought to have us live with him
– which we did not agree with… Yet I feel terribly guilty having these thoughts about my beloved family. Sometimes I wonder if
it would be good to have some kind of therapy, but fear the things I might recall and feel happier that they remain repressed [13].
За листом друкується лист у відповідь, розрахованій на психологічну підтримку «героїні» листа та схвалення її дій: The
big thing here is guilt, which is binding you to certain behaviour: guilt because you are relatively OK compared with your sister,
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or perhaps because your father favoured you. … you need to acknowledge how divisive and destructive your childhood was... But
now you are all adults and in charge of your own lives and happiness, not anyone else’s [13]. Такі очікувані / неочікувані листи
(знайдені лише у британській пресі), в яких редакція повністю кооперує з читачами, використовуючи тактики схвалення,
поради, заспокоєння, аргументації, підтримки тощо створюють ефективний вплив на самого читача та аудиторію видання, які починають розглядати газету у позитивному світлі. Тим самим об’єктивно підвищується рейтинг друкованого
видання. Відмітимо і те, що відповідь редакції на лист-зізнання, в якій надається реальна порада як подолати психологічні
труднощі, фактично перетворює його на лист-запитання – відбувається перетинання категорій листів двох типів.
Отже, листи-зізнання як складають окремі рубрики у журналах та газетах британського та українського медіапросторів, так і можуть просто друкуватися у розділі «Letters to the editor» / «Листи наших читачів». Такі листи, відбиваючи
факти особистого життя, формально індивідуально орієнтовані, подібно до особистісної кореспонденції, але при цьому
пишуться у розрахунку їх читання аудиторією видання, що робить їх надіндивідуальним епістолярним продуктом. Діалогічна модель такої переписки має наступний вигляд: рубриковий запит редакції –> лист-зізнання –> (редакційний
лист-відповідь). Зі схеми видно, що факультативним елементом є лист-відповідь, у той час як лист-зізнання надсилається
після імпліцитного (запрошення рубрикою чи підрубрикою видання) або експліцитного (запрошення або стимулювання
виграшем) запиту поділитися історією зі свого життя чи життя людей свого кола.
Перспективою роботи є виявлення та порівняння стилістичних аспектів листів-зізнань у британському та українському медіа просторах.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ
В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
У статті йдеться про емоційно-забарвлену лексику у сучасному англомовному парентальному дискурсі та особливості її вербалізації залежно від конфігурації ролей мовців.
Ключові слова: парентальний дискурс, емоційно-забарвлена лексика, конфігурація ролей мовців, вербалізація.
The Peculiarities of Verbalization of Emotionally Marked Lexemes in the English Parental discourse
The integration of humanities and social sciences and the expanding of the interests’ sphere of the linguistic studies
reorients some modern linguistic studies towards the discourse analysis and confirms the urgent need to explore the means
of verbalization of emotionally marked lexemes in the modern English parental discourse. The English parental discourse
presents a communication of interlocutors connected by family ties; its main features are the absence of the official regulation,
consecution of the communicative moves’ transmission, dependence on the gender, age and status-role configuration. The
emotionally marked lexemes in the English parental discourse are verbalized according to the addresser-addressee configuration of the speakers’ roles «PARENTS–CHILDREN» and «GUARDIAN–WARD». The emotionally marked lexemes, which are
used to describe feelings and to render the emotional shades in the evaluation of things, people and deeds, are called expressives. The expressives in the addresser-addressee configuration of the speakers’ roles «GUARDIAN–WARD» are verbalized
mostly by the vulgarisms, abusive vocabulary, colloquialisms, synonymic variants of the vocabulary of common use in the
negative meaning. The expressives in the addresser-addressee configuration of the speakers’ roles «PARENTS–CHILDREN»
are verbalized mostly by the diminutives and the method on words’ making with the help of diminutive suffixes.
Key words: parental discourse, emotionally marked lexemes, the addresser-addressee configuration of the speakers’
roles, verbalization.
Особенности вербализации эмоционально-окрашенной лексики в англоязычном
парентальном дискурсе
В статье речь идет об эмоционально-окрашенной лексики в современном англоязычном парентальном дискурсе
и особенностях ее вербализации зависимо от конфигурации ролей коммуникантов.

© О. В. Бровкіна, А. О. Міщенко, 2016

26

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Ключевые слова: парентальный дискурс, эмоционально-окрашенная лексика, конфигурации ролей коммуникантов, вербализация.

Парентальний дискурс є складовою соціального життя та презентує комунікацію пов’язаних сімейними зв’язками
осіб, основними ознаками якої є відсутність офіційної регламентації, порядку передачі комунікативних ходів, залежна від
статі та віку статусно-рольова конфігурація.
У лінгвістиці відбувається комплексне дослідження комунікативних стратегій та тактик парентального дискурсу [2;
6], вивчається специфіка розмовної мови родини [1], встановлюється вікова і ґендерна диференціація тактико-стратегічних конфігурацій [4; 8], аналізуються невербальні засоби родинної комунікації [9].
Інтегрування гуманітарних та соціальних дисциплін і розширення сфери інтересів лінгвістичних студій переорієнтовує сучасні мовознавчі студії у напрямку дискурсивного аналізу та засвідчує нагальну потребу вивчення засобів омовлення експресивності у парентальному типі дискурсу як контекстуалізованому спілкуванні, що й визначає актуальність
поданого дослідження.
Об’єктом дослідження виступає емоційно-забарвлена лексика у парентальному дискурсі відповідно до адресантноадресатних конфігурацій «ОПІКУНИ – ПІДОПІЧНІ» та «БАТЬКИ – ДІТИ». Предметом дослідження є лексико-стилістичні та ситуативні особливості вживання емоційно-забарвленої лексики в англомовному парентальному дискурсі.
Парентальний дискурс представляє собою тип особистісно-орієнтованої комунікативної взаємодії у сімейно-побутовій сфері і характеризується статусною асиметрією, що зумовлена соціальною, віковою та рольовою нерівністю учасників
спілкування. Поданому типові комунікації притаманними є неформальність та емоційність (позитивна і негативна).
Мовленнєва діяльність людини – це рольова мовленнєва діяльність. В процесі спілкування мовці є носіями сукупності
певних соціальних ролей [10]. Соціальна роль – це форма поведінки людини у суспільстві, яка визначається її положенням
у певній соціальній групі (батько, син, опікун, …) [7].
Експресивними є виражальні засоби мови, наділені почуттєвістю, емоційністю. Вони надають висловлюванню певного колориту, тональності. Залежно від мети і життєвої ситуації мовлення буває емоційно нейтральним або урочистим,
офіційним, фамільярним, інтимно-ласкавим, гумористичним, сатиричним або й саркастичним [5, с. 89]. У своїй більшості
слова виконують оцінно-експресивну функцію, завдяки якій у семантиці слів можуть бути закладені почуття радості, захоплення, ніжності, незадоволення, обурення, глузування тощо. Емоційно забарвлені лексеми, які слугують для опису почуттів, а також для передачі емоційних відтінків в оцінці явищ, подій, людей, називають ексресивами (експресемами) [3].
Експресія в парентальному дискурсі виявляється лексично, коли корінь слова містить позитивний чи негативний семантичний заряд, або за допомогою словотворчих афіксів, які механічно «прищеплюють» слову нові відтінки.
За допомогою внутрішньосистемних (інґерентних, фонових, словникових, парадигматичних [11]) експресив
комунікант-член родини повідомляє позитивну або негативну інформацію. Поданий вид експресив використовується в
андресантно-андресатній конфігурації «ОПІКУНИ – ПІДОПІЧНІ» у вигляді вульгаризмів:
(1) STEPMOTHER: «Give me money, brat, pack rat!»
TIM: «But I wanted to buy…»(Rowling).
Емоційну експресію у дискурсивному фрагменті № 1 підкреслюють вульгаризми «brat» та «pack rat», які також розцінюються як лайлива лексика. Лексеми такого типу показують, що мовець не дотримується загальних норм комунікації,
а тому емоції переважають над розумом.
Контекстуальні (адґерентні, синтагматичні [3]) експресиви слугують для вираження експресії лише у відповідному
контексті:
(2) STEPMOTHER: «Viper, come here! Hurry!»
TIM: «But I haven’t done this» (Rowling).
Лексема «viper» – негативна контекстуальна метафорична експресива, яку використовує мачуха для образи пасинка
та передачі своїх найгірших емоцій.
Підбір синонімічних варіантних відповідників до загальновживаних слів також слугує засобом вираження емоцій:
(3) AUNT MARGE: «Don’t you smirk at me! I hoped school would knock some manners into you». She took a large gulp of
tea, wiped her mustache, and said: «Where is it that you send him, again, Vernon?»
UNCLE VERNON: «St. Brutu’s. It’s a first rate institution for hopeless cases» (Rowling).
Просторічна лексема «smirk» використана комунікантом-ОПІКУНОМ для передачі емоцій. Подана одиниця – синонімічний варіант для загальновживаного слова «smile». Мовець використовує синонімічний варіантний відповідник «take
a gulp» і «mustache» для передачі несерйозного ставлення до комуніканта-ПІДОПІЧНОГО. Інтерактант-ОПІКУН називає
підопічного Гаррі «hopeless case», що свідчить про мізерне становище дитини у сім’ї.
Парентальному дискурсу притаманними є невимушеність, спонтанність, ситуативна зумовленість [2], тому розмовний
стиль є основним в комунікації поданої конфігурації.
Для конфігурації «ОПІКУНИ – ПІДОПІЧНІ» характерними є стилістично знижені, просторічні слова, що іноді перебувають за межами літературної норми. Прикладом слугує фрагмент комунікації опікунів з негативним описом їхньої
підопічної з відомого роману Гюго «Les Miserables».
(4) STEPFATHER: «The creature» is growing and «eating». Let her not bother me, or I’ll fire her brat right into the middle
of her secrets.
STEPMOTHER: «The devil!» Don’t let’s allow the child to go. This lark is going to turn into a milch cow. I see through it.
Some ninny has taken a fancy to the momsie (Huho).
Дискурсивний фрагмент № 4 містить у собі майже всі засоби вираження розмовного стилю у парентальному дискурсі.
Лексеми «creature», «brat» і вираз «the devil!» відносяться до лайливої лексики. У поданому контексті слово «creature» зовсім не передає абстрактне поняття створіння, а конкретно виражає різко негативне ставлення опікунів. Вираз «the Devil!»
вжитий не для охарактеризування особи, а для яскравого підсилення вербального вираження емоцій комуніканта. Слова
«lark» та «ninny» представляють просторічну лексику, яка використана для негативного оцінювання. У поданій ситуації
спостерігається утворення синонімічних варіантів для загальновживаних слів. Наприклад: «fire» вжито замість «kick», а
вираз «take a fancy» замість «fall in love». Поданий прийом використаний комунікантом-ОПІКУНОМ для підсилення експресії. Цікаво те, що слово «momsie» утворене додаванням демінутивного суфікса –іе, що позначає пестливе ставлення
мовця до особи. У поданому контексті слово «momsie» характеризується згрубілістю.
У конфігурації «БАТЬКИ – ДІТИ» емоційність виражається словотворчими засобами:
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(5) MOTHER: «Dinky Duddydums, don’t cry, Mummy won’t let him spoil your special day!» – she cried, flinging her arms
around her sonny.
SON: «I… don’t… want… him… t-t-to come!» Dudley yelled between huge, pretend sobs. «He always sp- spoils everything!»
(Rowling).
У фрагменті № 5 відразу впадає в очі суфікс –у (Dinky, Duddydums, Mummy, sonny). Поданий демінутивний суфікс перетворює звичайне слово на емоційно-забарвлену лексему. Він виражає пестливе та лагідне ставлення комуніканта-матері
до мовця-сина.
(6) MOTHER:»There’s more in the frying pan, sweeetums,» said Aunt Petunia, turning misty eyes on her massive son. «We
must build you up while we have got the chance».
SON: «I don’t want to eat!» (Rowling).
Лексема «sweetums» передає зменшено-пестливе значення і утворюється за допомогою суфікса –um до основи sweet.
Емоційно-забарвлене означення «massive», висловлене не комунікантом-ДИТИНОЮ, а інтерактантом-мамою, що показує
її негативну оцінку. Вираз «build up» – синонімічний варіант для загальновживаного слова «feed».
(7) SON: «Don’t leave me!»
MOTHER: «Never! Detach! You are ready, my sunshine! Detach! Detach!» (Rowling).
Звертання «sunshine» слугує яскравим прикладом лагідного ставлення матері до сина, бо навіть сама лексема «sun»
викликає теплі та позитивні почуття. Подане звертання утворене складанням основ, які в результаті поповнюють словник
новою метафоричною лексемою.
Тема родинних відносин в конфігурації «БАТЬКИ – ДІТИ» яскраво змальована не тільки в серії книг про Гаррі Поттера, але і в ряді інших художніх творів. Наприклад, у казково-фантастичній повісті «Tim Thaler, or the Traded Laughter»
у головного героя Тіма помирає батько і він залишається зі скупою мачухою та її сином. У творі спостерігається різке
протиставлення у спілкуванні матері з сином та з пасинком:
(8) MOTHER: Who’s done this, honey? – stepmother shouted at the top of her lungs, having seen a blood on her sonny’s hand».
SON: «It’s Tim, he pushed me!» (Rowling).
За допомогою демінутивного суфіксу –у в лексемі «sonny» відразу стає зрозумілим, що комунікант-мати навіть занадто опікується своїм рідним синочком і готова покарати кривдника, а вираз «shouted at the top of her lungs» тільки підтверджує цю думку.
Отже, основним в адресантно-адресатній конфігурації «ОПІКУНИ – ПІДОПІЧНІ» є негативне ставлення мовця-ОПІКУНА до комуніканта-ПІДОПІЧНОГО. Це виражається численними вульгаризмами, лайливою, просторічною лексикою,
синонімічними варіантами загальновживаних слів із негативним забарвленням. У конфігурації «БАТЬКИ – ДІТИ» переважають зменшено-пестливі слова та прийом творення слів за допомогою демінутивних суфіксів.
Подальше дослідження англомовного парентального дискурсу передбачає аналіз особливостей синтаксичної будови
при конфігураціях «ОПІКУНИ – ПІДОПІЧНІ» та «БАТЬКИ – ДІТИ».
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НЕНАДЕЖНЫЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
Статья посвящена описанию особенностей речи повествователей-убийц в англоязычной художественной литературе. Такие повествователи считаются ненадежными, т.к. они намеренно когут искажать факти и события, а
также перекладывать вину на другого человека.
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НЕНАДІЙНІ ОПОВІДАЧІ У АНГЛОМОВНІЇ ХУДОЖНІЇ ПРОЗІ
Статтю присвячено особливостям мови оповідачів-вбивць у англомовній художній літературі. Таки типи оповідачів вважаються ненадійними. Вони навмисно викривляють факти та події, а також перекладають провину на
іншу людину.
Ключові слова: ненадійні оповідачі, наратор, англомовні художні твори.
UNRELIABLE NARRATORS IN ENGLISH PROSE
The article focuses on the peculiarities of unreliable narrators in English prose, deviations in their speech. It also touches
upon the problem of the main characters’ speech in the novels of Agatha Christie «The Murder оf Roger Ackroyd» and James
Hadley Chase «Come Easy – Go Easy» and in the tale «The Tell-Tale Heart» by Edgar Allan Poe. Narrative in these novels
and the tale is presented through narrator’s point of view and is characterized by all kinds of different deviations.
The present stage of linguistic research is characterized by an increased interest towards the problem connected with the
study of peculiarities of narrators’ speech and its typical deviations in English prose.
Despite the fact that the study of the problem was investigated by many scientists, the main types of deviation from the
norms of literary language and standard deviation were not considered. The problems of deviations in narrator’s speech are
still discussed by a lot of influential scientists.
The relevance of the chosen topic represents the description of the characteristics of narrators’ speech and its standard
deviations: phonetic, grammatical and syntactical used in the language of the main characters. The use of the typical deviations in narrators’ speech plays an important role in literature. The aim of our article is to determine the stylistic peculiarities
and syntactical deviations from the literary norm in the speech of the main characters.
On the whole, the choice of the vocabulary depends on the theme of the novel, type of the narrators, and the environment
of the characters, through whose point of view the story is presented.
The choice of unreliable narrators helps the authors to broaden the readers’ outlook, to see the world from unexpected angles.
The results of the research can serve as a theoretical and practical basis for further study of the peculiarities of unreliable
narrators’ speech and its typical deviations.
The prospects of investigation are to describe the peculiarities of other unreliable narrators in English literature.
Key Words: unreliable narrators, narrator, English fiction.

Цель статьи – описать особенности речи ненадежных повествователей, ведущих повествование в англоязычной художественной прозе. Задача заключается в выявлении их общих и специфических характеристик.
Объектом исследования послужили англоязычные произведения американских авторов Э. А. По «Сердце – обличитель» и Дж. Х. Чейза «Легко приходят – легко уходят», английского писателя Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда»
и канадского автора М. Этвуд «Она же «Грейс»».
Лингвостилистические и композиционные особенности любого повествования в значительной степени обусловлены
модификацией повествователя, т.е. тем, кто по воле автора выступает в роли рассказчика. Для художественного произведения выбор повествователя имеет чрезвычайно важное значение, именно это определяет повествовательную перспективу произведения и его речевую организацию.
Многие авторы произведений художественной литературы изображают в качестве повествователей так называемых
аномальных личностей (преступников, убийц и т.д.). Передача функции нарратора подобным персонажам обусловлена
стремлением автора показать мир не таким, каким его воспринимают обычные люди. Необычный, остраненный взгляд на
происходящее встречается в произведениях, где нарраторами выступают убийца либо преступник (например, в романах
А. Кристи «Убийство Роджера Экройда», М. Этвуд «Она же «Грейс»» и Дж. Х. Чейза «Легко приходят – легко уходят» и
в рассказе Э. А. По «Сердце – обличитель»).
В научной литературе рассказчиков, оказавшихся убийцами, иногда называют ненадежным повествователями (см.
например, Booth [1]). Их ненадежность заключается в том, что они намеренно могут искажать факты и события, а также
перекладывать вину на другого человека, чтобы не быть раскрытым или не признаться самому. По мнению К.Н. Атаровой
и Г. А. Лесскиса, cитуация, когда повествователь сам оказывается преступником, парадоксальна. Детальный психологический самоанализ повествователя, мотивирующего свое поведение, создает «эффект оправдания» [2, c. 349–350].
Л. В. Борисова также разделяет повествователей на надежных reliable и ненадежных unreliable [3, c.49]. Ненадежность, по мнению М. В. Кашубы, основывается не на личных качествах рассказчика как вымышленной фигуры (характер,
искренность, любовь к правде), а имеет онтологическую основу положения рассказчика в повествовании. Присутствие такого персонажа-повествователя в мире вымышленных персонажей и его личность, которая физически определена, ведут
к ограничению области его восприятия и знаний. По этой причине, он может иметь только узко субъективный и поэтому
лишь условно обоснованный взгляд на описываемые события. Всезнающего рассказчика не существует [4, с. 47–48].
Речь повествователей-убийц и преступников зачастую очень эмоциональна:
Then I remembered the sound the crowbar had made as Roy had slammed it down on Cooper’s head. It had been a terrible
blow: made terrible by a viciousness I hadn’t expected to be in Roy.
I experienced a sudden feeling of sick fear. What had happened to Cooper? Had Roy killed him? [5, p. 27]
Приведенная выше иллюстрация свидетельствует о повышенном эмоционально-психическом состоянии рассказчика
в момент ограбления, о чем свидетельствует повтор прилагательного terrible и интонационное оформление (вопросительные предложения, пунктуация).
В речи ненадежных нарраторов, отмечаются существенные расхождения по индексу сложности. Полученные данные свидетельствуют о том, что самый высокий индекс сложности зафиксирован в речи нарратора из романа Дж. Чейза
«Легко приходят – легко уходят» (1,4). Самый низкий индекс сложности наблюдается в речи нарратора из произведения
А. Кристи «Убийство Роджера Экройда» (0,6), где синтаксическое усложнение идет по линии увеличения количества не
сочинительных, а подчинительных структур (72%).
На основании полученных данных по целям коммуникации можно сделать вывод о диверсификации проявлений эмоций в зависимости от типа нарратора. Различия в возрасте героев порождают и различия их реакции на происходящее.
Обращает на себя внимание разница полученных результатов анализа предложений по целям коммуникации в романах Дж. Чейза «Легко приходят – легко уходят» и А. Кристи «Убийство Роджера Экройда». Нарраторами в обоих произведениях являются нарушители закона: преступник, совершивший кражу, и убийца. При этом эмоциональность второго выражена ярче, чем первого. В речи первого нарратора 0,1% всех предложений восклицательные и 0,3% – вопросительные,
а в речи второго – 1% и 4% соответственно. Это объясняется волнением и тревогой персонажа, который беспокоится, что
его раскроют и обвинят в совершении преступления и убийств, которых он не совершал. Преступник, ведущий повество-

Серія «Філологічна». Випуск 61

29

вание в романе А. Кристи, напротив, является убийцей, и хотя он все рассчитал, его периодически охватывает волнение.
Лексикон нарратора-преступника Чета Карсона в романе Дж.Х.Чейза «Легко приходят – легко уходят» представлен
как разговорной лексикой (chic, piker, to ditch, to chuck), так и исторической: mandarin – мандарин, китайский чиновник;
библейской: Jezabel – Иезавел, распутная, наглая женщина. Чет – специалист по сейфам, речь которого изобилует техническими терминами (peeling machine, ear-splitting blasts), наименованиями инструментов (tool kit, pick-axe).
Нарратор из рассказа Э. По «Сердце – обличитель» приближен во времени к описываемым событиям. Повествователя,
совершившего убийство старика, преследуют слуховые галлюцинации – ощущение биения сердца убитого. В итоге, он
сознается в содеянном, показывая, где находится тело: True! – nervous – very, very dreadfully nervous I had been and am; but
why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses – not destroyed – not dulled them. Above all was the sense
of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, am I mad? [7, p. 233].
«Villains! « I shrieked, «dissemble no more! I admit the deed! – tear up the planks! – here, here -! – it is the beating of his
hideous heart!» [7, p. 240].
Еще одним примером ненадежных повествователей является служанка Грейс Маркс, ведущая повествование в романе М. Этвуд «Она же «Грейс»», которая обвиняется в жестоком убийстве своего хозяина и его беременной любовницыэкономки. Ей всю жизнь предстояло провести в тюрьме и сумасшедшем доме. Адвокат сумел доказать присяжным, что
она слабоумная, что спасло ее от виселицы. Автор произведения предлагает свою версию истории о самой известной
канадской преступнице.
Проанализировав все разновидности композиционно-речевой формы «описание» на примере исследуемых произведений, мы пришли к выводу о том, что в речи ненадежных повествователей портретные описания занимают больший объем,
чем пейзаж и интерьер. В фокусе рассказчика чаще находится описание внешности персонажей, что составляет около 80%
всех описательных фрагментов.
Детальность и субъективная оценочность – лидирующие черты этой композиционно-речевой формы в речи повествователей. Следующий пример из романа А.Кристи «Убийство Роджера Экройда» представляет собой описание интерьера:
The study was a comfortable compartment. Bookshelves lined on wall of it. The chairs were big and covered in dark blue leather. A
large desk stood by the window and was covered with papers neatly docketed and filed. On a round table were various magazines
and sporting papers. [6, p.34-35] Описание интерьера в данном примере является очень важным моментом, т.к. рассказчик
акцентирует внимание читателя на деталях, которые помогут в дальнейшем раскрыть преступление.
Нетрадиционные (аномальные) персонажи-повествователи (особенно это касается преступников и убийц) чаще являются ненадежными, чем традиционные повествователи. Именно, прибегнув к приему показа мира через восприятие
ненадежных повествователей, автор достигает обновленного взгляда на все давно знакомое и обыденное, происходит размывание смысловых границ «описания мира», ломаются шаблоны восприятия. Автор, вводя ненадежного повествователя,
добивается показа иной картины мира, иной логики, иной системы взаимоотношений.
Ненадежных повествователей объединяет необычный взгляд на происходящее.
Особенности речи этих повествователей обусловлены их происхождением, жизненным опытом, уровнем образования
и вариациями человеческой психики.
Интересным представляется сопоставление лингвостилистической организации речи повествователей-преступников
в разных литературах, с целью выявления особенностей, присущих английской литературе.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕКСПРЕСИВНОСТІ
В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ
У статті висвітлено функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті. Обґрунтовано, що текст – це динамічний об’єкт, у якому представлена тісна взаємодія між автором і читачем.
Наголошено на тому, що засоби експресивності здатні не тільки збагачувати мікроконтексти новими смисловими
відтінками, чіткіше виявляти ознаку предмета чи явища, сприяти емоційно-оцінному осмисленню дійсності, а й
динамізувати пізнавальний процес, полегшувати сприйняття найскладніших моментів тексту, надаючи науковому
викладу відкритості і доступності.
Ключові слова: експресивність, функції засобів експресивності, тропи, художні засоби, стійкі сполучення слів,
заголовок тексту.
the functional loads of expressive means in the scientific texts
This article highlights the functional loads of expressive means in the scientific texts. It is proved that a text is a dynamic
object, which provides close interaction between an author and reader. The article stresses that the expressive means not
only enrich microcontext with new meaning shades, clearly identify a sign of an object or phenomenon, promote emotion and
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evaluative understanding of reality, and to fasten cognitive process, facilitate perception the most difficult points in the text,
so that scientific exposition becomes more open and accessible for a reader.
Key words: expressiveness, functions of the expressive means, artistic means, word phrases, article.
функциональная нагрузка средств экспрессивности в научно-техническом
тексте
В статье раскрывается функциональная нагрузка средств экспрессивности в научно-техническом тексте. Исследован текст как динамический объект, в котором активно взаимодействуют автор и читатель. Определены
средства экспрессивности, что не только обогащают микроконтекст новыми смысловыми оттенками, более чётко актуализируют признаки предмета или явления, способствуют эмоционально-оценочному осмыслению действительности, но и динамизируют познавательный процесс, облегчают восприятие сложных моментов текста, в
результате чего научное изложение становится более открытым и доступным.
Ключевые слова: экспрессивность, функции средств экспрессивности, тропы, художественные средства,
стойкие словосочетания слов, заглавие текста.

У новітній дослідницькій парадигмі текст розглядають не як статичне утворення, а динамічний об’єкт, у якому представлено широкий простір для виявлення намірів автора, втілення його задуму, творчого потенціалу та активного впливу
на читача. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення тих мовних та позамовних засобів, що пов’язані з
експресивністю висловлювання та увиразненням наукового викладу.
Кожен текст має свої стильові особливості. Експресивні елементи представлено різною мірою. У сучасному науковотехнічному тексті емотивність, образність, оцінність належать до периферійних стильових рис. Однак це ті важливі засоби, що здатні експлікувати «присутність» автора в тексті, пожвавити діалог із читачем, пришвидшити процес кодування
і декодування інформації. Сучасний науково-технічний текст тяжіє до стереотипності висловлювання, викладу дослідницького матеріалу за певним алгоритмом і схемою, інформаційної щільності, економії мовних засобів, обмеження синонімії. Це, з одного боку, результат домінування об’єктивного та раціонального над суб’єктивним і почуттєво-образним,
з іншого – вплив книжної традиції. Саме вона, на нашу думку, накладає штучні стильові рамки, обмежуючи закономірне
і природне виявлення експресивної функції мови. Звуження простору використання експресивних елементів не тільки
схематизує, знеособлює мовлення автора, а й зменшує виразність викладу, відсторонює від читача. Пріоритетом формування сучасного науково-технічного дискурсу є, безперечно, українська традиція, яка, на думку Н. В. Зелінської, полягає
в цілеспрямованому вихованні авторів-науковців, здатних писати естетично вражально [1].
Мета статті – виявити комплекс комунікативно-прагматичних складників наукового викладу, які засвідчують пошук
виразної та лаконічної форми представлення нових знань і результатів дослідження. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 1) проаналізувати в сучасних технічних текстах елементи, що надають викладу репрезентативності
з погляду поетики; 2) визначити особливості функціонування виражальних засобів та способи введення їх до наукових
текстів; 3) обґрунтувати доцільність використання інструментарію увиразнення в сучасному науково-технічному дискурсі.
Джерельна база дослідження – «Геологічний журнал» (№ 1, 2 за 2013 р.), «Геолог України» (2003– 2013 рр.).
Експресивність як мовознавче поняття було об’єктом вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників (Г. М. Дядюра, Н. В. Зелінська, В. А. Маслова, С. Л. Ністратова, О. П. Сковородников, В. М.Телія та ін.). Учені акцентують на тому,
що експресивність – інтерпарадигмальна категорія, яка належить одночасно стилістиці, семантиці і прагматиці мовлення
[7, с. 6]. Це поняття також тісно пов’язане зі семантикою та риторикою.
Експресивність, на думку В. М. Телії, – це деавтоматизоване мовлення, яке надає висловлюванню незвичайності і виразності звучання [7, с. 11]. Цьому сприяє виокремлення лінгвоодиниць із загального потоку та посилення сигналу, який
вони передають. Саме ці чинники й зумовлюють потужний вплив на реципієнта.
Дослідники акцентують і на тому, що експресивність пронизує когнітивну і поведінкову сфери людини – інтелектуальну, емоційну, вольову. В. А. Маслова наголошує: «Експресивність змінює емоційний стан носія мови, впливаючи
таким чином на його цілеспрямовану діяльність» [2, с. 12]. Серед арсеналу засобів – емотивність, образність, оцінність,
стилістична маркованість.
На думку вчених, експресивність – поліфункціональне явище, основне навантаження якого полягає в тому, щоб сприяти комунікації, стимулювати увагу читача, імітувати миттєвість творчості, демонструвати перед аудиторією роздуми і
хід думок автора, заохочуючи до цього процесу читача [3].
Поняття «експресивність викладу» набуло особливої актуальності у зв’язку з дослідженням сучасного українського
наукового стилю, який, на думку дослідників, переживає передкризовий стан і вимагає певного оновлення, реформування
[1; 4]. Науковий текст, як зауважує П. О. Селігей, не повинен залишатися «річчю в собі», а має дійти до найширшого кола
фахівців» [4, с. 175]. Сучасному ж науковому стилю «бракує ясності, приступності, читабельності» [4, с. 175], і практика
сьогодення «жорстко декларує та однозначно репрезентує невиразні, принципово знеособлені тексти» [1].
Експресивність, на нашу думку, є тим важливим чинником, який здатний пожвавити виклад у науково-технічному
тексті, розширити його комунікативні межі, активізувати творчий співпроцес автора і читача, зробити текст «гуманізованим» (термін Н. В. Зелінської), відкритим. Емоційно-оцінна і стилістична виразність істотно впливають на швидкість
та ефективність наукової комунікації. Дослідження фактичного матеріалу засвідчує, що експресивність у науково-технічному тексті представлено на різних рівнях. Потужний комунікативно-прагматичний потенціал і яскраву експресивну
маркованість мають насамперед тропи, художні засоби, стійкі сполучення слів.
У науково-технічному тексті особливе місце належить метафорі. Цей троп є важливим чинником творення та розвитку
термінології, зокрема геологічної: Український щит (Український кристалічний масив), осадовий чохол, луска (лусочки)
графіту, крило антикліналі, крило потужних відкладів, покрівля майкопу, підошва олігоцену, хвости збагачення, зерна
важких мінералів, кристалічний фундамент та ін. Так, унаслідок метафоризації елемента одягу виникли термінологічні
значення:біотитова облямівка, ривчаста облямівка, облямівка кумінгтоніну, облямівка навколо піротину, складні зональні облямівки, корозійні облямівки, суцільні облямівки тощо. Слово «пастка» набуло спеціального, технічного значення:
частина пласта-колектора, умови залягання якого забезпечують можливість накопичення і тривалого збереження нафти
і (або) газу. Для найменування нових понять суттєвою стала ознака (функціональна й зовнішня схожість), на основі якої
відбулося перетворення початкових значень, як-от: облямівка – «вишивка або смужка тканини, хутра на краях одягу, взуття для оздоблення»; пастка – «місце, з якого немає виходу»; луска – «тверді, щільно припасовані одна до одної пластинки
у хребетних тварин»; чохол – «покриття для захисту предмета від пошкодження».
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Потужне семантичне поле в науковому тексті створюють образні метафори: «Людство впритул наблизилось до енергетичного голоду»; «сутінок нафтової промисловості»; «дно колодязя, з якого людство черпає нафту», «зубожіння
надр», «відмирання нафтової промисловості», «виснаження запасів нафти». Функція таких (поодиноких, щоправда)
метафоричних вкраплень – не лише пошук виразної форми, а й апеляція до читацької кмітливості, інтуїції.
Щоби підкреслити характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, автори вживають також епітети,
що збагачують мікроконтексти новим емоційним чи смисловим нюансом: ключовий суб’єкт графітовидобувної галузі,
колосальні ресурси метану, резонансні заяви про наближення енергетичної кризи, чільні умови утворення, впевнене розчленування, гігантські запаси, перспективний шлях тісного інтегрування, інвестиційно привабливі родовища, об’ємна
характеристика, живучий міф у нафтовій геології, молоді нафтові родовища світу.
Як відомо, персоніфікація сприяє поетичному сприйняттю довколишнього світу. Уподібнення неживих явищ, предметів до людей загалом притаманне українській ментальності, з погляду якої природа є жива. Прикметною в цьому сенсі
є назва наукової статті «Геракліти – свідки глибинної палеодегазації в південно-східній частині Паратетісу», де осадовоендогенні продукти ототожнено з живими особами.
Ще одним важливим засобом експресивності в науково-технічному тексті є фразеологізми (фразеологічні зрощення,
єдності, сполучення). Смислові асоціації, що лежать в основі фразеологічних значень, здатні сприяти емоційно-експресивному осмисленню дійсності. Тож подекуди виявляємо такі складники на фразеологічному рівні: 1) міжстильові стійкі звороти: загальна картина будови розрізів (пор.: загальна картина будови Всесвіту, загальна картина подій, загальна
картина еволюції світу), необхідність звикнути до думки; 2) фразеологізми книжного характеру: набуває важливого значення, регіон становить інтерес, породи становлять промисловий інтерес, проблеми, які потребують нагального вирішення, кінцева мета – відкриття родовищ корисних копалин; 3) фразеологічні сполучення: спроби зазнали невдачі (пор.:
зазнати поразки, зазнати втрат); 4) образно-виразні стійкі сполучення слів: схеми нового покоління, широким фронтом
споруджують атомні електростанції (повсюди, у значних масштабах), поклад руйнується з плином часу, на перше місце
виходять малопроникні пісковики та сланці, важливим кроком є досвід комбінату в збагаченні окиснених руд.
Давати емоційну оцінку позначуваному можуть і ті означення, які автор вважає найбільш адекватними для того чи
того контексту: гігантські запаси, колосальні ресурси метану, чільними є умови утворення, ключовий суб’єкт графітовидобувної галузі, – прикметники «гігантський», «колосальний», «чільний», «ключовий» порівняно з домінантами синонімічних рядів («великий», «головний») позначені відтінком експресивності. Нанизування семантичних синонімів, що різняться смисловими відтінками, чіткіше виявляють ознаку, як-от: комплексна, об’ємна характеристика («який становить
комплекс чого-небудь» + «великий за розміром»). Іноді назви ознак відбивають процес уособлювання: риси, властивості
людей переносять на абстрактні поняття чи неживі предмети: концентрати мають гарну якість, живучий міф у нафтовій геології, нафтові родовища світу є дуже молодими, інвестиційно привабливі родовища. За аналогією до історичних
періодів («кам’яна доба», «залізна доба») утворено назву «нафтова доба» на позначення короткого періоду (не більше ніж
200 років), коли людство цілком залежатиме від нафти.
Іноді першим знаком образного вживання є графічне зображення в лапках, коли автори виокремлюють у контексті
незвичайні, з їхнього погляду, мовні засоби: Межі літостратигічних підрозділів «січуть» синхронні поверхні, Більшість
питань та суперечностей виникає саме на «стиках» виробничого циклу, Характерною особливістю є «розмазування» в
часі амплітуд коливань, В інтерпретаційному відношенні товща фактично «сліпа», Такі газоносні тонкошаруваті пачки
отримали в літературі образну назву «листового пирога».
Експресивність викладу в науково-технічних текстах зумовлена використанням інтертекстуальних маркерів. Цитування, посилання, алюзія інтенсифікують насамперед аргументаційну базу тексту. Інтертекстуальні маркери надають висловлюванню поняттєво-образного та оцінного обрамлення, посилюючи у такий спосіб експресивність викладу, як-от: «Коли
б армія Юлія Цезаря чи Олександра Македонського мала сучасну техніку, то світові запаси нафти були б вичерпані давно»; «кількість нафти, яку може продукувати вся органіка земної кулі, можна зобразити у вигляді плівки товщиною 2,5
мм, що рівномірно покриває всю поверхню планети Земля»; У. Пратт доходить висновку, що розвідник нафти повинен
бути поміркованим і не надто освіченим, бо висока компетентність робить геолога нездатним для розвідування нафти.
Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті багатоаспектне. За допомогою них
автор апелює не тільки до почуттєво-емоційної сфери читача, а й до раціонально-поняттєвої. Науковець «допомагає»
реципієнтові якнайповніше декодувати інформацію. Автор, передбачаючи можливість двозначності висловлювання, а
також потенційну потребу в додатковій пошуковій роботі читача, випереджає виклад. Важливим засобом увиразнення викладу є уточнення і доповнення, наприклад: пошуки, розвідка та розробка родовищ корисних копалин (рудних, нерудних,
особливо вуглеводнів)...; тіла-системи будь-якої породи (тектонічної, екстатичної, кліматичної, еолової, комбінованої)...; формування породно-шаруватих систем (геологічних об’єктів)...; кременисті мікрофосилії (дінофлагеляти,
діатомеї, радіолярії, губки) використовують менше...; подрібнена, або дезінтегрована, руда.
Виразність науково-технічного викладу значною мірою залежить і від розташування експресивного елемента в тексті.
Актуалізуючись у сильній позиції, цей засіб здатний визначати напрям розгортання комунікативної взаємодії між автором
і читачем.
Обов’язковою частиною тексту, що в найбільш сконденсованій формі представляє основний зміст повідомлюваного,
є заголовок. На думку Т. Токаревої, це перший знак твору; актуалізація категорії проспекції і прагматичності починається
саме з назви [6]. З комунікативно-прагматичного погляду заголовок покликаний задовольняти сучасні пошукові потреби
читача в певній галузі науки, динамізувати пізнавальний процес, сприяти пришвидшенню отримання необхідних знань,
надаючи реципієнту чіткішу і зрозумілішу інформацію про явища, процеси та їх диференційні ознаки. Експресивний заголовок здатний виокремити наукову розвідку з-поміж інших, привабити увагу читача. Це особливо актуально у зв’язку з
розширенням інформаційного потоку, збільшенням кількості наукових праць. Заголовок тут виконує рекламну функцію.
Розгляньмо приклади: Ходіння по муках, або До питання про приваблення інвестицій у гірничодобувну галузь України
(експресивності сприяє поєднання стилістично маркованого і стилістично нейтрального елементів у назві; ходіння по муках – фразеологізм, що означає низку тяжких випробувань, які наступають одне за одним [5]); Про сейсмічні дослідження
в Західному регіоні України – всебічно і переконливо (підкреслена суб’єктивна оцінність автора створює експресивність).
Виокремити заголовок емоційно та аксіологічно допомагають й інші засоби. Наприклад, назви статей «Ця нова «стара наука» – економічна геологія» та «За новими – старими правилами» сформульовано на основі художнього прийому
поєднання непоєднуваного – оксиморону. Експресивність актуалізує заголовок, у якому закодовано наратив: Історія про
те, як стати першим. «Укрвибухбуд». Емоційно вражальною є й назва, в основі якої є троп: Про деякі результати до-

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

32

сліджень, що розвивають ідею В. І. Вернадського про «газове дихання» Землі; Пам’яті великого геолога – головного «режисера» геологорозвідувальних робіт на вугілля в Україні; Кам’яне скерцо Карадагу (скерцо – невеликий музичний твір у
швидкому ритмі з підкресленим темпом [5].
Звернути увагу читача на певні явище чи процес допомагає й риторичне запитання. Розгляньмо приклади: Геосинкліналі – платформи чи тектоніка плит?; Абіогенна чи біоорганічна? (нотатки до конференції AAPGз походження нафти
в Калгарі). Основне комунікативно-прагматичне навантаження такого заголовка – зацікавити реципієнта проблемним
питанням, стимулювати до пошуково-дослідницької діяльності. Автор залучає читача до дискусії та аналізування проблемних моментів. Дослідник не постулює вже готових тез і не нав’язує від самого початку свого бачення того, як вирішити наукову проблему, а розширює екзистенційний простір для реципієнта (пор.: Метановий потенціал – критерій
надійності методів термодинаміки вугленосного масиву та Що заважає вагомим відкриттям у Східному нафтогазовому
басейні України?).
Щоб зацікавити читача темою наукового повідомлення, спонукати до подальшого ознайомлення з текстом, автор
може використовувати незвичні, на перший погляд, поєднання слів. Проаналізуймо приклад: «Віагра» пошукової ефективності геологічних робіт на Українському щиті в минулому і теперішньому. Цей заголовок свідчить про спрямований
намір автора посилити експресивний ефект висловлювання. Що ж цьому сприяє? Лексема «віагра» потенційно актуалізує
комплекс імпліцитних асоціативних значень, які налаштовують увагу реципієнта на сприйняття незвичного і такого, що
може становити табу. Однак основне її завдання в цьому контексті – посилити семантичне поле слова «ефективність».
За допомогою метафоричного перенесення автор наголошує на словах з позитивним значенням – «покращення», «підвищення», «результативність». Унаслідок цього лексема «віагра» набуває нового смислового звучання, стає яскравим експресивним засобом, що пожвавлює читацьку активність.
Тож сучасні дослідницькі розвідки спрямовано на виявлення тих ресурсів наукового викладу, які сприяли б «відкритості», доступності тексту для читача, активно залучали б реципієнта до співтворчості, зменшували б комунікативну
дистанцію між відправником і отримувачем інформації. Легкий для сприйняття й розуміння текст, побудований за вимогами логічності, змістовності, інформативності, врахування фактору адресата і, що важливо, – виразності, підвищує
ефективність представлення отриманих знань.
Одним із важливих засобів увиразнення викладу в науково-технічному тексті є представлення динаміки дослідницького пошуку. Шлях наукового пізнання різноаспектний, складний, часто передбачає розгляд багатьох можливих варіантів
вирішення проблеми. На нашу думку, показ дослідницького процесу сприяє тому, що текст стає відкритішим і доступнішим для читача, емоційно вражальним. Як стверджує П. Селігей, «ми наче безпосередньо стежимо за логікою відкриття,
бачимо пульсацію живої думки, стаємо свідками виникнення нової ідеї» [4, с. 182]. Тобто представлення динаміки дослідницького пошуку пожвавлює зацікавленість читача науковою проблемою, стимулює його до співтворчості та емпатії.
Складний і часом контроверсійний пошук розв’язання посталених науковцем завдань є більш цікавим для реципієнта, ніж
проста констатація фактів і вже готове представлення отриманих результатів. Розгляньмо приклади: ще більш заплутаною є ситуація з бічурськими гранітоїдами, насамперед через відсутність в літературі будь-якої інформації з цього
приводу; нам не вдалося з’ясувати взаємовідношення між описаними рудними ільменітовими норитами; оконтурити
межі родовища практично неможливо; склад мінералів визначався з допомогою мікрозондового аналізу, результати
якого автори мають намір опублікувати в окремій статті.
Отже, автор науково-технічного тексту – творча особистість, що, пізнаючи процеси і явища об’єктивного світу, представляє їх крізь призму мовної і позамовної систем, добираючи з-поміж арсеналу засобів найбільш доцільні. Засоби експресивності мають потужний прагматичний і виражальний потенціал. У геологічних розвідках вони представлені на різних рівнях – лінгвальному і екстралінгвальному (метафора, персоніфікація, епітет, стійке сполучення слів, цитування,
уточнення і доповнення, експресивний заголовок та ін.), виконуючи різні функції.
Засоби експресивності здатні не тільки збагачувати мікроконтексти новими смисловими відтінками, чіткіше виявляти ознаку предмета чи явища, сприяти емоційно-оцінному осмисленню дійсності, а й посилювати аргументованість висловлювання, полегшувати сприйняття найбільш складних моментів викладу, стимулювати увагу читача, демонструвати
читацькій аудиторії труднощі дослідницького пошуку. Образно, емоційно та оцінно обрамлюючи текст, засоби експресивності зменшують комунікативну дистанцію між автором і читачем, надаючи науковому викладу відкритості і доступності. Вважаємо, що геологічні розвідки становлять потенційний науковий інтерес із погляду вивчення представлених
експресивних засобів. Перспективним є також зіставлення різних науково-технічних текстів для виявлення найбільш експресивно маркованих.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування заперечення в англійській мові. З’ясовано, що
в англійській мові виділяють три засоби вираження заперечення: морфологічний, лексичний, граматичний. В ході
дослідження встановлено, що найпоширенішим засобом вираження заперечення є граматичний. Другим засобом за
частотою вживання є лексичний, а найменш вживаним є морфологічний засіб вираження заперечення.
Ключові слова: заперечення, засоби вираження заперечення, морфологічні засоби, граматичні засоби, лексичні
засоби.
Functioning of negation in the English language
The article is devoted to investigation of the functioning of negation in English. It was found that in the English language
there are three means of expressing negation: morphological, lexical, grammatical. It was investigated that the most common
means of expressing negation is grammatical. The second means for frequency of using is lexical means, and the least-used is
morphological means of expressing negation.
Keywords: negation, means of expressing negation, morphological means, grammatical means, lexical means.
Функционирования отрицания в современном английском языке
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования отрицания в современном английском языке.
Установлено, что в английском языке есть три средства выражения отрицания: морфологические, лексические,
грамматические. В ходе исследования выявлено, что самыми распространенными средствами выражения отрицания являются грамматические. Вторыми средствами по частоте употребления являются лексические, а наименее
применяемыми являются морфологические средства выражения отрицания.
Ключевые слова: отрицание, средства выражения отрицания, морфологические средства, грамматические
средства, лексические средства.

Вивчення заперечення в англійській мові є необхідною складовою вивчення мови, так як воно проявляється на усіх рівнях:
граматичному, лексичному, синтаксичному. Вивченню заперечення та засобів його вираження значну увагу в своїх дослідженнях приділяли такі відомі лінгвісти, як Б. Ільїш, Л. Бархударов, В. Бондаренко, Ю. Пассов, С. Шатілов, О. Єсперсен та ін.
Мета статті полягає у дослідженні функціонування заперечення у сучасній англійській мові.
Речення, як найменша та основна одиниця мовлення, виражає більш або менш завершену думку, складається зі слів
та словосполучень, об’єднаних граматично та інтонаційно. У реченні виражається ставлення мовця до фактів дійсності
у плані ствердження, заперечення, сумніву тощо [4, с. 10]. У сучасній англійській мові за способом творення є три типи
речень: стверджувальні (affirmative sentences), питальні (interrogative sentences) та заперечні (negative sentences).
У лінгвістиці та граматиці ствердження та заперечення є в опозиції один до одного. Стверджувальна форма використовується щоб висловити дійсність або істину, в той час як негативна форма висловлює неправдивість. Граматична категорія
пов’язана зі ствердженням та запереченням називається полярністю. Це означає, що речення, дієслівні фрази, сполучення
мають або позитивну або негативну полярність. Стверджувальні речення, як правило, не мають розпізнавальних знаків
полярності, у той час як у заперечних реченнях розпізнавальним знаком полярності є частка not.
Процес перетворення стверджувальних речень на негативні називається запереченням. Заперечення – це комунікативна операція, що відхиляє або коригує думку адресата. Найчастіше негативне висловлювання робиться, коли відповідне
ствердження було зроблено раніше. Заперечення є твердженням не існування, може бути спрямовано або на весь його
вміст або на зв’язок суб’єкта і предиката [1].
Для визначення способів і засобів вираження заперечення у сучасній англійській мові необхідно проаналізувати випадки його використання у мовленні. Слід зазначити, що існують різні підходи до класифікації засобів вираження заперечення. Так, дослідники Л. Бархударов та Д. Штелінг виділяють три способи вираження заперечення: негативні займенники
(nobody, anybody, nothing, none), негативні прислівники (never), негативні спілки (neither … nor, not … nor) [2, с. 289–291].
В. М. Бондаренко виокремлює наступні шість способів вираження: негативні афікси; негативні частки; негативні займенники і прислівники; негативні спілки; негативні прийменники; а також імпліцитний спосіб вираження заперечення [3].
Розенталь Д. дослідив, що для вираження заперечення існує ціла система мовних засобів. Це може бути вираження за
допомогою лексичних, фразеологічних, синтаксичних засобів того, що зв’язок між членами речення уважається реально
неіснуючим [5, с. 192–193].
Отже, для визначення засобів вираження заперечення у сучасній англійській мові необхідно простежити випадки вживання заперечення у синтаксичній структурі речення і виділити окремі морфологічні, лексичні і граматичні засоби. Так,
до морфологічного засобу вираження заперечення відноситься афіксація: префіксація і суфіксація. У словотворчих процесах англійської мови афіксація займає особливе положення. Негативні префікси та суфікси не утворюють нових частин
мови, префікси заперечного значення є найбільшою групою префіксів. Префікс un- дуже продуктивний і легко утворює
нові слова від різних частин мови. Префікс in- має варіанти il-, im-, ir-. Префікс mis- та dis- найчастіше утворює похідні
від дієслівних основ. Префікси counter-, anti- зберігають своє лексичне значення «проти». Щодо заперечних суфіксів, то
найуживаніший з них -less, -free. Негативні афікси в англійській мові приєднуються тільки до іменних основ.
Лексичним засобом вираження заперечення в англійській мові є вираження за допомогою дієслів з негативним значенням, а саме:to deny (заперечувати), to doubt (сумніватися), to fail (не зуміти, не впоратися), to refuse (відмовлятися).
Також цей засіб заперечення стосується і деяких іменників: failure (провал, крах), lack (нестача, брак). До негативних
прислівників відносять: hardly (ледве), scarcely (ледь), never (ніколи). Ці частини мови несуть у собі негативну семантику.
Граматичним засобом вираження заперечення в англійській мові виступає частка not, що може стояти при будь-якому
члені речення. Заперечна частка no, яка вживається перед іменником, прикметником і прислівником також виступає граматичним засобом вираження заперечення в англійській мові. У цьому зв’язку слід зазначити, що у сучасній англійській
мові трапляються випадки вживання подвійного або множинного заперечення, яке слугує для позначення більш ніж одного заперечення у реченні. Подвійне заперечення є комбінацією граматичного та морфологічного засобів заперечення. У
даному випадку два негатора (заперечення) можуть спокійно співіснувати у одному реченні, так як вони нейтралізують
один одного і в результаті ми отримуємо стверджувальне висловлювання.
© Л. П. Войналович, 2016
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У нашій статті ми дослідили особливості функціонування заперечення на основі твору англійської письменниці А.
Мердок «Замок на піску» [6]. Аналіз заперечних речень у даному творі свідчить, що найуживанішим засобом вираження
заперечення є граматичний. Другим засобом за кількістю вживання є лексичний. Наступним за кількістю вживання є морфологічний. Найменш вживаним є множинне заперечення, яке являється комбінацією граматичного та морфологічного
засобів заперечення.
Як було сказано раніше, граматичне заперечення – це вираження заперечення часткою not або no:
«She wouldn’t want to eat anyway» [6, с. 8].
«Don’t use that word at me!» said Nan [6, с. 10].
«If you wanted to waste money, why didn’t you ask him?» [6, с. 13].
«He could not now make his knowledge of her into love, he could not even make it into indifference» [6, с. 14].
«Although he now held no religious views, Mor had been brought up as a ethodist» [6, с. 10].
«There’s no point in having servants if you abandon the conventions» [6, с. 15].
Лексичним засобом заперечення у даному творі є:1) дієслова з негативною семантикою:
– to hate – to dislike smth very much: «Mor hated Nan’s mockery, even iwhen it was not directed against him» [6, с. 13].
«Nan hated eccentricity, which she invariably regarded as affectation» [6, с. 30].
– to fail – not to succeed in achieving smth: «And a storm raised by Demoyte with the purpose of changing the school statutes
on this point, so as to allow Mor to stand, failed of its object» [6, с. 29].
– to refuse – not to do smth that smone has asked you to do: «The women smiled and greeted each other, and Nan as usual
refused the glass of sherry which Demoyte as usual poured out and offered to her» [6, с. 45].
– to stop – not to move: «I really think it might be better to stop « [6, с. 23].
– to keep off – not to touch smone or smth: «Keep your paws off those books!» called Demoyte [6, с. 45].
2) прислівники з негативною семантикою:
hardly – almost not: «How hardly shall a married person enter the Kingdom of
Heaven!» [6, с. 31].
never – not ever, at no time: «I never met such a pair of social cowards» [6, с. 9].
3) іменники з негативною семантикою:
lack of – not enough: «It irritated Mor that his wife should combine a grievance about her frustrated gifts with a lack of any
attempt to concentrate» [6, с. 31].
Морфологічний засіб заперечення, до якого належить префіксація і афіксація, не надає негативного значення цілому
реченню, а лише одному з складових елементів у реченні. Так, у творі є випадки вживання наступних префіксів: in–, un–,
dis–, im–, ir–, ab– :
«The objects remained separate, their shapes and their colours almost invisible» [6, с. 39].
«Mor waited again for a gap in the traffic to get back across the road, turned into Demoyte’s drive, and cycled up the untidy
avenue of old precarious» [6, с. 35].
«She deliberately related herself to the world through him only and then disliked him for it» [6, с. 20].
«He says it’s impossible to think about oneself when there’s so much noise going on» [6, с. 15].
«It was Donald who had inherited Mor’s dark and jaggedly curly hair and his bony face, irregular to ugliness» [6, с. 24].
«Nan had, moreover, a tendency to be hostile towards unmarried people of either sex, regarding them as in some way abnormal
and menacing» [6, с. 30].
Також у даному творі є приклади вживання негативного суфіксу –less:
«Her strength was endless» [6, с. 15].
«He could see Nan looking restless and knew that she was now calculating how soon she could decently rise to go» [6, с. 51].
У творі вживається також множинне заперечення (комбінація граматичного та морфологічного засобів заперечення),
а саме:
«He could not now make his knowledge of her into love, he could not even make it into indifference» [6, с. 14].
«Again it was impossible not to reply» [6, с. 16].
«He hoped that Nan was not going to dislike Miss Carter» [6, с. 48].
Отже, в ході дослідження було виявлено, стверджувальна форма використовується щоб висловити дійсність або істину, в той час як негативна форма висловлює неправдивість. З’ясовано, що у сучасній англійській мові виділяють три
засоби вираження заперечення: морфологічний, лексичний, граматичний. Найпоширенішим засобом вираження заперечення є граматичний. Другим засобом за частотою вживання є лексичний. Морфологічний засіб вираження заперечення,
у порівнянні з граматичним і лексичним, використовується рідше, так як даний засіб заперечує не ціле речення, а лише
його частину. Найменш вживаним є множинне заперечення, яке являється комбінацією граматичного та морфологічного
засобів заперечення. В сучасній англійській мові такий вид заперечення може функціонувати в межах одного речення.
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ТЕМП МОВЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ НА СЛУХАЧА ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ
У статті розкрито особливості темпоральної організації промов політичних діячів Німеччини, проаналізовано
тривалість ритмічних одиниць, вивчено характер пауз та темпу мовлення політиків під час повідомлення основної
та фонової інформації. На основі отриманих даних встановлено, що темп мовлення є одним із важливих просодичних засобів політичної риторики.
Ключові слова: темп, ритмічна одиниця, пауза, політична промова.
Speech tempo as one of the means to influence the listeners of the political speech
This article deals with the research of the temporal peculiarities of the speeches of the German politicians. Such parameters are under consideration as rhythmic units and their length, pauses and the speech tempo. The attention is focused on the
temporal parameters able to influence the perception process and the understanding of the utterance.
Key words: tempo, rhythmic unit, pause, political speech.
Темп речи как одно из средств воздействия на слушателя политической речи
Статья посвящена изучению особенностей темпоральной организации речей политических деятелей Германии,
а именно анализу длительности ритмических единиц, изучению характера пауз и темпа речи политиков во время
сообщения основной и фоновой информации. На основе полученных данных установлено, что темп речи является
одним из значимых просодических средств политической риторики.
Ключевые слова: темп, ритмическая единица, пауза, политическая речь.

Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки відзначається пожвавленим інтересом учених до вивчення усного мовлення, його акустичних та перцептивних характеристик. Пояснюється таке зацікавлення необхідністю комплексного дослідження мовлення, що звучить, адже усне мовлення, на відміну від писемного, передає додаткову інформацію завдяки
використанню просодичних засобів. Мелодика, паузація, інтенсивність, акцентуація, відповідний темпо-ритм та сегментація мовленнєвого потоку на семантичні блоки сприяють досягненню мовцем комунікативної мети та здатні чинити
вплив на слухача. Особливо актуальним це є для публічного мовлення, зокрема для виступів політичних діячів [4; 5; 8].
У дослідженнях політичного мовлення останнім часом акцент зміщується з аналізу змісту вбік вивчення форми організації публічних виступів політиків. Тобто предметом наукових розвідок стають, так звані, допоміжні засоби усного
мовлення – інтонація, міміка, жести, зовнішній вигляд промовця, основним з яких є інтонація, як виразник почуттів і
переживань оратора. Звертаючись до аудиторії, промовець використовує весь спектр просодичних засобів, здатних значно підсилити зміст сказаного і сприяти таким чином досягненню поставленої мети. Отже, перед нами постає питання,
яким чином мовлення здатне передати більше інформації, ніж закодовано за допомогою одиниць різних мовних рівнів [4,
с. 268], відповідь на яке доцільно шукати у просодичній організації мовлення.
Особлива роль у формуванні виразності публічного виступу і здійсненні впливу на аудиторію належить темпу мовлення політика, оскільки варіативність темпу тісно пов’язана зі смисловим навантаженням того чи іншого відрізку висловлення та передає емоційний стан мовця. За допомогою темпоральних змін оратор може виділяти інформативно насичені фрагменти промови, вимовляючи їх дещо повільніше. Швидкість мовлення доповідача значною мірою впливає на
сприйняття промови. Занадто швидке або повільне мовлення швидко втомлює слухачів, а отже не сприяє встановленню
контакту з публікою, що негативно позначається на враженні від самої промови та від особи, яка її виголосила.
Завдання цієї статті полягає у розкритті специфіки функціонування темпу у публічному мовленні сучасних політичних діячів Німеччини та виявленні впливу темпоральних змін мовлення на слухачів промови.
Для досягнення поставленої мети було проаналізовано промови трьох політичних діячів Німеччини (Хорста Кьолера,
Ангели Меркель та Норберта Ламмерта), темпоральні характеристики яких вивчались із застосуванням експериментально-фонетичних методів: перцептивний і акустичний аналіз експериментального матеріалу, а також статистична обробка
отриманих даних [3]. Дев’ять уривків з обраних промов були начитані дикторами у студії звукозапису Київського національного лінгвістичного університету. Дикторами виступали носії німецької мови (2 чоловіка і 2 жінки) з вищою освітою.
Усі диктори володіють нормативною вимовою та мають досвід виступів перед чисельною аудиторією.
Розкриття темпоральних характеристик політичного виступу передбачає вивчення таких параметрів усного тексту,
як тривалість періодів говоріння та періодів мовчання (пауз), а також визначення періодичності повторення наголошених складів під час публічного виступу політиків. Темпоральні характеристики німецької політичної промови вивчалися
шляхом вимірювання часу звучання таких ритмоодиниць, як ритмічні групи і синтагми. Визначено середню тривалість
вказаних ритмічних одиниць у публічному виступі політиків та в тих самих текстах, начитаних дикторами. Встановлено
середньоскладову тривалість, що є акустичним відповідником темпу мовлення.
Тривалість ритмоодиниць. Тривалість ритмогруп встановлено на основі виділення часових меж реалізації ритмічних груп, утворених різною кількістю складів. На основі перцептивного аналізу акцентно-ритмічних характеристик текстів політичних промов виокремлено 8 класів ритмічних груп у публічному мовленні німецьких політиків. Номер класу
відповідає кількості складів, що утворюють ритмогрупу. Восьмий клас об’єднує ритмічні одиниці, утворені вісьмома і
більше складами. У таблиці 1 наведено показники середньої тривалості ритмічних груп різної складової наповненості,
реалізованих політичними діячами під час публічного виступу та дикторами під час читання текстів тих самих промов у
студії звукозапису.
Таблиця 1

Середня тривалість ритмогруп (у мс)

Політичний виступ

1
385

2
560

Кількість складів у ритмічній групі
3
4
5
6
661
832
905
1069

7
1156

8 і більше
1419

Читання тексту

393

556

684

1268

1380

Тип тексту
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809

977

1141
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Як засвідчують дані таблиці 1, політичні діячі та диктори, у середньому, членують тексти на ритмічні групи однакової
тривалості, оскільки зафіксована різниця середньої тривалості римтогруп однакової складової наповненості не перевищує
60 мілісекунд, що не є суттєвим під час сприйняття промови. Час звучання ритмічних груп одного класу відхиляється від
середніх показників на ± 200–500 мс залежно від довжини ритмічної групи. Чим більше складів утворюють одну ритмогрупу, тим ширшим є діапазон варіювання тривалості такої ритмоодиниці. Діапазон часового варіювання ритмогруп політичної промови може бути визначений межами у 300–2000 мс. Рисунок 1 представляє схематичне зображення діапазонів
часового варіювання досліджуваних ритмоодиниць.
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Рис. 1. Діапазон тривалості ритмічних груп у мовленні політиків та у читанні дикторів
Згідно з даними рисунку 1, діапазон тривалості ритмічних груп, реалізованих політиками, є дещо ширшим, ніж у
мовленні дикторів. Тобто політичні діячі суттєво змінюють тривалість ритмогруп, вимовляючи їх швидше або повільніше, підтримуючи таким чином певний ритм висловлювання. Широкий діапазон реалізації ритмогруп у часі дозволяє
мовцеві регулювати час звучання ритмічних груп, які відрізняються за своєю структурою, досягаючи їхньої ізохронності.
Ритмічний малюнок усного висловлювання залежить від специфіки розташування ритмічних груп різної тривалості у
межах синтагм, фраз, надфразових єдностей. Вживання декількох схожих за часовим параметром ритмічних груп надає
мовленню більшої ритмічності. Нерегулярне чергування різко контрастних ритмогруп, тривалість яких відрізняється на
1000–1200 мс, створює враження ламаного ритму. Такі фрагменти сприймаються слухачами як аритмічні, проте значно
пожвавлюють виступ політика, а зміна характеру ритмічної будови окремих уривків промови привертає увагу слухачів.
Паузація. Серед компонентів темпоральної складової мовлення особливе місце належить паузі, оскільки саме пауза
виконує функцію членування зв’язного тексту на смислові блоки. Крім того, вживання промовцем пауз різної тривалості
посилює семантичну значущість окремих фрагментів повідомлення.
Залежно від способу створення ефекту паузації, прийнято розрізняти темпоральні паузи, що супроводжуються
перервою у звучанні, та нетемпоральні паузи, які реалізуються без перерви звучання і досягаються за рахунок різкого
перепаду ЧОТ [6, с. 67]. Аналіз паузальної організації політичного виступу передбачав вивчення саме темпоральних пауз,
тобто таких, яким відповідає перерва акустичного сигналу тривалістю понад 50 мс.
Аналіз промов, виголошених політиками, та тих самих текстів, прочитаних дикторами, показав, що паузальна організація
публічного виступу суттєво відрізняє цей вид мовленнєвої діяльності від читання. Відмінності у кількості й тривалості пауз,
властивих публічному виступу політиків та читанню текстів промов дикторами, відображено на рисунку 2.
читання

мов лення політик ів

надкороткі
18,99

16,88

короткі

7,19

3,6

19,42

17,99

середні
15,61

29,96
18,57

довгі
наддовгі

51,8

Рис. 2. Розподіл пауз у мовленні політиків і у читанні (у %)
Згідно з отриманими даними, у публічному мовленні вживаються паузи більшої тривалості, ніж у читанні. Як було
встановлено під час слухового і аудиторського аналізів, провідним чинником формування політичного дискурсу є не
кількість та тривалість пауз, використаних політиками, а їхня локалізація у тексті промови. Саме це якісно відрізняє публічний виступ від читання і слугує суттєвим засобом впливу на слухачів. Специфіку паузального малюнку політичної
промови та фрагменту того самого тексту, прочитаного диктором, ілюструє наступний приклад. Тривалість кожної паузи,
яка вимірювалась у мілісекундах, зазначено в дужках.
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Читання
Die neue Ver´fassung des Deutschen ´Reiches wurde am elften
Au´gust neunzehnhundert´neunzehn vom ´Reichspräsidenten
Friedrich´ Ebert unter´´zeichnet (313) / übrigens nicht in
´Weimar, sondern in ´Schwarzburg, einem thüringischen
Er´holungsort (92) / und zwar in einem ´Nebengebäude des
Ho´tels «Weißer ´Hirsch» (162) / in dem Ebert ´´wohnte
(208) / im ´Unterschied zur Ver´fassung existiert das Hotel
´heute noch (255) / ein dezenter ´Hinweis auf die relative
´Haltbarkeit bedeutender Institu´tionen des ´Staates und der
Zi´´vilgesellschaft (490) /
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Публічний виступ
Die neue Ver´fassung (2321) / des Deutschen ´Reiches
wurde am ´elften August neunzehnhundert´neunzehn vom
´Reichspräsidenten Friedrich ´Ebert unter´´zeichnet (1532)
/ übrigens ´´´nicht (116) / in ´Weimar (1300) / sondern in
´Schwarzburg (255) / einem´ thüringischen Er´holungsort
(1439) / und zwar in einem ´Nebengebäude des Ho´tels
«´Weißer ´Hirsch», in dem ´Ebert (197) / ´´wohnte (2472) /
im ´Unterschied zur Ver´fassung existiert das Ho´tel ´´heute
noch (1985) / ein dezenter ´Hinweis (859) / auf die ´relative
´Haltbarkeit (313) / be´deutender Institu´tionen des ´Staates
(743) / und der Zi´´vilgesellschaft (2449) /

Як засвідчує наведений приклад, диктор, читаючи текст у студії звукозапису, використовує лише короткі та надкороткі паузи, навіть наприкінці надфразової єдності. Натомість політик, виступаючи перед великою кількістю слухачів, має
на меті не просто виголосити підготовлену промову, а зацікавити присутніх її змістом. Тому його промова вирізняється
наявністю більш тривалих пауз, які привертають увагу слухачів до важливих фрагментів повідомлення. Суттєва відмінність публічного мовлення від прочитаного диктором тексту полягає також у кількості пауз. Згідно з результатами дослідження, частотність паузації під час політичного виступу вдвічі вища, ніж під час читання фрагментів промов, що можна
прослідкувати на прикладі поданого вище тексту.
Важливим показником, що дозволяє розкрити специфіку паузальної організації усних текстів, є коефіцієнт паузації. У
прочитаних дикторами текстах коефіцієнт паузації становить від 1,1 до 1,15, тобто майже наближається до одиниці. Такі
показники свідчать про те, що прочитані тексти реалізовано майже без пауз. Натомість, коефіцієнт паузації публічних виступів зафіксовано на рівні від 1,24 до 1,54 у промовах політичних діячів. В окремих фрагментах досліджуваних текстів
паузи займають до 35 % загального часу звучання промови, що є доказом надзвичайної ролі пауз у просодичній організації
публічного виступу.
Як показують дані перцептивного експерименту, більш часта паузація сприяє кращому сприйняттю сказаного, оскільки за допомогою пауз мовець виділяє ті фрагменти промови, на які слухачам варто звернути увагу, і тим самим підсилює зміст сказаного. Використання пауз, зокрема психологічних, робить виступ адресатно спрямованим, що, безумовно,
сприяє встановленню контакту зі слухачами та впливає на якість промови. Натомість безпаузальна організація тексту є
ознакою виступу, не орієнтованого на публіку. Промовляючи текст майже без пауз, мовець не враховує фактор адресата,
а просто озвучує інформацію, яка не сприймається слухачами. Крім того таке мовлення позбавлене логічних акцентів та є
більш швидким, що втомлює слухачів.
Наступні приклади ілюструють специфіку членування політичної промови за допомогою пауз. Тривалість кожної паузи зазначено в дужках у мілісекундах, однією лінією (|) позначено межі синтагм, двома лініями (||) – межі фраз, дужка знизу () свідчить про злиття лексичних одиниць в одну ритмогрупу, а діакритичний значок (^) вказує на межі ритмічних груп.
1. VieleBürgerinnen ^ undBürger ^ sindver´unsichert (844) || sie ´fragen (796) | wasunsbe´vorsteht |
undwasnunge´tanwerdensoll (1209) || siesehen ^ die´Einkommender (137) ´Banker (1578) | dieVerluste ^ der´An-leger
(1351) | dieKrise ^ vielerBe´triebe | unddie´riesigen^ ´Hilfs-programme (629) der´Staaten (1328) || undvielebe´ginnen
(413) | am´Wert (599) undam´Fortbestand ^ des´marktwirtschaftlichen ^ Sys´tems (334) zu´zweifeln (2426) || – промова
Хорста Кьолера.
2. Indiesenwenigen´Worten | wirddiehis´torische ^ Dimen´sion (216) desbe´vorstehenden ^ ´Gipfels | zum´sechzigsten
^ Ge´burtstag der ´NATO deutlich (803) || unddiesehis´torischeDimension (488) | die´sollten wir (62) | auchwennsie
Ver´gangenheitist (300) | ´niemalsvergessen (502) || ge´rade wir (195) in´Deutschlandnicht (1257) || – промова Ангели Меркель.
3. Überdie´tragische ^ Ge´schichte ^ der´Weimarer Ver´fassung| und dervon´ihrbegründeten ^ Demokra´tie (767) |
´lässtsich^ nicht´reden (1117) | ´jedenfalls nicht (236) ´urteilen (1657) | ohnedie´Vorgeschichte ^ unddie ´Nachwirkungen
^ desVer´sailler^ Ver´trages (1743) | dermit´ähnlichem ^ ´Ehrgeiz ^ ver´handeltwurde (1695) | undwie´diese (217) ge
´scheitert (378) ´ist (2700) || – промова Норберта Ламмерта.
Паузальна організація представлених надфразових єдностей свідчить про те, що діапазон тривалості пауз у політичному мовленні є достатньо широким, насамперед, це стосується міжсинтагменних пауз, котрі становлять 62–1695 мс. Часто
політики використовують внутрішньосинтагменні паузи, бажаючи наголосити на певному слові повідомлення. Завдяки
такому прийому промовець виділяє слово Wert у першому прикладі, або слово gescheitert у третьому прикладі.
Темп. Специфіка паузальної організації політичної промови, а також тривалість окремих ритмоодиниць у мовленні
політиків корелюють з темпом мовлення, під яким традиційно розуміють швидкість реалізації фрагментів мовлення за
одиницю часу. Варіювання темпу безпосередньо пов’язане зі смисловою значущістю того чи іншого фрагменту повідомлення та залежить від стильової приналежності тексту [2, с. 276] і його прагматичної спрямованості [5, с. 80]. Крім того,
зміни швидкості мовлення впливають на ритмічну структуру висловлення [9, с. 250]. Так, часті зміни темпу викликають
у слухачів враження нестабільного, рваного ритму, а однорідність темпу сприяє створенню стабільного ритму [1, с. 85].
Проведене дослідження дало змогу розкрити значення темпу мовлення як одного з дієвих засобів здійснення впливу
на слухачів політичної промови. Акустичним корелятом темпу мовлення слугували показники середньоскладової тривалості, встановлені для окремих фрагментів промов кожного політичного діяча. Отримані дані порівнювалися із середніми
значеннями тривалості складу в обраному фрагменті виступу, на основі чого визначалися ділянки з нормальним, прискореним та сповільненим темпом.
Вивчення темпоральної складової ритму політичної промови показало, що мовлення Ангели Меркель характеризується дещо сповільненим темпом, ніж мовлення політиків-чоловіків. Середньоскладова тривалість у промовах, виголошених
Норбертом Ламмертом та Хорстом Кьолером наближається до 180 мс, а у промовах Ангели Меркель цей показник становить 200–220 мс. Проте зафіксовані розбіжності є незначними та не впливають на сприйняття промови, що підтверджують
результати перцептивного аналізу. Усі реципієнти, носії німецької мови, характеризували темп мовлення німецьких політиків як нормальний або навіть дещо сповільнений.
Виконане дослідження підтвердило наявність тісного зв'язку між темпом мовлення та комунікативними намірами промовця. Встановлено, що політики повільніше промовляють інформацію, на яку бажають звернути особливу увагу слухачів.
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Натомість інформація, що видається ораторові несуттєвою, реалізується у прискореному темпі. Таким чином, темпоральні
зміни мовлення дозволяють політикові маніпулювати увагою слухачів. Наступний приклад ілюструє дане твердження.
Über die tragische Geschichte der Weimarer Ver´fassung (163,1) | und der von ihr begründeten Demokra´tie (149,1) | lässt sich
nicht ´reden (353,2) | jedenfalls nicht ´urteilen (266,6) | ohne die ´Vorgeschichte und ´Nachwirkungen des Versailler Ver´trages
(161,3) | der mit ähnlichem Ergeiz ver´handelt wurde (190) | und wie diese gescheitert´ ist (145,3) || – промова Норберта Ламмерта.
Середнє значення складової тривалості в обраному фрагменті промови становить 183 мс, тоді як у третій та четвертій синтагмах цей показник зростає до 353 мс та 267 мс відповідно. Таке сповільнення темпу порушує ритм, заданий на
початку висловлювання, та дає змогу промовцеві сконцентрувати увагу слухачів на повідомленні, вимовленому значно
повільніше.
Результати дослідження темпоральної складової ритму німецької політичної промови дозволили встановити такі суттєві ознаки: – політичним виступам притаманне членування висловлювань на відносно ізохронні сегменти з періодичним
вживанням різко контрастних (довгих або коротких) ритмоодиниць, чим привертається увага слухачів; — темп мовлення
під час публічного виступу підпорядковується загальному ритму промови та сприяє досягненню певної комунікативної
мети промовця. Зміни швидкості мовлення, зокрема сповільнення темпу на окремих ділянках виступу, дозволяють політичному діячеві виділяти важливу інформацію повідомлення, скеровуючи на неї увагу слухачів.
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АФЕКТИВНІ ЕКСПЛІЦИТНІ МОДЕЛІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються афективні експліцитні моделі заперечення у розмовній іспанській мові, умотивовується їхнє широке використання, наголошено на їхніх особливих функціях в іспанській мові. Відзначається важлива
роль заперечних схем у градації та підсиленні негативної ознаки, на основі чого робиться висновок про дотичність
категорії заперечення, оцінки і модальності.
Ключові слова: афективність, експліцитність, модель заперечення, негативна оцінка, інтенсифікація, інтонація.
AFFECTIVE EXPLICIT MODELS OF NEGATION IN SPANISH
The article explores affective explicit models of negation in Spanish speech; we motivate their widespread use, emphasize
their special functions in Spanish. The important role of negative models in gradation and strengthening of negative evaluation was noted, based on which we made the conclusion about the intersection of category of negation with category of
evaluation and modality.
Key words: affectiveness, explicitness, model of negation, negative evaluation, negation, intensification, intonation.
АФФЕКТИВНЫЕ ЕКСПЛИЦИТНЫЕ МОДЕЛИ ОТРИЦАНИЯ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются аффективные эксплицитные модели отрицания в разговорном испанском языке, поясняется их широкое использование, акцентируются их особенные функции в испанском языке. Отмечается важная
роль отрицательных схем в градации и усилении негативного значения, на основании чего делается вывод о смежности категории отрицания, оценки и модальности.
Ключевые слова: аффективность, эксплицитность, модель отрицания, негативная оценка, интенсификация,
интониция.

Постановка проблеми. В іспанській мові є велика кількість способів вираження негативного ставлення та заперечення, проте вони не були об’єктом спеціальних досліджень ані з погляду семантики ані з точки зору структури. Отже, видається важливим з’ясувати наскільки широко в іспанському розмовному мовленні застосовуються, насамперед, афективні
експліцитні моделі вираження суб’єктивно-негативного ставлення мовця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розмовне мовлення є прошарком загальнонародної мови, відрізняється
яскравим набором виразів та неперекладних слів, які часто ґрунтуються на основі перенесення значень, певних фонетичних, морфологічних явищах та грі слів, несе емотивно-оцінну конотацію, чому саме було присвячено низку праць в
іспаністиці [1; 2; 5; 6; 8; 11; 14;]. Заперечення, як мовна універсалія, безсумнівно, заходить своє найяскравіше вираження
в розмовній мові. Метою розвідки є структуризація афективних експліцитних моделей заперечення в іспанському розмовному мовленні. Предметом є власне моделі заперечення іспанської мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. У мовленні не завжди достатньо виконати мовленнєвий акт, погодитися
із чимось чи заперечити щось, запитати, закликати – необхідно стратегічно посилювати ці мовленнєві дії [6, с. 138]. Серед
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інтенсифікаторів негативної оцінки у розмовному мовленні часто вживаються прикметники із негативним значення: atroz,
espantoso, fatal, horrendo, horrible, infernal, jodido, pavoroso, puñetero, puto etc. Ситуативність можна розглядати як прояв
соціальної варіативності, мова змінюється у часі і просторі залежно від характеристик користувачів та комунікативної ситуації, так виникають діалекти, соціолекти та регістри, останні представляють собою модальність узусу, що визначається
комунікативним контекстом [6, с. 25; 8, с. 95–110]. Ми спробуємо описати найчастіші випадки вживання заперечення:
No + звертання: No, mujer, no creo (EV, 196); No, hombre (Entre vis, 48); No, Tito, muchas gracias (EJ, 172)
No повторне: ¿Era pariente suyo? – No, no... (EV, 36); ¡No, no, no puedo ser madre! (UPT, 181)
No...ni: експресивність заперечення відбувається через повтор заперечних часток: No quería ni pensar (E, 192); No
podemos movernos a la hora que queremos ni por donde queremos (E, 30); No me reconocía ni a mí...(UPT, 12); A mí no me hacía
reír ahora ni Charlot (EJ, 172)
Que + no: коли заперечній частці передує сполучник que заперечення стає більш наполегливим (negación insistente),
і мається на увазі, що воно є повторюваним, тобто щось уже заперечувалося еліптично (de forma elíptica) [11, c. 181], наприклад: – ¿No os habéis olvidado de algo? – Que no, mujer, que no (EJ, 90) No, que no (LTDN, 115); Que no sería esto ningún
dispapate (EJ, 41); ¡Que no se puede dar nunca una fiesta completa! (EJ, 298) Que no seas así...Nada, que no quiero que me beses..
(EV, 91, 93) Que no, mujer, que va (EV, 67). У випадках, коли сполучнику que передує eso sí, таке заперечення буде вкрай
посиленим – eso sí que no; такий вираз є еліптичним, оскільки він має стосуватися дієслова чи якоїсь думки із попередньої
фрази, про що свідчить наявність вказівного займенника eso [11, c. 181]:
– Podías cambiar de negocio.
– Eso sí que no.
Ni …ni з однорідними членами речення для посилення заперечення [3, c. 52]: ¿Qué no es tu amiga? Será ahora. – Ni
ahora ni antes (EV, 115); ...ni con esto ni con nada me pongo buena ya (EJ, 162); Mientras él vivía, yo no sabía hacer nada
práctico, ni firmar un cheque, ni arreglar un grifo, nada (DMEP, 50); ...un entusiasmo que no gustó ni a mi ex, ni a mi hija... (EJ,
122); Ni he querido ni quiero ni voy a querer, sólo me faltaba a mí eso, ni arrastrada me afilio (LVD, 234).
Ni siquiera: ¿Estás triste? – Ni siquiera (EV, c. 124); Ni se bañó siquiera (EJ, c. 82); Ni siquiera le conozco (EV, c. 56).
Ni + інфінітив: така модель, у якій частіше вживаються дієслова на позначення мисленнєвої діяльності та говоріння,
характеризується збільшеною експресивністю (ni soñar(lo), ni pensar(lo), ni halar) [1, c. 60; 2, c. 79]. Стосовно першої конструкції, вона позначає розмовну фразу, за допомогою якої пояснюється, що мовець настільки далекий від питання або
справи, що навіть у сні йому це не спаде на думку [12, c. 2092]. Також ця фраза передає упевненість, що вирішення не існує
чи якась подія ніколи не настане [15, c. 1203], тому вона семантично пов’язана із фразою, що виражає ірреальну модальність – ni imaginarlo [15, c. 91]: Lo mefor de todo es que no puedes ni imaginar (Jaram, 114). Можлива наявність займенника
середнього роду lo в моделі ¡ni pensar! Указує на зосередженні заперечення саме промовленого співрозмовником [11, c.
181]. Укладачі фразеологічного словника відносять структури ni halar, ni pensar(lo), ni soñar(lo) до розряду фразеологічних одиниць [13, c. 311, c. 514, c. 635], М. Молінер уважає їх окличними фразами із заперечним значенням [15, c. 91, c. 695,
c. 1203]. У цих конструкціях допускається семантичне варіювання, у них не обмежуються вживання одного дієслова [9, c.
67], хоча існують обмеження у виборі інфінітива, це, переважно, такі дієслова як [1, c. 63]: hablar, pensar, soñar, atreverse,
imaginar, decir, dudar. У випадках, коли ni поєднується з дієсловами іншої семантики, конструкція розпадається і набуває
нових модально-заперечних значень:
¡Ni comer! – les gritó. – ¡No lo dejan a uno ni comer! (EJ, 91);
¡Ni arreglarme ni nada! (EJ, 178); Al principio no quería ni oir hablar del asunto (EJ, 163); Nada, hombre, aquí. Ni dudarlo
(EJ, 71).
Ni + дієслово в особовій формі: Ni sabía que a Maikon le gustaba el sushi, ni comprendo cómo alguien puede comer
pescado crudo por la mañana (E, 210); ni se imaginaban a la izquierda de Dos (DMEP, 223); ¿...ni te ha importado nunca? (EJ,
28); Ni van a llegar, ya lo verás (E, 201); Yo ni me acerco hasta que llegue la policía (E, 410). У таких випадках виділяється
заперечення співрозмовника, різновидом такої моделі є окличні компресивні угрупування, утворені за формулою Ni + por
+ verbo personal: ¡ni por sueñas!, ¡ni por piensas!, ¡ni por mientes! [2, с. 69–70].
Ni + que + subjuntivo: афективно-заперечна експліцитна модель із підвищеною емоційністю є еліптичним утворенням
підрядного речення уступки (у результаті трансформації опускається головне речення складного періоду, що іноді приводить до зміни змісту, тобто може мати місто компресія початкового змісту) [2, c. 85; 8, c. 100], вона не надає заперечного
припущення, останнє виводиться із загального контексту. М. Марті Санчес називає ni que fuera конструкцією і порівнює
її із como si + Subj., підкреслюючи ni у ролі емфатичного оператора заперечення [14, c. 101]. Стосовно лексичного наповнення, то у конструкції, окрім дієслова ser (як іменної частки) можуть вживатися такі фундаментальні дієслова як estar,
tener, haber, ir(se), volver:
¡Ni que se fuera a vivir a una isla solitaria! (E, 38).
Ni que + інфінітив – афективна формула категоричного заперечення, що представляє стійке сполучення: No tiene ni
que pedirlo (EJ, 162); ... no había ni que hablarles (MH, 111)
Sin + інфінітив: така привативна конструкція сама має заперечний характер, і розмовним є уживання прийменника
sin із інфінітивом [3, c. 51; 8, c. 105; 10, c. 691]: ¡Sin llorar!; ¡Sin tocar! Такі репліки-реакції або стимулу відповідають заперечній формі наказового способу, тобто мовець забороняє / не схвалює виконувати дію, виражену інфінітивом. Ця самостійна заперечна конструкція, як правило, має окличну інтонацію, і може охоплювати дієслова різних семантичних груп.
Qué + verbo + ni qué + sustantivo. ¡Qué dijimos ni qué narices! (EJ, 91).
Інфінітив + no / nada / nadie / nunca: така модель не розглядається традиційними граматиками іспанської мови,
оскільки говориться, що як мінімум одне заперечне слово має передувати дієслову. Конструкція характеризується як
протест, рішуче небажання та відмова виконувати певну дію. Вона відрізняється ненормативним порядком слів, це пояснюється тим, що у стані емоційного напруження мовець вживає спрощений спосіб граматичної реалізації висловлення,
що представляє собою відсутність граматичної узгодженості між різними компонентами репліки [1, c. 73]. Наприклад:
¡Comer nada ahora! (EJ, 172). Так, основним граматичним способом утворення цієї моделі є особливий порядок слів, який
слугує посиленню заперечення.
Сталі фрази з ni [8, c. 100] або ni + preposición + іменник / прислівник: ця експліцитно-заперечна модель виражає
експресивне заперечення із суб’єктивно-модальним відтінком неможливості здійснення дії, проте не завжди оформлена
окличною інтонацією. Існує широке коло варіантів цієї структури: Ni por asomo, Ni de coña, Ni de sueños, Ni loco, Ni mucho
menos, Ni a tiros, Ni pa Cristo, Ni qué carajo, Ni pa Dios, Ni Diós que lo fundó, Ni que hostias / cojones / leche / huevos / narices /
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puñetas / porras / ocho cuartos, а також ni por sombra, ni por ésas, ni por soñación = ni en sueños, ni por broma, ni por el forro,
ni para un remedio, ni con amoniaco, ni por seis pesetas, які, переважно, стали стійкими та набули фразеологічного характеру
[5, c. 219]: Ah, no lo pienso beber. Ni por soñación (EJ, c. 30); Ni por esas (EJ, c. 63). Структури ni por sueños, ni en sueños
розглядаються як прислівникові вирази розмовного стилю, та позначають, що дія настільки далека від виконання, що про
це не було найменшої думки, слугує для енергійного заперечення того, що стверджується іншим мовцем [15, c. 412], тим
вона дорівнює виразу ni pienso [12, c. 2105]. Це стосується і виразу ni por el forro, яка позначає, що хтось незнайомий з
наукою чи книгами, у яких про неї йдеться, і відповідає ni por asomo / ni lo más mínimo [12, c. 1079]. Часто ця структура
вживається із дієсловами conocer i saber: no saber la asignatura ni por el forro [15, c. 1330]. Словник стійких виразів розглядає такі відповідники виразу «жодним чином»: ni por asomo, ni por el forro, ni por todo el oro del mundo, і саме як синоніми
першого надається ni por sueño, ni por ensoñación, ni por lo más remoto, та зауважується, що саме ni por el forro функціонує
як категоричне і безапеляційне заперечення [7, c. 502].
За нашими спостереженнями, можливість варіювання іменників після прийменника показує, що останні можуть бути
повністю позбавленими лексичного значення, або зберігати його, тобто ця конструкція може вживатися як у прямому так
і у переносному значенні: No era ni por aquel canto (E, c. 477).
Іншим різновидом такої моделі є варіант без прийменника – ni + іменник / прикметник / прислівник [2, c. 72]: ni
sombra, ni señales, ni palabra, ni un pimiento, ni pizca, ni mucho menos, ni un remotamento, ni un amparo, ni pun etc. Ми можемо
навести такі приклади: Ni miradas, ni guiños, ni gestos entre ellos (MH, 172); Ni la ropa siquiera tiene ya nada que perder (EJ,
258); Ni domingos (EJ, 164); Ni mucho menos a su prima (MH, 195); ¿ni una broma tan chica se te puede gastar? (EJ, 12); Ni flores;
... (Jar, 143); Ni media palabra (EJ, 286); A mí no me hacía reír ahora ni Charlot (EJ, 172) etc. Як бачимо із останнього прикладу,
у таких моделях вживаються іменники із власним назвами. Так, часто вживаними уважаються моделі ni diablo, ni Cristo, ni
Jesucristo, ni Dios, вони можуть вживаються як окремо так і представляти експресивні різновиди складнопідрядного речення, головна частина якого є заперечною і вводиться часткою no [2, c. 71], наприклад: ¡Ni Jesucristo te ayuda! / No hay dios que
pueda cumplir lo que has deseado. Натяк на божественну сутність, яка є граматикалізованою у цій заперечній моделі, робить
заперечення інтенсивним у вищому ступені, це один із засобів посилення заперечного займенника nadie [11, c. 184]. Також
граматикалізуються й інші слова у цих моделях: ¡Dependencia ni peras! (EJ, 244); ¡Aquí no se ve ni torta, tú! (EJ, 214); .. de eso,
nada. Ni pun (EJ, 185); Ni prisa ni narices (EJ, 233); ¡Gatos ni perros ni pelo de esas trazas! (EJ, 132) etc.
Поширеними також уважаються моделі ni idea, ni noción, ni caso, причому, найчастіше вони вживаються із дієсловами
tener, hacer: No tengo ni idea de dénde te ajojas (E, 106); ...de eso nada, ni noción (EJ, 143); No tienes ni idea de con quién te
gastas los cuartos... (EJ, 150); de eso nada, fíjate, ni noción (EJ, 143) No tenía ni idea de dónde estaba (E, 473); No le hace ningún
caso a las gallinas (EJ, 108). Часто в розмовному мовленні перед іменниками цього типу стоїть лайливе ад’єктивне слово
(обсценізм) типу mierda, puto, puñetero, а також miserable, maldito, menor, mínimo etc.: Ni puto caso – dijo Milagros, y siguió
a lo suyo...(UPT, 243).
Вживання обсценізмів у фамільярному й жаргонному / арготичному мовленні є дуже поширеним через їхню емфатичність і емоційність: No le he hecho ni pizca de gracia (EJ, 180); Lulú, que perdona que te lo diga, hija, pero es que no tienes ni
pizca de sensibilidad….(LEDL, 89). До такого виду утворень ми можемо віднести: ni chispa, ni gota, ni gorda, ni hostia, ni fu /
ni mu, ni fu ni fa, ni papa, ni quisqui [2, c. 74] etc. напиклад: No me queda ni gota de cerveza; Tanto me sorprendió que no dije ni
fu / ni mu; De Física no tengo ni papa; Yo de Literatura ni fu ni fa; – Eso no puede hacerle gracia a nadie. – Ni chispa (EJ, 106).
Також до цієї моделі можна віднести вираз ni falta з підрядним означення [8, c. 100], наприклад: Ni falta que hace; porque
si se bañan demasiado, se les quita la sal (LTDN, 59);
– Hija, pues lo que es así, no te vas a casar nunca.
– Ni falta que me hace (EV, 243).
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. У сучасній іспанській комунікації відмічається домінування негативної оцінки, що може передавати невдоволеність станом речей, бажання змін на краще – така
перевага негативних емоцій пояснюється їхньою ефективністю психологічного впливу на реципієнта, у спонуканні останнього до якихось дій [4, c. 8]. В окремих випадках невдоволеність станом речей посилюються шляхом залучення додаткових лексичних ресурсів, своєрідних інтенсифікаторів негативних рис, які підкреслюють емоційну напруженість мовця.
Перспективним уважаємо дослідження становлення категорії заперечення в іспанській мові.
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МОВНІ Засоби модерації Я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю
Дослідження присвячене лексичним, морфологічним та синтаксичним засобам модерації (зменшення категоричності) я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю. Встановлено, що модерація властива понад третині усіх
я-висловлень, при цьому переважать лексичні засоби модерації.
Ключові слова: дискурс, модерація, телевізійне інтерв’ю, я-висловлення.
Language means of I-utterances moderation in television interview discourse
Research deals with lexical, morphological and syntactic means of I-utterances moderation (softening of their categoric
character) in the discourse of television interviews. It has been ascertained that moderation is inherent to more than a third
of all I-utterances under analysis wherein lexical means of moderation prevail, namely verbs of mental activity. Other lexical
means include adverbs with epistemic modality, approximators and mitigators. Morphological moderators are represented
by modal verbs, passive voice and conditionals whereas syntactically I-utterances are moderated by parenthesis, discourse
markers or conjunctions. Combined means of moderation in I-utterances are 11 times less frequent than single ones, moreover, they are also dominated by combinations of several lexical means. Speakers resort to moderation to counteract the
unpleasant effect of their words, preserve the correctness and unobtrusiveness of I-utterances. Moderation can simultaneously
increase the subjectivity of discourse and help speakers avoid responsibility for the truthfulness of their statements.
Key words: discourse, I-utterance, moderation, television interview.
Языковые средства модерации я-высказываний в дискурсе телевизионного интервью
Исследование посвящено лексическим, морфологическим и синтаксическим средствам модерации (уменьшения
категоричности) я-высказываний в дискурсе телевизионного интервью. Выяснено, что модерация свойственна более трети всех я-высказываний, при этом преобладают лексические средства модерации.
Ключевые слова: дискурс, модерация, телевизионное интервью, я-высказывание.

Телевізійне інтерв’ю – вид усного мас медійного дискурсу, який реалізується у ситуації міжособистісного спілкування
та ускладнюється інституціональним статусом телеведучого. Телеінтерв’ю властива подвійна комунікативність [6, с. 7],
оскільки в ньому вирішуються два комунікативні завдання: перше спрямоване на отримання телеведучим певної інформації, а друге – на передачу цієї інформації телеаудиторії. У зв’язку з цим актуальності набуває дослідження способів
модифікації інформації, що передається телеглядачам, зокрема способів її модерації.
Модерація є засобом реалізації принципу негативної ввічливості П. Браун, С. Левінсона, що допомагає уникати конфліктів, запобігати комунікативним невдачам та, що важливо в умовах телекомунікації, зменшує комунікативний тиск
на глядача. Наразі існуюють дослідження засобів модерації художнього (Г. І. Гущина, С. М. Кишко) та парламентського
дискурсів (Головань В.О.), модерація я-висловлень у дискурсі телеінтерв’ю досліджується вперше.
Кишко С. М. називає модерацію комунікативно-прагматичною категорією (від англ. moderation – уникання екстремальності в мовленнєвому спілкуванні) [4, с. 6], «невід’ємною частиною так званих «культурних сценаріїв» мовленнєвої
поведінки англомовної особистості, які примушують мовця зводити до мінімуму когнітивний дисонанс, тобто запобігати
загрозі особі співрозмовника, виявляти стриманість та зваженість у висловленні власної думки, твердження, оцінки тощо»
[4, с. 3]. Дослідники віртуального спілкування розглядають модерацію як «техніку організації інтерактивного спілкування, завдяки якій групова робота стає більш цілеспрямованою та структурованою» [5, с. 19]. Модерація категоричної
тональності мовлення спрямована на досягнення комунікативного балансу [2 с. 10], а засоби передачі некатегоричності
можуть сприяти етикетизації мовлення [3 с. 5].
Мета нашого дослідження полягає у встановленні мовних засобів, до яких вдаються співрозмовники у телевізійних
інтерв’ю, щоб пом’якшити категоричність я-висловлень. Об’єктом дослідження є модератори у я-висловленнях американських телеінтерв’ю. «Я-висловлення» визначалися за наявністю дієслова у сполученні з особовим займенником «I».
Структурно-функціональні особливості різнорівневих мовних засобів модерації я-висловлень у дискурсі телеінтерв’ю
становлять предмет дослідження. Матеріалом дослідження слугували 2784 я-висловлення, виокремлені з транскриптів
американських телеінтерв’ю за 2015 рік [7] загальним обсягом 107270 слововживань. З них понад третина я-висловлень
(1056) містять елементи модерації, що свідчить про закономірність їх використання.
Проведений аналіз показав, що комунікативно-прагматична категорія модерації у дискурсі я-висловлень телеінтерв’ю
вербалізується на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. За кількістю модераторів у їхній структурі
я-висловлення телеінтерв’ю було класифіковано на 2 типи: 1) я-висловлення з одним модератором (92 %); 2) я-висловлення
із комбінованими модераторами (8 %).
Спочатку розглянемо одиничні лексичні модератори (75,4 %), серед яких найчисельнішими виявилися сполучення
із займенником «І» дієслів, що позначають розумову діяльність (54,5 %) to think, to believe, to guess, to mean, to know, to
acknowledge, to presume, to assume, to suspect, to find, to realize, to consider, to agree, наприклад: I mean, you either win or you
lose…; Unfortunately, I believe we’re out of time; I suspect that that will get within single digits, that it will be a competition; She
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took the oath of office, I presume; It’s personal, I acknowledge; And I realize it’s so much more powerful to actually think before
you speak than to just go off the top of your head; Now, I agree, we’re moving it. Цікавим видається приклад, коли мовець починає своє висловлення без модерації, однак потім робить паузу і ніби виправляється: It is – I find it ironic and fascinating
that I’m being criticized by other reporters for asking questions [7]. У вищенаведених прикладах мовець не розглядає свої
твердження як щось універсальне та визначене, таким чином залишаючи простір для подальшої дискусії, а така демократичність та ненав’язливість може значною мірою забезпечити успіх комунікативної взаємодії.
Варто зазначити, що деякі дієслова розумової діяльності можуть виступати модераторами не лише у стверджувальній
формі, але й заперечній, наприклад: I don’t know if that’s the strongest tact…; I don’t think they mean it as a compliment…[7]; а
також у формі минулого часу або теперішнього тривалого часу, наприклад: Well, I thought it was a very appropriate question
on Hugh’s part; And now you’re having what I’m guessing is a profoundly vivid moment in your life [7]. Було навіть виявлено
одну питальну форму я-висловлення, однак вона еліптична: The television things, since you brought it up, you just missed the
SAG Award nomination, I understand? [7].
Некатегоричність та сумнів у я-висловленнях дискурсу телеінтерв’ю можуть вербалізуватися за допомогою сполучення займенника «І» із дієсловами, що позначають відчуття та емоційні стани мовця, наприклад: I feel like I’ve accomplished
a lot and I’ve overcome a lot; And so I don’t mind the slogan, and I don’t mind the movement, because it draws attention to a
problem; I hope he reconsiders this sort of attack on all immigrants; But – and I doubt that many people have…; I wonder if she
sees him and confuses him with me [7]. Вживання дієслова відчуття to hear у деяких я-висловленнях демонструє, що мовець
знімає з себе частину відповідальності за своє твердження, наприклад: I haven’t heard they have much stronger balance
sheets, but I have heard that there zero rates [7], а дієслово to see набуває значення передбачення, наприклад: I don’t see that
changing anytime soon [7].
Окрім дієслів, лексичними модераторами можуть виступати також прислівники (15,7 %), зокрема засоби епістемічної
модальності, наприклад: I probably have more 2:00 a.m. in the morning experience than everybody else running combined,
making life and death decisions; They wanted to make Jennifer a Scientologist and maybe I was barring that road for them [7]. У
цих прикладах модерацію реалізовано за допомогою характеристики ймовірності виконання дії мовцем.
Ефект модерації досягається і за допомогою прислівників just, only та merely, які мають обмежувальне значення, наприклад: I just tell them, ‘It’s a magical place and you’ve never seen anything like; I’m merely saying that someone who practices
risk reward for a living, the risk reward of going early is a much better bet than waiting going late; I only wanted to be a songwriter,
I never wanted to be a singer [7]. За допомогою цих прислівників мовець показує, що він у жодному разі не нав’язує свій
стиль поведінки та переконання адресату. У деяких прикладах я-висловлення з цим прислівником набуває ілокутивної
сили вибачення, наприклад у твердженні інтерв’юера: I’m just asking [7].
Вагому роль у зменшенні категоричності я-висловлень відіграють апроксиматори like та about: And I’m, like, dying and
yearnin’; …when I was about 35 [7],…та мітигатори pretty, quite, fairly, a little (bit), somewhat, kind of, sort of, наприклад: I
knew what I wanted – I was pretty domineering; And so I am a little concerned that…; I’m somewhat concerned about student
loans; In the past I’ve always kind of struggled with that; I’m kind of befuddled by it; I do want to talk a little bit about Congress
[7]. В останньому прикладі категоричність твердження мовця нівелюється за рахунок мітигатора a little bit.
Серед решти лексичних модераторів (1,1 %) зустрічаються поодинокі приклади прислівників, що вказують на невизначеність у діях мовця, наприклад: Yes, I vaguely remember that [7]. Функцію модерації подекуди виконують прислівникиінтенсифікаторами у поєднанні з дієсловами у заперечній формі, пом’якшуючи негативність заперечення, наприклад: You
know, I’m not really putting any expectations on myself [7]. Один приклад з іменниковим модератором: I was part of a team that
came in second outta two [7] вказує на бажання мовця дистанціюватися від ситуації поразки, частково зняти з себе відповідальність за неї. Крім того, було виявлено декілька прикметників, значення яких містить сему ненав’язливості, наприклад:
But I have a more modest goal, which is to make sure that Congress doesn’t do damage to the economy [7]; або апроксимативності,
наприклад: I’d had a virtual nervous breakdown, brought on by a bad prescribing of medication [7]. Конструкція to be sure у заперечній формі теж може вербалізувати суб’єктивне ставлення та сумнів, наприклад: I’m not sure if that’s modesty [7].
Морфологічними засобами модерації (15,5 %) я-висловлень у дискурсі телеінтерв’ю вважаємо модальні дієслова
(2,6 %), пасивний стан (0,7 %) та умовний спосіб дієслова (12, 2%). Для вербалізації значень невизначеності, припущення
у дискурсі телеінтерв’ю використовуються такі модальні дієслова: But I worry less that I might worry her or make her sad
with my own memories; I can’t have been easy to work with in those days; I couldn’t get a show now; And I must have taken a
note – note, paper, something from your desk [7]. Модерація також властива модальному дієслову should, яке вживається для
самокритики: I should have used two emails, one personal, one for work [7].
Пасивні форми я-висловлень надають сказаному невизначеності за рахунок відсутності вказівки на безпосереднього виконавця дії, наприклад: When Johnny Carson retired and I was not given the job as host of the tonight show, I was
disappointed, but – my way of thinking, it was not bitter; I’m glad you brought up the fun part because I was asked to ask you this
question [7]. Мовець таким чином дистанціюється від сказаного або вчинку. Форми умовного способу передають різні відтінки невпевненості, ймовірності, бажаності, можливості [1, c. 33], наприклад: Right now, I would say that fighter is Donald
Trump, because he’s got nothin’ to lose; I wish it were faster [7].
Засобом синтаксичної модерації (1,1 %) виступають вставні слова або вирази із вказівкою на суб’єктивність судження, наприклад: I could, I speak for me, I could emotionally handle this [7]; дискурсивні маркери з узагальнюючим значенням basically, obviously, actually як засіб дистаціювання, наприклад: Well, obviously, I don’t want to pass judgement on
political outcomes [7]; та сполучники, наприклад: I always used to hate, though, when people would be like, ‘Money doesn’t buy
everything’ [7].
Комбіновані засоби модерації представлені у наступних моделях: 1. В одному я-висловленні поєднуються декілька
лексичних модераторів (4,4 %), наприклад: I happen to believe that the United States has both a moral and legal obligation
to control its border; I just think it’s the wrong year [7]. 2. Лексичні модератори вживаються з морфологічними (2,5 %),
наприклад: If I may just say very quickly ... ; I could only assume because they wanted to make Jennifer a Scientologist [7]. 3.
Одне я-висловлення містить декілька морфологічних модераторів (0,3 %), наприклад: Donald Trump, if I can use a baseball
analogy, when you interview Donald Trump, it’s like facing Bill Lee throwing an eephus or Gaylord Perry [7]. 4. Модерація здійснюється за допомогою лексичних та синтаксичних маркерів (0,8 %), наприклад: Anyway, I think that every man would be
very happy to be a sex symbol [7].
Отже, результати нашого дослідження доводять, що модерація є невід’ємною частиною я-висловлень у дискурсі телеінтерв’ю. Мовці вдаються до неї, щоб запобігти неприємному ефекту від своїх слів, дотриматися коректності та
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ненав’язливості я-висловлення. Модерація може водночас підвищити суб’єктивність дискурсу та допомогти адресанту
уникнути відповідальності за істинність твердження. Кількісний аналіз показав, що у дискурсі телеінтерв’ю модерація переважно вербалізується лексичними засобами, передусім дієсловами розумової діяльності. Комбіновані засоби модерації
вживаються в понад 11 разів рідше, ніж одиничні, до того ж, серед них також домінують поєднання декількох лексичних
засобів. Перспективою подальшого дослідження вважаємо порівняння засобів модерації я-висловлень у гендерному аспекті та матеріалі інших типів дискурсу.
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ВИДИ СЕМАНТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ МІЖ БАЗОВИМ РЕЧЕННЯМ
ТА ВСТАВЛЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
У статті розглядається зв’язок вставлених компонентів з базовим реченням, на основі якого виокремлюються
два типи семантичних відношень: 1) супровідні (вставлення у змістовому плані повністю залежать від базису та
підпорядковані йому, тобто їм властива ланцюгова єдність); 2) співпозиційні (основне речення і вставлений компонент – це семантично різні повідомлення, яким властива тематична єдність).
Ключові слова: вставлені компоненти, базове речення, семантичні відношення, супровідні відношення, співпозиційні відношення.
The types of semantic relations between basic sentences and inserted component
The article deals with the connection of inserted components with the base sentence, two types of semantic relations are
distinguished on the base of this sentence: 1) accompanying relations (insertings in the content plan are totally depended on
the basis and subordinated to it, they have the chain unity); 2) co-position relations (the main sentence and the inserted component are semantically different messages which have a thematic unity).
In accompanying relations the inserted components are used to explain, expand the information about individual components of the main sentence or about the content of the sentence in general; can comment or interpret the content of the main
sentence; are references to the source of the message which is containing in the base.
In co-position position relations the inserted components are side remarks, associative statements, estimates of sayings in
basis. Such insertions are in the other contextual relation to the main sentence in which they are included, and form the side
predicative text branches according to the content of the main line of presentation.
Key words: inserted components, the base sentence, semantic relations, accompanying relations, co-position relations.
Виды семантических отношений между базовым предложения и вставлеными
компонентами
В статье рассматривается связь вставных компонентов с базовым предложением, на основе которого выделяются два типа семантических отношений: 1) сопроводительные (вставки в смысловом плане полностью зависят
от базиса и подчинены ему, то есть им свойственное цепное единство); 2) сопозоционные (основное предложение
и вставной компонент – это семантически разные сообщения, которым свойственное тематическое единство).
Ключевые слова: вставные компоненты, базовое предложение, семантические отношения, сопроводительные
отношения, сопозиционные отношения.

Сучасна українська мова тяжіє до комплексного вивчення синтаксичних явищ із урахуванням формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного рівнів. Такий багатоаспектний аналіз синтаксичних одиниць дає змогу по-новому поглянути на сутність багатьох мовних явищ, зокрема і речень, ускладнених вставленими конструкціями.
Дедалі частіше спостерігається тенденція до використання тих мовних форм, які у сконденсованому вигляді містять
значний обсяг інформації. Однією із таких мовних форм є вставлені конструкції. Вставленість корелює з семантичною
ємністю речення і його поліпропозитивністю. Це пояснюється тим, що вона представляє «окремий пропозитивний зміст і
сповнена тими параметрами, які характеризують власне реченнєве утворення: предикативність, смислове та інтонаційне
оформлення, структурна членованість, формальна організованість та ін.» [2, с. 301].
До дискусійних питань, пов’язаних зі вставленнями, належить проблема зв’язку вставлених компонентів з базовим
реченням. Традиційно вважають, що ці одиниці не пов’язані між собою.
Ґрунтовний аналіз структурного та семантичного плану вставлень представлено у дослідженнях таких учених, як
Б. М. Кулик, Л. О. Кадомцева, Н. С. Валгіна, Г. Н. Акімова, Н. Д. Арутюнова, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська та ін.
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Зокрема, питання синтаксичного зв’язку вставлених конструкцій із структурою основного речення розлядалося у працях
А. Ф. Пріяткіної, А. П. Загнітка, З. П. Олійник та ін.
Питання зв’язності вставлення з основним реченням у сучасному мовознавстві недостатньо вивчене. Тому метою статті
є з’ясувати роль вставлених компонентів у семантичній організації висловлень з урахуванням їх відношення щодо базису.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних завдань:
1. Проаналізувати типи відношень між вставленням та базисом;
2. Визначити основні функції вставлених компонентів на основі їх зв’язку з базовим висловленням.
Базове речення та вставлений компонент представляють собою елементи одного складного утворення. Вони, взаємодіючи між собою, перебувають у таких структурних відношеннях, які спрямовані на формування змісту й функції такого
синтаксичного явища в цілому. З цього випливає, що відношення між основним реченням та вставленим представляють
функціонально змістову залежність, взаємозумовленість у мовній побудові.
За значенням вставлені конструкції поділяють на дві основні групи. Вставки можуть мати значення пояснення, коментаря до логічного змісту речення, тобто вони допомагають уточнити характеристики, доповнити сказане і є засобом підкреслення тих чи інших фрагментів висловлення…» а також є «побічними зауваженнями, асоціативними висловленнями,
оцінками, виявами ставлення до явищ, експресії» [5, с. 89]. Відповідно можна виділити щонайменше два типи семантичних відношень між базовим реченням і вставленим компонентом, а саме: 1) супровідні; 2) співпозиційні.
Аналіз супровідних відношень між базисом і вставленням показує, що їх поєднання часто здійснюється таким чином: базові, опорні речення створюють ґрунт для вставлених, є вихідними для їх формування; вставлені компоненти залежать (в змістовому плані) від базису, підпорядковані йому. Звичайно, таке підпорядкування відмінне, наприклад, від підлеглості підрядних
речень головному, Адже залежні вставлені речення роз’яснюють, аргументують зміст базового, оцінюють сказане. «Тобто поряд з основним повідомленням у мовленні з’являються інші, похідні від нього повідомлення, мета яких – краще донесення
інформації, активний уплив на того, хто її сприймає [4, с. 222]. При цьому вставлені компоненти використовуються, по-перше,
для пояснення, розширення інформації про окремі компоненти базового речення або про зміст речення загалом. Для вияву таких супровідних відношень особливо характерний ланцюговий зв’язок, який здійснюється з допомогою різноманітних засобів:
а) використовується повтор: Чується подих тропічної, п’яної ночі, Голос гарячих звірів і пахощі квітів звіриних, Шум
океану, луною котрого ця річка воркоче (Річка розлита в зелених, веселих і тихих долинах) (М.Рильський); Сиротині
сонце світить (Світить, та не гріє) – Люде б сонце заступили, Якби мали силу, Щоб сироті не світило, Сльози не сушило
(Т. Шевченко);
б) уживаються синоніми, перифрази: Порішили: коли виїдуть наріжу, гайда на Горлохватський край (це квартал у
Солонськім Яру) (М. Хвильовий);
в) застосовуються вказівно-замінювальні слова (він, цей, тут, сюди, коли тощо): Пригадую малюнок (він чомусь у
пам’яті моїй лишився разом із запахом сухої конюшини та кінським пирханням): високий дім із вікнами стрільчастими (М. Рильський).
У наведених прикладах пояснюються окремі компоненти базового речення. Це дає змогу докладніше, повніше розкрити зміст понять, про які йдеться в базовому реченні.
Вставлені компоненти можуть також пояснювати базис в цілому, якщо в його змісті помітна якась нечіткість, недомовка або ж висловленню надається забарвлення цікавої нез’ясованості з метою привернути більшу увагу читача: Готую
зараз до друку книжку, якій віддав усе своє творче життя (тобто це має бути своєрідне вибране, яке б вмістило кращі
із написаних віршів) (М. Петренко).
Вставлення, по-друге, можуть містити коментар, тобто роз’яснення, тлумачення, інтерпретацію того, про що сказано в
основному реченні. На відміну від пояснення, спрямованого на зняття, ліквідацію неясності, коментар являє собою вибіркові роз’яснення, що даються для кращого розуміння суті, характеру фактів, явищ, предметів. Коментуючи, автор відповідає на багато питань, пов’язаних із повідомлюваним: як це розуміти; що являє собою хто-, що-небудь, що є характерним
для чого-небудь тощо. Наприклад: Був саме «Тридцять Третій» рік. (Його писатимем в лапках Завжди й з великих
літер, Бо так кричатиме в віках Земля, Вода і Вітер Прорік «побєд», Прорік «завдань», Прорік колгоспних раювань –
Про той, що Вождь сказав: «Налєй!», Бо жити стало «веселей!ж Цей рік писатимемо ми Завжди з великих літер,
Бо так про нього просурмить Земля, Вода і Вітер На всі світи і времена ! І тільки лиш в секреті Його триматиме
«страна», – Рік славний «Тридцять Третій», Отой, що сяє, як зоря, в усій епосі «Октября» ! О Богом даний краю
мій!) (І.Багряний). Таких вставлень може бути кілька. Наприклад: Він пізнав мене і так промовив: «Повернися у свою країну, Понеси їй звістку благодатну, Що віднині кожний вірний русин 3 ласки Бога станеться безгрішним, Тільки має всім
властям коритись. « Несть бо ласкі, єже не од Бога». (Тут я нишком усміхнувсь, панове: Вже цього вже міг би нас не
вчити!) А хто хоче просто йти до раю І в вінці, як мученик, сіяти, Той повинен прочитати пильно Цілий річник «Руського
Сіона». (Тут, не знаю чи й признатись, браття, Защеміло трошки в мене серце) (Леся Українка).
Відношення між базисом та вставленням, по-третє, полягають також у тому, що перше з них є повідомленням про
щось, а друге – посиланням на джерело цього повідомлення : Тая вам дам таку пораду: Як хто роботу почина, нехай стає
скоріше ззаду (Сю думку краду я в Піхна) (В. Самійленко).
Відношення співпозиції між базовим та вставленим реченнями вбачаємо у тих випадках, коли вставки є побічними
зауваженнями, асоціативними висловлюваннями, оцінками сказаного. «У зв’язку з емоційним наповненням вони нерідко
створюють враження непередбачених, спонтанних» [5, с. 83]. Наприклад; Григорій умів слухати, цінувати почуте (Ні!
Ти тільки послухай. Цей народ геніальний !) та й сам під настрій не проти був розіграти когось, як і його дядьки
(Г. Тютюнник) ; Улітку під вербою біля хати (Як добре, що скінчилася зима!) Княгиня почала дітей навчати (М. Руденко).
Співпозиція може бути просторово-буттєвою, описовою або часовою, оповідною. У першому випадку у співпозиції
перебувають повідомлення про явища, суміжні в просторі, а в другому – суміжні в часі (про дії, що відбуваються або
одночасно, або послідовно).
Функції речень, що розвивають думки автора з приводу повідомлюваного, різноманітні: з їхньою допомогою поглиблюється інформація про щось, читач дістає орієнтири для сприйняття та оцінки повідомлення, виклад стає жвавим, розмовним, бо тільки в розмовній мові спостерігаємо найрізноманітніші за характером асоціативних зв’язків супутні змістові
відгалуження. Наприклад: Дивись же на мене, сонце, й засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна
для комариного жала... (Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже се значить, що мені вже
бракує товариства людей?) (М.Коцюбинський) або: Три сини, та дочка, та дорослі онуки (Від обличчя твого відірватись несила) Підняли тебе легко на дужії руки Так, як ти їх легенько в житті проносила (А. Малишко).
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Як бачимо, вставлені компоненти можуть втрачати відтінок додатковості в семантичному плані, бо те, що подається
в дужках, важить іноді не менше за формально основний текст. Виділення вставлень з допомогою дужок доволі часто
варто розглядати як спосіб актуалізації цього фрагмента. Мета такого способу – зробити більш доступною для зорового
та інтелектуального сприйняття зміну характеру модальності тексту – перехід від об’єктивної до суб’єктивної модальності. Адже важливим є абсолютно все, а інколи те, що в дужках, – більш вагоме. Цією особливістю пояснюється те, що
вставленим може бути не тільки слово, словосполучення чи речення, а навіть надфразна єдність, текст. Тому читач може
втратити відчуття «меншовартості» прочитаного в дужках, сприймаючи всю текстову побудову гармонійно та органічно
настільки, що уявити собі цей текст без вставленої конструкції вже неможливо. Наприклад : – Закону одному підвладне
життя світове: земля – наша мати, а ми її діти. Все наше – і надра, і землі, й хліба ... (Над яром на конях басують
бандити, Володін рушницю навів з-за горба і в голос знайомий, прищурившись, цілить, і тінь Семипальця на мушку
пливе, хуга зривається, виє і квилить, і з болем вривається в серце живе) (Л. Первомайський).
Такі вставлені конструкції перебувають в іншому контекстуальному відношенні щодо основного речення, в яке вони
включені, і утворюють побічні предикативні текстові відгалуження стосовно змісту основної лінії викладу: Горбань сказав,
що й сумніву нема. Звичайно, вбивство. Та іще й нецнота. Він, як Горбань, вважає зокрема: їй треба дьогтем вимазати
ворота! (Тут принагідно варто зауважити, що дьогтю він мав, справді, предостатньо, оскільки він, як виявилось потім, «з комори мєской потай дьоготь крав», за що і був поставлений перед врядом. А втім, і згодом він ще війтував. І
вже аж гетьману Дем’яну Многогрішному уже аж на полковника Жученка устиг й «крамулку» довести) (Л. Костенко).
Вставленння стає «текстом у тексті», причому інколи вставлені конструкції за обсягом значно перевищують основний
текст, як-от у есеї Т. Прохаська «Непрості». В одному з таких прикладів [3, с. 12–14] вставлений текст займає дві сторінки,
на яких подається історія героїні, її батьків; повчання, філософські життєві істини, висловлювані іншими героями. Тобто
вставлена одиниця містить не просто додаткову інформацію – базове речення і вставлений компонент – це семантично різні
повідомлення. Загалом за допомогою вставлених текстів, за нашими спостереженнями, виражаються: «обставини дії чи події (які відбуваються одночасно з основною дією, передували їй чи відбудуться в майбутньому), розкривається внутрішній
світ героїв, їх психічний стан, стосунки з оточуючими, людино- та світосприйняття, експлікуються емоції та ставлення автора до зображуваних подій та суб’єктів» [1, с. 33]. При цьому, як правило, у вставленому тексті використовуються уже згадані лексичні засоби зв’язку з базисом: повтор деяких слів, використовуються вказівно-замінювальні слова чи слова-синоніми. Наприклад : 11. коньяк з цибулевою зупою; сік з лози винограду; портер з диким медом; джин з червоними мурахами;
(один араб ще в Африці каже Себастьянові – передовсім вчи своїх синів робити їсти, вони будуть мудрими і радісними – у Себастьяна нема синів, але є дочка Анна – він вчить її робити їди: розказує, що їх треба не боятися придумувати, як найкращі пригоди для себе – робити їсти для когось завжди сенсорно, як виховувати дитину чи плекати
рослини – заняття, яке вертає до безпосередності звірів і птахів, коли питання що і для чого робити ще не виникає
– цікавість, яку можна дарувати – протистояння різних стихій і сутностей, які можна навчити жити разом – початок всіх смаків у рослинах – тому, що їм немає кінця, нема кінця робленню їжі – Анна почала з бару – варила портер
разом з щільниками дуплявих бджіл – подавала гарячу цибулеву зупу відразу після коньяку, і знову запивати коньяком по
ошпареному піднебінні – кидала в шклянку докину кількадесят крилатих червоних мурашок (вірячи, що убивати у їді не
гріх), які додавали спиртові пекучості своєю кислотою – -голодною весною обтинала виноград на зарослих балконах і
збирала сік лози, потому розчиняючи ним ялівцівку в пропорції один до пів – і так зо всім) (Т. Прохасько). [2, с. 100–101].
У згаданому есеї Т.Прохаська зустрічається цікавий приклад вставленого тексту [3, с 104], який передує базису, і
настільки від нього віддалений за змістом, що сприймається як вставлена одиниця до всього твору загалом. Тому, аналізуючи відношення між базовим реченням і вставленим текстом, слід говорити не про зв’язок змістових елементів, а про
зв’язок між цілісним змістом одного й другого компонентів, який полягає в їх тематичній спільності. Такий зв’язок назвемо тематичним, а не ланцюговим.
У будь-якому випадку приклади вставлених текстів переконують, що усталена думка про «вторинність», «меншовартість» вставлених компонентів не завжди адекватно відбиває мовні реалії. Отже, під час аналізу смислових, контекстуальних відношень між базовим та вставленим реченням (до уваги бралися тільки ті, що поєднані безсполучниковим зв’язком)
і текстом можна виділити два основні їх види: супровідні відношення, при яких вставлення у змістовому плані повністю
залежать від базису, підпорядковані йому; і співпозиційні відношення, коли основне речення і вставлений компонент,
особливо текст, – це семантично різні повідомлення, найчастіше асоціативні висловлення, що створюють враження спонтанних, непередбачених, однак мають тематичну єдність, змістову спільність.
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ТЕМАТИЧНИЙ РЕПЕРТУАР ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
У статті надається уточнення поняття «тематичний репертуар», виявляються критерії актуалізації тематичних стереотипів у комунікативному процесі, досліджується специфіка автосприйняття німців та їх стереотипного
ставлення до проблем, що тематизуються у побутовому дискурсі на прикладі більш детального аналізу окремих найбільш вживаних із виявлених тем, здійснюється аналіз мовних засобів розгортання тематичних стереотипів у дискур-
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
сі, з’ясовується наявність тематичних стереотипних висловлень серед виявленого мовного матеріалу. Серед наявних
мовних засобів, що слугують для розгортання стереотипних тем, увага фокусується на лексичних одиницях для позначення «тематичних стереотипів», які засвідчують національну специфіку картини світу німецької лінгвоспільноти.
Ключові слова: актуалізація, об’єктивація, побутовий дискурс, тематичний репертуар, тематичний стереотип, стереотипна тема.
Themed repertoire of every-day discours (in German language)
The article deals with the exaction of the term «themed repertoire», the criteria of the actualization of themed stereotypes
in the communicative process, examination of the specifics of self-perception of Germans and their stereotypical attitudes
to thematic problems in everyday discourse as the example of a more detailed analysis of some the most used themes. The
analysis of linguistic resources in the deployment of stereotypical discourse is carried out, it defines the presence of themed
stereotypical statements which include the certain speech material. Among the available linguistic devices that are used to
deploy the stereotypical topics, it focuses on the lexical units of the «themed stereotypes» which certify the national specific of
the worldview of German lingual community.
Keywords: actualization, everyday discourse, objectification, themed repertoire, themed stereotype, stereotyped topic.
Тематический репертуар бытового дискурса (на материале немецкого языка)
В статье представлено уточнение понятия «тематический репертуар», выявляются критерии актуализации тематических стереотипов в коммуникативном процессе, исследуется специфика автовосприятия немцев и
их стереотипного отношения к проблемам, тематизурующихся в бытовом дискурсе на примере более детального
анализа отдельных наиболее употребляемых из выявленных тем, осуществляется анализ языковых средств развертывания тематических стереотипов в дискурсе, выясняется наличие тематических стереотипных высказываний
среди определенного речевого материала. Среди имеющихся языковых средств, служащих для развертывания стереотипных тем, внимание фокусируется на лексических единицах для обозначения «тематических стереотипов»,
свидетельствуюющих о национальной специфике картины мира немецкого лингвосообщества.
Ключевые слова: актуализация, бытовой дискурс, объективация, тематический репертуар, тематический стереотип, стереотипная тема.

Тема є актуальною, оскільки присвячена проблематиці, актуальній для сучасної лінгвістики, зокрема питанням гармонізації міжкультурної комунікації. Метою статті є виявлення тематичного репертуару побутового дискурсу німецької
лінгвоспільноти. Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань:
– уточнити поняття «тематичний репертуар»;
– виявити критерії актуалізації тематичних стереотипів побутового дискурсу німецькомовної лінгвоспільноти;
– проаналізувати мовні засоби розгортання тематичних стереотипів у дискурсі;
– з’ясувати наявність тематичних стереотипних висловлень серед виявленого мовного матеріалу.
Об’єктом дослідження є мовні одиниці, що слугують для розгортання відповідних темтичних стереотипів побутового
дискурсу, предметом – виявлення специфіки стереотипного ставлення німців до проблем, що тематизуються у побутовому дискурсі.
Стереотипи як елементи концептуальної картини світу активно досліджуються на сучасному етапі, що зумовлено
зростаючим інтересом до проблем лінгвокультурної комунікації. Дослідженню стереотипів присвячена чимала кількість
робіт на матеріалі різних мов [1; 2; 6; 8; 10; 11]. Пропонуються різні класифікації стереотипів [4;5;7]. Більше уваги, на
нашу думку, присвячено етнічним авто-та гетеростереотипам (що думає один народ сам про себе та що думають про нього
інші народи). Проте як зазначає Т. ван Дейк, тематичний репертуар побутового дискурсу виявлено недостатньо [3], що й
зумовило вибір теми даної статті, оскільки стереотипна тематика дискурсу постачає інформацію про значущість тематизованих проблем для суспільства.
Під «тематичним репертуаром» розуміємо номенклатуру тем, до яких неодноразово звертаються представники певної
лінгвоспільноти (зокрема, німецької). У німецьких лінгвістичних студіях для позначення таких тем вживається термін
«thematische Stereotypen» [9, S. 67], оскільки в межах кожної стереотипної теми прослідковується наявність тематичних
стереотипів, які актуалізуються відповідними мовними одиницями серед іншого мовного матеріалу, який застосовується
для розгортання тієї чи іншої теми.
Тематичні стереотипи актуалізуються залежно від життєвих ситуацій, тому не слід вважати, що хтось може назвати
повний перелік всіх тем, що постійно обговорюються чи принаймні згадуються у всіх без винятку розмовах німців. Звісно
можна назвати теми, до яких звертаються комуніканти, коли за збігом обставин вони не знають про що говорити.
Отже, до стереотипних тем звертаються комуніканти, які мало знайомі, але зустрічалися на вечірках з нагоди дня народження, на офіційних прийомах, у подорожах тощо. Крім того стереотипними, на нашу думку, можуть стати теми з проблем, які є актуальними для суспільства в певний період його життя. Такі теми стереотипізуються насамперед мас-медіа
та неодноразово обговорюються членами лінгвоспільноти.
Тематичний репертуар об’єктивується у різних соціальних групах, у членів сім᾽ї, друзів, знайомих, сусідів тощо. Стереотипні теми засвідчують:
рівень актуальності проблематики для суспільства, соціальної групи чи окремих її представників; ступінь знайомства
комунікантів; ситуативні, соціальні ролі та статус комунікантів; динаміку розвитку суспільства (оскільки в різні періоди
життя суспільства та його соціальної структури стереотипи, якщо й не повністю зникають, то засвідчують зміну структури тематичного фрейму та модифікацію чи варіативність термінального заповнення слотів останнього).
Cтереотипи торкаються різних проблем та сфер повсякденного життя німців. До найбільш часто вживаних тематичних
стереотипів побутового дискурсу належать WEINACHTEN, GESCHENKE, REISEN та інші, які асоціативно актуалізують
інші теми, що хвилюють німецьке суспільство: EHEKRISE, FAMILIE, KINDER, VERWANDEN, NACHBARNта інші, стереотипність яких підтверджується діалогами із творів художньої літератури, публіцистики, інтернет-ресурсів тощо. Наприклад: GESCHENKE (Ein Jullklapp bietet immerhin auch die Gelegenheit, einen der vielen Kerzenständer loszuwerden. Nieder
mit dem selbstgebastelten Geschenk!) [12, S. 127], WETTER (Wenn Sie wissen wollen, wie das Wetter wird, schauen Sie aus dem
Fenster.), GÄSTE (Manche Gäste kommen einem ja sehr entgegen,wenn sie wieder gehen.) [12, S. 208], LIEBE (Man kann sich
auch in eine häßliche Frau verlieben) [16, S.65], KINDER (Kindliche Logik ist selten zu widerlegen. Kinder ist immer ein gutes
Gesprächsthema) [14, S. 42], EHE (Die Ehe ist doch nur eine Institution,bei der der Mann seine Freiheit aufgibt und die Frau
die Hoffnung,noch einen Besseren zu finden) [15, S. 59], GARTEN (Gemäß deutschen Gepflogenheiten soll jeder Quadratmeter
Eigentum eingezäunt werden) [14,
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S. 40], VERWANDSCHAFT (Es ist überhaupt ein Nachteil der Düselflugzeuge, daß es jetzt keine entfernten Verwandten mehr
gibt. Verwandschaft oder vernünftige Leute?) [12, S.55], REISEN (Frühstück in London, Mittagsessen in New York, Abendessen in
San Francisco,Koffer in Buenos Aires) [15, S.37], NACHBARN (Ein eigenes Haus sollte man haben, mit Garten drumherum, den
nächten Nachbarn 500 m weit weg, und wenn er noch schwerhörig wärе) [11, S.122],WEIHNACHTEN (Weihnachten- nichts wie
weg!Aber wohin? Anderswo ist der Weihnachtstrummel noch schlimmer! Tannenkauf ist eine Männersache.) [12, S.122]
Розглянемо детальніше тему GESCHENKE. Подарунки дарують з нагоди різних свят. Специфічним у цій сфері є
JULKLAPP. В словникові слово пояснюється так: skandinav. und norddt. Sitte, am Julfest heimlich Weihnachtsgeschenke ins
Zimmer zu werfen, wobei « ῀ I « gerufen wird; gegenseitiges Beschenken bei Weihnachtsfeiern, wobei die Geschenke durch Losen
zugeteilt werden; das Weihnachtsgeschenk selbst [< schwed. julklapp <jul. « Weihnachten» + lautmalendes klapp].
Julfest german. Fest zur Wintersonnenwende; (heute in Skandinavien) Weihnachten [13, S. 698]. Інша назва цього звичаю «Klappersack», або позначення дієсловом «bewichteln». У будь-якому разі JULKLAPP позначає «den Vorgang des
Überraschungsschenkens». Дана тема розкривається такими лексичними одиницями: Julklapp, Klappersack, bewichteln,
Julklappgeschenk, entsprechendes Präsent auftreiben / verpacken / versenken in einen Sack oder eine Kiste, Julklappveranstaltung,
ein Päckchen aussuchen, vorher auslosen, beschenken, Erkundigungen einziehen, womit sich X interessiert, von Betriebspsychologen
initiiert werden, das anonyme Geschenkemachen, die absolute Geheimhaltung [12, S.26].
Поширеним є у Німеччині дарування підсвічників (Kerzenständer). Про це свідчать такі висловлювання: «Die
Wahrscheinlichkeit, einen der fünf häßlichen Kerzenständer zu erwischen, liegt weitaus höher» [13, S. 25]; « Ein Julklapp, ganz
gleich, ob Variante A oder B, bietet immerhin auch die Gelegenheit, einen der vielen Kerzenständer wieder loszuwerden» [12, S.27].
Водночас ці ж висловлювання засвідчують упереджене ставлення до такого подарунку (негативно оціннa лексикa:
häßlich, loswerden).
Якщо на підприємствах з нагоди свята подарунки передбачають спочатку з᾽ясування інтересів колег, то у колі сім᾽ї подарунки даруються за іншим принципом ‒ практичною необхідністю. Наприклад, у сім᾽ї Сандерсів тато підсилає сина до матусі запитати, що б вона хотіла у подарунок: «Vor meinen Geburstagen und ähnlichen Anlässen, die traditionsgemäß ein Geschenk
verlangen, erkundigte sich Rolf meist bei Sven nach meinen etweigen Wünschen, und der kam dann zu mir, um meine Vorschläge
zu hören und weiterzugeben. Rolf wußte dann, was er kaufen sollte, und ich wußte worüber ich überrascht sein mußte» [11, S.115].
Лексема traditionsgemäß у наведеному фрагменті тексту засвідчує, що дарувати подарунки стало традицією. Традиція
та стереотипи взаємопов’язані. Стереотипна поведінка стає традицією, як і традиція формує стереотипне уявлення про перебіг подій. Цікаво, що у цій «грі» діти із зацікавленістю приймають участь. Напр.: (Старший син Свен звертається до молодшого брата:) «Also vergiß nicht, Sascha, wenn Papi sagt, du sollst Mami nicht sagen,was sie von ihm zu Weihnachten kriegt,
dann muß du Papi ganz vorsichtig sagen,was uns Mami gesagt hat, was wir Papi sagen sollen, was sie sich wünscht!» [11, S.115].
Це нагадує нашу дійсність, коли ми також намагаємося дізнатися, що певна особа хотіла б отримати від нас у подарунок. Питання про подарунок пов’язано з питанням «Що брати з собою, коли ти йдеш на запрошену вечірку?» З цього
приводу наведемо цікаве спостереження: Фелікс у свій приїзд до Сандерсів подарував пані Сандерс квіти. Але коли вони
в цей день прийняли запрошення на вечірку до Брауерів, він «без комплексів» взяв подаровані вже квіти із вази і знову
завернув їх у пакувальний папір, щоб подарувати їх пані Брауер: «Natürlich blieb Felix nicht zu Hause; er war vielmehr als
erster vor Brauers Tür und schwenkte unternehmungslustig den Blumenstrauß. Eigentlich hatte er ihn mir mitgebracht, dann aber
sofort wieder aus der Vase gefischt, in das zerknüllte Papier gewickelt, und nun überreichte er ihn artig Frau Brauer.» [11, S. 121]
Мабуть такий вчинок можна пояснити тим, що Фелікс був другом сім᾽ї, його поведінка відповідно є невимушеною.
Інша особливість щодо подарунків, яка характерна німцям, це те, що вони подаровані їм речі можуть здати чи обміняти в
торгівельних закладах (про що свідчить дієслово umtauschen). Такий обмін став неможливим, коли поширилась мода на
саморобні подарунки (selbstgebastelte Geschenke): «Wer mit Selbstgebasteltem beglückt wird, hat gar keine andere Wahl: Er
muß das Geschenk angemessen würdigen, so gern er es vielleicht heimlich umtauschen würde, was ja aber nicht geht» [12, S. 42].
З одного боку саморобний подарунок має особливу цінність: «Heutzutage ist jedoch das selbstgebastelte Geschenk
angeblich Ausdruck ganz besonderer Wertschätzung. Sieh her, sagt das Selbstgebastelte, ich wurde allein für Dich geschaffen. Ich
bin keine Massenware, ich wurde nicht wahllos aus dem Regal gezerrt und zur Kasse getragen – in mir stecken viele, viele Stunden
Arbeit! Ich bin ein Original, ganz wie mein Schöpfer!» [12, S. 42].
Проте з іншого боку, такі подарунки додають зайвого клопоту тому, кому їх подарували. Їх потрібно зберігати (дієслово müssen), оскільки їх не можна обміняти на щось більш потрібне. Саме тому Карола радить Ральфу (який їде cвяткувати
Різдво у Німеччину): «Nieder mit dem selbstgebastelten Geschenk!» [12,S. 42]
У подібних ситуаціях проявляється така риса характеру німців як практичність: кожна придбана чи подарована річ
має бути функціональною.
WEIHNACHTSMANN. Коли наближається Різдво, активізується дискусія, чи слід підтримувати у дітей віру в
Weihnachtsmann (нашого Діда Мороза). Дискутуються у цьому відношенні такі питання: …ob man Kindern den Glauben
an den Weihnachtsmann erhalten sollte? … Wann der Zeitpunkt gekommen ist, sie zu desillusionieren? Müssen die Kinder nicht
erfahren, daß es die Eltern sind, die ihnen ihre Wünsche erfüllen? Machen sie sich nicht lächerlich im Kindergarten, wenn sie weiter
treu und fest an den Weihnachtsmann glauben, während Gleichaltrige schon die Scheckkarten der Eltern für den selbstbestimmten
Weihnachtseinkauf benützen dürfen? [12, S. 98]
У наведеному фрагменті адверзативний сполучник während протиставляє два різні бачення питання про
Weihnachtsmann: одні діти вірять в нього, другi ‒ ні. Може саме тому, що дорослі досі не вирішили підтримувати у дітей
віру в Weihnachtsmann чи ні.
Отже розглянуті нами тематичні стереотипи у межах стереотипних тем не вичерпують коло тематичного репертуару
побутового дискурсу німців. Інші теми з актуалізацією відповідних тематичних стереотипів буде зазначено нами при подальшому розгляді стереотипів, оскільки всі стереотипи безперечно підлягають систематизації згідно тематики розмов у
повсякденному спілкуванні. При визначенні стереотипних тем основна увага була зосереджена на лексичному матеріалі.
У подальшому увага буде приділена іншим аспектам мови та мовлення.
Перспективою подальшого дослідження вважаємо аналіз засобів об’єктивації тем, що залишилися поза розглядом,
зокрема, ELTERN-KINDER-RELATIONEN, MANN-UND-FRAU-IN-DER-EHE.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ КОМИЧЕСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОНОМАСТИКИ
В статье проанализированы работы, содержащие классификации приемов и средств создания комического.
Определено, что в современном языкознании прослеживается тенденция не только не разделять искусственно речевой и ситуативный комизм, но при анализе его вербальных и изобразительных компонентов признавать примат
первых в возникновении юмористического эффекта.
Ключевые слова: вербализация, классификация, комическое, поэтонимология, уровни языка.
З історії вивчення мовних засобів комічного в контексті літературної ономастики
У статті проаналізовано роботи, що містять класифікації прийомів і засобів створення комічного. Визначено, що основи класифікацій можуть бути різними, проте в сучасному мовознавстві простежується тенденція не
тільки не розділяти штучно мовний та ситуативний комізм, але й під час аналізу його вербальних і образотворчих
компонентів визнавати перевагу перших у виникненні гумористичного ефекту.
Ключові слова: вербалізація, класифікація, комічне, поетонімологія, рівні мови.
From the History of the Study of the Language Means of the Comic in the Context of
Literary Onomastics
The comic is a complex phenomenon since it is a universal aesthetic and at the same time it is a linguistic category. The
comic as a linguistic phenomenon can be examined not only in a linguistic but also in aesthetic, sociological, literary, psychological contexts.
The universal comic sense is evident in the case of its verbalization. Development of science also depends on development
of its classifications, logical and semantic models. The article is devoted to the study of papers about the comic and about
various comic contexts.
The main philosophical idea and the premise of unity in approaches to the study of comic is the discrepancy of the objective properties of an object or phenomenon and a certain norms existing in the perceiving mind. The problem of representation
theory in comic literary onomastics (or poetonymology) are introduced. The attempt to summarize and organize information is
realized. The theoretical base of the study of the comic as an aesthetic, social and speech phenomenon is viewed. The historical aspect and current status of studying of the comic are covered.
The comic in contexts with proper names should be studied in its broad representation in speech and descriptions in the
literature. A tendency not to separate verbal and situational comic in modern linguistics is traced. The scientists analyze verbal and visual components of the humorous effect and they recognize the primary role of the first ones in causing of it. Thus,
the conclusions of this paper have general and practical significance.
Key words: classification, comic category, levels of language, poetonymology, verbalization.

Основной идеей и предпосылкой комического является расхождение объективных свойств предмета или явления и некой нормы, имеющейся в воспринимающем сознании. Лингвистов интересует главным образом вербализация комического, в которой универсальная природа этого феномена может проявиться в полной мере. Ученые, изучающие комическое
в языке и речи, часто рассматривают онимию писателя как источник общего исследования, поэтому имеющиеся наблюдения являются исключительно актуальными и для поэтонимологии. Комическое в контекстах с поэтонимами следует
изучать, с одной стороны, не сужая панораму его репрезентации в речи и описания в специальной литературе, а с другой
– не забывая о приоритетах и специфических заданиях поэтонимологии. В таком случае перспективность исследования
комического в лингвистике не подлежит сомнению.
Целью статьи является определение степени изученности в специальной литературе комического как особого
феномена. Достижению поставленной цели способствует решение основной из задач: упорядочивание научных фактов,
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открывающих перспективу дальнейшего изучения механизмов взаимодействия поэтонимов и контекстов, в результате
которого возникают юмористические эффекты.
Анализ работ, содержащих классификации приемов и средств создания комического, показывает, что основания для
них определяются по разным критериям. Наиболее широко представлены подходы, предполагающие, что речевые приемы можно разделить по степени «соучастия» речевых и ситуативных средств: создается смешное только с помощью
возможностей языка или воплощается путем объединения речевых и ситуативных средств. Элементы такого подхода,
восходящего, вероятно, к идеям Цицерона [10], используют, например, Б. Г. Пришва, А. А. Чеховский [8; 11]. Другой,
более лингвистический, на наш взгляд, подход предполагает классификации, построенные на учете отношения речевых
приемов комического к тем элементам языка, с помощью которых создается комизм, к определенным пластам языковой системы. Этого принципа изучения придерживаются такие авторитетные ученые, как, например, В. В. Виноградов,
Е. А. Земская [3; 4] и др.
Рассмотрим подробнее реализацию первого из названных нами подходов к проблеме юмористического в лингвистике.
Так, Б. Г. Пришва, исследуя приемы создания комического в произведениях О. Вишни, выделяет ситуативные, словесные
и словесно-ситуативные способы. В качестве иллюстративного материала ученый привлекает среди прочего и проприальную лексику. Словесные способы – это «ті прийоми, що роблять слово контрастним, таким, що спричиняє сміх» [8, с. 69].
Словесно-ситуативные же – такие, в которых выявляется неразрывное единство слова и ситуации при создании комического контраста, например, «примитивизированное» разъяснение имени собственного, при котором возникает контраст
апеллятива и онима: Манька – це тварина на чотирьох ногах, з рогами і з телям. Звуть її ще коровою. Ситуативные
способы, не анализируются, поскольку в таком комическом смешной будет прежде всего сама ситуация, а не слова, с
помощью которых эта ситуация передана [8, с. 39]. Согласимся с исследователем комического в языке советского фельетона С. В. Вареник, которая, анализируя классификацию Б. Г. Пришвы, отмечает, что ситуативный комизм встречается
весьма редко и для реализации комической обработки материала у авторов есть необходимость ««наращивать» комизм
повествования особыми приемами и средствами» [1]. Среди более пятидесяти словесных и словесно-ситуативных способов упоминаются, например, создание контрастных слов, таких, как антропонимные неологизмы Гітлеренко, Геббельсюк. Приемом комического считается искажение и комическое произношение слов, например, изменения в начале слова,
якономка (економка); метатезическое искажение – чи Гилрабтар, чи Гирбалтар. Несоответствие грамматической формы
слова принятым нормам «спричиняють комізм, бо порушують звичність до певних мовних норм»: сиділа Петлюра, сиділа
и т. д. [8, с. 74]. Поэтонимы используются и для иллюстрации приема использования несовместимых метафор, например,
замена слова в устойчивом словосочетании – Хеопсова клуня. Исследователь подчеркивает, что имена собственные способны вызывать комизм, поскольку подчеркивают какую-либо особенную черту персонажа произведения. Это фамилии
людей – П’ятак, Полудрабок; кличка лошади – Новела. Другие имена собственные, кроме несоответствия отражения в
сознании субъекта, несут в себе юмористически окрашенную лексему: фамилия Триндипляшка; название села Пузате.
Отдельно рассматриваются имена собственные с коннотацией, контрастной десигнату, которая указывает на его характерную черту: князь Задери-Хвостець, браконьер Тудистрибни [8, с. 67].
Другой украинский исследователь, А. А. Чеховский при анализе комического в произведениях И. С. Нечуя-Левицкого
выделяет наиболее характерные языковые и языково-ситуационные способы юмора, например, такие, как юмористические эпитеты (іродова гора); юмористически окрашенные синонимы, в т. ч. и контекстуальные (кнур – Карпо; сатана –
Мотря); использование литоты (В Семигорах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно); использование
слов с диминутивными суфиксами с целью негативной характеристики (серденько; Мотруня) [11].
В. З. Санников выделяет шутки предметные и языковые. В предметной шутке важен комизм ситуации (Профессор,
видя, что жена замахивается на него книгой, кричит: – Ради Бога, Гертруда, не этой! Эта из университетской библиотеки), а языковая для создания комического запускает исключительно языковой механизм. Однако сам исследователь отмечает, что разграничение между этими двумя видами шуток нечетко [9, с. 31]. Следует согласиться с В. М. Капацинской,
которая анализирует проблему выделения речевого и ситуативного комического в контекстах и приходит к выводу, что
не следует жестко разделять эти виды комического, т. к. ситуативный компонент находит речевое выражение, а также основой создания комического текста является универсальное или социально и культурно обусловленное комическое противоречие и собственно языковая игра [5, с. 227]. В. З. Санников, принимая за основу общепринятое трехчастное деление
лингвистики с некоторыми коррективами А. Вежбицкой, А. Е. Кибрика, Ю. Д. Апресяна, касающимися взаимопроникновения уровней языка и «постулата о примате семантики», рассматривает «ресурсы всех языковых уровней», которые
обеспечивают создание языковых шуток. Таким образом исследуется способность к «языковой игре» единиц фонетического, фонологического, орфографического, морфологического, словообразовательного, лексического и синтаксического уровней. Отдельно рассматриваются также семантические, прагматические и стилистические особенности речевого
воплощения комического. Достаточно часто приводятся контексты с именами собственными. Например, иллюстрация
приема аллитерации – пародия А. Иванова на стихи П. Вегина: Фи! Фонтан фраз / на фронтоне филиала Флоренции / как
фото франта Фомы во фраке философа. Отмечены случаи шутливых подписей, использующие нарушение принципов
употребления прописных и строчных букв, намеренное сочетание букв и цифр в пределах одной словоформы: 1 ½ цкий
– Полторацкий, Ф.Ф.Ф. или Ф3 – Федор Федорович Фидлер, 30 щенков – Зощенко и т. д. Примеры расчленения с последующей попыткой переосмысления словоформ также показательно иллюстрирует проприальная лексика: Руками громы
извлекаю, / Ногой педали нажимаю, / Я – Рах! Я – Ма! / Я – Ни! / Я – Нов! (подпись к фотомонтажу, изображающему С.
В. Рахманинова); Наполеон – На-поле-он, Багратион – Бог-рати-он (у Р. Г. Державина). Среди синтаксических средств
достижения комического эффекта выделяется прием установления алогичных отношений между событиями, явлениями,
свойствами, например, в следующей эпиграмме А. С. Пушкина: Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, /
Боком одним с образцом схож и его перевод. При рассмотрении обращения как средства достижения комического эффекта приводится ситуация смешения в речи существительных нарицательных и собственных: – Я понимаю, что папу зовут
Володя, маму Светлана, а как зовут Олю? [9, с. 175].
Следует заметить, что к несомненным достоинствам работы В. З. Санникова относится, во-первых, подход, по словам
В. Новикова, свободный от «ретроспективной нормативности», т. е. принцип отбора текстового материала для исследования от литературных шуток русских писателей XIX–XX вв. до фольклорного юмора [7]. Во-вторых, подчинение
структуры исследования «требованиям» материала, особое внимание к выделению смысловой составляющей игрового
и комического эффектов, поскольку «материал, будучи функционально ограниченным, весьма широк тематически, языковая игра охватывает все стороны языка, все языковые уровни» [9, с. 37]. Автор предпринимает попытку обобщить в
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рамках изучаемого речевого явления имеющийся лингвистический опыт и направить его на выявление нарушения правил
семантико-синтаксической сочетаемости «ключевого» слова, вокруг которого выстраивается комический эффект.
Подобный подход к основам теории проявления комического в речи вызывает некоторые возражения, поскольку нам
трудно согласиться с существованием собственно речевого комизма без какой бы то ни было связи с ситуацией или
контекстом, особенно при существовании его в ткани некоего художественного произведения. Так, с критикой классификаций комического, не имеющих четкого методологического центра, выступал, например, В. В. Виноградов в работе
«Гоголь и натуральная школа» [3]. Ученый возражает против соединения «несоединимых методов классификации приемов – по общности психологических оснований и по семантической однородности». В. В. Виноградов не видит перспектив во «вращении по двум орбитам», при котором «то исследуется ткань речи, объективно – смещение семантических
рядов при построении фразы («комизм нескладицы»), при перебое реплик в диалоге («разговор глухих»), каламбурные
реплики при недоразумениях («комизм логической неподвижности»); то устанавливаются общие психологические категории («комизм произвольных ассоциаций»), под которые подводятся словесно, т. е. с объективно-стилистической точки
зрения разнородные явления, напр., поставлены рядом логически не мотивированные сцепления фраз в письме Чмыхова в
«Ревизоре», в речи Поприщина и в беседе Хлестакова с Ростаковским» [3]. В современном языкознании также прослеживается тенденция не только не разделять искусственно речевой и ситуативный комизм, но и привлекать юмористический
«креолизированный текст» в орбиту лингвистических исследований, анализировать его вербальные и изобразительные
компоненты. О. В. Мишина в диссертации на соискание ученой степени пишет, что языковая игра, реализуясь с помощью
разного рода несоответствий (где наиболее частотные – лексические), охватывает все уровни текста от фонемы до целого
текста, а комический эффект в юмористическом сериале «Monty Python Flying Circus» создается «органичным взаимодействием вербального и иконического рядов при ведущей роли языкового компонента» [6]. Японская исследовательница
Сатоко Сузуки, описывая явление «self-mockery» (самоирония, насмешка над собой, «самоиздевка») в японской культуре,
отмечает, что для полного восприятия рассматриваемого феномена необходимо учитывать как речевые средства его выражения, так и интонацию, мимику и жесты [12]. А Т. А. Васильченко, занимающаяся проблемами восприятия и понимания инокультурного комического текста с невербальным компонентом, предлагает «анализировать невербальный текст
посредством вербальных средств» [2].
Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на некоторые критические замечания, приведенные классификации
комического представляются нам важными, поскольку репрезентуют смешное как феномен, порожденный не только сугубо языковыми свойствами высказываний, но и характером представленных ситуаций. Кроме того, в них представлены
подходы, позволяющие привлекать к решению таксономических задач семантические свойства комического, порождаемые на уровне синергетики компонентов.
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ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ТАКТИКИ «ОБІЦЯНКА»
В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто мовні ресурси тактики «обіцянка» в українському політичному дискурсі, окреслено специфіку
використання риторики політичної мови як потужного інструменту в отриманні політичних вигод. Проаналізовано суспільний дискурс з погляду використання мовних навичок політиків для отримання підтримки електорату. З’ясовано функціональні особливості досліджуваної мовної тактики, а також встановлено особливості її вираження та способи реалізації.
Ключові слова: український політичний дискурс, дискурсивна тактика «обіцянка», комісив, імпліцитний вплив.
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Pragmalinguistic features of speech tactic of promise in the Ukrainian political
discourse
The article deals with the language resources of tactic of promise in the Ukrainian political discourse. It is outlined
the use of the rhetoric of political language as a powerful tool in gaining certain political advantages. It is analyzed public
discourse in terms of the use of language skills of politicians for getting support of the electorate. It is find out functional
language features of investigated tactic and specificity of its expression and ways of its realization.
Keywords: Ukrainian political discourse, discursive tactic of promise, commissive, implicit influence.
Прагмалингвистические особенности речевой тактики «обещание» в украинском
политическом дискурсе.
В статье рассматриваются языковые ресурсы тактики «обещание» в украинском политическом дискурсе,
раскрывается специфика использования риторики политического языка как мощного инструмента в получении политических преимуществ. Проанализирован общественный дискурс с точки зрения использования языковых навыков
политиков для получения поддержки электората. Выяснено функциональные особенности исследуемой языковой
тактики, а также установлено особенности ее выражения и способы реализации.
Ключевые слова: украинский политический дискурс, дискурсивная тактика «обещание», комиссив, имплицитное
влияние.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що політичний дискурс – змішаний продукт розвитку особистості, на який
впливають соціальне й культурне середовище, освітній досвід індивіда, політичні уподобання, економічне становище,
батьки тощо. Відомо, що мова є «зброєю» політичного діяча, потужним інструментом у бажанні заручитися підтримкою
громадськості, особливо в сучасний період виборчих інформаційних технологій.
Сучасна парадигма політичної лінгвістики, що постала як еволюційне продовження попередніх наукових вимірів, дає
підґрунтя для аналізу мовної тактики «обіцянка», яка є чи не найпоширенішою в сучасному політичному дискурсі, особливо передвиборчому, й основою якої є різні види звернення до громадськості.
Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Зацікавлення мовознавців проблематикою мовної особистості в політичному просторі призвело до активного дослідження комунікативно-прагматичного аспекту її функціонування. Осмислюючи питання мовленнєвого наміру адресанта політичного тексту, науковці почали звертати увагу на
експліцитні та імпліцитні представлення різних стратегій і тактик в українському політичному дискурсі, серед яких значне місце посідає тактика «обіцянка». У лінгвістичних наукових розвідках це поняття часто окреслюють як добровільне
зобов’язання зробити що-небудь. Такий мовний акт, відповідно до типології мовних актів Джорджа Остіна, ще називають
комісивом (висловлення обіцянки, певного зобовʼязання) [4, с. 119], де автор виступає як гарант реальності обіцяного.
На думку американського дослідника Джона Серля, комісиви – це ті ілокутивні акти, мета яких полягає в покладанні
на мовця зобовʼязання здійснити деяку дію в майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки [5, с. 181].
У новітніх мовознавчих працях українських дослідників особливу увагу приділено специфіці вживання комісивів. Зокрема, різні аспекти окресленої проблеми висвітлено в праці Т. Врабеля «Словотворча прагматика у сучасній англійській
мові» [1]. Автор наголошує на думці, що ядровими тактиками вираження обіцянки є зобов’язання виконати / не виконати
певну дію та запевнення. Вони найповніше й найточніше передають іллокутивну мету цього акту. Ілокутивні дієслова
функціонують у всіх трьох перформативних формах. Вибір мовцем форми вираження залежить від психологічного стану
адресата. У разі його емоційного збудження адресант застосовує експліцитний перформативний акт для полегшення декодування ілокутивної мети висловлювання [1, с. 111].
У сучасній лінгвістиці дедалі активніше досліджують питання функціонування комісивів у політичному дискурсі.
На думку А. Дедухно, комісиви зазвичай виражені дієсловами першої особи множини, що характерно для політичного і
професійного дискурсу. Їх уживають для вираження думки певної спільноти, наприклад, політичної партії, лідерів якої
уповноважують до здійснення акту обіцянки… Часто в таких висловлюваннях особа мовця не представлена. Подібне
формулювання актів обіцянки в політичному дискурсі є надто аморфним і за умови нещирості може вважатися популістським, розрахованим на довірливість широких мас [2, с. 109].
Погоджуємося з твердженням Т. Заплітної, яка вважає, що іллокутивна сила висловлювання більшою мірою залежить
від постановки цілей і мотивів мовця в політичному дискурсі, від його відвертості, щирості висловлення задумів і мовних
стратегій, а також від запланованого перлокунивного ефекту. Зазвичай мовець намагається зробити свій мовленнєвий
намір максимально відкритим для розпізнавання адресатом, обираючи при цьому прямі або конвенційні мовні засоби,
наприклад, спонукальні, побажальні, запитальні і под. висловлювання, які сприймаються адресатом у їхньому основному
значенні, або ж конвенціоналізовані висловлювання, які достатньо просто «читаються» в певному соціумі [3, с. 1].
Завдання та матеріал дослідження. За матеріал дослідження правлять виступи різних українських політичних сил,
кожна з яких має свою власну цільову аудиторію. Серед основних завдань розвідки є аналіз прагмалінгвістичних особливостей функціонування мовної тактики «обіцянка» в українському політичному дискурсі, з’ясування специфіки її
вираження та способів реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Політична комунікація в сучасній науці розглядається як культурна традиція, мовна самосвідомість, навички і методологія
переконання певної аудиторії, потужний засіб у боротьбі однієї спільноти з іншою. Оцінивши мовлення українського політикуму, можемо зробити висновок про те, що імпліцитне представлення досліджуваної тактики знаходимо частіше, що,
очевидно, спричинене бажанням завуалювати певну інформацію, зняти відповідальність з адресанта.
Як засвідчує обстежений матеріал, тактика «обіцянка» в українському політичному дискурсі на мовному рівні найчастіше виражена формами майбутнього часу дієслів доконаного виду, напр.: Всі, хто переходять з газових котлів на електричні, отримають спеціальний тариф на електроенергію (А. Яценюк, https://www.youtube.com/watch?v=i7fwwjOfq64);
Ми винесемо вас звідси на вилах, і більшість у цьому парламенті буде нормальні люди, які наведуть порядок в країні, а
вас заженемо за 101-ий кілометр (О. Ляшко, https://www.youtube.com/watch?v=yrshTEg3sKw); Гірша ситуація в Донецькій області, там, де відповідає голова облдержадміністрації Кіхтенко, і відповідальність за це він понесе найближчим
часом (П. Порошенко, https://www.youtube.com/watch?v=MCWqXtUNjqI); Ми зробимо все, щоб ці вибори були чесними,
прозорими, демократичними. Я забезпечу, щоб жоден чиновник ні центрального рівня, ні регіонального рівня не мав можливості впливати на результати цих виборів, або впливати на вашу думку. Ми заблокуємо будь-який адміністративний
тиск на вас. Ми не дозволимо, щоб жодна бюджетна копійка була використана в політичній боротьбі (О. Турчинов,
https://www.youtube.com/watch?v=WVjQEWx51M0).
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Досить часто натрапляємо на випадки вираження комісиву дієсловами недоконаного виду в складному дієслівному
присудку: Жоден чиновник… не буде обіймати свою посаду (З. Шкіряк, https://www.youtube.com/watch?v=lUDlpTQjGOM);
Впевнений, що в наступному році ми вже будемо робити так, для того, щоб цей стадіон був у комунальній власності
і щоб з нього зробити такий, знаєте, ключовий пункт спорту в вашому районі (В. Кличко, https://www.youtube.com/
watch?v=MayAD8tjW5o); Я не допущу того, щоб просто це питання тарифів і заробітних плат, пенсій, індексації просто
їх «заболтали». Будемо боротися за це (Ю. Тимошенко, https://www.youtube.com/watch?v=gEzg2SAEGxY).
Нерідко допоміжне дієслово бути поєднують з безособовими формами на -но, -то або з дієприкметником: Коли ми
створимо всі умови з реформування країни для відповідності нашої країни критеріям членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму і таким чином буде зафіксована воля українського народу
(П. Порошенко, https://www.youtube.com/watch?v=wVU4tzPyHSc); Зараз я детально вивчаю подання коаліції і до кінця
сьогоднішнього дня в Україні буде сформовано уряд (А. Яценюк,https://www.youtube.com/watch?v=jWmjvKVBViY); Жоден чиновник, який тим чи іншим чином був помічений або ж співпрацював із терористами, брав участь у сепаратистських заходах та брав участь у сприянні злочинам проти України … буде по заключенню слідчих визнаний винним і посаджений до вʼязниці (З.Шкіряк, https://www.youtube.com/watch?v=lUDlpTQjGOM); На наступному тижні ми приймем
постанову і до тих районів, які потребують дотації дійдуть гроші і всі заборгованості по цим районам будуть погашені
(А. Яценюк, https://www.youtube.com/watch?v=UT_8ynOgfCQ).
Зрідка тактику «обіцянка» мовці-політики оформлюють складним дієслівним тричленним присудком: Як тільки ми
рішенням суду повернем його до комунальної власності, ми будемо однозначно готові інвестувати і нормально відбудувати стадіон (В. Кличко, https://www.youtube.com/watch?v=MayAD8tjW5o); Зразу після того, як ця Верховна рада
вийде після цих трьохтижневих канікул ми просто кожного дня будемо вимагати поставити наш закон «Батьківщини» про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі (Ю. Тимошенко, https://www.youtube.com/
watch?v=iLk06-tbzSw).
Аналіз обстеженого матеріалу дав змогу визначити, що мовними маркерами досліджуваної тактики нерідко слугують підрядні речення умовного типу: Правий сектор не складе зброї, правий сектор не зніме блокаду з жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша вимога – відставка Януковича (Д. Ярош, https://www.youtube.com/
watch?v=ZIty5CG82qI). До того ж, для введення умовних підрядних речень комуніканти найчастіше використовують сполучник якщо, який відповідає аналізованій комунікативній ситуації. У такому разі пропонують альтернативу, бо питання
остаточно не розвʼязане. Водночас подібне граматичне рішення можна розглядати як ще один спосіб імпліцитного впливу
на адресата: Якщо ми маємо справу з новою реінкарнацією Віктора Януковича, то ми зробимо з ним те саме, що зробили
з оригіналом (Є. Соболєв, http://www.ukrop.com.ua/uk/news/central/1110-yegor-sobolyev-yakscho-u-parlamentu-ne-vistachitmizkiv-vignati-viktora-shokina-tse-zrobit-vulitsya).
У деяких ситуаціях, коли мовець охоче бере на себе зобовʼязання перед адресатом, підкріплюючи їх інтенсифікаторами обіцяю, гарантую, клянуся тощо, комісив кваліфікують як перфомативний акт. Основна інтенція перформативних
дієслів – збільшити прагматичну силу тексту, залучитися підтримкою соціуму: Я обіцяю, клянуся на цьому місці, що
коли Радикальна партія прийде до влади, перші реформи, які ми почнемо в судах і в прокуратурі – розстріляємо десяток прокурорів і десяток суддів, я сам особисто це зроблю (О. Ляшко, https://www.youtube.com/watch?v=CfF-RZ2fGFE);
Заробітна плата. Я знаю, що з вчорашнього вечора на ваших картках є. Отримуйте і гарантую, що так і буде надалі
(В. Наливайченко, https://www.youtube.com/watch?v=_P2Wek8sPYk); Я вам обіцяю, що по Криму, Крим буде українським,
кримські футбольні зони залишаються за Україною (П. Порошенко, https://www.youtube.com/watch?v=3o4QNx5vcZw).
Маємо підстави стверджувати, що більшість таких обіцянок не призначені для виконання. Їх використовують здебільшого
політичні активісти у передвиборчих кампаніях задля реклами політичної сили.
Аналіз лексем, які позначають предмет обіцянок, уможливлює висновок про те, що в українському політичному дискурсі з однаковою частотою вживаються лексичні одиниці конкретного (зарплата, тарифи, відповідальність, фінансові
виплати,) й абстрактного змісту (допомога, порядок, боротьба за європейські цінності, воля українського народу).
Висновки дослідження та перспективи. Спостереження за мовним матеріалом дає підстави стверджувати, що тактика «обіцянка» в політичному дискурсі є потужним засобом аргументації для досягнення конкретної мети. Перспективи дослідження вбачаємо в поглибленому аналізі прагмалінгвістичних характеристик інших комунікативних ситуацій і тактик
у межах українського політичного дискурсу.
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АНОТАЦІЯ-ОПИС КНИГИ ЯК ВИД РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена кореляції жанрових особливостей рекламного тексту та тексту анотації книги. Анотацію
описано як один з різновидів реклами, отже, в ній виділено жанрові ознаки, спільні з жанром реклами в цілому. Автор
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зупиняється на таких диференційних ознаках малоформатних текстів, як: предмет, адресант, адресат, методи,
завдання, компоненти і зміст. Зроблені висновки дають змогу вважати доцільним подальше дослідження текстів
анотацій книг.
Ключові слова: анотація, реклама, текст малого формату, адресат, адресант, принцип організації, унікальність.
Book summary as an advertising text
The article is devoted to the correlation of genre features of the advertising text and the text of the book summaries. The
author identified the main current researches in this direction. The paper contains the novelty and relevance of the study of
small-format texts and allocates among them the summary (abstract) as a bright representative of announcements and annotations. The book summary is described as one of the types of advertising, so, its genre features are allocated in common with
the genre of advertisements in general. The author dwells on such differential signs of small-format texts as subject, addresser,
recipient, methods, tasks, components and content. Each of them is extrapolated to text signs of advertising. The findings suggest appropriate further study of book summaries. Prospective studies are confirmed also by mentioned feature of annotations
as the type of the text, namely the conflict of its limited product and its heterogeneous recipient.
Keywords: summary, advertising, small-format text, recipient, addresser, organizing principle, uniqueness.
Аннотация-описание книги как вид рекламного текста
Статья посвящена корреляции жанровых особенностей рекламного текста и текста аннотации книги. Аннотацию описано как одну из разновидностей рекламы, следовательно, в ней выделено жанровые признаки, общие с
жанром рекламы в целом. Автор останавливается на таких дифференциальных признаках малоформатных текстов, как: предмет, адресант, адресат, методы, задачи, компоненты и содержание. Сделанные выводы позволяют
считать целесообразным дальнейшее исследование текстов аннотаций книг.
Ключевые слова: аннотация, реклама, текст малого формата, адресат, адресант, принцип организации, уникальность.

Постановка наукової проблеми. У межах поширення інтересу до вивчення жанрів практичного мовлення вартим
уваги об’єктом дослідження стали тексти малого формату. Їх жанровий, комунікативно-прагматичний, стилістичний, когнітивний та структурно-семантичний аспекти дедалі частіше входять у горизонт сучасних наукових пошуків. Однак через
розмаїття підходів та методів аналізу, гетерогенність самого корпусу дослідження та широкого кола наукових поглядів
ці малоформатні тексти вивчаються міждисциплінарно та потребують більш ґрунтовного, комплексного дослідження.
Особливий інтерес представляють анонсно-анотативні тексти як репрезентанти текстів малого формату, оскільки вони
містять в собі диференційні ознаки декількох мовленнєвих жанрів одночасно (анонсу, анотації, опису, оголошення тощо)
і можуть бути об’єднані достатньою кількістю характерних рис.
Об’єктом цієї статті є опис книги, що анотує її зміст для певного кола читачів і окреслює її основні переваги. Новизна
обраного об’єкту обґрунтована відсутніми за даною темою комплексними дослідженнями як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Наявні роботи висвітлюють лише окремі аспекти таких текстів, наприклад: жанрово-стилістичні особливості сучасного рекламування книг [8], специфіка рекламних анотацій художніх творів [6], своєрідність текстів рецензій
[9] тощо. Не зважаючи на різнобічність поглядів та кутів зору розгляду даного типу тексту, дослідники єднаються в тому,
що анотація книги виконує виразну рекламну роль. Тому предмет нашого дослідження – кореляція текстів анотацій з
рекламними текстами – доводить його актуальність. Порівняння та виділення спільних ознак цих типів тексту визначає
мету цієї статті.
Виклад основного матеріалу. Оскільки, як ми вже зазначили, книжні анотації виконують виразну рекламну роль, то
при їх розгляді необхідно враховувати композиційну, змістову та стилістичну специфіку самих рекламних текстів. Вони
повинні привертати увагу до книги, спонукати до її придбання і прочитання. Однак традиція ставлення до анотацій як до
суто довідкового (а не рекламного) тексту породжує вельми актуальне зіставлення ознак реклами та анотації для того,
щоб підкреслити рекламний характер жанру анотації.
Відповідно до цільового призначення розрізняють два типи анотацій – довідкові та рекомендаційні [7]. Мета довідкової анотації – дати коротку інформацію (довідку) про зміст і специфіку твору. Такі анотації складають для характеристики наукових, навчальних, довідкових видань. Рекомендаційні анотації мають на меті зацікавити читача, показати
значення і специфіку даної книги, її місце серед інших, близьких за змістом і призначенням. Вони складаються з метою
пропаганди науково-популярних книг, а також творів художньої літератури.
У літературі, присвяченій дослідженню риторичних жанрів не раз зазначалося, що загальні особливості жанру не залежать від специфіки матеріалу, що використовується для його вивчення, і поширюються на всі феномени, які стосуються
даного жанру [1]. Саме наявність цих загальних ознак і дає можливість окреслити настільки несхожі на вигляд явища (наприклад, плакат на стенді, газетне оголошення і телевізійний анонс) як форми одного і того ж жанру – «реклами». Лише
на рівні мовленнєвого втілення з’являються особливості, властиві тій чи іншій конкретній формі реклами. Все це дозволяє нам стверджувати, що й анотація може бути описана як один з різновидів реклами, отже, у неї можуть бути виділені
жанрові ознаки, спільні з жанром реклами в цілому. Вважаємо за доцільне зупинитися на таких, як: предмет, адресант,
адресат, методи, завдання, компоненти і зміст.
Предмет реклами – це товар або послуга. Стосовно анотації можна сказати, що її предметом є книга (або інша форма
друкованої продукції) як об’єкт задоволення інтелектуальних потреб читача. Де б не було розміщено анотацію, анонс,
анотатативний опис, рецензію книги тощо, її назва та автор обов’язково повторюються у цих текстах для додаткової вказівки на «рекламований продукт», наприклад: Die neuen Liebesromane «Dare to Love» von Bestsellerautorin Carly Phillips
erzählen… Februar 2016 erscheint bereits der dritte Band «Dare to Love – Gelegenheit macht Sehnsucht» im Taschenbuch. Wenn
… mal wieder graues Winterwetter droht, gibt es romantischen Lesestoff von Carly Phillips zum … (Dare to love – Gelegenheit
macht Sehnsucht von Carly Phillips).
При цьому слід зазначити, що постулат про предмет анотативного тексту дійсний для обох видів анотацій (довідкової
та рекомендаційної).
Адресант реклами – це виробник товару або його повноважний представник. Саме особиста відповідальність ініціатора реклами за достовірність запропонованої інформації і якість товару відрізняє рекламу від інших агітаційних жанрів.
Разом з тим в тексті рекламного послання адресант, як правило, формально не позначається. Реклама є ініціативним
жанром, змушена долати очевидний опір адресата, тому експліцитно неперсоніфікована форма тексту виявляється більш
прийнятною. Аналогічно й анотації зазвичай мають суто безособову форму, будуються як об’єктивна характеристика
твору, а не як особиста точку зору авторів статей. Проте іноді в рекомендаційних анотаціях використовується форма
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дружньої поради, в якій можлива присутність узагальненого образу адресанта, наприклад: In der Romanabteilung freut sich
die Redaktion von LovelyBooks auf das Buch «Mofaheld» von Lars Niedereichholz. Hauptfigur Marc ruft sich … (Mofaheld von
Lars Niedereichholz).
Портретом аудиторії або адресатом реклами можуть мислитися «широкі маси споживачів», як про це пишуть в деяких посібниках про реклами [4]. З цим постулатом ми дозволимо собі цілком не погодитись і підтримати протилежну
точку зору: «Ефективність рекламного повідомлення в першу чергу залежить від чіткого опрацювання портрета споживача: визначення його психологічних і соціальних установок та стереотипів, розуміння його стилю життя тощо» [3]. Вибір
адресата реклами визначається процедурою, що відома у маркетингу як сегментування ринку. Врахування особливостей
цільового сегменту допомагає продуценту досягти переваги за рахунок більш точної орієнтації на характерні потреби
цільової аудиторії. Якщо в товарній рекламі адресат, як правило, виражається імпліцитними методами (шляхом вибору
рекламних аргументів), то в анотації адресат повинен бути вказаний цілком точно і конкретно.
Так, у довідкових анотаціях опис адресата є невід’ємним структурним елементом і становить окрему композиційну
частину, наприклад: With more than 400,000 copies now in print, The Craft of Research is the unrivaled resource for researchers
at every level, from first-year undergraduates to research reporters at corporations and government offices … (The Craft of
Research, Third Edition by Wayne C. Booth and Gregory G. Colomb).
Рекомендаційні анотації орієнтують книгу за рівнем підготовки, віком чи іншими особливостями читача, наприклад:
… Susin Nielsen erzählt in ihrem Jugendbuch «Die hohe Kunst, unterm Radar zu bleiben» von … Für junge Leser ab 12 Jahren
erscheint Henrys Geschichte im Taschenbuch (Die hohe Kunst, unterm Radar zu bleiben von Susin Nielsen).
Іноді вказівку на адресата включено в саму назву книги. Тоді в анотації цей адресат згадується в непрямій формі,
наприклад: Mit 101 witzigen Beschäftigungs- und Gestaltungsideen in und rund um dieses Buch können sich junge Leserinnen
kreativ so richtig austoben… (Mach mich fertig! 101 Ideen rund ums Buch für Mädchen von Christina Braun).
У маркетингу розрізняють два основні методи сегментування ринку: апріорний (очевидний) і апостеріорний (описово-аналітичний) [5]. Апріорне сегментування виходить з припущення, що люди, що володіють схожими характеристиками, відчувають потребу в одних і тих же товарах. Описово-аналітичний метод вважається більш надійним і будується на
задоволенні будь-якої базової потреби. Ці методи маркетингу мають безпосереднє відношення і до анотацій. Як можна бачити з наведених нижче прикладів, довідкові анотації здебільшого будуються на апріорній сегментації, тобто адресуються
читацькому сектору з чітко прописаними характеристиками, а рекомендаційні анотації набагато частіше адресуються
неідентифікованим сегментам, що аналізуються та описуються одночасно:
… Es konzentriert sich – nach wie vor – auf … und bietet dem Anwender durch seine lexikalische Struktur einen schnellen
Zugriff auf die benötigte Information in Studium und Beruf. … machen es zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle Lernenden,
Lehrenden und Healthcare-Professionals in allen medizinischen Fachbereichen und Berufsfeldern (Kleines Lexikon –
medizinische Fachbegriffe, Fremdwörter und Terminologie von Marc Deschka) – апріорний метод;
… for anyone who loves the enticing smell of baking and could use a helpful hand in the kitchen. … This title makes an
enticing gift for newlyweds, graduates, or anyone who’s always wanted to become a better baker (Anyone Can Bake: Step-By-Step
Recipes Just for You by Better Homes and Gardens) – апостеріорний метод.
Завдання реклами полягає в тому, щоб спонукати аудиторію купувати пропонований товар. Люди повинні захотіти
це зробити, навіть якщо вироби цілком звичайні і не мають помітних переваг. «Основна мета комерційної реклами – стимулювання продажу тих чи інших товарів або послуг в даний момент і / або в майбутньому» [2]. Абсолютно аналогічна
задача (спонукати купити пропоновану книгу) властива й анотації. Найчастіше в анотації (як і в товарній рекламі) задача
прямо не сформульована, а визначається прагматичним потенціалом всього тексту. Лише іноді в рекомендаційних анотаціях це завдання наявне в деяких формах обіцянок, наприклад: Dieses Buch wird die Welt verändern. Oder Sie einfach nur
zum Lachen bringen. Damit bekommen Sie eine ganze Menge von… (Fruchtfliegendompteur – Geschichten aus dem Leben und
andere Irritationen von Christian Pokerbeats Huber).
В ідеалі реклама повинна містити об‘єктивну інформацію про товар, раціональний доказ наявності певних якостей і
емоційний вплив на покупця [10]. Однак на практиці ці компоненти ніколи не присутні в рівних кількостях. Залежно від
того, яка зі складових виходить на перший план, реклама може бути м’якше, раціональніше, або ж жорсткіше, агресивніше. В раціональній рекламі переважає логічна сторона аргументації, вплив реалізується у вигляді логічного пояснення
корисності пропонованого товару. В агресивній (жорсткій) рекламі переважає емоційна сторона аргументації. Вона розрахована на миттєвий вплив і служить для зміни порогу сприйняття при усвідомленні потреби, в результаті чого покупець
приймає рішення про покупку [7].
Екстраполюючи такий принцип організації рекламного тексту на анотацію, можна сказати, що довідкова анотація,
як правило, будується як м’яка форма реклами, апелює до раціональної сфери свідомості, наприклад: … bietet in diesem
Buch eine Orientierungshilfe für all jene, denen das gegenwärtig in den Medien vorherrschende Russlandbild zu einseitig ist…
(Russland verstehen von Gabriele Krone-Schmalz).
У той же час рекомендаційна анотація найчастіше має всі ознаки жорсткої реклами, містить емоційні оцінки і психологічні аргументи, наприклад: … Einfach ist empfehlenswert! Das ist RICHTIGER Journalismus! (Russland verstehen von
Gabriele Krone-Schmalz).
Ключовим елементом організації рекламного тексту є його зміст, що відповідає поставленій задачі та спирається на
принцип унікальності. Аналогічно у текстах анотацій експліцитно або імпліцитно міститься теза, яка відповідає на питання: чому ми повинні купити (замовити, прочитати) запропоновану продукцію?
У суто довідкових анотаціях до наукових (і близьких до них) виданнях роль унікальності можуть виконувати такі елементи: коротке розкриття теми видання (відображення специфіки змісту, загальна тематика або загальний задум); відмінність видання від інших, споріднених за тематикою творів (новизна змісту, висвітлення невідомих фактів або оригінальність їх трактування) тощо, наприклад: Albert Einstein selbst liefert in dem Band eine allgemein verständliche Einführung in
seine Relativitätstheorie. «Der Verfasser hat sich die größte Mühe gegeben, die Hauptgedanken möglichst deutlich und einfach
vorzubringen, (…) in solchem Zusammenhange, wie sie tatsächlich entstanden sind», schreibt er im Vorwort. Einstein will seine
Einsichten einem Publikum vermitteln, das «sich vom allgemein wissenschaftlichen, philosophischen Standpunkt für die Theorie»
interessiert, «ohne den mathematischen Apparat der theoretischen Physik zu beherrschen.» (Über die Spezielle und die Allgemeine
Relativitätstheorie. Taschenbuch von Albert Einstein).
В той же час рекомендаційні анотації містять набагато ширший спектр можливостей для формулювання унікальності,
наприклад:
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– вказівку на незвичний, новий вид видання або жанр: Vier nach Mitternacht fasst die bisherigen Einzelbände Langoliers
und Nachts zusammen (Vier nach Mitternacht» von Stephen King);
– пряму вказівку на унікальність, новизну і оригінальність інформації, що міститься в книзі: In einem Band vereint
zum ersten Mal diese Textausgabe alle wichtigen Steuergesetze inklusive der Durchführungsverordnungen. Neu in diese
Ausgabe aufgenommen wurden neben Fünftem Vermögensbildungsgesetz und Wohnungsbau-Prämiengesetz, jeweils mit
Durchführungsverordnung, Auszüge aus dem Handelsgesetzbuch (Wichtige Steuergesetze: mit Durchführungsverordnungen von
NWB Gesetzesredaktion).
– вказівку на відомого, видатного автора твору. Такий елемент унікальності виконує таку ж роль, що і згадка відомого
торгового бренду або марки в рекламі, коли буває достатньо такої вказівки, щоб спонукати споживача до покупки: Das
Jubiläum: Fulminant und packend: Der neue zehnte Band in der Kultserie mit Ann Kathrin Klaasen von Spiegel-Bestseller-Autor
Klaus-Peter Wolf (Ostfriesenschwur: Der zehnte Fall für Ann Kathrin Klaasen von Klaus-Peter Wolf).
Висновки та перспективи дослідження. Порівнявши та проаналізувавши принципи утворення таких типів тексту, як
реклама та анотація, і дослідивши їх спільні диференційні жанрові ознаки, можемо стверджувати, що тексту анотації притаманні всі описані нами характерні риси реклами. Однак, на нашу думку, анотація представляє перспективніший напрямок дослідження в силу своєї конфліктності: обмеженості пропонованого продукту (читацький матеріал) та надзвичайно
широкого, гетерогенного кола споживачів (будь-яка особа, що вміє читати).
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регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів
у судовому дискурсі
Статтю присвячено вивченню одного із способів реалізації мовленнєвого контролю у інституційному дискурсі
– перериваючим мовленнєвим актам. У дослідженні визначено основні функціонально-комунікативні особливості
адресатних перебивань в інституційних умовах судового слухання та проаналізовано прагматичні типи речень, через уживання яких реалізуються перебивання.
Ключові слова: судовий дискурс, інституційний дискурс, професійне спілкування, тактика перебивання, перериваючий мовленнєвий акт.
Regulatory functions of interruptions in cpurtroom discourse
The present study investigates the implementation of speech control in the institutional discourse via interrupting speech
acts. The author identifies and describes the main functional and communicative peculiarities of interruptions in institutional
courtroom discourse and distinguishes major meta-communicative elements and pragmatic types of sentences (such as
interrogatives, constatives, imperatives etc.), which are used in the course of interrupting the interlocutor. The study has
proved that various types of interruptions play a significant role for the effective development of communication in courtroom.
In the course of the research it has been established that there is an interconnection between social and professional status of
the participants of the trial and frequency, with which they interrupt other communicators. Professional judges have higher
social status and a corresponding wide range of rights prescribed by the court rules. Hence, they are able to influence both
thematic and temporal frames of the court proceedings, which finds its reflection in the frequent usage of interruptions.
Key words: courtroom discourse, institutional discourse, professional communication, tactic of interruption, speech act
of interruption.
Регулятивный потенциал прерывающих речевых актов в судебном дискурсе
Статья посвящена изучению одного из способов осуществления речевого контроля в институциональном дискурсе – прерывающим речевым актам. В исследовании определены основные функционально-коммуникативные особенности перебиваний собеседников в институциональных условиях судебного слушания и проанализированы прагматические типы предложений, посредством употребления которых реализуются прерывающие речевые акты.
Ключевые слова: судебный дискурс, институциональный дискурс, профессиональное общение, тактика перебивания, прерывающий речевой акт.
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У руслі новітніх напрямів мовознавства об’єктами наукових досліджень все частіше стають професійні дискурси різних сфер, що протікають в інституційних умовах. Активно вивчаються різнобічні аспекти медичного, ділового, судового
дискурсів, дискурсу «радіообмін цивільної авіації» [3, 6, 8, 10]. Враховуючи антропоцентричну орієнтованість сучасної
лінгвістики такі розвідки переважно спрямовані не тільки на визначення власне особливостей спілкування у рамках конкретного соціального інституту, а й на виявлення та вивчення чинників, які є важливими для успішного протікання інституційної комунікації, що є передумовою ефективного функціонування багатьох сфер сучасного суспільства.
Саме із цим і пов’язана актуальність поглибленого вивчення судового дискурсу. Незважаючи на наявність праць,
зорієнтованих на вивчення мовленнєвого статусу та риторики комунікантів у професійних дискурсах різних соціальних
сфер, у тому числі і судочинства (напр. Л. Б. Шутак, О. С. Шаніна, Т. А. Скуратовська, І. М. Васильянова, С. І. Недашківська, О. В. Красовська, Б. Мартіновськи), малодослідженою залишається проблема здійснення ефективного мовленнєвого
контролю професійним комунікантом із вищим статусом (лікарем, вчителем, суддею), оскільки професійне спілкування
– це спілкування кероване, і управління має здійснюватися саме професіоналом [9, с. 14]. Зважаючи на жорсткі часові рамки інституційного спілкування, це питання вбачається надзвичайно важливим з точки зору досягнення мети комунікації
усіма її учасниками. Однією із форм контролю над параметрами та часом говоріння є адресатні переривання.
Метою статті є виявлення функціонально-комунікативних особливостей вживання адресатних перебивань (перериваючих мовленнєвих актів) в інституційних умовах судового слухання, визначення їхньої ролі у процесі поетапного розгортання судової комунікації. Дослідження здійснювалося на матеріалі слухань у Верховному суді Сполучених Штатів Америки.
Сучасні дослідження підкреслюють роль, яку відіграють позалінгвальні чинники у виборі мовленнєвих засобів, стратегій і тактик спілкування. Насамперед мова йде про параметри комунікативної ситуації та необхідність врахування при
здійсненні лінгвістичного аналізу тих умов і правил, відповідно до яких відбувається власне мовленнєва інтеракція. За
цим критерієм виділяють інституційний і неінституційний дискурси, що диференціюються за такими параметрами,
як сфера комунікації, характер комунікації й адресантно-адресатні конфігурації. Інституційний дискурс призначений
виконувати соціальні потреби, необхідні для існування усього суспільства; неінституційний дискурс є спілкуванням у
родинній сфері, серед знайомих і друзів [8, с. 7]. В певних стереотипних ситуаціях, що закріплені за тими чи тими суспільними, політичними, правовими інститутами, існують чітко встановлені ритуальні правила поведінки та рамки, вихід
за які обмежений. Таким ситуаціям-сценаріям притаманний високий ступінь передбачуваності [6, с. 26]. Інституційність
спілкування на судовому засіданні визначає ряд його важливих особливостей: відбір фактичного матеріалу, позицію, з
якої він подається, а також використання певних мовних одиниць.
Судовий дискурс є особливий різновидом статусно-зорієнтованого інституційного дискурсу, специфіка якого
пов’язана із його залежністю від історично обумовлених поведінкових стереотипів та ритуалів, а також необхідністю
виконання функцій, покладених на соціальний інститут суду. Характерні для судової інституційної взаємодії параметри
контексту, а також моделі поведінки її учасників зумовлюють особливу позицію суддів. Судді є вищими за статусом
комунікантами, яким надані особливі права, прямо передбачені правилами спілкування – вони встановлюють обмеження
на мовленнєві ходи сторін та регулюють процес подання інформації, а Головний суддя здійснює контроль за ходом розгортання всього процесу спілкування (розпочинає / завершує засідання, надає слово тощо).
Однією з основних тактик, що часто використовується суддями з метою встановлення контролю над параметрами
часу говоріння та для утримання топікального контролю, є тактика перебивання. Ця тактика виявляється у використанні
перериваючих мовленнєвих актів різного типу і дозволяє суддям не тільки захоплювати мовленнєвий хід (що надзвичайно
важливо в умовах жорсткої обмеженості часу спілкування), а й утримувати топікальний контроль, швидко змінюючи тему
або вводячи новий топік.
Перериваючі мовленнєві акти або адресатні переривання визначаються як «вербальні дії адресата, спрямовані на незапрошене втручання у мовлення партнера, з метою його тимчасового або остаточного припинення» [7, с. 7]. Особливістю
ситуації з перериванням є те, що адресат, до якого безпосередньо звертається мовець і на якого спрямована ілокутивна
сила висловлювання, виступає суб’єктом здійснюваної дії. Об’єктом дій переривання стає такий аспект мовленнєвої діяльності партнера, як реалізація мовленнєвих дій. Перериваючий мовленнєвий акт може включати: 1) ініціальний мовленнєвий хід (ініціативне перебивання); 2) перериваючий мовленнєвий хід у відповідь (реакційне перебивання); 3) подальший мовленнєвий хід, який свідчить про напрям розгортання розмови після переривання.
Тактика перебивання полягає в тому, що мовець заперечує право на здійснення мовленнєвого ходу [4, с. 68]. За своєю
суттю переривання мовця є однією з форм участі адресата у мовленнєвій взаємодії. Конвенційні форми такого переривання в умовах асиметричних рольових відносин сумісні з дотриманням принципу ввічливості, перебивання вищого за
статусом комуніканта може здійснюватися експліцитно [1, с. 25].
На судовому засіданні перебивання є звичайним і частотним явищем, що зумовлено необхідністю досягнення цілей
спілкування в обмежений термін. Перебивання виступають основним механізмом зміни комунікативних ролей (від 60 до
85% реплік закінчуються перебиваннями). Це дозволяє зробити висновок, що реалізація перериваючих мовленнєвих актів
цілком відповідає нормам судового спілкування. Ефективність перериваючої репліки визначається різним ілокутивним
потенціалом прагматичних типів мовленнєвих актів і залежить від соціальних параметрів комунікативного акту [7, с. 6].
Отже, вживання адресатних переривань певного типу може свідчити про вищій соціальний статус комуніканта.
Адресатні переривання суддів часто реалізуються через уживання питальних речень, які за своєю суттю є одним із
прийомів утримання тематичного контролю:
MR. WOLFMAN: I think the trigger date would be that date. If he...
JUSTICE KENNEDY: When he resigns?
MR. WOLFMAN: If he give notice...
JUSTICE KENNEDY: When he resigns?
MR. WOLFMAN: His resignation is the -- thе... (14–613)
У наведеному прикладі суддя, двічі перериваючи мовця за допомогою запитання (ініціативне перебивання), водночас
спрямовує обговорення у бажаному для нього напрямку (останнє питання судді передбачає залучення нового аспекту
до обговорення). Цей перериваючий мовленнєвий акт окрім моменту безпосереднього фізичного припинення мовлення
адресанта містить елементи впливу на подальше тематичне розгортання розмови.
Для реалізації ініціативних переривань судді часто вживають констативи. Наприклад:
MR. KNEEDLER: ….But let me point out that in 2001 –
JUSTICE SOUTER: I know you say you don’t think they can do it (06–340).
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Переривання судді реалізується без етикетних засобів вибачення, у перериваючий репліці завдяки використанню епістемічного дієслова впевненості із займенником першої особи однини (I know) створюється категоричний ефект вказівки
на відсутність необхідності повідомляти вже відому судді інформацію.
Одним із сигналів переривання ходу попереднього мовця є також етикетна формула ввічливості thank you, що вживається суддями для ввічливої вказівки адвокату на те, що час аргументів вичерпаний:
MR. WOLFMAN: I would like to reserve the balance of my…
CHIEF JUSTICE ROBERTS: Thank you, counsel. (14–613)
До окремої категорії можна виділити мовленнєві акти перебивання, що реалізуються певною категорією,,реагуючих»
реплік для підтримання контакту та не ведуть до зміни мовленнєвого ходу [1, с. 24–27]. Такі репліки зазвичай містять
метакомунікативні сигнали Yeah, Yes, Clear, Right, Absolutely:
MR. COLE: Your Honor, … this new evidence of which he complaining –
JUSTICE O’CONNOR: Right.
MR. COLE: – didn’t exist.
JUSTICE O’CONNOR: Right.
MR. COLE: When it came into being, he then 23 moved to vacate his sentence at the State –
JUSTICE O’CONNOR: Right.
MR. COLE: – court. And the judge there from the original panel –
JUSTICE O’CONNOR: Yes.
MR. COLE: – one of the judges said…(06–313)
Ці перебивання розглядаються як метакомунікативні засоби гармонізації мовленнєвої взаємодії. Незважаючи на те,
що явище перебивання є за своєю суттю виявом домінантної мовленнєвої поведінки й елементом стратегій мовленнєвого контролю, функціонально перебивання, що підтверджують (позитивно оцінюють) зміст попереднього повідомлення,
сприяють створенню кооперативної атмосфери. Метакомунікативні контактовстановлюючі сигнали слухача ведуть до
зміни мовленнєвого ходу мовця й спрямовані на підхоплення, перебивання і захоплення ініціативи у розмові [2, с. 13]. Як
правило, такі сигнали виражають згоду з попередньою реплікою або думкою:
MR. CARVIN: …. It could never dictate the union’s position on collective ....
JUSTICE SOTOMAYOR: Absolutely.
MR. CARVIN: Well, well, then, that’s my point (14–915).
Перебивання можуть також мати форму перепитування, викликаного недостатньою експліцитністю висловлювань
мовця. У цьому випадку формули вибачення використовуються мовцем (це може стосуватися як суддів, так і представників сторін) для передачі адресату сигналу про збій в каналі комунікації [5, с. 13]. Як правило, вживаються етикетно-ритуальні формули вибачення,,sorry»,,,pardon»,,,excuse me»:
MR. HUNGAR: No, it is, Your Honor –
JUSTICE SOUTER: Pardon?
MR. HUNGAR: It is, because a city can’t subparagraph (a) …(06–562).
Більша кількість перериваючих мовленнєвих актів реалізується суддями, проте трапляються і випадки перебивання
суддів адвокатами. Розглянемо такий уривок:
(1)MR. CARVIN: There are two special justifications, Justice Kagan…reliance or predictability interests of stare decisis and….
(2) JUSTICE KAGAN: You say this a lot in your…
(3) MR. CARVIN: The second….
(4) JUSTICE KAGAN: Excuse me.
(5) MR. CARVIN: Sure.
(6) JUSTICE KAGAN: You say this a lot in your briefs….(14–915)
В наведеному уривку ми спостерігаємо накладення, яке є результатом спроби одночасного початку своїх реплік суддею та адвокатом (репліки 2,3). Не зважаючи на те, що суддя перебиває адвоката із метою зміні тематичного маршруту
діалогу, адвокат, знову перебиваючи суддю (реакційне перебивання), намагається продовжити свою думку (репліка 3).
Суддя утримує мовленнєвий хід лише за допомогою нового перебивання із уживанням етикетної формули (репліка 4).
Отже, важливою характеристикою судового дискурсу є комунікативна роль суддів на засіданні, що визначається наданою їм можливістю впливати на всі параметри спілкування. Досягнення мети комунікації у судовому інституційному
дискурсі із високим ступенем формалізованості опосередковується впливом комуніканта із вищим професійним статусом
на комуніканта (або комунікантів) із нижчим статусом, оскільки мовленнєвий вплив є засобом реалізації владних повноважень суддів.
У рамках судового засідання частотне вживання перериваючих мовленнєвих актів дозволяє суддям здійснювати повний контроль над розгортанням інтеракції і є цілком сумісними з етикетними нормами комунікації. Перебивання реалізуються з уживанням різних прагматичних типів речень (інтерогативів, констативів тощо). Для зміни мовленнєвого ходу
вживаються також метакомунікативні сигнали слухача, спрямовані на захоплення ініціативи у розмові (absolutely right, of
course, okay, correct тощо) та деякі етикетно-ритуальні формули (thank you, excuse me, pardon тощо).
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8. Шпак О.В. Реалізація комунікативної категорії КОНТАКТ у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття
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ДИРЕКТИВИ НА ПРИКЛАДАХ ДИСКУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
Застосування директивних мовленнєвих актів у дискурсі соціальної реклами США продиктоване однією із прагматичних цілей його створення, спрямованого не тільки на інформування та привернення уваги представників американської нації до суспільно значущих проблем, але й активізацію їх дій по вирішенню цих проблем. Бездіяльність
вважається американцями негативною рисою характеру. Саме тому заклик до дій, реалізований директивними мовленнєвими актами в дискурсі соціальної реклами США, є його типовою рисою.
Ключові слова: директиви, дискурс соціальної реклами, прагмалінгвістика, мовленнєві акти та іллокутивна
мета.
Directives on the examples of the public service announcement discourse
Аdvertising discourse shows cognitive process connected with creation of the text and advertising text is a language fragment as products of speech and thinking action with the help of which communicator and recipient entering into the some
social relationship. Application of directive speech acts in social advertisement discourse of the USA is dictated by one of
pragmatic aims of its creation sent not only to informing and attracting attention of representatives of American nation to the
publicly meaningful problems but also activation of their action under the decision of these problems. Inactivity is considered
the American negative character trait. That’s why, appealing to the action, realized by the directives speech acts in the public
service announcement discourse of the USA, is its typical feature.
Key words: directives, the public service announcement discourse, pragmalinguistics, speech acts and illocutionary aim.
Директивы на примерах дискурса социальной рекламы
Применение директивных речевых актов в дискурсе социальной рекламы США продиктовано одной из
прагматичных целей его создания, направленного не только на информирование и привлекание внимания представителей американской нации к общественно значимым проблемам, но и активизацию их действий по решению этих
проблем. Бездеятельность считается американцами отрицательной чертой характера. Именно поэтому призыв к
действиям, реализованный директивными речевыми актами в дискурсе социальной рекламы США, есть его типичной чертой.
Ключевые слова: директивы, дискурс социальной рекламы, прагмалингвистика, речевые акты и иллокутивна цель.

Реклама являє собою унікальне явище, яке є предметом вивчення багатьох наук: економіки, маркетингу, психології,
соціології, політології, мистецтвознавства, лінгвістики тощо. У межах лінгвістики реклама є об’єктом аналізу як зарубіжних, так і вітчизняних мовознавців, які досліджують рекламні тексти у таких аспектах: 1) загальний лінгвістичний опис
рекламних текстів (К. Бове, О.І. Зелінська, Г.Г. Почепцова); 2) дослідження певного аспекту реклами: прагмалінгвістичного (Ю.Б. Корнєва, Т.М. Лівшиц, І.П. Мойсеєнко); психолінгвістичного (Е. Макгрегор, Ю.О. Сорокін, Є.Ф. Тарасов);
когнітивного (О.В. Анопіна, В.І. Охріменко) тощо.
Широке коло науково-теоретичних питань, які актуалізуються лінгвістами у зв’язку з розглядом реклами як мовного
феномена, потребує формування методологічних засад вивчення рекламного дискурсу. Рекламний дискурс визначають як
цілий комплекс відношень, які виявляються в процесі виникнення, формування, розвитку й функціонування рекламного
тексту. Іншими словами, рекламний дискурс являє собою когнітивний процес, пов’язаний зі створенням тексту, а рекламний текст – мовний відрізок як продукт діяльності мовлення та мислення, за допомогою якого комунікатор і реципієнт
вступають у певні соціальні стосунки [2, с. 9].
У межах прагмалінгвістики вивчення рекламного дискурсу може здійснюватися й у зв’язку з теорією мовленнєвих актів. Беручи до уваги те, що передумовою мовленнєвих актів виступають 1) наявність двох осіб – партнерів по комунікації:
мовця (відправника повідомлення) та слухача (адресата повідомлення), які виступають у певних соціальних ролях; 2) наявність спільного фонду знань і 3) наявність певного предмета мовленнєвої комунікації [8, с. 227], інтерпретація деякими
лінгвістами рекламного повідомлення як мовленнєвого акту виявляється правомірною, оскільки рекламна комунікація
обов’язково здійснюється за наявності продуцента (рекламодавця) та реципієнта (аудиторії, на яку розраховане рекламне
повідомлення), що володіють спільним фондом знань, мають конкретно визначений предмет комунікації (об’єкт рекламування). Дослідник Ю.В. Сильвестров підкреслює: якщо розглядати рекламний текст як структурну основу дискурсу –
складного комунікативного цілого, – то зміст рекламного повідомлення виявляється похідним від відправника інформації,
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її адресата, від типу стосунків між комунікантами, від способу кодування інформації та від референта. Рекламний текст
інтерпретується як мовленнєва діяльність – як спосіб досягнення певної мети, як мовленнєвий акт, позначений безпосередньою орієнтацією на адресата [6, с. 15].
На матеріалі даної статті розглянемо саме директивні мовленнєві акти у дискурсі англомовної соціальної реклами.
Застосування директивних мовленнєвих актів у дискурсі соціальної реклами США продиктоване однією із прагматичних цілей його створення, спрямованого не тільки на інформування та привернення уваги представників американської
нації до суспільно значущих проблем, але й активізацію їх дій по вирішенню цих проблем. Бездіяльність вважається американцями негативною рисою характеру [1, с. 77]. Саме тому заклик до дій, реалізований директивними мовленнєвими
актами в дискурсі соціальної реклами США, є його типовою рисою.
Директивний мовленнєвий акт – це волевиявлення мовця, мовленнєва дія, спрямована на виконання адресатом майбутньої конкретної дії. Складниками директивного мовленнєвого акту є пропозиційний зміст – відображення денотативної ситуації об’єктивної дійсності з урахуванням інтенції мовця та відповідних умов, а також іллокутивна сила, що
полягає у спонуканні та заклику адресата до виконання дії [3, с. 6]. Розглядаючи директиви як один із прагматичних типів
речення, Г. Г. Почепцов вказує на те, що їх безпосереднім змістом є спонукання адресата до дії, та розподіляє подібні
речення на ін’юнктиви та реквеситиви [5, с. 276].
Під ін’юнктивами науковець розуміє речення-накази, в той час як до реквеситивів відносить речення-прохання [5, с.
277]. І хоча за своєю граматичною будовою і ін’юнктиви, і реквеситиси є власне спонукальними реченнями, вони відрізняються одне від одного і просодичними характеристиками, і силою спонукання, і ознакою обов’язковості / необов’язковості
виконання дії для адресата. Додатковими умовами, що відрізняють ін’юнктиви від реквеситивів, є взаємовідносини між
учасниками комунікації, їх статусні характеристики та параметри комунікативної ситуації, в якій вони застосовуються.
Використання ін’юнктивів є, зокрема, типовим для ситуації «начальник − підлеглий», у якій останньому надаються
накази, інструкції, і т.і., а від нього вимагається обов’язкове виконання / невиконання певних дій. Реквеситиви є рекомендаціями, проханнями, порадами, закликами, побажаннями по здійсненню дій в інтересах адресата, якому вони надаються
мовцем. При цьому право вибору за виконання / невиконання тієї чи іншої дії належить саме адресату.
Дискурс соціальної реклами США звернений не тільки до певних верств населення країни, але й до кожного її окремого громадянина країни. Саме тому ін’юнктивні речення не є типовими для цього типу дискурсу, оскільки їх застосування
суперечить нормам інституційного спілкування та порушує вимоги поважного ставлення до кожної окремої людини та
усіх громадян американського суспільства у цілому. Директивні мовленнєві акти, що використовуються в зазначеному
типі дискурсу, представлені, насамперед, реквеситивами, зокрема:
(1) GET YOUR LIFE BACK. FIND THE POWER TO QUIT SMOKING. 1-866-NYQUITS. www.nysmokefree.com [10].
(2) GIVE UP SMOKING. REMAIN BREATHING [10].
Реалізація іллокутивної мети реквеситивів, застосованих у вказаних прикладах дискурсу соціальної реклами США,
здійснюється шляхом заклику адресата до припинення паління. Пропозиційний зміст вказаних реквеситивів актуалізується не тільки шляхом позначення денотативної ситуації, пов’язаної з закликом до дій по припиненню паління (FIND THE
POWER TO QUIT SMOKING – прикл. 1, GIVE UP SMOKING – прикл. 2), але й ситуації, в якій людина повертає собі життя
чи залишається живою (GET YOUR LIFE BACK – прикл. 2. REMAIN BREATHING – прикл. 2). Застосування мовленнєвих
дій, пропозиційний зміст яких вказує на те, що вони закликають людину врятувати своє життя, поряд із закликами до дій
на позначення припинення паління, підвищують впливовість рекламних повідомлень, спрямованих на боротьбу з палінням.
Звертаємося до аналізу інших прикладів дискурсу соціальної реклами США із реквеситивами:
(3) Beware of email scams [11].
(4) Watch your children’s friends profile [11].
Метою використання реквестивних мовленнєвих актів у визначених прикладах є спонукання до дій щодо попередження шахрайства, обману та інших потенційних негативних наслідків інтернет-спілкування. Якщо пропозиційний зміст
реквеситиву першого рекламного повідомлення вказує на те, чого саме необхідно остерігатися усім американцям (Beware
of email scams), то денотативна ситуація, позначена пропозицією реквеситивного мовленнєвого актого другого рекламного повідомлення, не надає вказівки, в який саме спосіб може зашкодити подібне спілкування. Зміст пропозиції цього
реквеситиву дозволяє з’ясувати лише той факт, що його адресовано батькам, яким пропонується дивитися сторінки друзів
своїх дітей у соціальних мережах (Watch your children’s friends profile). Розумінню вербальної складової вказаного прикладу соціальної реклами сприяє її візуальна складова: малюнок дівчини, у волосі голови якої видніється голова дорослого
чоловіка.
Аналіз фактичного матеріалу дозволяє з’ясувати, що директивні мовленнєві акти, зокрема, реквеситиви, використані у
дискурсі соціальної реклами США, досить часто звернені саме до батьків, яким надаються всілякі поради та рекомендації
щодо правильного виховання дітей, зокрема:
(5) KEEP OBESITY AWAY FROM YOUR CHILD [9].
Директивний мовленнєвий акт, використаний у наведеному прикладі є власне реквеситивом, іллокутивною метою
якого є надання поради батькам, як боротися з актуальною для американського суспільства проблемою ожиріння дітей та
не давати переїдати їм. Розумінню змісту пропозиції вказаного речення-поради сприяє малюнок, на якому зображена дитина, та їжа, прихована від неї у іншій кімнаті. Малюнок дозволяє зрозуміти, що лексема OBESITY використовується у реченні не тільки у своєму прямому значенні, але й слугує засобом перифрастичного йменування їжі, прихованої від дитини.
Проаналізуємо ще один приклад:
(6) DON’T LET YOUR CHILD LOSE HIS CHILDHOOD ON THE INTERNET [11].
Застосування директиву у вказаному прикладі спрямоване на застереження батьків щодо необхідності запобігання
небажаним діям їх дитини, позначеними предикативною конструкцією LOSE HIS CHILDHOOD ON THE INTERNET. Особливостями вказаного директиву є те, що він розпочинається з негативного допоміжного дієслова don’t. Подібні директивні акти отримали назву превентивних. На думку Ю. С. Кленіної, їх іллокутивна сила виявляється в каузації невиконаної
дії, що визначається як небажана [4, с. 8]. Прохібитиви є директивними мовленнєвими актами, яким притаманна супутня
негативно-оцінна іллокуція [7, с. 33].
Проаналізуємо інший приклад дискурсу соціальної реклами США із вказаним мовленнєвим актом:
(7) DON’T THROW YOURESLF AWAY [11].
Розумінню змісту пропозиції прохібітивного мовленнєвого акту, застосованого у вказаному прикладі, сприяє, насамперед, аналіз візуальної складової соціальної реклами − малюнку, на якому зображений п’яний чоловік, що лежить на
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вулиці. Іллокутивна сила визначеного превентивного мовленнєвого акту виявляється у висловленні запобігання подібної
поведінки та дій, до яких призводить пияцтво.
Проаналізуємо ще один приклад, де використовуються директивні мовленнєві акти:
(8) LOVE YOUR BODY. LOVE YOUR BABY. DON’T DRINK WHILE PREGNANT [10].
У наведеному прикладі дискурсу соціальної реклами США спостерігаємо застосування реквеситивів (LOVE YOUR
BODY. LOVE YOUR BABY) і прохібитиву (DON’T DRINK WHILE PREGNANT). Оскільки зазначене рекламне повідомлення адресовано вагітним жінкам, про що свідчить не тільки його вербальна (прохібитив, який містить лексичну одиницю
PREGNANT), але й візуальна складова, цілком зрозумілим видаються особливості його композиційної побудови: використання реквеситивних мовленнєвих актів на початку рекламного повідомлення, за допомогою яких його автор звертається
до жінок із проханням любити та власне берегти себе та свою дитину, і, як наслідок, застерігає їх від пияцтва, застосовуючи задля цього прохібітивний мовленнєвий акт.
Аналіз фактичного матеріалу доводить, що реквеситивні мовленнєві акти досить часто використовуються в дискурсі
екореклами США. Це пояснюється однією із прагматичних цілей її створення, що полягає у формуванні екологічно корисних моделей поведінки американців. Про це свідчать приклади:
(9) KEEP OUR RIVERS FLOWING [9].
(10) BE A HERO. SAVE WATER [9].
Таким чином, директивні акти, що знаходять своє застосування в дискурсі соціальної реклами США, представлені, насамперед, реквеситивними мовленнєвими актами, що апелюють до різних верств населення, та є рекомендаціями, проханнями, порадами, закликами щодо необхідності здійснення дій по припиненню шкідливих звичок, необхідністю слідкувати
за дітьми, повідомляти про випадки цькування та інш. Поряд із реквеситивами в дискурсі соціальної реклами США застосовуються також превентивні мовленнєві акти, іллокутивна мета яких виявляється в спонуканні до дій по запобігання
потенційно небезпечної та небажаної поведінки громадян країни. Використання вказаних мовленнєвих актів пояснюється
однією із прагматичних цілей створення дискурсу соціальної реклами США, що полягає у активізацій дій громадян країни
по вирішенню соціальних проблем та, як наслідок, формуванні корисних моделей їх поведінки.
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ФАСЦИНАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОТИКУ В НОМІНАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
Стаття присвячена дослідженню фасцинативної природи номінацій дотику в сучасному англомовному художньому дискурсі. У роботі розглянуто сутність поняття фасцинації у рамках комунікативного процесу, зроблено
спробу окреслити фасцинативну природу невербального компоненту комунікації «дотик» та дослідити характер
номінативних засобів на позначення його фасцинативного значення.
Ключові слова: фасцинація, фасцинативне значення, номінації дотику, тактильна поведінка персонажа
Fascinative nature of touch nominations in modern English fiction
The article deals with the study of fascinative nature of touch nominations in modern English fiction. It focuses on the
essence of fascination and its functions in communication. It also studies the set of touch denominations with fascinative
meaning in modern English discourse. Both information and fascination are fundamental for communication, the functions of
the latter being aimed at its facilitation. Touch fascination is largely predetermined by the complex and direct nature of the
tactile channel of communication. Tactile signs are considered to be one of the most fascinative. The analysis of the discourse
fragments from the sources of illustration allowed us to conclude that by means of touch fascination the speaker manages to
attract the recipient’s attention, establish the contact, intensify his words, and provoke positive feelings thus creating comfortable conditions in different stages of communication. In modern English fiction touch fascination is represented in the set of
denominations with fascinative meaning. Verbs and verbal constructions with fascinative meaning, fascinative adverbs and
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adjectives, as well as a sequence of several intensifiers can be used to reflect the fascinative nature of the character’s haptic
behaviour.
Key words: fascination, fascinative meaning, touch nominations, character’s haptic behaviour.
Фасцинативный потенциал прикосновения в номинативном пространстве современной англоязычной художественной прозы
Статья посвящена изучению фасцинативного потенциала номинаций прикосновения в современном англоязычном художественном дискурсе. В работе рассмотрена сущность понятия фасцинации в коммуникативном процессе, сделана попытка обозначить фасцинативный характер невербального компонента коммуникации «прикосновение», а также исследовать номинативные средства выражения его фасцинативного значения.
Ключевые слова: фасцинация, фасцинативное значение, номинации прикосновения, тактильное поведение персонажа.

Створення комфортних, сприятливих умов спілкування – одне з найголовніших завдань успішного мовця, який прагне
максимально ефективного сприйняття інформації слухачем. У цьому руслі варто згадати про теорію фасцинації, засновником якої вважається Ю. Кнорозов. Високу наукову оцінку цій теорії надає один із сучасних дослідників феномену фасцинації В. М. Соковнин, відзначаючи її фундаментальний характер: фасцинативні процеси, що існують в комунікації, спрямовані на оптимізацію передачі повідомлення, а фасцинація разом із інформацією закладають основу комунікативних процесів.
Відтак, фасцинація визначається як такий вплив сигналу, що викликає увагу, хвилювання, захопленість, при цьому у її
межах знаходиться різнорідний спектр явищ: від природних (наприклад, блискавка) до цілеспрямованих проявів людської
поведінки (наприклад, зваблювання) [4]. За Ю. А. Шрейдером, сутність фасцинації полягає у створенні в адресата певного
настрою, установки на взаєморозуміння. Проводячи радіотехнічні аналогії, учений визначає цей феномен як «позивні»,
що містяться у повідомленні та змушують адресата налаштуватись на його прийом. У створенні фасцинації (як і контрфасцинації – тобто, протистояння фасцинативному впливу) може брати участь будь-який рівень тексту. Так, фасцинація
може бути пов’язана із тематикою тексту, лексико-семантичними прийомами і засобами, синтаксичними та фонетичними
особливостями, характером шрифту тощо [5, с. 61–63]. Окрім цього, у лінгвістичному вимірі феномен фасцинації трактується як такий, що слугує встановленню та підтримці комунікативного контакту, налаштуванню на партнера, нейтралізації
небажання вступати у контакт шляхом залучення відповідних активних вербальних та невербальних дій [3, с. 18–19].
Л. В. Козяревич, досліджуючи лінгвістичний аспект фасцинації у його вербальних та невербальних проявах, зазначає,
що будь-які засоби такесики і проксеміки належать до системи її елементів [3, с. 59]. Тактильні сигнали – є одними із
найбільш фасцинативних сигналів комунікації: від них неможливо ухилитися, відмахнутися чи забути [4, с.176]. Можливість виокремлення фасцинативного дотику, що виступає ефективним елементом комунікації, сила експресії та виразності
якого визначає силу його фасцинації забезпечується тим, що дотик стає засобом впливу, привертаючи увагу, викликаючи
прихильність, зваблюючи, заворожуючи. Мета статті полягає у вивченні фасцинативної природи дотику в номінативному просторі сучасного англомовного художнього дискурсу. Відповідно, об’єктом дослідження є номінативні засоби на
позначення дотику, а предметом – специфіка реалізації фасцинативного потенціалу тактильної поведінки персонажа за
допомогою досліджуваних номінацій. Матеріалом для дослідження слугують дискурсивні фрагменти, відібрані із низки
художніх творів англомовних авторів кінця ХХ – початку ХХІ століть.
Встановлення контакту впливає на увесь хід спілкування [3, с. 18]. Комунікативний успіх часто залежить від застосованих комунікативних прийомів вже на ініціальних стадіях спілкування. Наприклад, те, яким чином та за яких умов
проходить ритуал привітання може визначити подальший хід комунікації. Характер тактильних контактів (рукостискання, обійми, поцілунки тощо), що використовуються у привітанні може сприяти встановленню фасцинативного контакту,
справляючи приємне враження на реципієнта, налаштовуючи його на подальший контакт, що ілюструє наступний приклад: «Dear boy,» he shakes Luke’s hand warmly. «How are you?» [9, c. 21]. Для опису тактильного контакту у формі рукостискання використовується прислівник із фасцинативним значенням warmly. Таким чином демонструється прихильне
ставлення персонажа до знайомого, позитивна налаштованість на спілкування із ним, що виступає стимулом до подальшого успішного діалогу. У наступному фрагменті художнього дискурсу фасцинативний потенціал дотику проявляється у
його здатності разом із вербальними засобами впливу сприяти нейтралізації небажання партнера вступати у комунікативну взаємодію: «Just leave me alone, OK? It isn’t your concern.» «Yes it is.» I took his arm. «Damien, I thought we were friends.»
«That what I thought about Joel,» said Damien sullenly [8, с. 292].
Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що у художньому дискурсі доволі часто використовуються номінації на позначення тактильних дій персонажів, за допомогою яких відбувається реалізація комунікативного наміру підсилити сказане, наголосити на його правдивості та важливості. Супроводжуючи вербальне повідомлення тактильною дією, адресант
захоплює увагу свого партнера, тим самим отримуючи можливість як підтвердити серйозність своїх слів, надати їм переконливості, так і упевнитись у тому, що його повідомлення дійсно досягло свого адресата. Отже, дотик з одного боку
керує увагою партнера по комунікації, а з іншого – є засобом інтенсифікації сказаного, що, на нашу думку, є ще одним
проявом його фасцинативності: Surprising him, she placed a hand on his arm, her grasp firm and yet urgent to make sure he
heard her. «I’m not saying I agree with what you’re doing; what you do with your money is your business. But the rest? With the
detectives? You’ve got to stop. You’ve got to promise me you’ll do that, okay? » He could feel the heat radiating from her touch.
«All right,» he said finally. «I promise I won’t do it again» [15, с. 115–116].
Фасцинативний дотик чи не найбільше розкриває свій потенціал у дискурсі таких міжособистісних стосунків як флірт,
залицяння, спокушання. Відомо, що залицяння структурно складається з декількох етапів: стадії привернення уваги, стадії
очікування відповіді, стадії розмови, і нарешті тактильної стадії або фази дотику [1]. Бажання торкнутися партнера виникає набагато раніше аніж стає можливою його реалізація з огляду на існуючі в суспільстві соціальні норми. Уміння вчасно
використати тактильні засоби встановлення міжособистісних стосунків або ж навпаки уникнути тактильного контакту
великою мірою визначає успіх у досягненні поставлених цілей, що чітко усвідомлює успішний соціально-компетентний
комунікант: He’d wanted to reach for her hands, but held himself back. It was too soon, they didn’t know each other anymore, so
why did it feel as though they still did? [10, c. 54].
Фасцинація – це мистецтво гри, спрямованої на привернення уваги. Уміле володіння інструментами фасцинації дозволяє комуніканту створити вражаючий контакт із партнером [3, с. 66]. У процесі залицяння, коли бажання привернути
увагу, виявити симпатію і цим самим викликати відповідну емоцію у співрозмовника посилюється, комуніканти вдаються
до більш експліцитної, неприхованої інтенсифікації своїх емоційних переживань [3, с. 46]. Дотик, у свою чергу, надає
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відчуття близькості. Тактильні невербальні знаки належать до найменш двозначних та сприймаються мозком як найбільш
достовірні та справжні [1]. У процесі залицяння знаковим у багатьох відношеннях стає перший дотик. Зазвичай, партнери
намагаються надати першому дотику скоріше відтінку невимушеності, ненавмисності та випадковості, аніж серйозності:
Goodness, it was warm in here. If she pretended to sway a bit in the heat she could brush her bare arm against Jake’s woollyjumpered one. Juvenile but exciting [11, с. 65].
Тактильна модальність з огляду на комплексність її природи «відповідає» за широкий спектр відчуттів: больових,
термічних, механічних, тиску та вібрації [2, с. 407]. Таким чином, тактильний досвід відзначається своєю різноманітністю, що, безумовно, впливає на його фасцинативний характер. Чаруючий потенціал дотику виявляється у його хвилюючій
силі, здатності викликати у реципієнта широку гаму почуттів та відчуттів, впливаючи на його свідомість, змінюючи відчуття часу та реальності:He stroked the back of my hand underwater for what seemed like ages but it was probably no more than
a few seconds, and I was annoyed to feel a familiar stirring within [13, с. 143].
Дотик, що стає ефективним інструментом прояву симпатії та отримання відповідної емоції, є одним з найбільш експліцитних та відвертих засобів повідомити про свої романтичні почуття та наміри. До речі, обійми, з еволюційної точки зору
сигналізують про турботу, безпеку, затишок, а тому є найбільш правильним способом сказати «Я тебе люблю» або «Ти
мені потрібен» [1]. Провокуючи приємні тактильні відчуття у реципієнта, ініціатор тактильного контакту вводить його у
стан зачарованості та захопленості. Так, одним із найяскравіших тактильних досвідів людини вважається поцілунок, що
зумовлено фізіологічно високим рівнем чутливості губ. Поцілунок – це універсальний знак любові, який є проявом емоційної близькості, прив’язаності та симпатії [1]. Фасцинативна природа поцілунку відображена у наступному фрагменті
художнього дискурсу, де сила тактильних відчуттів інтенсифікована романтичними почуттями на короткий момент зачаровує героїв, змінюючи їхнє світовідчуття: I leant forward, and I placed my lips on his. He hesitated, just for a moment, and
then he kissed me. And just for a moment I forgot everything – the million and one reasons I shouldn’t, my fears, the reason we
were here. I kissed him, breathing in the scent of his skin, feeling his soft hair under my fingertips, and when he kissed me back all
of this vanished and it was just Will and me, on an island in the middle of nowhere, under a thousand twinkling stars [12, с. 423].
Окрім вище окресленого, фасцинативний потенціал тактильності підтверджується прикладами із художнього дискурсу, де дотик: має віддалений ефект: Her hair was a rich honey blond, her eyes the color of warm summer skies, and sometimes
as they scribbled equations into their notebooks, she would touch his arm to get his attention and the feeling would linger for hours
[15, с. 14]; спричиняє зміни у фізіологічній роботі організму (прискорює пульс, серцебиття тощо): Her shoulder brushed
against his, making her pulse quicken [15, с. 157]; позбавляє здатності до самоконтролю: Dawson seemed to sense the fear
that seized her at her own admission, because he reached for Amanda’s hand. «Let’s go to Vandemere,» he said. «Let’s honor
Tuck, okay?» She nodded, letting herself succumb to the gentle urgency of his touch, feeling yet another part of herself slip away,
beginning to accept the fact that she was no longer fully in control of whatever might happen next [15, с. 152].
У свою чергу, у художньому дискурсі фасцинативний тактильний репертуар персонажів може бути представлений такими номінативними засобами: дієсловами на позначення тактильних дій персонажа, що мають фасцинативне наповнення: to hug, to kiss, to fondle, to caress, to peck, to nuzzle, to cuddle etc. Значення прояву любові, симпатії, ніжності, турботи
закладено в семантиці цих дієслів: «Do you suppose we could spend it together?» she asked, cuddling up to him, and looking at
him [16, c. 353]; дієслівними конструкціями на позначення тактильних дій персонажа із фасцинативним потенціалом: to
give a hug, to give a kiss, to plant a kiss, to press a kiss, to throw one’s arms around sb, to fling one’s arms around sb, to wrap one’s
arms around sb, to envelope sb in an enormous hug etc.: «Becky! Oh my God, look at you. » He envelops me in an enormous hug [9,
с. 257]; використанням фасцинативних прислівників для опису тактильних дій персонажа таких як: warmly, comfortingly,
gratefully, companionably, affectionately, heartily, gently, soothingly, politely etc.: Brismand barely glanced at Flynn as he left,
then turned to me again, slinging an arm companionably over my shoulders. «I want to know all about you» [8, c. 72]; використання позитивно-оцінних прикметників таких як good, friendly, enormous, hearty, bear, sympathetic, gentle etc. для надання експресивності тактильним діям персонажа: Tony Zachary was waiting at the general aviation terminal with a hearty handshake
and a vigorous «Good morning, Your Honor» [7, с. 171]; використання відразу декількох інтенсифікаторів: «Oh, Becky,
darling. Congratulations, » Dad gives me the hugest, tightest hug [9, с. 430]; залучення декількох тактильних дій, реалізованій
у певній послідовності з метою фасцинативного впливу: She kissed me gently, almost like the breath of a passerby on a city
street, then ran her finger over my cheek. «You can’t be in love with me, Landon,» she said through red and swollen eyes [14].
Отже, проведений аналіз номінативних засобів на позначення тактильної поведінки персонажа з точки зору реалізації
її фасцинативного потенціалу на тлі художнього дискурсу дозволив зробити висновок про те, що дотик у процесі комунікації може виступати потужним фасцинативним сигналом. Така природа тактильного компоненту спілкування дозволяє
йому інтенсифікувати вербальне повідомлення, виступати у ролі важливого засобу встановлення міжособистісних контактів різного характеру, привертати увагу, зачаровувати партнера. Номінації дотику фасцинативного характеру стають
невід’ємною частиною особливого прагматично та експресивно навантаженого простору тілесності у художньому дискурсі. Перспективним вважаємо дослідження антифасцинативного та афасцинативного характеру номінацій дотику, а
також вивчення такесичних засобів контрфасцинації персонажів.
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ТРАСОЛОГИЯ ГОТИЧЕСКОГО НАРРАТИВА: СТРУКТУРА «СЛЕДА» СОБЫТИЯ
Трасологія готичного наративу: структура «сліду» події. Ігіна. Статтю присвячено виявленню мовних засобів (слідів), що реалізують подію в готичному наративі – фільмі Г. Кюмеля «Мальпертюї». Слід представлений як
дворівнева наративна структура. Метод пошуку сліду обґрунтований як трасологія наративу, оскільки наратив є
середовищем, де знаходяться сліди події.
Ключові слова: наратив, слід, подія, структура, трасологія.
Trace Examination of Gothic Narrative: Structuring the Event
The article is dedicated to determining linguistic means (traces) that realise the event in Gothic narrative – H. Kümel’s
feature film «Malpertuis». The trace is represented as a two-level structure, and the method used to discern traces is termed
narrative tracing, or trace examination, for narrative is the medium where traces are found.
Keywords: event, narrative, structure, trace, tracing.
Трасология готического нарратива: структура «следа» события
Статья посвящена выявлению языковых средств (следов), реализующих «событие» в готическом нарративе
– фильме Г. Кюмеля «Мальпертюи». След представлен как двухуровневая нарративная структура. Метод поиска
следа обоснован как трасология нарратива, поскольку именно нарратив выступает средой, где находятся следы
события.
Ключевые слова: нарратив, след, событие, структура, трасология.

Цель настоящей статьи заключается в выявлении основополагающего для готического нарратива события «встречи
с неведомым» посредством «следа» – сложной нарративной структуры, разворачивающейся в нарративе горизонтально
(как диалектическое единство происшествий, обозначенных языковыми сигналами) и вертикально (как пространство интерпретации). Готический нарратив представлен цитатами из художественного фильма Г. Кюмеля «Мальпертюи».
Событие – это многомерный и сложный, ускользающий от четкой артикуляции междисциплинарный понятийный
комплекс, который может быть представлен как глубинное состояние бытия (с точки зрения философии), как совокупность явлений языка, реализованных в акте речи (с точки зрения лингвистики), и как статус произведения (с точки зрения
литературоведения) в понимании последовательности чего-то уже свершившегося в совокупности рамификаций [2, с.
7–69; 5, с. 198–205; 6, с. 320–329; 11, с. 80, 173; 12, с. 62–70; 16, с. 19, 32 –34].
Событие, репрезентированное как развертывание бытия во времени, позволяет рассматривать его как нарратив. Термин «нарратив» указывает на любое произведение, излагающее историю о событии, где последнее – изменение в ситуации, о которой повествуется. Под ситуацией имеется в виду совокупность условий на фоне истории. Событие дедуцируется из формулы [4, с. 223–224]: если ситуация представлена в нарративе как исходное состояние (F) чего-то/кого-то
(x) в момент времени (t1), то эта ситуация может быть изменена, если нечто (H) происходит с x в момент (t2) после t1, в
результате чего x меняет состояние (на G) после t2 (в момент t3).
Отличительной чертой готического нарратива является воспроизведение в разных формах художественного творчества средневековых и раннеренессансных элементов описания потустороннего, неведомого, вызывающего ужас [14, с.
29–39; 15, с. 4–10].
Событие как основание готического нарратива идеально абстрактно и проявляет себя в конкретных манифестацияхпроисшествиях, не сливаясь при этом с ними всецело, но сохраняя свою уникальность как основополагающий принцип.
Оно является границей, относительно которой определяются позиции всех задействованных в нем (событии) элементов. В
манифестациях событие сливается со временем как неким «просветом протяженности», состоящим из моментов «теперь»
и присутствия сущности, причем присутствие есть явление самой сущности как возможности до конкретного ее определения, символом переменной [12, с. 414 – 419, 469–476].
Проиллюстрировать данную рефлексию можно с помощью уже упомянутой выше формулы, где моменты «теперь» указывают на фиксацию смены состояний сущности. Конкретной же манифестацией события является происшествие Н, которое и вызывает смену состояний. Происшествия в силу значимости/близости к идеальному событию (степень манифестации) могут быть первичными, вторичными и т.д. Выявить событие, таким образом, представляется возможным по степени
его манифестации в происшествии, где моменты времени и задействованные сущности позволяют обнаружить его следы.
След – это способ соотнесенности определенного нарративного происшествия с событием посредством языковых
сигналов. Метод поиска следа предлагается называть трасологией (фр. la trace – след, гр. λόγος – слово, учение, причина)
нарратива, так как именно нарратив выступает средой, где находятся следы события. След является знаком в динамике
[1, с. 22 – 23], т. е. он виден только тогда, когда его означающее соотносится с другими означающими одного и того же
означаемого. След проявляется в необходимости наличного/предполагаемого различия, иначе же стирает сам себя. Таким
образом, структурно он (как минимум) бинарен, т. е. полагается как привативная оппозиция, где оба элемента категориально значимы. Формулу следа можно записать как T = (s1 => H1) Ʌ (s2 => H2), где T – след, H1, 2 – происшествия, s1,2 – сигналы, указывающие на них, => – соответственно, импликация, а Ʌ – конъюнкция.
© З. А. Игина, 2016
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Например, в фильме Г. Кюмеля «Malpertuis» (экранизации одноименного романа Ж. Рея) след проявляется в диалектической целостности происшествий, связанных с именами двух (выделено) античных богинь (Венеры и Алекто):
1. – Now look what you’ve done! Talking is the only thing you can do. – Please forgive me, my darling, my Venus. I just don’t know
what comes over me sometimes. It happens when I think about before. I can’t forget. Everything keeps coming back to me. You were so
beautiful, darling. And we were young. And so in love. What happened to us? Why can’t it be like it used to be? – Because you’re no
longer a man. Go away! I’ve still got nine corridors to do. – No, things’ll be like they used to be, my Venus. I promise. Things’ll be like
they used to be. – When we’re all dead and buried [00:35:59 – 00:36:55]. 2. I want you to forget everything, Jan. I’m a woman. I want
you to love me. Look no further. Listen! Footsteps! – Alecto! – Alecto? – Never say that name again, understand? Never, never, never.
[01:23:57 – 01:25:59]. 3. Alecto. – I’m Alice. My name is Alice. – No, Alecto. You’ve forgotten <…> who you were. You know that
you should punish any mortal who lusts after you. You’ve forgotten who you used to be. – I want to be a woman [01:36:20 – 01:36:43].
На первый взгляд может показаться, что здесь имеют место лингвокультуремы, т.е. сложные единицы, имеющие лингвистическое и культурно-понятийное содержание [3, с. 45]. Имя «Венера» отсылает к образу античной богини любви и
красоты и обозначает любую красивую женщину без национально-культурной спецификации. В первом приведенном отрывке, где показан разговор мужа-неудачника и сварливой жены, логично предположить, что, называя жену «моя Венера»,
он хочет ей польстить или просто причитает в порядке тоски по утраченному (красоте, молодости, любви). На эту мысль наталкивает и реакция самой «Венеры», явно скептически относящейся к возможности перемен вообще (When we’re all dead
and buried) и к мужу в частности (Because you’re no longer a man). Важнее вымыть коридоры (I’ve still got nine corridors to
do). Однако в следующих отрывках имя «Алекто» является значимым происшествием уже в силу своей редкости (нечасто
женщин называют именами фурий). К тому же, о нем пытаются забыть (My name is Alice) и запрещают произносить (Never
say that name again). С ним же связана якобы истинная личность персонажа (You’ve forgotten who you used to be).
Тривиальное, казалось бы, называние персонажа по имени, но привычный речевой акт оказывается облеченным еще
какой-то иной, имплицитно присутствующей в этом акте перлокуцией, раскрывающейся лишь в сравнении. След задает
предел как стремление к событию, проявляет себя как платоновское «припоминание» – возвращение знания о том, что
происходило с сущностью до воплощения в смертное тело [10, с. 392–393]. Перлокутивный акт во всех приведенных
случаях может быть сформулирован как «Ты категорически не та, кем пытаешься быть». Венера и Алекто оказываются
подлинными античными богинями, заключенными в смертные тела бельгийских горожанок, и, соответственно, проживают их жизни: одна моет полы, другая мечтает о любви моряка. Хромой же муж, который видится как «не-мужчина»
и страдает по былому, оказывается самим Вулканом. Происшествие (которое совершается как называние по имени) во
всех трех примерах воплощает событие встречи с неведомым. Нарратор Ян («реальное») вступает в контакт с античными
богами («неведомым»), хотя сам он, разумеется, этого события не осознает. В процессе повествования оно видно только
с уровня интерпретатора, а это значит, что след раздваивается не только горизонтально (как бинарная оппозиция происшествий), но преобразуется в вертикальном направлении, обретая пространства интерпретации на основе задействования
знаний вне текста. «Алекто?» – спрашивает Ян, не понимая, почему Алис называют Алекто. «Почему все не так, как раньше, моя Венера?» – говорит жене (хромой) муж, но Ян не видит в них Венеру и Вулкана, так как находится в состоянии
эпистемологической «слепоты». Он не способен выйти из перлокутивной амбивалентности и совершить «внутренний
акт» понимания [9, с. 15–16]. Интерпретатор же применяет так называемый метод «телескопа», т. е. увеличивает нужную деталь [9, с. 42–45], здесь – интерпретируя имена как сопряженные знаки события встречи. Так он (интерпретатор)
неизбежно приходит к выводу, что бюргеры «Malpertuis» – не обычные бюргеры, их разговоры не иносказательны, а все,
что происходит, гораздо страшнее и трагичнее, чем пошлые супружеские склоки и неразделенная любовь бельгийской
барышни к морячку. «Malpertuis» – загробный мир ушедших в забвение богов, где они обитают как люди. Их смерть, но
преодоленная как собственно смерть и ставшая чем-то другим. Сумерки богов.
Такой уничижительный взгляд на богов со стороны «неведомого» (существования после смерти) как «реального» (в
виде увязших в житейских банальностях бюргеров) есть проявление бельгийской культурной специфики; он может быть
рассмотрен как «социальный факт» [8, с. 12–17]. Поскольку социальный факт является совокупной характеристикой массового сознания (мнений, поведения, оценок и т.д.), выраженного как отдельное событие, то нетрудно понять «слепоту»
Яна. Он слышит, как говорит, к примеру, Венера, и вряд ли в этой речи (Go away! I’ve still got nine corridors to do) что-либо
напоминает о торжественных античных гекзаметрах в устах героинь Гомера. Впрочем, и сам Ян, будучи моряком торгового флота, в гекзаметрах не силен, но для фламандцев более значима его личность как определенный статуарный набор
(совокупность социальных ролей) [7, с. 6], а не Венеры. Это ведь Ян – перспективный моряк (мореплавание важно для экономики этого культурно-языкового сообщества) и наследник состояния. Венера же – разбитая жизнью старуха, несмотря
на происхождение – более высокое просто несоизмеримо. Жены бюргеров не разговаривают гекзаметром; соответственно,
разговорный стиль подменяет собой высокохудожественный belles-lettres драматического типа. И Алекто тоже хоронит в
себе фурию, приспосабливается к лингвокультуре (становится Алис, что гораздо проще и привычнее артикулировать на
рыбном рынке) и мечтает выйти замуж за воплощение фламандских ценностей. Желание забыть свое истинное имя как
указание на жалкую сущность, в виде которой грозная фурия влачит существование в мире «Malpertuis», эксплицитно и экспрессивно выражено стилистической фигурой последовательного повтора (Never, never, never) и представляет собой пример «отчужденной» аккультурации [12, с. 374, 539]. Боги тоже встречаются со своим «неведомым» – унижением в смерти.
Таким образом, «событие» может быть выявлено в нарративе посредством следа – сложной нарративной структуры,
разворачивающейся в нем (нарративе) как горизонтально (в качестве диалектического единства происшествий, обозначенных языковыми сигналами), так и вертикально (в качестве пространства интерпретации). След вычисляется по формуле T = (s1 => H1) Ʌ (s2 => H2), где T – след, H1,2 – происшествия, s1,2 – языковые сигналы, указывающие на них. Сигналы
могут указывать как на первичные, так и вторичные происшествия, т.е. быть сопряженными с событием непосредственно
или опосредованно. На поиск следа также влияют лингвокультурные особенности нарратива.
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ВИТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ЕТИМОН» ЯК ЗНАКОВОГО УТВОРЕННЯ ПРАМОВНОГО СТАНУ
У статті сформульовано витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану; охарактеризовано структуру етимона у плані його вираження і змісту; узгоджено поняття «етимон» з мовним знаком
Ф. де Соссюра як гіпотетичним матеріально-ідеальним утворенням.
Ключові слова: етимон, прамовний стан, структура етимона, план вираження, план змісту, матеріально-ідеальне утворення.
the interpretation of the term “etymon” as a sign of formation of Proto-language
state
The article deals with the interpretation of the term «etymon» as a sign of formation of Proto-language state. The structure of etymon has been described in terms of expression and content. The concept of «etymon» has been coordinated with
language sign of F. de Saussure as s hypothetical ideal and material formation. If the form of expression of etymon is a ProtoForm that may be represented as a Proto-Root and / or Proto-Stem, but its form of content has been defined with the help of
semantic reconstruction or semantic extrapolation.
Keywords: etymon, Proto-Language state, structure of etymon, form of expression, form of content, material and ideal
formation, Proto-Form, Proto-Root, Proto-Stem, semantic reconstruction, semantic extrapolation.
сформулировано истолкование термина “этимон” как знакового образования
праязыкового состояния
В статье сформулировано истолкование термина «этимон» как знакового образования праязыкового состояния; охарактеризована структура этимона в плане его выражения и содержания; согласовано понятие «этимон» с
языковым знаком Ф. де Соссюра как гипотетическим материально-идеальным образованием.
Ключевые слова: этимон, праязыковое состояние, структура этимона, план выражения, план содержания, материально-идеальное образование.

На сучасному етапі розвитку лінгвокомпаративістики дискусійною залишається проблема, поставлена ще на початку
ХІХ ст., – встановлення структурної одиниці конкретного прамовного рівня, з яким працює дослідник. Е. Макаєв ніколи не
міг зрозуміти, з чим саме працює етимолог: зі словом або коренем, коли намагається встановити етимологію в одній із древніх
індоєвропейських мов і звести її до спільноіндоєвропейського (праіндоєвропейського) рівня [11, с. 26]. Як показує практика,
дослідження прамовних рівнів різної глибини зводилися не просто до з’ясування найдавнішого часу існування мов, шляхів
перетворення конкретних найменувань, появи абстрактних понять і суджень [16, с. 3], але й до пошуку прамовної форми [9,
с. 94] (Proto-Language Form, або Form of Proto-Language [22]), або праформи (Proto-Form), поряд з якою широкого застосування набув термін етимон – структурна одиниця, що характеризується планом вираження і планом змісту (Е. Макаєв).
Звичайно, час від часу окремі етимологи і лінгвокомпаративісти вважали хорошим тоном оголосити привселюдно, що
вони, здійснюючи етимологічний аналіз, працюють з реальними словами, а не з фіктивними коренями, як, наприклад, це
відображено в праці А. Ерну й А. Мейе. Дослідники стверджують, що, наприклад, «звести латинське слово до якого-небудь індоєвропейського «кореня» ще не означає представити його вичерпну етимологію» [24, p. VIII]. Одним із перших,
хто виступив проти реконструкції індоєвропейських коренів, був І. Шмідт, який привселюдно заявляв: «так як корені є
лише науковими препаратами, я не буду займатися ними і буду враховувати лише наявні слова» [25, p. 69].
Інтегруючи погляди Г. фон Габеленца, В. фон Гумбольдта, Н.Я. Марра, М. Мюллера, О.О. Потебні, А. Шлегеля,
А. Шлейхера – далеко не повний перелік імен великих лінгвістів попередніх епох – переконуємося у тому, що їх увага
була сконцентрована на розв’язанні єдиної мети – реконструювати той чи інший етимон. Проведені етимологічні дослідження цими дослідниками, а також їх послідовниками мали переважно онтологічний і світоглядний характер, адже в
кожний окремий історичний період мовознавці весь час прагнули, з одного боку, генетично ототожнити розглянуте слово
з іншим словом як вихідним, а з іншого, – зіставити інші структурні елементи слова з історично відомими структурними
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елементами, а відтак спробувати встановити одночасно і первинну (первісну) форму, і значення слова з первинною (первісною) мотивацією [2, с. 596–597].
Мета статті – сформулювати витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану.
Завдання: 1) з’ясувати дефініцію поняття «етимон» у лексикографічних джерелах; 2) охарактеризувати структуру етимона у плані його вираження і змісту; 3) узгодити поняття «етимон» з мовним знаком Ф. де Соссюра як гіпотетичним матеріально-ідеальним утворенням; 4) сформулювати витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану.
У «Словнику лінгвістичних термінів» поняття етимон (грец. ἔτυμον) витлумачується як «первинна (первісна) форма і значення слова» [10], що підтверджується у міркуваннях Е. Макаєва, який подає більш детальне пояснення з цього
приводу: «етимон – структурно оформлений на відповідному етимологічному рівні фономорфологічний і семантичний
комплекс, що є вихідним для конкретної лексеми або групи похідних утворень у різних мовах» [11, с. 27], тобто характеризується наявністю і плану вираження, і плану змісту, що є однією із зв’язуючих ланок між звуком і значенням, це «засіб
для досягнення розуміння, певна допоміжна вставка». Процедура реконструкції етимона залежить від «з’ясування етимологічного зрізу, або етимологічної глибини, яку намагається осягнути дослідник», адже «чим нижчим є етимологічний
зріз, тим ефективнішим і реальним є відновлення кореня або структури етимона, а не лексеми» [11, с. 27].
На сьогодні доведено, що структура етимона моделюється за допомогою плану вираження і плану змісту, що досить яскраво обґрунтовано в працях Т. А. Арканової, С. С. Вауліної, О. О. Воронкової, Е. А. Макаєв, В. А. Новікова,
Ю. В. Откупщикова, О. О. Потебні, Е. А. Тейхмана, В. М. Топорова, О. М. Трубачова, П. Я. Черних, Н. К. Фролова та ін.
У праці «Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства» О. І. Смирницький підкреслює, що «у порівняльно-історичних дослідженнях ми маємо справу не з мовними формами як такими, а з формами, які співвідносяться
з конкретним(и) значенням(и)» [13, с. 25], тому під час проведення генетичних досліджень мають враховуватися і план
змісту, і план вираження, а також взаємозв’язок між ними.
Припускаємо, що структура етимона цілком і повністю узгоджується з теорією Ф. де Соссюра: етимон можна вважати мовним знаком [15, с. 77], що є гіпотетичним матеріально-ідеальним утворенням, це – двостороння одиниця прамови, що
має і план вираження, і план змісту, тобто репрезентує предмет, властивість, співвіднесеність з тогочасною дійсністю. Н.В.
Уфімцева це ще раз підтверджує: етимон як мовний знак – це єдність ланцюжків фонематично розчленованих звуків (означаюче – сигніфікант, експонент, вираження) і певного розумового змісту (означуване – сигніфікат, образ предмету, ідея,
поняття, концепт, зміст, у традиційному вжитку – значення) [21, с. 167]. Етимон – це перше зображення на дисплеї дискурсивно-когнітивного породження слова і його значення. Це свого роду мовномисленнєвий конструкт, у якому представлено
нашій свідомості концепт у результаті зіставлення всіх форм його репрезентації в екстенсіоналі мовного знаку [1, с. 5].
План вираження. Е. Макаєв називає етимон окремою одиницею діахронічного рівня, що має свою «структуру», яка,
своєю чергою, за В. М. Зеліковим, є «багатофакторною, зважаючи на її нерозривний зв’язок із формою», або праформою:
«Структура є те, що нам показує, а форма – складова, єдність ідеї і матерії, за Арістотелем, одна із сутнісних іпостасей [5,
с. 71]) – це те, про що нам говорить ця структура […]». Саме форма зумовлює багатомірність, або багатофакторність [5,
с. 71], кожної окремої структури (Л. Вітгенштейн) [12, c. 415].
У зв’язку з цим план вираження етимона – це власне праформа, тому, виступаючи репрезентантом мовного стану
тієї чи іншої одиниці аналізу або групи мов, вона може бути представлена, наприклад, пракоренем, але не всякий етимон
є пракоренем, оскільки не обов’язково представляє кореневу морфему, це можуть бути як основи, так і морфеми, детермінативи, фонеми тощо [8, с. 51]. Залежно від завдань, які ставить перед собою дослідник, етимоном можуть виступати
різні мовні одиниці – корінь (пракорінь), морфема (праморфема), основа (праоснова) і навіть ціла лексема (пралексема) та
ін. Справа у тому, що принциповим для будь-якого етимологічного дослідження залишається з’ясування етимологічного
зрізу або етимологічної глибини, до якої наближається дослідник.
Звичайно, протягом довгого періоду часу, починаючи із зародження і становлення порівняльно-історичного мовознавства і аж до нашого часу, найбільш уживаними і досліджуваними науковими поняттями у працях багатьох дослідників, які зосереджували увагу на вже реконструйованих праформах, були, з одного боку, основа (праоснова) – див. праці
М. В. Алмаєвої, Ф. Боппа, Я. Грімма, Е. Ерніста, А. В. Дибо, Л. П. Дронової, Н. В. Кузнецової, Т. С. Куст, Л. Г. Попової,
Л. О. Тимошенко, L. Honti та ін. – а з іншого, – корінь (пракорінь) – див праці Т. І. Бармашової, Е. Бенвеніста, Ф. Боппа,
Л. Г. Герценберга, О. С. Касьян, Д. Ю. Полініченко, Р. І. Рассадін, Є. В. Сосніна та ін.
План змісту. У другій половині XIX ст. у зв’язку з посиленням інтересу не тільки до звукової, але й до «психологічної» сторони мови постало питання про необхідність виділення семантики як вчення про зміни значення слів (термін
«семантика» був уведений французьким лінгвістом М. Бреалем [23]). Однак, традиція зберіглася і на сучасному етапі розвитку лінгвокомпаративних досліджень, які не обмежуються лише фонетичними законами / закономірностями, що дають
змогу досягти об’єктивності дослідження лише «матеріальної», звукової сторони історії слова. Якщо первинною є звукова
оболонка, то вторинною – значення [4, с. 173].
Беручи до прикладу індоєвропейську сім’ю мов, варто підкреслити, що для визначення вихідної форми слова, тобто
його етимона, «важливо встановити походження, функції і специфіку елементів початку і кінця слова в індоєвропейських мовах, спираючись на семантичні перетворення, що відображають символічне розуміння світу в межах культурного контексту» [4, с. 173], а відтак це дасть змогу переосмислити прийоми моделювання плану змісту етимона, що і
дотепер залишаються дискусійним: див. праці Е. Бенвеніста, Н. В. Бойченко, А. Вежбицької, А. В. Дибо, Л. П. Дронової,
Ю. В. Коренєвої, С. Є. Кострикіної, М. М. Маковського, О. О. Сорокіної, О. М. Трубачова, Л. Х. Хараєвої, А. Г. Шайхулова та ін.
На думку О. О. Сорокіної, основна проблема полягає у тому, що термін «реконструкція» для багатьох учених є лише
методами і прийомами, що ґрунтуються, як правило, на законах і відповідностях, що, безсумнівно, справедливо для реконструкції форм (пракоренів, праоснов тощо) [14, с. 29], але, за О. М. Трубачовим, не зовсім вірно для реконструкції значень,
де не менш важливі інтуїція дослідника, його лінгвістичне чуття, «семантичний інстинкт» [20, с. 123] і досвід дослідника,
тому лінгвіст, будучи носієм рідної мови і культури, «завжди схильний безсвідомо керуватися категоріями своєї власної
мови» [3, c. 333].
Згадаємо рецензії на етимологічні словники: наприклад, рецензію Ф. Злотті на словник «Vergleichendes Worterbuch der
indogermanischen Sprachen» (A. Walde, J. Pokorny) та рецензію І. Кноблоха на словник «Indogermanisches etymologisches
Worterbuch» (J. Pokorny). Відкидаючи ту чи іншу із запропонованих етимологій, автори етимологічних словників зазвичай
указують на те, що представлене пояснення семантичного характеру є незадовільним або малоймовірним [11, с. 28]. Така
ж сама ситуація і в «A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т.» (E. Klein), і в «Етимологічному
словнику української мови в 7 т.» (О. С. Мельничук), де етимологія окремих слів не має будь-яких фактичних аргумен-
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тованих підтверджень, лише загальна оцінка «неясне» (of imitative origin / of uncertain origin / of unknown origin і т. ін.)
[с. 155].
Варто зауважити, що і дотепер питання реконструкції плану змісту етимона залишається відкритим, однак окремі
спроби були здійснені, наприклад, В. І. Абаєвим, Е. Бенвеністом, Л. М. Васил’євим, О. С. Кубряковою, Ю. М. Лотманом,
Е. Макаєвим, В. А. Маслової, О. О. Потебнею, М. І. Толстим, О. М. Трубачовим та ін., більшість з-яких, як правило, спиралися
на методи і прийоми семантичної реконструкції – процедуру відновлення стародавнього, або попереднього, значення слова,
тісно пов’язана з реконструкцією формально-фонетичної і словотвірно-лексичної, а також з мовною (прамовною) реконструкцією в цілому. Однак, проблема відновлення значення ускладнилася через появу прамовної діалектології [18, с. 197].
О. М. Трубачов стверджує, що «поглиблене розуміння значення є, на наше переконання, вже тою самою його реконструкцією» [19, с. 3], а в цій справі не можна обійтися без етимології [18, с. 199], тобто процедури етимологічного
аналізу, що є «визначенням координат різних систем (фонологічної, словотворчої, лексичної, семантичної, поетичної і
т. ін.), перетин яких породжує певне слово, і визначення його подальшої траєкторії», адже не можна заперечувати її зорієнтованість на пошук більш глибоких і сокровенних смислів, на визначення витоків та зв’язків слова, на «істинне» розуміння мови, оволодіння нею і – до певної міри – зовнішнім («підмовним») світом [17, с. 205]. О. М. Трубачов додає, що
розуміння інтердисциплінарної важливості етимології набуває химерної форми і визначається її «синхронічністю». Такий
хід міркувань західнонімецького учасника К.-П. Хербермана: етимологія зазвичай розуміється як «єдина цілком діахронічна дисципліна» (Е. Косеріу, Я. Малкіел), проте етимологія розкриває мотивацію, а мотивація – це «власне синхронічне
поняття» (С. Ульман), на підставі чого робиться висновок про синхронічність етимології, тобто здатність цієї дисципліни
до класифікації та систематизації [цит. за пр.: 18, с. 199].
О. М. Трубачов відзначає, що «чим довше ми вивчаємо значення слова, тим гостріше розуміємо важливість проблем і
прийомів запису значення, вплив правильного (неправильного) запису значення на правильну (неправильну) інтерпретацію значення» [18, с. 203]. Семіотичної розуміння значення як «перекладу знака в іншу систему знаків» (Ч. Пірс) і побудована на цій базі популярна теорія семантичної метамови (мови опису) можуть бути зведені до проблеми синонімії та синонімізації, що, з одного боку, показує важливість постійної проблеми синонімії в мові і лексиці, а з іншого, – демонструє
тенденцію до метафоричних перебільшень, яка характеризує і утруднює нинішнє теоретичне мовознавство [18, с. 203].
Ще одним прийомом, який дає змогу реконструювати план змісту етимона є принципу семантичної екстраполяції,
виписаний свого часу Е. Макаєвим. Спираючись на визначення екстраполяції, запропонованого в точних науках, можна
сформулювати його сутність: з’ясування питання про те, якою мірою на підставі емпіричних даних величин однієї галузі
і відношень між ними можна представити висновки про ті величини, що постулюються, і відношення, що постулюються,
між ними в інших галузях. Звичайно, сучасний стан індоєвропейської семасіології та етимології виключає можливість побудови в даний час якоїсь загальної теорії семантичної екстраполяції. Можна вказати лише на деякі опорні пункти і дати
вельми недосконалий і попередній начерк деяких можливих прийомів у цій галузі [11, с. 29].
Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що онтологічний і світоглядний характер поглядів більшості
мовознавців був спрямований на реконструкцію етимона – структурно оформленого на відповідному етимологічному
рівні фономорфологічний і семантичний комплекс, що є вихідним для конкретної лексеми або групи похідних утворень у
різних мовах – з одного боку, у плані вираження – встановленні форми, або праформи, первісної мови (прамови) конкретного етимологічного рівня, а з іншого, у плані змісту – встановленні значення відповідної форми за допомогою наявних
процедур семантичної реконструкції або семантичної екстраполяції (Е. Макаєв). Перспективами подальших досліджень
є з’ясування спільних і відмінних характеристик етимона і архетипу як знакових утворень прамовного стану.
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ЛЕКСИЧНУ СИСТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті аналізуються лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники появи сучасних запозичень, досліджуються їх структурно-семантичні та функціонально-стилістичні характеристики. Особлива увага приділяється опису
механізмів адаптації запозичень до норм німецького правопису, морфології та словотвору, а також їх інтеграції у
лексико-семантичну систему німецької мови.
Ключові слова: німецька мова, лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, запозичення, словотвір, лексична
система.
Integration of the foreign borrowings into the lexical system of the German
language
One of the the major development tendencies of the modern lexical system of the German language is borrowings from
American English. The article studies lingual and extralingual factors of the occurance of the borrowings along with their
structural, semantic, functional and stylistic features. The article focuses on researching the adaptation mechanisms of the
borrowings to the German orthography, morphology, word formation and their integration into the lexico-semantic system of
the German language. Extralingual determinancy of the borrowings is a set of social, psychological and cultural intentions
that trigger assigning a new name to an existing object or a phenomenon. The motivation behind using the borrowings lies in
the necessity to fill a lexical gap, prestigious reasons, linguistic economy, polysemy avoidance, euphemisation etc. The article
deals with the consequences that the target language takes after the borrowing process and worthwhileness of their use from
the perspective of the language integrity. The main subject of the research is the foreign borrowings, included in the corpus
«Our words of the decade. 2000-2010 «, edited by Duden Publishers. The corpus contains miscellaneous lexical innovations.
Key words: German language, lingual and extralingual factors, borrowings, word formation, lexical system.
Интеграция иноязычных заимствований в лексическую систему немецкого
языка
В данной статье анализируются лингвистические и экстралингвистические факторы появления современных
заимствований, исследуются их структурно-семантические и функционально-стилистические характеристики.
Особое внимание уделяется описанию механизмов адаптации заимствований к нормам немецкого правописания,
морфологии и словообразования, а также их интеграции в лексико-семантическую систему немецкого языка.
Ключевые слова: немецкий язык, лингвистические и экстралингвистические факторы, заимствования, словообразование, лексическая система.

Могутність мови не в тому, щоб відхиляти чуже, а в тому, щоб його поглинати.
Й. В. Гете
Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому суспільстві жодна мова чи культура не може уникнути впливу
інших мов та культур. З кожним днем посилюється взаємозалежність між народами та країнами у політичній, економічній, культурній та технічній галузях. На сьогоднішньому етапі німецька мова зазнає надзвичайно сильного впливу з боку
американського варіанту англійської мови, що виражається насамперед в активному запозиченні лексики. Як і в інших
мовах, запозичення складають найчисельнішу групу серед німецьких неологізмів. Ця частина словника характеризується
високою рухомістю складу та функціональною активністю, тому її вивчення є подальшим кроком у дослідженні соціальної природи мови та динамічного характеру її лексичної системи.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Процеси запозичення іншомовної лексики, її структурно-семантичні,
функціональні та стилістичні характеристики розглядалися в останні роки в роботах Л. Крисіна, Є. В. Розен, Р. Хоберга,
В. Шнайдера, І. Зьорензен, Д. Ціммера та ін. Проте більш детального дослідження потребує механізм інтеграції актуальних
запозичень у лексичну систему німецької мови, їх подальша словотвірна активність та специфічні функції у мові-реципієнті.
Завдання та матеріал дослідження. Процеси запозичення сьогодні є інтенсивними як на жодному попередньому
етапі розвитку мови. Через велику рухомість та нечіткі межі цієї частини словника неможливо визначити точну кількість
запозичених англіцизмів у мові, проте найчастіше називається цифра 6000 [4, с. 21]. Нашим завданням є дослідження
структурно-семантичних та функціонально-стилістичних характеристики актуальних запозичень та їх інтеграції в лексико-семантичну систему мови. Матеріалом нашого дослідження виступають іншомовні запозичення, включені до корпусу
нових слів «Unsere Wörter des Jahrzehnts. 2000-2010» («Наші слова десятиліття. 2000-2010»), який був укладений редакцією видавництва Дуден і містить словникові інновації, що будуть включені в наступні видання словників Дуден. Крім
цього в якості фактичного мовного матеріалу використовувались англіцизми, запозичені на попередніх етапах розвитку
мови, які вже були освоєні системою німецької мови та включилися у процеси німецького словотвору. Для дослідження
використовувалися також актуальних німецькі тексти з матеріалів ЗМІ, науково-популярних та інформаційних видань.
Виклад основного матеріалу. Традиційно основною причиною появи запозичень були відмінності у рівні розвитку
країн і народів в певній галузі, що призводило до запозичень назв разом із новими предметами і явищами, проте такий
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тип запозичень сьогодні зустрічається досить рідко. До інших екстралінгвістичних чинників запозичення англіцизмів
Л. Крисін відносить також:
• володіння переважно англійською мовою в якості іноземної;
• престиж іноземної мови (англійська мова асоціюється у носіїв мови з американським способом життя, вживаючи
англіцизми, мовець прагне продемонструвати свою прогресивність, освіченість, належність до певної соціальної групи);
• комунікаційний, пов’язаний із стрімким розвитком комунікаційної мережі;
• демографічний (інтенсивна міграція населення зумовлює розвиток білінгвізму).
Основними лінгвістичними чинниками традиційно вважаються такі:
• етимологічний (приналежність німецької та англійської мов до однієї мовної сім’ї);
• формальні (морфологічний та фонемно-графемний);
• відсутність відповідного найменування у мові-реципієнті;
• стилістичний (англіцизми мають більшу експресивність порівняно з німецькими еквівалентами);
• необхідність мовної економії;
• необхідність спеціалізації понять у певній сфері людського життя;
• тенденція до усунення полісемії чи омонімії корінних слів;
• евфемізація та ін. [1, с. 12].
Досліджуваний нами корпус лексики охоплює 508 слів – вокабулярних інновацій різного типу. Об’єктом нашого аналізу стали 176 мовних одиниць («чистих» англіцизмів та новоутворень на основі англіцизмів), які поряд із запозиченнями
з французької, іспанської, японської та інших мов складають переважну більшість серед запозичень у досліджуваній групі
лексики. Найчисельнішу групу серед запозичених англіцизмів – як і взагалі традиційно серед неологізмів – складають
іменники (прості слова та композити як із словами, запозиченими раніше, так і з недавніми запозиченнями), оскільки нові
слова найчастіше є назвами нових реалій – предметів і понять. Наступну за чисельністю групу складають дієслова, які є
власне неологізмами, тобто словами абсолютно новими для німецької мови. Найменшу групу складають прикметники та
прислівники, які також відносяться до категорії власне неологізмів.
Якщо для запозичення вище названих категорій слів існують об’єктивні причини, то запозичення деяких інших американізмів не може бути виправдане ні семантично, ні функціонально, напр.: англ. Oops! Wow! Сполучники, предикативні
прислівники, частки та, особливо, вигуки складають найбільш специфічну і консервативну частину кожної національної
мови і з трудом пропускають у своє коло «чужинців» [2, с. 7]. Тому такі слова ніколи не будуть повністю інтегровані в
систему мови і навряд чи витіснять старі відповідники. Запозичені вигуки Є.Розен називає вигуками «другого шару»,
тобто не пов’язаними з інстинктивним виявленням емоцій та волевиявлення [3, с. 99].
Мова, яка запозичує слова, змінює та перебудовує їх, підпорядковуючи своїм внутрішнім закономірностям. Нова лексика «підлаштовується» до існуючої системи лексики: набуває ознак німецьких частин мови, включається в тематичні
кола, та термінологічні ієрархії, «підключається» до тематичних, словотвірних, семантичних (наприклад, синонімічних)
рядів, заповнює собою деякі існуючі у словотвірній та семантичній системі порожні місця – лакуни [3, с. 101]. Якщо іншомовне слово не зазнає змін у мові-реципієнті, воно залишається варваризмом, іншомовним вкрапленням, яке регулярно
вживається, але не стає її елементом, напр.: Merci! O’kay!
Перш за все, запозичення зазнають фонетичних змін, підлаштовуючись до правил німецької вимови. Фонеми, відсутні
в мові-реципієнті можуть замінюватися схожими (напр., англ. th на нім. f) або їх заміщують відповідно до графічного
образу слова. Аналіз фонетичних характеристик досліджуваних запозичень показав, що практично всі вони зберігають
англійське написання та вимову: Memorystick, Outtake, Smiley. Це дозволяє зробити висновок, що фонетична сторона досліджуваних англіцизмів зазнала найменшої асиміляції в мові-реципієнті. Поряд з цим у поодиноких випадках вказується
два варіанти вимови (англійський та німецький), напр., для скорочення FAQ. Можливо, з часом вимова деяких слів (напр.,
Spam) буде адаптована до фонетичних норм німецької мови, так як це сталося зі словами Radio, Sport, Stress та ін.
Крім фонетичної асиміляції з самого початку відбувається також граматичне інкорпорування запозичень: іменники
отримують артикль (der Disclaimer, die Security, das Prequel), дієслова отримують ознаки німецького інфінітива та дієвідмінювані форми: voten (від англ. to vote), triggern (від англ. to trigger), trunkieren (від англ. to truncate). Нові дієслова
утворюються також від англійських іменників – upgraden (від англ. upgrade) та навіть скорочень – voipen (від англ. VoIP
= Voice over Internet Protocol).
Запозичені прикметники можуть втрачати англійське закінчення – investigativ (від англ. investigative) або поєднуватися
з німецькими афіксами – fluffig (від англ. fluffy). Нові прислівники утворюються, зокрема, шляхом приєднання німецьких
напівафіксів до англійських іменників: webweit defaultmäβig.
Граматичний рід запозичених іменників встановлюється: 1) за родом афікса: das Networking; 2) за родом семантично
спорідненого німецького іменника: die Flatrate; 3) за біологічним родом: der Muggel. [5, с. 265].
У багатьох іменників граматичний рід коливається: der / das / die Spam; das / der Default.
Результати структурно-морфологічного аналізу показують, що в даній групі лексики присутні:
• прості слова: der Caterer, der Donut;
• композити: повністю із запозичених складників – das Get-together, die LAN-Party, der Coming-of-Age-Film; гібридні
утворення – der Recyclinghof (англ. + нім.), der Körperscanner (нім. + англ.);
• різні види скорочень (акроніми, контрактури, абревіатури): das SUV, die EUFOR, das Xetra, das T-Car, das B2B-Geschäft;
• словосполучення: das Friendly Fire, der / das Ground Zero, das Nordic Walking.
У багатьох випадках подаються різні варіанти написання: Ratingagentur – Rating-Agentur; Tag-Cloud – Tagcloud;
Hotspot – Hot Spot; EUFOR – Eufor; Drop-out-Rate – Dropoutrate – Dropout-Rate.
Таким чином, хоча ці іншомовні запозичення вже були відібрані для лексикографічної кодифікації, такі моменти, як
різні способи написання, два-три варіанти артикля у іменників та ін., свідчать про те, що вони ще не повністю пройшли
процес інтеграції в лексичну систему німецької мови.
Серед досліджуваної групи лексики нами було виявлено різні види запозичень: матеріальні (лексичні) запозичення,
кальки (das Bezahlfernsehen – англ.: das Pay-TV; der Schurkenstaat – англ.: rogue state) та напівкальки (die Besetzungscouch
– англ.: casting couch).
Серед інновацій останніх десятиліть зустрічаються також словотвірні запозичення, у яких власний зміст передається
англійськими морфемами, напр.: das Handy (англ. cell phone, mobile phone) – мобільний телефон; der Showmaster (англ.
host, MC, Master of Ceremony, presenter). Такі слова називають «несправжніми» англіцизмами (Scheinanglizismus), оскіль-
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ки в англійській мові їх не існує. З огляду на популярність іменника Handy Р.Хоберг навіть припускає, що в майбутньому
графічний образ слова може змінитися на більш німецький: Händi [4, с. 23].
У досліджуваній групі лексики виявлено також опосередковані запозичення – запозичення з інших мов, які потрапили
до німецької мови через посередництво англійської, напр.: der Bagel – англ.: bagel ← ідиш: baygel.
Дослідження семантики слів даного корпусу дозволяє зробити наступні висновки:
• Найчастіше англіцизми запозичуються тільки в одному, найбільш актуальному для сучасної культурної та політичної ситуації значенні, і тільки зрідка – в усьому комплексі їх значень у мові-джерелі, напр., іменник die Roadmap (власне:
дорожня карта, карта автомобільних доріг) у значенні «план майбутнього розвитку, план вирішення конфлікту».
• Після запозичення слова лише в одному лексико-семантичному варіанті починається його самостійний розвиток у
мові-реципієнті. Так, запозичений в німецьку мову англійський прикметник cool не є синонімічним німецькому kühl –
прохолодний, тому що належить до сленгу, містить емоційно-оціночний компонент значення і означає «крутий»: cooler
Typ – «крутий» тип (не можна сказати cooles Bier). Крім того на основі цього значення за допомогою німецьких префіксів
були створені назви uncool – не «крутий» та urcool – дуже «крутий».
• Англіцизми можуть вживатися в німецькій мові в іншому значенні, ніж у мові-джерелі: die Body – облягаючий комбінезон (англ.: body – тіло).
Прагненням замінити довге або багатослівне найменування коротким чи однослівним пояснюється запозичення таких
назв як der Best Ager – ніМ. : Person, die zur anspruchsvollen, konsumfreudigen Kundengruppe der über 40- bzw. 50-Jährigen
gehört. Серед досліджуваних запозичених англіцизмів присутні також метафори (der Babyblues – післяпологова депресія у
жінок) та експресивні, стилістично забарвлені назви (der Womanizer – ніМ. : der Frauenheld – серцеїд, плейбой).
Висновки з дослідження та перспективи. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі висновки:
1. Сучасна німецька мова постійно поповнюється іншомовною лексикою, насамперед, з американського варіанту англійської мови, яка, перш ніж стати повноправною частиною словникового складу, проходить етап освоєння, пристосування до німецьких правил правопису, морфології, граматики тощо.
2. Найменших змін зазнала фонетична сторона досліджуваних англіцизмів. При цьому частина з них має різні способи
написання, іменники можуть мати два або три варіанти артикля тощо. Це свідчить про те, що ці лексичні одиниці ще не
повністю інтегрувалися в лексичну систему мови-реципієнта.
3. Після запозичення в німецьку мову (як правило, в одному своєму значенні) англіцизми можуть в подальшому зазнавати семантичних змін (звуження, розширення значення), а також можуть вживатися в іншому значенні, ніж у мові-джерелі.
4. Проблема освоєння та інтеграції іншомовних запозичень є актуальною і для сучасної української мови та її мовців.
Тому результати нашого дослідження можна екстраполювати на ситуацію із запозиченнями в інших мовах.
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МОВНІ ТА ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ
З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена висвітленню мовних та позамовних чинників утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах. До мовних чинників відносимо процеси запозичення, калькування, неологізації, архаїзації,
словотвору, мовної економії, фразеологізації, а до позамовних належать історично-політичний, виробничо-технологічний та соціально-комунікативний чинники.
Ключові слова: мовний та позамовний чинники, термін, запозичення, неологізм, архаїзм, фразеологізм, мовна
економія, словотвір, калька.
Linguistic and extralinguistic factors of terms formation in electronic engineering in the English and Ukrainian languages
The article deals with linguistic and extra linguistic factors of terms formation in electronic engineering in the English
and Ukrainian languages. To linguistic factors in both languages belong processes of borrowings, neologisms, archaisms, idioms, word formations, loan translations and language economy. The French, Greek and Latin languages are the main sources
of terms borrowings in English. But the Ukrainian language enriches her vocabulary also with the help of English borrowings.
The second factor of terms formation is loan translation (calque) – is a word or phrase borrowed from another language
by literal, word-for-word or root-for-root translation. Because of the rapidly moving events in the electronic engineering
there is a tendency of a new word formation, so called neologisms – is the name for a relatively new or isolated term, word,
or phrase that may be in the process of entering common use, but that has not yet been accepted into mainstream language.
Archaism – is the use of a form of speech or writing that is no longer current or that is current only within a few special contexts. Other ways of term formation are suffixes and prefixes addition to the already existing words in the language, combining
words into the terms word combination, word building, abbreviation and the figurative meaning. To the extra linguistic factors
belong historical and political, manufacturing and technological, social and communicative.
Key words: linguistic and extra linguistic factors, term, borrowing, neologism, archaism, idiom, word formation, calque
and language economy.
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Языковые и внеязыковые факторы образования терминов по электротехнике в
украинском и английском языках
В статье рассматриваются языковые и внеязыковые факторы образования терминов по электротехнике в
украинском и английском языках. К языковым факторам относятся процессы заимствования, калькирования, неологизации, архаизации, словообразования, языковой экономии, фразеологизации. К внеязыковым факторам – историкополитический, производственно-технологический, социально-комуникативный.
Ключевые слова: термин, заимствование, неологизм, архаизм, фразеологизм, языковая экономия, словообразование, калька.

Сучасне суспільство перебуває у процесі постійного розвитку: відбуваються зміни не лише у науці та техніці, але й
змінюється людина, її внутрішній світ, її знання. При цьому незначні та непомітні, на перший погляд, предмети, явища та
процеси отримують певне словесне оформлення. Так виникають нові слова та розвиваються нові значення вже наявних
у мові лексичних одиниць. Аналізуючи причини оновлення термінологічної лексики з науки та техніки в українській та
англійській мовах, вважаємо за потрібне конкретизувати основні мовні та позамовні чинники їх формування, що стимулюють та впливають на появу нових лексичних одиниць, зокрема у сфері електротехніки.
Мовні та позамовні чинники появи нових слів у мові вже були об’єктом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних
мовознавців (Є. Ханпіра, Н. Котєлова, А. Суперанська, Ю. Шевельов, Є. Розен, Л. Цима, А. Д’яков, Т. Кияк, T. Schippan,
H. Elsen, D. Herberg, S. Heusinger).
Мета статті передбачає виявлення та аналіз мовних та позамовних чинників утворення термінів з електротехніки. Відповідно до мети передбачається виконання таких завдань:
– з’ясувати сутність понять «мовний чинник» та «позамовний чинник»;
– виділити та проаналізувати основні фактори утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах.
Для розвитку термінологічної системи української та англійської мов характерними є процеси запозичення, калькування, неологізації, архаїзації, словотвору, мовної економії, фразеологізації тощо.
На сучасному етапі розвитку української та англійської термінології спостерігається тенденція надходження у словникових склад термінології лексичних одиниць іншомовного походження (запозичень). Основними джерелами запозичення термінів в англійській термінології стали класичні мови, тобто грецька та латинська, також французька, а склад
української термінології поповнюється ще й за рахунок англіцизмів. Так, наприклад, в англійській мові основні запозичені терміноелементи з французької мови збереглися в таких лексичних одиницях: cable brace із французької «cable –
трос»; double-base transistor із французької «double -подвійний»; у складному словосполученні monotuber shock-absorber,
інтерфікс запозичений із латинської «mono-один», сюди ж належать ряд наступних інтерфіксів: micro, auto, macro, radio,
tele, super, multi, anti, poly, electro, ultra; щодо української мови, наприклад: підводний човен – субмарина, запозичений
з англійської мови «submarine», хоча він має латинське походження «sub-під; marinus – морський», мікрокалькулятор,
макросхема, електромагніт, мультиархіватор.
Другий зазначений спосіб поповнення лексичного складу термінології – калькування. Калька – слово чи словосполука, складене з мовних елементів однієї рідної мови (морфем, слів) шляхом перекладу структури іншомовного зразка.
Наприклад, в українській мові це: гідроавтомат – водяний автомат, який застосовують для стиснення або розрідження
повітря, а в англійській: hydro-copying machine – гідрокопіювальний станок. Деякі мовознавці дотримуються думки, що
кальки – це приховані запозичення.
Активно функціює також тенденція до неологізації (оновлення лексичного складу мови науки й техніки) через стрімкий та бурхливий розвиток у науково-технічній сфері обслуговування, спостерігається поява великої кількості лексичних
одиниць визначення нових понять, процесів та явищ в електротехніці. До них відносимо такі лексичні одиниці: iPod, iPad,
iMac, PC, e-book, планшет, Wi-Fi, смартфон, блутуз. Активним внутрішньомовним стимулом у процесі неологізації є
тенденція до «мовної економії» (за О. Єсперсеном) або «закону економії мовленнєвих/мовних зусиль» (за А. Мартіне),
що відображається у заміні словосполук, які, як правило, мають характер стійкої мовної номінації, є однослівними найменуваннями, як найефективнішими за своєю формою. Принцип мовної економії вважається своєрідною реакцією проти
надмірних витрат фізіологічних зусиль, проти будь-яких незручностей, що ускладнюють роботу пам’яті, здійснення деяких функцій головного мозку, що пов’язані з продукуванням та сприйманням мовлення. Перевага складних слів перед
словосполуками пояснюється їхньою прозорою внутрішньою формою, компактністю форми та легкістю сприймання. Наприклад: в англійській мові замість словосполуки damaged piston seal of the cylinder вживається piston – seal cylinder; в
українській же мові дане явище можемо спостерігати у наступному прикладі: замість словосполуки адаптер для комутації портів мережі Ethernet можемо використовувати термін комутатор мережевий або мережевий адаптер, або світч.
Поява нових термінів спричиняє певною мірою відродження архаїзмів, переважно семантичних архаїзмів, тобто слів
та зворотів, що зберегли попередню форму, але були витіснені новоутвореннями. Повертаючись до активного вжитку,
архаїзми часто набувають нового значення чи нового стилістичного забарвлення. Так наприклад: транзистором в 30-ті
роки називали радіоприймач, а у сучасній термінології одне із значень слова транзистор – це напівпровідниковий елемент
електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою прикладеної до додаткового електрода напруги або термін юбка позначав цоколь (острішок) в лампі розжарювання, зараз дана лексична одиниця
позначає елемент одягу; так само лексема комірка означало маленьке, тісне приміщення; кімнатка, зараз набула нового
значення у сфері комп’ютерних технологій – мінімальний адресований елемент запам’ятовуючого пристрою ЕОМ для
зберігання 1 байта інформації. В англійській мові розглянемо для прикладу лексему «Tamagotchi» – електронна іграшка
(віртуальний домашній вихованець), а зараз «Tamagotchi» це пристрій оснащений кольоровим рідкокристалічним дисплеєм та інфрачервоним портом для зв’язку із мобільним телефоном.
Словниковий склад української та англійської науково-технічної літератури збагачується також за рахунок утворення
нових слів за допомогою:
– додавання префіксів та суфіксів до вже існуючих слів. Наприклад: обмежувач, розмикач, заземлювач, електропровідність, output, transreceiver, printer, charger,capacitor.
– складання слів у термінологічні словосполуки: потужність двигуна, індукційний вимірювальний прилад, лічильник активної електричної енергії, трансформатор для індукційного нагріву підвищеної і високої частоти, centralized
computer system, power management software, digital audio optic output cable, software and printer driver updates.
– об’єднання основ (основоскладання): фотоапарат, електролічильник, електромотор. відеосигнал, радіоелектроніка, радіометр, термо-електрогенератор, hardware, password, database, keyboard, notebook.

72

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

– використання скорочених слів або скорочень: ЕМ – електромагніт, ШГ – шумовий генератор, ГЗ-36 – генератор
звуковий, А – ампер, Б – батарея, DVD – digital video disk, VDS – Virtual Disk Service, LSI – large scale integral.
– переносні значення. В цьому випадку загальновживане слово в термінології набуває нового перенесеного значення,
а саме на підставі якогось подібного знаку. Досить часто, використовуються в переносному значенні частини людського
тіла – голова, зуб, тіло, жила, вірус, вал. Наприклад: головка блока циліндрів – head of cylinder block, head of rail – головка
рельса, head of rivet – головка заклепки, head of pump – робочий тиск помпи. Вживання метафоричних назв – використання
слів у перенесеному значенні в термінології, що дає можливість краще запам’ яти терміни і тому вони легше фіксуються
у суспільстві, наприклад: зуб пили, зуб шестірні, головка гучномовця, головка гвинта.
Дослідники окремих терміносистем звертають, в основному, увагу на лінгвістичні особливості формування поняттєвої бази галузевої термінології, часто залишаючи поза увагою позамовну дійсність. Серед позамовних чинників виділяємо історично-політичний, виробничо-технологічний та соціально-комунікативний.
Для розвитку мов (та їхніх терміносистем), що діють у дво- або багатомовному суспільстві, особливого значення набувають історичні та політичні обставини цього розвитку. Під їхнім впливом фахова лексика може створюватися на основі
переважно національної мови даного народу або на основі чужої мови, пристосованої для вираження понять певної галузі
науки й техніки. Якщо в одномовних країнах державна мова обслуговує всі сфери життя, то, як зазначає Ю. Шевельов,
«у дво- чи багатомовному суспільстві вибір зумовлюють... політичні, історичні, етнічні та інші чинники. А особливо – як
у випадку української мови, коли більшість (українці) перебуває під владою меншості (наприклад, між двома світовими
війнами: росіян, поляків, румунів і чехів та словаків), мовне питання неминуче перестає бути тільки лінгвістичним, а стає
також – і часто насамперед – питанням політичним, соціальним, культурним» [4, с. 5–6].
У формуванні українських терміносистем роль саме територіального і національного чинників була надзвичайно вагомою. В даній роботі об’єднуємо їх під назвою історично-політичного чинника. «Історія формування української наукової мови – це постійне переборювання політичних перешкод і заборон. Свої потенційні можливості вона розкриває
при найменших послабленнях екстралінгвальних факторів, які тримали її в лабетах бездержавності протягом століть» [3,
с. 3]. Згадаємо геополітичну ситуацію, що склалася внаслідок розподілу українських земель протягом кількох сторіч між
різними державами, де українці підлягали законодавствам цих країн, де по-різному виявляли себе права і статус української мови.
Під виробничо-технологічним чинником формування термінології розуміємо систему нових предметів, процесів, явищ матеріального світу та уявлень про них, які сформувалися разом із появою, удосконаленням нових засобів
у сфері електротехніки. Механізм впливу виробничо-технологічного чинника на розвиток термінології уявляємо як
взаємопов’язаний процес еволюціонування певної галузі та спеціальної мови, що її обслуговує.
Дія виробничо-технологічного чинника є об’єктивною, бо зумовлена самою природою речей, навколишньою дійсністю, що відбивається у термінології – чи виникає і формується вона природно, чи створюється і унормовується штучно.
Якщо електротехнічна термінологія на початку свого розвитку була відносно замкненою, не чисельною за кількістю одиниць системою, то сучасна – є відкритим системним утворенням, яке постійно поповнюється запозиченнями з термінологій суміжних або дотичних наукових дисциплін та технічних галузей через нові відкриття, впровадження досягнень
науки й техніки. На сучасному етапі розвитку в електротехнічній терміносистемі активно функціюють терміни суміжних
дисциплін: радіолокатор, космічна навігаційна система, лазерна система наведення зброї, access code, audiocard, control
panel, тощо.
Слід відзначити, що контрастивний аналіз української та англійської електротехнічної термінології свідчить про міжмовний характер дії виробничо-технологічного чинника. Так, спільними для зазначених термінологій є наявність семантичної словотвірної моделі «дзеркального» відображення: телефон – телефоніст, радіо – радист, electricity – electrician,
engine – engineer.
Спільним наслідком впливу виробничо-технологічного чинника на електротехнічну термінологію є явище «живучості» електротехнічних термінів, співіснування у лексичній системі сучасної підмови взаємопов’язаних та взаємообумовлених термінологічних елементів, що виникли у різних часових площинах. Наприклад, серед термінів на позначення сучасних винаходів в галузі електротехніки служать лексичні одиниці, які уже давно існували у мові. Наприклад: сучасний
винаходи засобів зв’язку, таких як смартфон чи айфон ми все ще називаємо телефоном, портативним комп’ютером ми
називаємо ноутбук чи планшет. Це лінгвальне явище пояснюється тим, що від початку появи телефонів чи комп’ютерів
пройшло небагато часу до випуску нових пристроїв.
Пізнаючи природу речей та явищ навколишнього середовища, аналізуючи властивості предметів, виділяючи при цьому та узагальнюючи їхні найістотніші риси та ознаки, людина формує поняття. Щоб поняття могли існувати й розвиватися, вони повинні мати опору в слові, мають бути нерозривно пов’язані з їхніми конкретними зовнішніми проявами у
формі мовних одиниць.
Конструкт явища, предмета у свідомості людини мислиться вербально. «До слова ми маємо лише неясне передчуття,
пошуки способу висловлення, і лише у слові наша думка знаходить своє вираження. Лише вилившись у слово, здогадки
і передчуття переростають у поняття» [2, с. 178–180], які відіграють у пізнанні, особливо науковому, спеціальному, надзвичайно важливу роль. Термін, з огляду на це, є результатом закріплення певного поняття у слові.
Людський чинник отримав у нашому дослідженні назву соціально-комунікативного, оскільки з усіх ознак, які характеризують мовця і, безумовно, впливають на створювану ним номінацію, в особі термінотворця нас цікавить передусім
його місце у комунікативній системі та його соціальний статус у тогочасному суспільстві, а відтак мовні пріоритети.
У формуванні термінології дія соціально-комунікативного чинника досить виразна. Саме нею зумовлено термінологічну синонімію, яка є об’єктивною ознакою природно сформованих терміносистем. Наприклад, в науково-технічних
літературі української мови вживалося кілька термінів-синонімів: детектор і демодулятор.
Соціально-комунікативний чинник можна вважати чинником об’єктивного характеру, дія якого універсальна та міжмовна. Варіантність номінацій спричинена, з одного боку, різним баченням термінотворцями різного в одному і тому
самому денотаті, з другого – відмінностями в їхній загальній та мовленнєвій культурі, фаховій обізнаності, є характерним
явищем також і для російської, білоруської та інших термінологій.
Вважаємо, що для кожного народу вибір внутрішньої форми слів на позначення спеціальних понять є суб’єктивним,
детермінованим специфікою мовної картини світу цього народу, процесом, який видається термінотворцеві цілком
об’єктивним. Тут спостерігаємо вияв однієї з відомих антиномій В. фон Гумбольдта: як знаряддя пізнання світу мова
стосовно особи, яка пізнає, є чимось об’єктивним, стосовно світу, який пізнається – суб’єктивним [1, с. 35].
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Спеціальна лексика, покликана до життя тими чи іншими потребами суспільства і його ж обслуговуванням, формується на певних історичних етапах розвитку людства, даного етносу, закономірно вбираючи і відбиваючи своєрідність
кожної відповідної синхронії. «Дітьми» свого часу є також учасники виробничого процесу; їхні соціальні, політичні, мовленнєві, психологічні характеристики детерміновані історично. Внаслідок цього розглянутий вище чинник формування
термінології певного фаху безпосередньо залежить і від дії інших – виробничо-технологічного та історично-політичного.
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СЕМАНТИКА ЕРГОНІМІВ ЛОНДОНА, БЕРЛІНА ТА КОПЕНГАГЕНА
(НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ РЕСТОРАНІВ)
У статті розглядаються семантичні характеристики назв закладів харчування міста Лондона, Берліна та Копенгагена. Автором проаналізовано семантичні способи утворення онімів в різноструктурних мовах, оскільки назви
ресторанів представлені лексемами не лише англійської, німецької і данської, а й іспанської, італійської, португальської, французької, японської та інших мов. Досліджувані ергоніми, якими являються ці ономастичні одиниці,
представлено з точки зору їхньої мотивації. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити вісімнадцять лексикосемантичних груп на позначення урбаністичних об’єктів ділової діяльності людини.
Ключові слова: ергонім, назва ресторану, вторинна номінація, онімізація, трансонімізація.
Semantics of Restaurant Names in London, Berlin, and Copenhagen
Creating a name which is attractive for customers from different cultures has become one of the main factors of successful
business at every level – from small next door cafes to big international chains. We are analyzing restaurant names in London,
Berlin, and Copenhagen to find out how globalization influenced the onomastic landscape in three multicultural cities belonging to different cultural areas. To investigate the problem we have applied interdisciplinary approach including general
linguistic and onomastic methodology. We have studied several thousand names in three cities what gave an opportunity to
describe semantic characteristics of London, Berlin, and Kyiv restaurant names. Such characteristics appeared to be common
for commercial names originating from different languages since such proper names are derived not only from English, German, and but also Spanish, Italian, French, Portuguese, Japanese, and other languages. We have also considered the motivation reasons for naming. As a result, we have formed several semantic groups of proper restaurant names for each city. Such
classification shows common and specific tendencies in naming strategies which we explain through cultural, geographical,
economic and historical differences between the cities under consideration.
Key words: commercial name, restaurant name, secondary nomination, onimization, transonimization.
Семантика эргонимов Лондона, Берлина и Копенгагена (на материале названий
ресторанов)
В статье рассматриваются семантические характеристики эргонимов Лондона, Берлина и Копенгагена. Автор
проанализировала семантические способы создания названий ресторанов в разноструктурных языках, поскольку
материал представлен не только английским, немецким и датским, но и испанским, итальянским французским и
другими языками. Эргонимы проанализированы с точки зрения их мотивации, что дало возможность выделить
восемнадцать лексико-семантических групп.
Ключевые слова: эргоним, вторичная номинация, онимизация, трансонимизация.

Останнім часом у ономастиці з’являються нові підходи до вивчення імен [8, с. 52–53]. Одним з таких напрямків є соціоономастика. На нашу думку, з огляду на специфіку функціонування ергонімів, їхнє дослідження з точки зору соціоономастики, а також їхніх когнітивних характеристик та лінгвокультурних особливостей, дає можливість інвентаризувати та
змоделювати лінгвоментальні компетенції носіїв мови, їх значної частини культури, національних традицій, стереотипів
та цінностей. Такі розвідки стають дедалі необхіднішими через те, що світ стає багатонаціональним, космополітичним,
стираються географічні кордони між державами та націями. Таку тенденцію можна чітко прослідкувати у назвах підприємств. ХХ і ХХІ ст. характеризуються активним розвитком бізнесу у всіх сферах людської економіки, що призвело до
виникнення великої кількості власних назв, які було виділено у особливий розряд – ергонімів, який і став об’єктом нашої
розвідки [3, с. 3–4].
Сучасні дослідження ергонімів на теренах України та пострадянському просторі орієнтуються здебільшого на регіональний матеріал (роботи О. Белей, О. Гурко, Ю. Горожанов, Г. Зимовець, Н. Кутуза, Н. Лєсовець). Однак, нашу думку,
дослідження ергонімів в різноструктурних мовах надасть можливість повно схарактеризувати цей лінгвістичний феномен, виявити його характерні особливості та специфіку вживання, що і зумовлює актуальність нашої розвідки. Матеріалом дослідження слугували назви закладів харчування міста Лондона (15733 одиниць), Берліну (6576 одиниць) та Копенгагену (1498 одиниць), які являють собою лексеми не лише датської, англійської та німецької, а й іспанської, італійської,
французької, португальської та інших мов. Різниця в кількості досліджуваних одиниць зумовлена розмірами міст та населенням, яке у них проживає. Так, Лондон налічує майже 10 млн. мешканців, Берлін – 3,5 млн., а Копенгаген – приблизно
1 млн. 200 тисяч [12]. Метою роботи є виявити загальні тенденції у створенні ергонімів як назв об’єктів економічної діяльності людини. Визначена мета зумовлює наступні завдання: визначити поняття ергоніму, охарактеризувати його як спосіб
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номінації та з’ясувати способи утворення ергонімів і схарактеризувати матеріал відповідно до семантики та мотиваційної
основи назв закладів харчування. Ергоніми, до яких відносяться назви закладів харчування, як і інші оніми, використовуються для виділення названого ними об’єкту серед інших об’єктів, зокрема для індивідуалізації та ідентифікації [7]. Ці
власні назви як засоби вторинної номінації представлені в абсолютній більшості ономастичних систем. Вони становлять
досить помітну частку ономастикону цих мов як з погляду їх номінативної функції, так і у кількісному плані.
Всі ергоніми, якими є назви закладів харчування, належать до засобів вторинної номінації, тому що це – випадок застосування вже наявної форми для назви іншого об’єкту [10, с. 190–201]. За В. Г. Гаком така вторинна номінація може ще
називатися непрямою [2, с. 336–337] оскільки, залежно від умов комунікації, слово, що виникло у свідомості співрозмовників, набуває певного суспільно-соціального значення, яке, у свою чергу, може не бути прямо пов’язане із своїм безпосереднім номінативним значенням.
У випадку вторинної номінації залежність між значенням слова, ситуацією найменування та соціальним відношеннями співрозмовників виступає на передній план. Саме така мовна ситуація спостерігається під час вживання ергонімів, які,
по суті, і являють собою зразковий приклад вторинної номінації [9, с. 81–82]. Крім того, досліджувані нами назви закладів
харчування в багатьох випадках обумовлені культурою тої країни, де вони створюються, а також тією культурою, яку
представляє номінатор [1, с. 201–205].
Як і всі оніми [6, c. 19–21], назви закладів харчування утворюються (про що свідчать результати нашого спостереження й дослідження тематичних груп ономастичної лексики) по одному із трьох шляхів, що представляють собою характерні
ономастичні универсалії: 1) онімізація апелятива, 2) трансонімізація іншого власного імені, 3) онімізація апелятива з
одночасною трансонімізацією іншого власного імені: змішаний шлях, реалізований у процесі створення нового, власного
імені як дво- або багатоскладової лексеми або як словосполучення. Всі шляхи утворення ерг онімів присутні як серед
лондонських назв, так і серед берлінських.
Онімізація апелятива із теоретичної точки зору досить просте явище, під час якого відбувається перехід від незліченної
кількості денотатів до єдиного денотату. Н. В. Подольська, що приділила велику увагу як фіксації, опису, так і розвитку
ономастичної термінології, під онімізацією апелятива розуміє: «Перехід апелятива або апелятивного словосполучення через зміну функції у власне ім’я і його подальший розвиток у будь-якому класі онімів» [6, с. 25–27]. Зазначимо, що термін
«апелятив», який позначає будь-яке «невласне слово», – це не обов’язково ім’я-іменник, оскільки власні імена можуть бути
утворені практично від будь-якої частини мови, при цьому іноді без усякої деривації. Розглянемо деякі приклади з досліджуваного матеріалу: Adobo, Iskele, Origem, The Porch, The Diner, The Railway, Longhorn, Wildwood, Wasabi, Habibi, Haveli,
– іменники, The Old Swan, Tortilla’s Home, Boat House, Eastern Cuisine, Avenue Bar & Lounge, White Horse, Bear and Wolf Cafe,
8 Treasures, Waldhaus an der Havelchaussee, Trattoria Su e Giu, Cafe Am Ende Der Welt – апелятивні іменні сполучення, Itsu –
транскрибоване питальне слово «коли» в японській мові, Mabuhay! – транскрибоване філіппінське привітання, Oh My Cod!
– апелятивом виступає вигук, де присутня гра слів, у назві Watch Me апелятив – дієслівне словосполучення. У назві Kebab
Amigo маємо цікавий випадок апелятиву, який поєднує назву східної страви з мексиканським словом, упізнаним у світі.
Онімізація апелятива – це найчастіший та найпоширеніший спосіб створення власних імен і формування в лексичному
складі мови ономастикона. Пеестаючи належати до класу апелятивів, такі імена надалі зазнають своїх власних, ономастичнх перебудов, які відбуваються головним чином на рівні словотвору (деривації). Виникаючи для позначення одного
об’єкта, ім’я нерідко переходить на інший об’єкт, а це вже випадок трансонімізації [6, с. 11].
Трансонімізація, тобто мотивація іншими онімами, коли ергоніми утворюються вже від наявних у мові й функціонуючих у мовленні антропонімів, топонімів і т.д., є другою основною моделлю номінації [5, с. 10]. Ергоніми в англійській мові
часто представлені формою присвійного відмінку антропонімів, вказуючи на власника закладу харчування, але, звичайно,
є форми і не у присвійному відмінку, хоча такі ергоніми теж, як правило, вказують на власника або засновника закладу:
Ed’s, Hung’s, Gail’s, Nando’s, Little Frankie’s, Byron, George, Valentina, Mr. Wu, Boulestin, Kang’s. Досить часто для назв
закладів харчування обирають топоніми, які є орієнтирами для відвідувачів, що інформують про розташування закладу.
Розглянемо такі приклади: No. 11 Pimlico Road (адреса), @15 Abchurch Lane (адреса); або назви вказують на знакові місця
для культури, чия національна кухня представлена у закладі: Meghna (річка в Бангладеш, а також індійське власне жіноче
ім’я). Крім того, це можуть бути і просто відомі культурні явища з різних сфер життя, чия назва слугує запорукою упізнавання відвідувачами, наприклад: Midori (назва японського напою), Shalamar (назва музичної групи) та ін.
І, нарешті, третій шлях створення назв – це змішаний спосіб [6, с. 28]. Особливість третьої моделі мотивації ергонімів
полягає в синхронному з’єднанні при мотивації нової назви двох основних моделей мотивації, онімізаційної і трансонімізаційної. Результатом цього процесу є виникнення ергоніма, що виявляється похідним одночасно від двох лексичних
одиниць – апелятива й власного імені, яке може належати до будь-якого класу онімів (топонімів, антропонімів, міфонімів і т.д.). У досліджуваному матеріалі такий спосіб творення виявився досить продуктивним. Значна кількість назв закладів харчування була утворена саме у такий спосіб, наприклад: Tastes of the Nile, Georgs’s Fish and Souvlaki Bar, Bill’s
Restaurant, Oliver’s Village Cafe, San Miguel’s Restaurant and Tapas Bar, Ivy’s Mess Hall, Rosa’s Thai Cafe, Buckingham Balti
House, Auberge – Waterloo, Bistro 1 – Beak Street, Prezzo New Oxford Street, La Boheme, New York Pizza, Distrikt Coffee, Sushi
Berlin, Ketchup 35, Husmann’s Vinstue, Paludan’s Book & Cafe, Beck’s Bistro. Змішаний спосіб утворення виступає як самостійна модель мотивації. Це має істотне значення для визначення місця власного імені як цілого в лексичній системі мови
й в історико-культурному контексті [1, с. 33–38].
Ергоніми, утворені шляхом онімізації, являючись вторинними номінаціями, представлені двома типами: метафоричною та метонімічною [5, c.9]. Це дає можливість виділити певні лексико-семантичні групи назв закладів харчування
Лондона, Берліна та Копенгагена серед проаналізованого матеріалу:
1. Назви ергонімів, які походять від страв з національних кухонь, які представляє той чи інший заклад, відносимо
до метафорично вмотивованих: Spaghetti House, Ducksoup, Pizza Express, Upper Crust Pizzeria (тут, до того ж гра слів, бо
вираз має переносне значення – «вищий світ», «знать», тобто у назві натяк на вибраність), Briciole, Steak & Lobster, Steak
& Co, Ye Olde Cheshire Cheese, Afghan Kitchen, Zeytoon, Entricot, Wine & Bread, Chocolate & Champagne, Biscotti, Imbiss
204, Vino & Basilico, Mexican Steak, Fisch Kebab Haus, Wursttreff, Pasta Divina, Aperitivo Trattoria, Lagkagehuset, Ol & Brod,
Madsvinet, Laekkerier та інші.
2. Наступна метафорично вмотивована група назва закладів харчування – онімізовані назви посуду та кухонного приладдя, наприклад: The Big Plate Cafe, Blue Plate, Plateau, Saucer & Cup, Half Cup Cafe, Forks & Corks, Spoons Restaurant,
Dish and Spoon, Aytens Loeffelbar, Macky Messer, La Parrilla, Viet Bowl, Il Mattarello та інші. Варто відзначити, що серед
ергонімів Берліна і Копенгагена ця група дуже малочисельна, на відміну від назв ресторанів Лондона.
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3. Географічно вмотивовані назви закладів харчування також належать до метафоричної номінації, якщо вони не вказують на дійсну адресу закладу. Такі ергоніми викликають певні географічні та історичні асоціації, іноді міфічні, вказуючи клієнту на специфіку закладу: Venezia, Simply Paris, The Courtfield, Hampshire Bar And Restaurant, Beijing House, La
Basque, Eastern Empire, Cafe Italia, Old Delhi, Lanes of London, Siam Garden, Buenos Aires, The Avalon, Wahaca (англомовна
транскрипція області Oaxaca у Мексиці), Babylon Tower, Taverna Olympia, Friedrichshain, Paris Saigon, La Paz, Restaurant
Dubrovnik, Orly Cafe, Enghave Kaffe, Cafe Dyrehaven, Gronnegade, Lazio та інші.
4. Назва ресторану може бути вмотивована відомою особистістю, яка пов’язана з культурою країни, кухня якої представлена в закладі харчування: Caravaggio, Lord Nelson, Shakespeare Tavern, The Pompidou Cafe, Villa Medici, Lumumba,
Mademoiselle Сhoco тощо. Іноді це може бути літературний герой як данська Русалонька: Restaurant Havfruen.
5. Окремою групою можна відокремити назви, які походять від апелятивів тваринного та рослинного світу, що можуть бути реальні та міфічні: Le Chardon, The Bear Bar, Rose & Fennel, Thyme, Roots and Bulbs, Dancing Elephant, Golden
Chicken, Happy Dragon, Spice & Herbs, Nautilus Fish, The Greedy Cow, The Three Greyhounds, Red Dragon, Das Pfeffer,
Gruenfisch, Essenza, Wolf’s Inn, Zitrone, Oliva, Geranium, Black Swan та інші.
6. Досліджуваний матеріал також містить ергоніми, вмотивовані мистецтвом – музичними стилями та інструментами,
поезією тощо, наприклад: Hard Rock Café, Osteria dell’Arte, The Lyric Pub, Piano Bar and Restaurant, Jazz After Dark, Jazz
Cafe, La Piano, Ristorante Pianoforte, Speiches Rock & Blueskneipe, Irish Harp Pub, та інші.
7. Ще одна група метафорично вмотивованих назв виокремилася завдяки їх походженню від назв коштовностей: La
Perla, New Diamond, Diamond Restaurant, 8 Treasures, Mini Perle, Perle, Schatz, Schatzkammer, Spaghetteria La Perla та інші.
Як бачимо, в усіх трьох містах різними мовами використовується дві однакові метафори: ресторан – перлина, ресторан –
діамант. Така постійна метафора серед назв ресторанів в різних мовах свідчить про однакову образність слова «перлина»
в різних культурах, що може свідчити про концептуальність такого ергоніму.
8. Багато назв закладів харчування мають у назві лексеми на позначення різних соціальних статусів, іноді з національним колоритом або географічною прив’язкою: The Royal Bengal, Royal Court Bar and Kitchen, Earls Court Tavern, The
Earl of Essex, Earl of Camden, Dukes Bar, Duke of York, The Archduke, The Duke and Duchess, Duke Thai, Duke of Wellington,
Maharadscha, Baron, Red Baron, Koenig 19, Burgermeister тощо.
9. Цікавою також видається група ергонімів, утворених від назв частин тіла людини та тварин. Частини тварин можуть
вказувати на пріоритет якихось страв у меню, але не завжди, а от частини тіла людей, скоріше за все, данина традиції існування гільдій, коли в середні віки останні компактно розташовувалися на одній вулиці або у одному районі, і, відповідно,
назва харчевні вказувала на географічне, однак, такі оніми не завжди можуть мати прозору мотивацію і тому потребують
більш детального дослідження. Зокрема це стосується назв неанглійського походження. Наведемо лише деякі приклади:
Bulls Head, The Kings Head, The Queens Head, Old Doctor Butler’s Head, Paxton’s Head, Elephants Head, The Old Nuns Head,
Sacro Cuore, Herz & Niere Restaurant, Zur Haxe, Maven. Крім того, серед назв ресторанів Лондона було виявлено декілька
назв з компонентом Arms, скоріше за все в цьому випадку перше значення частини тіла втрачається, а з’являється інше –
синонімічне значення назви частини будівлі Wing (крило) [11], наприклад: The Camberwell Arms, Coopers Arms, Pakenham
Arms, The Devonshire Arms, Grand Junction Arms, The Carpenter’s Arms, The Churchill Arms, Buckingham Arms, The Queens
Arms, Warwick Arms, Sussex Arms та багато інших.
10. Міфічно та теологічно вмотивовані ергоніми походять часто саме з східних мов, але не завжди, наприклад: Jai Shri
Krishna, Sree Krishna, Radha Krishna Bhavan, The Life Goddess, The Elephant God, Le Pain Quotidien, Trishna, Gottlob, Serene
Bar, Krishna.
11. Є серед назв ресторанів і одиниці, вмотивовані архітектурою: Golden Pagoda, Fantasia Palace, Dragon Palace,
Mango Palace, The Kitchen@Tower, Maiden’s Tower, Tower Bar and Grill, Schlosscafe, Under Uret, Kongens Hytte.
12. В німецьких назвах ресторанів є такі, що вмотивовані образами людей, які стосуються готельно-ресторанного
бізнесу, як то: Dicke Wirtin, Koch Berlin, Neugruens Koche, Thanh Koch, Zum Topfgucker тощо.
13. Інші професії також можуть онімізуватися: Alchemist, Fermentoren, Assistenten, The President. При чому такі ергоніми виявлені в данській частині матеріалу.
14. Назвами ресторану можуть бути специфічно національні речі, які можуть бути упізнаними носіями інших культур,
наприклад Sombrero, Kareten.
15. Загальні різних предметів навколишнього середовища та будівель можуть онімізуватися також: Grune Lampe,
Restaurant Radiо, Godt, Bryghus. Такий тип виявлено серед ергонімів Берліну та Копенгагену.
16. Серед цих же ергонімів є онімізовані прикметники: Uferlos, Zeitlos, Tight, Uformel. При чому, як бачимо, в Берліні
назви німецького походження, а у Копенгагені – англомовного і данського.
17. В Копенгагені виявлено також астрономічно вмотивований ергонім Pluto. Цікаво, що ні серед ергонімів Лондона
ні серед власних назв Берліна таких не було поки що виявлено.
18. До метонімічно вмотивованих ергонімів ми віднесли назви, утворені від імені власника закладу та від фактичної
адреси, за якою розташовується заклад: Marney’s, Le Pont de la Tour, Berkeley Square, Kenny’s, Giovanni Rana, Joe Allen,
The Dock (розташований біля доків), The Ice Wharf (місцезнаходження – поблизу верфі), Roberta Kocht, Rosa Lisbert. При
чому досліджуваний матеріал виявив тенденцію до вживання суто трансонімізованих ергонімв серед лондонських одиниць, тоді як серед берлінських та назв Копенгагена частіше вживаються змішані назви (антропонім і апелятив, наприклад
(Beck’s Bistro).
Як показують результати нашого дослідження, семантичні характеристики ергонімів, представлених різноструктруними мовами, співпадають. Ми виділили вісімнадцять лексико-семантичних груп, в кожній з яких зустрічаються лексеми
не лише англійською мовою, данською та німецькою, а й іншими мовами: іспанською, італійською, французькою, португальською. Більшість груп спільні для трьох міст, але є і специфічні групи, які існують тільки в одному місті або в двох.
Зокрема відмінні від Лондона групи є в Берліні та Копенгагені. Тобто, проаналізовані ергоніми вказують на те, що назви
ресторанів Берліну та Копенгагену відрізняються більшою кількістю мотиваційних основ, хоча загальна кількість лексем
менша. Крім того, в усіх містах значна кількість ергонімів представлена лексемами італійської та французької мов, що
говорить про значний ономастичний потенціал цих мов саме в сфері ресторанного бізнесу. Крім того, деякі групи назв
збігаються в усіх мовах (Перлина, наприклад), а отже, це може бути ознакою концептуалізації назви, що ми плануємо
розглянути в подальших наших дослідженнях, щоб виявити когнітивні, лінгвокультурні, вербальні характеристики механізмів структурування ергонімної картини світу в досліджуваних мовах.
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CИТУАЦІЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЇ ЯК КОМПОНЕНТ КАТЕГОРІЇ
ПРОСПЕКТИВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ У СУЧАСНИХ РОМАНСЬКИХ МОВАХ
Стаття присвячена вивченню ситуації готовності до здійснення дії як компонента категорії проспективності.
Проспективність розглядається в контексті взаємодії категорій аспектуальності, модальності та темпоральності. Окрема увага приділяється опису мовних засобів реалізації зазначеної ситуації у сучасних романських мовах.
Ключові слова: модальність, проспективність, проспективне значення, аспектуальна ситуація, модальна конструкція, модально-комунікативна парадигма.
THE SITUATION OF READINESS FOR ACTION AS A PROSPECTIVITY COMPONENT AND ITS MODES OF
EXPRESSION IN THE MODERN ROMANCE LANGUAGES
The article deals with the situation of readiness for action as a prospectivity component. Besides, it dwells on the range
of verbal ways of situation representation in the modern Romance languages.
The research aims to investigate different features of prospectivity category in terms of modality. The stated objective
determined the solution of the following research tasks: to study the modality and temporality categories, their interplay for
formation and verbal expression of prospectivity; to describe the ways, which convey the verbal representation of readiness
for action as a prospectivity component.
It was in studies revealing that prospectivity refers to aspectual action attribute. From the cognitive perspective, it corresponds to the concept of «the process implementation phases», in traditional terminology it corresponds to the moods.
Generally, the notion of mood requires moving beyond the verb forms research and correlating with prospectivity process
representation with the split-level language units. As the mood, prospectively is «a free non-systemic unit» and cab be defined
by the reference to lexico-grammatical sphere as an interlevel phenomenon.
Language data of the modern Romance languages allow to conclude that the situation of «readiness for action», obtaining a variety of universal parameters, can be characterized as «inclination», «determination to o readily the action without
problems, of one’s own free will». As a result, it can be described as «maturing of the situation». The aspectual situation
«readiness for action» enables us to analyze the specific elements such as readiness, mobilization of consciousness (determination and can-do attitude) as well as emotional and sensuous spheres (will and wish), physical and psychological conditions
of action realization. This phase describes the situation from thereadiness point of view while there are all the conditions for
doing the action, including makingdecision and can-do attitude
Key words: modality, prospectivity, prospective meaning, aspectual situation, modal structure, modal-communicative
paradigm.
СИТУАЦИЯ ГОТОВНОСТИ К СОВЕРШЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ КАК КОМПОНЕНТ КАТЕГОРИИ ПРОСПЕКТИВНОСТИ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена ситуации готовности к совершению действия как компонента категории проспективности. Проспективность рассматривается в контексте взаимодействия категорий аспектуальности, модальности
и темпоральности. Отдельное внимание уделяется описанию языковых средств реализации указанной ситуации в
современных романских языках.
Ключевые слова: модальность, проспективность, проспективное значение, аспектуальная ситуация, модальная
конструкция, модально-коммуникативная парадигма.
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Мовна модальність є однією з ключових категорій, яка встановлює зв’язок речення (висловлювання) з позамовною
дійсністю і, яка реалізує його компонентний потенціал, характеризується активним інтересом до неї з боку дослідників і
«стійко зберігається як визнаний предмет дискусій» [1, с. 59]. Причому інтерес до даної категорії особливо збільшився за
останні десятиріччя, коли у мовознавстві міцно закріпився функціональний підхід і чітко проявилась увага до людського
фактору як важливого екстралінгвістичного компонента мовних новоутворень.
Об’єктом даного дослідження є аспектуальна ситуація готовності до здійснення дії як компонент проспективної модальності.
Предметом дослідження слугували засоби мовної репрезентації готовності до здійснення дії як компонент проспективної модальності у французькій, італійській, іспанській та португальській мовах.
Метою представленного дослідження є розгляд специфіки категорії проспективності в плані модальності, а також
мовних особливостей вираження ситуації готовності до здійснення дії як компонента категорії проспективності на основі
аналізу даних споріднених романських мов (французької, італійської, іспанської та португальської).
Поставлена мета передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
– дослідити значущість процесу взаємодії категорій аспектуальності, модальності та темпоральності для становлення
та мовного оформлення проспективності;
– описати засоби мовної репрезентації аспектуальної ситуації готовності до здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження на матеріалі французької, італійської, іспанської та португальської мов.
Модальні одиниці, що належать до поля можливості або необхідності, є модальними дієсловами та конструкціями.
На думку В.І. Охріменко їх можна розглядати як модальні структури: модальне дієслово або модальна конструкція +
інфінітив буде неповною модальною структурою, яка стає власне модальною структурою лише з компонентами, що до
нєї приєднуються, причому приєднання цих компонентів є закономірним. У модальній структурі відбуватиметься злиття
ядра та приядерної зони [10, с. 72]. В даному контексті реалізація проспекції у мікротексті з модальними одиницями має
розглядатися у співвідношенні зі ступенем її смислової завершеності, інформативності [10, с. 65]. Так, можна висунути
гіпотезу, що мовні одиниці, які передають ситуацію готовності до здійснення дії, задають проспекцію, оскільки передають готовність до здолання перешкод суб’єктом, який передає інформацію. Тоді у проспективній частині висловлювання
має міститись інформація про готовність до подолання перешкод, а відповідне висловлювання буде містити відповідну
модальну одиницю, що виконуватиме функцію зняття сумніву, усунення епістемічної перешкоди.
На думку А. П. Загнітко, усі речення складають єдину модально-комунікативну парадигму. За допомогою ряду змінних параметрів, або категорій, зміна яких дозволяє отримати нові речення цієї парадигми, окреслюють кількісний і якісний склад цієї парадигми [7, с. 121]. Модальність пов’язана з суб’єктно-об’єктивними відношеннями у висловлюванні, з
часовими відношеннями, з комунікативним завданням висловлювання [5, с. 644].
У процесі формування та розвитку романських мов, А. Доза звернув увагу на те, що мова, щоб передати часові, видові
і модальні відтінки, які неможливо висловити звичайним відмінюванням дієслів, використовує перифрастичні звороти [6,
с. 359]. Вже в латинській мові для вираження бажання зробити що-небудь для майбутнього часу використовували інфінітивний зворот з дієсловом habeo. О. Браше пише, що у Цицерона часто зустрічаються форми habeo etiam dicere, habeo ad
te scribere [2, с. 124]. Проіснувавши паралельно зі звичайними формами майбутнього, перифрази замінюють їх і надалі. У
вульгарній латині для найближчого майбутнього, як пише А. Доза, «було випробуване» дієслово venire.
На думку Р. В. Федорової модель категорії проспективності повинна відповідати уяві про час як лінійно розташованому, яке повторює природній життєвий цикл, який має початок і кінець. На думку дослідниці, якщо уявити часову вісь
у вигляді траєкторії просторово-часової послідовності проспективних ситуацій, то вона виглядатиме наступним чином
[11, с. 51–52]:

Рис. 1. Модель аспектуальної категорії проспективності
У класифікації, розробленій Р. В. Федоровою, розглядаються компоненти готовності до здійснення дії на матеріалі
російської, англійської та французької мов. Усі зазначені мови входять до складу індоєвропейської мовної сім’ї, але належать до різних груп. В рамках даної статті застосовуючи порівняльний метод вивчення мов, ми розглянемо мови романської групи, спираючись на лексичні відповідники української мови. Перейдемо до більш докладного розгляду компонентів аспектуальної ситуації готовності до здійснення (далі КАС) і способів їх вираження у французькій мові, італійській,
іспанській та португальській мовах.
1. КАС – згода зробити що-небудь, бажання сприяти чому-небудь
Дана понятійна ситуація передбачає, особисту мотивацію, добровільну схильність, згоду або внутрішнє бажання
суб’єкта до вступу в дію або ж нову ситуацію.
2. КАС – установка, прийняття рішення, спрямованого на виконання тіє їабо іншої дії
Значення цього семантичного компонента полягає у остаточному визначенні з прийняттям рішення, або плану подальших дій. Таке значення пов’язане з попередньою роботою, щодо методів та способів майбутнього розв’язання ситуації у
майбутньому [4, с. 148].
3. КАС – психологічна налаштованість (готовність)
Даний компонент, що входить до складу понятійної ситуації «готовність до вступу в нову ситуацію», вказує на психологічний настрій суб’єкта на виконання певної дії в найближчому майбутньому і може бути реалізований в українській
мові за допомогою конструкції готовий + інфінітив.
4. КАС – фізична підготовленість
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Семантична значущість такої ситуації стосується, насамперед фізичного стану готовності. У тлумачному словникові
української мови, готовий означає «який зробив необхідне приготування, або виявляє бажання зробити щось» [4, с. 257].
Як бачимо, таке значення передбачає попередню підготовчу роботу.
5. КАС – емоційний стан готовності
Мовні засоби сучасних романських мов, які передають цю ситуацію на відміну від попередньої передають фігуральне
значення забарвлення готовності до виконання певної дії. У деяких випадках виникнення готовності до зміни ситуації
означає мати результат емоційного стану суб’єкта.
Таблиця 2.

Компоненти аспектуальної ситуації готовності до здійснення дії та засоби їх вираження

КОМПОНЕНТ

Українська
мова

Французька мова

Італійська мова

Іспанська мова

Португальська мова

готовий(а) +
інфінітив
згоден + інфінітив

1.être disposé à +
інфінітив
2.être prêt à + інфінітив
3.se préparer à +
інфінітив

1. essere disposto
a + інфінітив
2. essere pronto a
+ інфінітив
3. prepararsi +
інфінітив

2. Установка, прийняття рішення,
направленого на
виконання тієї чи
іншої дії

рішити(ся) +
інфінітив

1.décider de + інфінітив
2.résoudre de + інфінітив
3.prendre le parti de +
інфінітив
4.se décider à + інфінітив
5.se résoudre à +
інфінітив
6.être résolu à (de) +
інфінітив

1. decidere +
інфінітив
2. risolvere +
інфінітив
3. аpprofi-ttate del
+ інфінітив
4. deciden-do di +
інфінітив
5. risolvere a+
інфінітив
6. essere risolto
(de) + інфінітив

3. Психологічна
готовність

готовий(а) +
інфінітив

être prêt à + інфінітив

1. essere pronto a
+ інфінітив
estar dispuesto a + estar preparado para +
2. essere in procin- інфінітив
інфінітив
to + інфінітив

1. Згода зробити
щось, бажання
сприяти чомусь

4. Фізична підготовленість

готовий(а) +
інфінітив

1.préparé+ інфінітив
2. se préparer à qch.

1. preparato +
інфінітив
2. preparar-si per
qc.

5. Емоційний стан
готовності

готовий(а) +
інфінітив

résolu de + інфінітив

risoluto+ інфінітив

1.estar dispuesto a
+інфінітив
2.estar listo para
+ інфінітив
3. estarpre-parado
para + інфінітив
1. decidir +інфінітив
2.decidir (se) a +
інфінітив
3. atrever-sea +
інфінітив
4. resolver (se) a+
інфінітив

1.estarpreparado
para + інфінітив
2.estar listo para
+ інфінітив
3.prepararse para
algo
estar resuelto a +
інфінітив

1. estar disposto a +
інфінітив
2. estar pronto para +
інфінітив
3. preparar-se para +
інфінітив
1. decidir -se (ce) +
інфінітив
2. resolver +
інфінітив
3. ser resolvido (de) +
інфінітив
4.resolver -se + інфінітив
5. atrever -se + інфінітив

estar preparado para +
інфінітив

resolvido + інфінітив

Отже, проспективність відноситься до аспектуальної характеристиці дії, яка відповідає, з точки зору когнітивних позицій, уявленню про «стадії реалізації процесу», в традиційної термінології – до способів дії. Поняття способу дії в широкому сенсі передбачає вихід за рамки дослідження дієслівних форм і співвідносність з репрезентацією виконаних дій
(процесу) різнорівневими одиницями мови. Будучи способом дії, проспективність володіє статусом «вільних несистемних
утворень» і характеризується належністю до лексико-граматичної сфери як міжрівневе явище.
Мовні дані сучасних романських мов дозволяють зробити висновок, що ситуація «готовності до здійснення дії», що
має також набір універсальних параметрів, може характеризуватися, як «схильність», «рішучість охоче, без проблем,
добровільно здійснити дію» і як результат «дозрівання» ситуації. Ааспектуальна ситуація «готовність вчинення дії» дозволяє судити про перетин окремих складових, таких як: готовність, мобілізація свідомості (рішучість і установка на виконання дії) і емоційно-чуттєвої сфери (волі і бажання), фізичні та психологічні умови реалізації дії. Ця фаза характеризує
ситуацію щодо готовності, при якій є всі умови для здійснення дії, у тому числі прийняття рішення і наявність установки
на її виконання.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕРЛОКУТИВНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ МОРАЛЬНО-ВОЛІТИВНОГО
ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурс. Встановлено функціонально-прагматичні характеристики перлокутивних інтенсифікаторів підтримки мовленнєвого контакту й перлокутивних інтенсифікаторів стимулювання позитивної діяльності об’єкта впливу в англомовному парентальному дискурс.
Ключові слова: перлокутивні інтенсифікатори, морально-волітивний вплив, перлокутивні інтенсифікатори
підтримки мовленнєвого контакту, перлокутивні інтенсифікатори стимулювання позитивної діяльності об’єкта
впливу, англомовний парентальний дискурс.
Functional properties of perlocutionary intensifiers of volitional speech impact in
the English parental discourse
The article focuses on the functional properties of perlocutionary intensifiers of volitional speech impact in the English
parental discourse. The English parental discourse is viewed as personality-centred interaction between parents and their
children which refers to the domestic sphere of communication and has an informal character. The volitional speech impact
is defined as verbal communicative actions of subject of influence, directed at behavioural sphere of object of influence to
accomplish a change in his behaviour, guided by educational goals. To increase the efficiency of the volitional speech impact
perlocutionary intensifiers are involved. In the English parental discourse perlocutionary intensifiers are viewed as contactive
speech acts which aim at enhancing directive speech acts of different types that represent the pragmatic level of the volitional
speech impact characterised by imperative illocution. Due to the functional objectives perlocutionary intensifiers of verbal
contact maintenance and perlocutionary intensifiers of positive activity stimulation of object of influence are distinguished.
Perlocutionary intensifiers of verbal contact maintenance provide the control over interaction by the subject of influence
through attracting attention of the object of influence to the directive illocution of the utterance and by checking the understanding of the indirective illocution of the utterance. Perlocutionary intensifiers of positive activity stimulation of object of
influence aim at commenting the utterance to enhance the volitional speech impact in the English parental discourse.
Key words: perlocutionary intensifiers, volitional speech impact, perlocutionary intensifiers of verbal contact maintenance, perlocutionary intensifiers of positive activity stimulation of object of influence, the English parental discourse.
Функциональность перлокутивных интенсификаторов морально-волитивного
воздействия в англоязычном парентальном дискурсе
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования перлокутивных интенсификаторов морально-волитивного воздействия в англоязычном парентальном дискурсе. Установлены функционально-прагматические
характеристики перлокутивных интенсификаторов поддержания речевого контакта и перлокутивних интенсификаторов стимулирования позитивной деятельности объекта воздействия в англоязычном парентальном дискурсе.
Ключевые слова: перлокутивные интенсификаторы, морально-волитивное воздействие, перлокутивные интенсификаторы поддержания речевого контакта, перлокутивные інтенсификаторы стимулирования позитивной деятельности объекта воздействия, англоязычный парентальный дискурс.

Новітній ракурс осмислення мовних явищ є діючим інструментом для вирішення численних проблем, серед яких
значне місце постає вивчення дискурсивних параметрів мовленнєвого впливу, способів його реалізації та засобів забезпечення ефективності. Мовознавчі студії, зосереджуючи увагу на дослідженні механізмів регулювання поведінки людини
за допомогою мовлення, фокусують увагу на феномені мовленнєвого впливу в комунікативній лінгвістиці [7; 11; 12], дискурсології [9; 14], лінгвопрагматиці [3; 17], у межах теорії мовленнєвих актів [2; 4]. Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження метакомунікативних висловлень, що сприяють ефективності мовленнєвого впливу в різних типах
дискурсу, зокрема в англомовному парентальному дискурсі, який розглядаємо як особистісно орієнтовану комунікативну
взаємодію батьків та дітей, що відбувається в сімейно-побутовій сфері спілкування.
Мовленнєвий вплив – вплив на індивідуальну та/чи колективну свідомість і поведінку, що здійснюється за рахунок
мовленнєвих засобів [7]. Мовленнєвий вплив характеризується мотиваційною зумовленістю та цілеспрямованість [11],
наявністю певних немовленнєвих цілей [5], суб’єктно-об’єктними стосунками між комунікантами, що забезпечує регуляцію діяльності співрозмовника [3].
Кожен мовленнєвий акт, трьохрівнева структура якого представлена локуцією, іллокуцією та перлокуція [10], передбачає вплив на адресата. Локуція (локутивний акт) – акт «говоріння», вимовляння та пропозиційний акт, що включає
референцію та предикацію. Іллокуція (іллокутивний акт) – певна комунікативна інтенція, комунікативна мета, що надає
висловленню конкретної спрямованості. Перлокуція (перлокутивний акт) – результат мовленнєвого впливу, що інтенціонально досягає мовець, реалізуючи локутивний та іллокутивний акти [6; 10]. Тобто, у мовленнєвоактовій структурі вплив
представлено перлокутивним актом – інтендованим мовленнєвим впливом на думки, почуття і вчинки адресата або третьої особи за допомогою локуції та іллокуції [4, с. 9]. Класифікація мовленнєвих актів за іллокутивною силою породжує
таксономію мовленнєвого впливу [11]. Так з огляду на тип мовленнєвих дій в аспекті спонукальної іллокуції в англомовному парентальному дискурсі виділяємо морально-волітивний вплив – мовленнєві дії суб’єкта впливу, що спрямовані на
поведінкову сферу об’єкта впливу з метою зміни його поведінкових преференцій у межах вирішення завдань виховання.
Цільова спрямованість морально-волітивного впливу передбачає спонукання до виконання фізичної, мовленнєвої, психічної дії шляхом вербалізації інтенції спонукання (локуція, іллокуція). Наявність в інтенції суб’єкта морально-волітивного впливу перлокутивної мети – зміна поведінково-діяльністних аспектів об’єкту впливу, тобто коригування відхилень
фактичних параметрів його діяльності від нормативних як таких, що схвалені сім’єю та суспільство, зумовлює залучення
перлокутивних інтенсифікаторів.
Мета дослідження полягає у встановленні функціональних характеристик перлокутивних інтенсифікаторів моральноволітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі. Об’єктом дослідження є висловлення, що функціонують в
англомовному парентальному дискурсі в якості перлокутивних інтенсифікаторів, забезпечуючи ефективність моральноволітивного впливу. Предмет дослідження – функціонально-прагматичні характеристики перлокутивних інтенсифікаторів при реалізації морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі.
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Термін «інтенсифікатор» є похідним від інтенсивності та інтенсифікації. Інтенсивність тлумачиться як засіб підсилення впливу мовної одиниці [16], як ситуативно зумовлена яскравість слова [15], як кількісний показник експресивності
[13], як понятійно-прагматична категорія, що віддзеркалює градації ступеня прояву ознаки [1]. Інтенсифікація як показник ступеня посилення є кількісною характеристикою якісної (експресивної) сторони мови, є кількісним відображення
того, наскільки експресивне підноситься над предметно-логічним змістом висловлення [13, c.15]. Поняття «перлокутивні інтенсифікатори» застосовується для позначення метакомунікативних висловлень спрямованих на посилення інтендованого (планованого) перлокутивного впливу на адресата, що сприяє досягненню мовцем перлокутивної мети [4, c.
6]. Перлокутивні інтенсифікатори також розглядають як важливі текстоутворюючі елементи, що реалізуються на різних
мовних рівнях та забезпечують прагматичну когерентність дискурсу [8, c. 197]. Метакомунікативний характер перлокутивних інтенсифікаторів зумовлено їх функціональним потенціалом регулювання процесу мовленнєвої комунікації на
етапах встановлення, підтримування та переривання мовленнєвої взаємодії. Перлокутивні інтенсифікатори «реалізуються
у якості різновиду фатичного акту – метакомунікативного мовленнєвого акту контактиву, що сприяє здійсненню інших
мовленнєвих актів. Його мета полягає в оптимізації мовленнєвого контакту з адресатом шляхом коментування вербальної
взаємодії» [4, с.6].
У нашому дослідженні перлокутивні інтенсифікатори розглядаємо як мовленнєві акти контактиви, які функціонують
у комплексі з директивними мовленнєвими актами різних типів, що репрезентують прагматичний рівень морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі. На основі аналізу фактологічного матеріалу виділяємо перлокутивні інтенсифікатори морально-волітивного впливу, що забезпечують підтримку мовленнєвого контакту та перлокутивні
інтенсифікатори, що забезпечують стимулювання позитивної діяльності об’єкта впливу.
Перлокутивні інтенсифікатори підтримки мовленнєвого контакту передбачають здійснення контролю над інтеракцією
суб’єктом морально-волітивного впливу шляхом привернення уваги об’єкта впливу та перевірки його розуміння.
Іллокуція непрямого спонукання мовленнєвого акта директива, конвенціональним засобом вираження якого є розповідні еліптичні структури, підсилюється перлокутивним інтенсифікатором привернення уваги, що семантизує заклик до
концентрації на акустичному сприйнятті мовлення адресанта і знаходиться у препозиції до директиву:
«Now you listen to me, my girl.»She folded her cashmere arms on the table and leaned forward. «You go straight back where
you belong, before this situation gets out of hand» (C. Alliott, p.205).
Привернення уваги адресата забезпечується також контактивами, що спрямовані на коментування як майбутніх мовленнєвих дій суб’єкта впливу, так і бажаної реакції об’єкта морально-волітивного впливу і репрезентовані простими розповідними реченнями з дієсловом волевиявлення:
«I want to ask you something. Honestly. And I want you to answer me.» There had been a tenuous peace between the two men
in the past two weeks, thanks to efforts on Tana’s part, and Harrison had been enjoying the fruits of it (D. Steel, p.245).
Дієвість перлокутивних інтенсифікаторів, що представлені контактивами коментування, підвищується у постпозиції
до низки непрямих директивів, представлених питальними, стверджувальними структурами в повній та еліптичній формі:
«Melanie, Abigail and Daniel!» yelled Leonie. «Why is this house such a pit? It’s your turn to tidy up. Twenty minutes each,
that’s all I’m asking for» (C. Kelly, p. 437).
Перевірка розуміння спонукальної іллокуції непрямого директива у формі розповідного речення з модальним дієсловом здійснюється суб’єктом впливу через встановлення зворотного зв’язку, який забезпечується контактивом з номінацією об’єкта впливу. Мовленнєвий акт контактив, представлений еліптичною конструкцією, супроводжує прескриптивний
директив, що містить каузацію дії. Суб’єкт впливу вдається до каузації свого розпорядження, повідомляючи про наслідки
невиконання інструкції:
Kate was saying, «You see, dear, Cathleen is very fond of Rodney, and she blames us for taking him away from her. So you
must try and take no notice of the things she says, because it would upset Rodney if he thought there was bad feeling between you.
You understand?» Yes, Mam» (C. Cookson, p. 21).
Специфіка мовленнєвого впливу в англомовному парентального дискурсі зумовлює право батьків як суб’єктів впливу
стимулювати та корегувати поведінку дитини у відповідності з власними уявленнями про норми поведінки в суспільстві, що виявляється у егоцентрованому характері висловлень, зокрема, і при залученні перлокутивних інтенсифікаторів
стимулювання позитивної діяльності об’єкта морально-волітивного впливу. Егоцентровані перлокутивні інтенсифікатори стимулювання позитивної діяльності вживаються у препозиції до непрямого директива і передають наполегливість
суб’єкта впливу при вербалізації спонукальної інтенції:
«Get hold of yourself.» Jean waited for a moment, and then said, «I think you should come home for the holidays, Tan,
especially if you’re going to spend them around the hospital with that boy» (D. Steel, p. 210).
Ефективність мовленнєвого впливу забезпечується також послідовним залученням низки перлокутивних інтенсифікаторів різної функціональної спрямованості. Так перлокутивний інтенсифікатор підтримки мовленнєвого контакту, представлений звертанням та формальним проханням суб’єкта впливу про дозвіл надати пораду, вживається з метою підготовки об’єкта впливу до декодування непрямої іллокуції наступного директивного мовленнєвого акту. А перлокутивний
інтенсифікатор стимулювання позитивної діяльності, до складу якого входить емфатичне дієслово, акцентує необхідність
зміни поведінки об’єкта впливу:
«Then, darling, let me give you a little advice,» Gwen said, lowering her voice. «I do think it’s unwise to be seen so openly and
so frequently with Edward. You are a very beautiful woman and Mary, though very nice, is not. The family are not totally happy
about the marriage; but, whatever happens, I would hate you to play any part in taking Edward away from Mary. There I’ve said
it! You’ll be annoyed with me I know; but watching you this morning…» (N. Thorne, p. 63).
Таким чином, реалізації морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі сприяють перлокутивні інтенсифікатори підтримки мовленнєвого контакту та перлокутивні інтенсифікатори стимулювання позитивної
діяльності об’єкта впливу, представлені метакомунікативними контактивами привернення уваги, коментування та перевірки розуміння спонукальної іллокуції.
Перспективу подальших досліджень становить аналіз функціональних характеристик перлокутивних інтенсифікаторів раціонально-інформативного та морально-емоційного впливу в англомовному парентальному дискурсі.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
В статье рассматриваются прагматические функции повторов в информационных газетных текстах. Избыточность, представленная в анализируемых текстах разноуровневым повтором, относится к числу прагматически
отмеченных свойств сообщения, поскольку адресант стремится не только экономно использовать лингвистические
средства, но и гарантировать надежность передачи информации. Повтор обеспечивает связность в газетных текстах, фокусирует внимание на предмете сообщения, способствует непроизвольному запоминанию информации и ее
сохранению в долговременной памяти.
Ключевые слова: повтор, текст, информация, избыточность, информационный газетный текст.
Прагматичні функції повторів в інформаційних газетних текстах
У статті розглядаються прагматичні функції повторів в інформаційних газетних текстах. Надмірність, представлена в аналізованих текстах різнорівневим повтором, належить до прагматично відмічених властивостей повідомлення, оскільки адресант прагне не лише економно використовувати лінгвістичні засоби, але і гарантувати
надійність передачі інформації. Повтор забезпечує зв’язність в газетних текстах, фокусує увагу на предметі повідомлення, сприяє запам’ятовуванню інформації і її збереженню в довготривалій пам’яті.
Ключові слова: повтор, текст, інформація, надмірність, інформаційний газетний текст
Pragmatic functions of repetitions in newspaper informational texts
The article deals with pragmatic functions of repetitions in newspaper informational texts. Repetition of different levels
as the manifestation of redundancy is regarded as pragmatically marked characteristic of texts under analysis because an addresser wants not only to use linguistic means economically but also to guarantee the reliability of transmitting information.
Lexical repetition, i.e. the repetition of words/word-combinations provides coherence of newspaper informational text binding
its fragments in a single unit. Synonyms within the framework of synonymous repetition explain, specify the basic concept and
contribute to differentiation of meanings. Moreover, the variety of lexical arrangement diminishes the monotony of newspaper
informational texts. The combination of lexical and synonymous repetitions gives the possibility to build an accurate, logical,
informatively saturated text. Repetitions of morphemes contribute to the informational capacity of the text under analysis.
Syntactical repetition facilitates the standard arrangement of the text which in turn results in optimal conditions for perception
of the great deal of information. Graphic repetition provides the clear and comfortable representation of factual information.
Repetition provides coherence in newspaper informational texts, focuses on the subject of report, contributes to automatic
remembering of information and its saving in long-run memory.
Keywords: repetition, text, information, redundancy, newspaper informational text.

Текст определяется как динамическая единица высшего порядка, как речевое произведение, обладающее признаками
связности и цельности – в информационном, структурном и коммуникативном плане. Информационные газетные тексты
находятся в сфере особого внимания лингвистов благодаря усилению и расширению влияния СМИ и новых информаци© А. Б. Козловская, 2016
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онных технологий на современное общество. Основными функциями информационного газетного текста являются: а)
информационная; б) воздействующая или экспрессивная; в) популяризаторская [9]. Главной функцией, характеризующей
публицистический текст, многими современными исследователями считается именно воздействующая функция, т.к. основным предназначением такого текста является не просто информирование читателя, но формирование у него определенного отношения к предоставляемой информации. Другими словами, воздействующая функция имеет явный оттенок
манипуляции, что и выделяет ее на фоне любого другого речевого воздействия. Для осуществления воздействующей функции в информационном газетном тексте используются различные языковые средства, среди которых можно выделить
элементы избыточности в самых разных проявлениях.
Цель данной статьи заключается в определении сущности элементов избыточности и исследовании прагматических
функций повторов в информационном газетном сообщении, а именно – в англоязычном сообщении о погоде газеты «The
Washington Times». Достижению указанной цели подчинено решение следующих конкретных задач: охарактеризовать
элементы избыточности в газетных синоптических текстах; выявить особенности повтора в анализируемых текстах. Актуальность работы определяется возросшим интересом к изучению помехоустойчивых факторов, предназначенных для
обеспечения эффективности передачи/получения информации в процессе газетной коммуникации. Объектом исследования данной статьи являются англоязычные газетные сообщения о погоде (ГСП), предметом – элементы избыточности в
анализируемых текстах.
Теоретической базой данного исследования послужили фундаментальные разработки отечественной и зарубежной
лингвистики в области теории текста [2; 8], прагмалингвистики [9; 10], психолингвистики [3], лингвостилистики [1; 5; 7]
и кибернетики [4].
Под избыточностью понимается многократная передача одной и той же информации различными средствами как
эксплицитно, так и имплицитно; в последнем случае избыток информации передается либо по традиции, либо для увеличения надежности сообщения. Избыточность предполагает возможность передачи информации меньшим количеством
знаков используемого в сообщении кода, а также возможность предсказания появления каждого последующего элемента
в линейном ряду сообщений, что обусловлено ограничениями, накладываемыми на сочетаемость единиц свойствами данной семиологической структуры [6, c. 28]. Избыточные элементы не должны истолковываться как ненужные или лишние.
Если бы язык не обладал избыточностью, он мог бы функционировать лишь в идеальных условиях, следовательно, избыточность обеспечивает работу механизма при неблагоприятных условиях. Экономия и избыточность взаимосвязаны в
том, что они оказывают равное влияние на функционирование и развитие языка. Различные условия и ситуации вызывают
возникновение в языке избыточных элементов, некоего «запаса прочности», а действие закона экономии удерживает эту
избыточность в разумных пределах, не допуская излишеств.
Имеются две точки зрения на изучение избыточности сообщений [6, c. 29]. Первая из них заключается в том, что если
два сообщения эквивалентны относительно передаваемой ими информации, то более длинный текст является избыточным по сравнению со вторым и некоторые компоненты могут опускаться без потери информативности. В соответствии
со второй точкой зрения текст считается избыточным, если он не является информативным, т.е. не несет новой информации для реципиента и не дополняет ту, которой последний уже располагает. Можно предположить, что ГСП обязательно должно передавать новую для реципиента информацию (в противном случае процесс коммуникации теряет всякий
смысл) и неизбежно содержать элементы, избыточные относительно самого сообщения, учитывая разнообразие плана
выражения категории информативности. Первое положение обусловлено фактором «адресант-адресат», когда автор сообщения ориентируется на информацию, которой предположительно располагает реципиент. Второе положение повышает
надежность передачи информации, но предполагает возможность опущения некоторых элементов.
Избыточность относится к числу прагматически отмеченных свойств речевого сообщения и находится в непосредственной связи со способом речевой реализации основного коммуникативного намерения автора сообщения [3, c. 93].
При этом адресант стремится не только экономно использовать лингвистические средства, но и обеспечить наиболее оптимальные условия для восприятия реципиентом передаваемой информации. Избыточность, вступая во взаимодействие
с такими экстралингвистическими факторами как ситуация, характер общения, способствует восполнению опущенных
элементов плана выражения и получению реципиентом всего объема информации.
В теории информации существует понятие внутренней избыточности [4, c. 167], подразумевающее опыт участников
коммуникации в данной сфере общения. Если реципиент имеет внутреннюю избыточность, опыт приема информации в
данной области, то он способен додумать сообщение, которое является для него стимулом для воспроизводства в памяти
гораздо более богатых сообщений [6, c. 32]. При внутренней избыточности реципиента передача и декодирование сообщения может происходить быстрее, экономичнее. Мерой избыточности текста/сообщения, как и мерой информативности,
является энтропия. При увеличении энтропии уменьшается избыточность, а образующие текст знаки (код) характеризуются большей экономичностью. ГСП относятся к сообщениям с низкой избыточностью, которым присуща краткость
и лаконичность изложения за счет использования цифробуквенных обозначений, сокращений, сжатых грамматических
конструкций.
Понятия информации, избыточности и компрессии являются взаимообусловленными. Избыточность является одной
из основ, дающих возможность автору ГСП экономно использовать элементы плана выражения, т.е. компрессировать
(сжимать) сообщение. Вслед за Е. А. Селивановой избыточность и информационное сжатие рассматриваются нами как
два противоположных помехоустойчивых фактора [8, c. 181]. Наряду с компрессией, ГСП содержат такие «вкрапления»
или элементы избыточности как повтор. Повтором или репризой называется фигура речи, которая состоит в повторении
звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях достаточной тесноты ряда [1, c. 182] рубрики погоды в целом и ГСП в частности.
Лексический повтор в ГСП широко представлен актуализацией тематической лексики заголовка. Общий заголовок
AccuWeather Forecast повторяется в словах forecast и weather, например: Today in Weather History, Weather Trends, FiveDay Forecast for Washington, Regional Forecasts. Повторные номинации способствуют выделению ключевых слов и тематических понятий погоды. Лексический повтор, т.е. повторение слова или словосочетания в составе одного предложения,
абзаца или целого сообщения [1, c. 182] реализуется в текстовой форме фиксации погодной информации, обеспечивая когерентность ГСП, связывая его фрагменты в единое целое, ср.: Limited sunshine with a couple of showers and thunderstorms
through Missouri. Hazy sunshine elsewhere. Tonight, showers and thunderstorms continuing through Missouri (July 30). Повтор
тематической лексики формирует основные стилевые черты предметно-логического сообщения погоды – языковую краткость и ясность изложения.
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В ГСП реализуется повтор лексических значений, т.е. накопление синонимов. Синонимический ряд фокусирует
внимание читателей на разной степени интенсивности погодного явления. Так, тема rain «дождь» имеет синонимы (1)
thunderstorms «грозовые дожди», shower «ливень», (2) showers of rain «ливневые дожди», some rain «кратковременный
дождь», drizzle «моросящий дождь», ср.: (1) Rain across parts of Oklahoma, Arkansas, Louisiana and Texas today and tonight.
A few thunderstorms as well in easten and southern Texas. Mostly cloudy with a shower elsewhere (March 15); (2) A storm system
will produce showers of rain and mountain snow from Oregon to Southern California and Arizona today. Central and southern
Texas will remain damp and chilly with clouds and some rain and drizzle (March 13). Синонимы поясняют и конкретизируют
основное понятие, способствуют дифференциации значений, причем разнообразие лексического оформления уменьшает
монотонность изложения ГСП.
Комбинированное использование лексического и синонимического повторов дают возможность построить четкое,
логичное, информационно насыщенное сообщение, например: Showers and even a thunderstorm in Kentucky today. Rain
will move northward through Illinois, Indiana and Ohio, with a bit of frozen precipitation occurring along the northern fringe
before changing to rain. Tonight, cloudy with rain; snow north (March 17).
Микрополе precipitation «осадки» включает синонимический ряд существительных showers «ливни», thunderstorm
«грозовой дождь», rain «дождь», snow «снег». Синонимическая группа showers, thunderstorm, rain детализирует тему
«осадки», формируя подтему «дождь». Существительное snow отражает один из аспектов темы «осадки». Лексический
повтор осуществляется за счет неоднократного употребления слова rain «дождь». В результате со-противопоставления
синонимов в тексте идентифицируются значения сходных слов [1, c. 131]. Синонимический и лексический повтор позволяет более полно и всесторонне проинформировать читателей о погоде. Каждое погодное явление ярко и многообразно,
характеризуется различной степенью интенсивности и длительности. Все оттенки характеристик одного погодного явления могут быть выражены с помощью близких по предметно-логическому значению слов-синонимов.
Повтор морфемы – важный способ выдвижения [7, c. 26], который способствует увеличению информационной емкости ГСП. Структурная вариативность морфемного повтора в ГСП ограничена медиальной позицией, направленной на
логическое и эмфатическое выделение корневой морфемы, ср.: Sun followed by clouds today. Mostly cloudy tonight into
tomorrow with the chance for a few showers. Variable clouds the rest of tomorrow (November 19).
К синтаксическим повторам в ГСП мы относим синтаксический параллелизм, который является одним из основных
принципов грамматики и риторики [10, c. 429]. Риторика рассматривает нарушение параллелизма как серьезную проблему, не только затрудняющую общение, но и отражающую беспорядочность мышления. Параллельные структуры означают повторение грамматического правила, чтобы показать, что содержащиеся в них идеи одинаково важны [11, c. 228].
Широкое использование синтаксического параллелизма в ГСП, предполагающее тщательное предварительное обдумывание и подготовку, обусловлено стремлением к повышению четкости, логичности информации, например: West Coast:
Highs today will range from 36 in Washington to 81 in the deserts of California. Rockies: Highs today will range from 36 in the
mountains of Montana to 81 in the deserts. (November 19). Семантическая информация об одном и том же погодном явлении
(максимальная температура) облечена в одинаковую форму, представляя собой своеобразное клише или стандартизированность ГСП на синтаксическом уровне. Синтаксические конструкции в данном ГСП характеризуются однородным построением фраз, симметричным расположением их частей, что отвечает основному принципу синтаксического параллелизма [5, c. 71]. Стереотипизация ГСП обеспечивает оптимальные условия для восприятия большого объема информации.
Сочетание синтаксического и лексического повтора прослеживается в заголовках ГСП, например: Around the Nation
Yesterday – Around the World Yesterday, National Outlook – National Forecast, Today’s National Forecast – Today’s Regional
Forecast. Повтор тематической лексики и синтаксических конструкций обусловлен стандартом, типичным для ГПС. Лаконичная и клишированная форма заголовков ГСП вызвана повторяемостью и ограниченностью погодной тематики, необходимостью оперативной подачи информации, стремлением к документальности изложения. Параллельные конструкции
в сочетании с лексическими повторами играют ведущую роль в организации логико-семантической структуры текста, т.к.
принимают участие в оформлении его композиционной модели, являются стереотипным лингвостилическим средством в
рамках ГСП. Синтаксический параллелизм служит композиционно-стилистической организации ГСП, создавая его своеобразный, жесткий, прерывистый ритм, а также выполняя функцию связывания в тексте и оказывая влияние на структуру
и размер предложений».
Плоскостная синтагматика или пространственное расположение ГСП выступает в качестве кодифицированного средства и способствует реализации прагматической направленности текста. Плоскостная синтагматика ГСП рассматривается
не только как средство его материальной фиксации, но и как неотъемлемая часть его смысловой структуры. Пространственное расположение информации о погоде является средством достижения конкретности и однозначности ее осмысления, оказывает влияние на удобочитаемость ГСП.
ГСП представляют собой яркий пример комплексного использования графических и лингвистических средств. Следовательно, повтор в ГСП, помимо семантической характеристики приобретает еще и графическую. Понятие «графический
повтор» или «внетекстовый повтор» вытекает из специфики композиционного построения рубрики прогноза погоды,
особенностью которой является огромная значимость и широкое использование графического оформления. Графический
повтор может существовать также самостоятельно, как и семантический повтор. Примером этого может служить использование одного и того же цвета для обозначения средней температуры на схематических картах. Декодирование информации происходит при прочтении условных обозначений, расшифровка которых дается в правой верхней части газетной
полосы. Темно-бордовый цвет соответствует средней температуре 1000 по шкале Фаренгейта, красный цвет – 900, яркооранжевый – 800, бледно-оранжевый – 700 и т.д. Цветовое варьирование сводится к привлечению внимания читателей,
наглядному и удобному представлению фактуальной информации. Цветовая гамма неизменна при кодировании информации о средней температуре и повторяется в каждом газетном выпуске.
Пиктограммы Five-Day Forecast for Washington представляют собой условное обозначение погоды на определенные
дни недели (на сегодняшний и четыре последующих дня). Каждой пиктограмме соответствует текст, декодирующий внетекстовую информацию. Зачастую читатель в целях экономии времени не обращает внимания на текст. Пиктограмма, как
и цветовая гамма, выступает в качестве графического средства оптимизации восприятия ГСП, способствует быстрому
декодированию информации. Объясняется это тем, что читатель приступает к чтению текстовой информации с определенной мерой подготовленности: сообщение у него уже ассоциируется с отдельным погодным явлением. Графическая
информация является для читателя тематической, фоновой, в противовес новому, рематическому, семантическому содержанию. Повтор цветовой гаммы в каждом номере газеты становится тематическим, т.е. привычным для постоянного чита-
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теля, не требует больших усилий и времени для декодирования. Рематическое содержание в данном случае представлено
минимальной и максимальной температурой на схематической карте и аббревиатурой, указывающей на состояние погоды. Например, 74/58 рс означает, что температура варьируется от 740 до 580 по шкале Фаренгейта и ожидается переменная
облачность (partly cloudy).
Анализ материала показал, что повторяемость ГСП бывает частичной. Под частичной повторяемостью понимается
повторение семантического содержания ГСП в его графическом (внетекстовом) оформлении, когда каждый элемент сообщения содержит нечто новое, и именно это объясняет высокую информативность как составных частей, так и всего
сообщения в целом. Например, семантическая информация ГСП Regional Forecasts с подзаголовками West Coast, Rockies,
North Central, South Central, Midwest, Southeast, Northeast частично представлены графически в виде схематической карты
Today’s Regional Forecast. Идеографическая информация таблицы Precipitation наглядно представлена в виде красочной
столбиковой гистограммы Precipitation Trend. Новую информацию несет только часть сигналов, и в некоторой части
сообщения одна и та же информация может находить свое выражение неоднократно, что дает возможность дальнейшего
сжатия (компрессии) ГСП. Абсолютный повтор, подразумевающий повторение семантического содержания ГСП в графической форме, нетипичен для информационного сообщения. Графическая форма ГСП отражает лишь самое существенное, исключая возможность абсолютного повтора семантической информации.
Повтор, по сути являясь элементом избыточности, имеет прагматико-информационную основу в ГСП, фокусируя внимание на предмете сообщения, выражая общее свойство связного текста – его единообразие, способствуя непроизвольному запоминанию, сохранению в долговременной памяти и повышению надежности передачи информации.
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ФУНКЦІЇЇ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ОНІМІВ
У МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»
У статті показані основні текстотвірні функції окремих груп власних назв в мемуарах Вінстона Черчилля «My
Early Life». В центрі уваги автора знаходяться групи політичних та військових онімів, що складають значну частину
внутрішнього текстового ономастикону мемуарного твору.
Ключові слова: мемуари, військові оніми, політичні оніми, текстотвірні функції.
The text creation functions of separate groups of proper names in the Winston
Churchill’s memoirs «My Early Life»
This article shows text creation functions of separate groups of proper names in the Winston Churchill’s memoirs «My
Early Life». Specificity and nature of memoirs text formation is wide and not deeply investigated question. For more effective
understanding of such process we have singled out basic unit of text formation, which shows up in the text with the help of
different linguistic and extralinguistic methods, performing function of coherency, filling and fastening memoirs text. The
analysis of onomasticon of memoirs reveals processes that take place during formation of text as an integral object, enducing
cooperation of language tools inside the intratextual space. This article highlights the role of proper names which is shown
out for the deeper understanding of certain language tools functioning inside the text. The model of text formation is offered
through the structural and semantic nests of different levels that allow representing integrity of unit through the exposure of
separate nests cooperation. The author concentrates her attention on the groups of military and political proper names, which
are significant part of inner text onomastics in memoirs. In the memoirs «My Early Life» Winston Churchill makes emphasis
on the proper names variants, which depends on his personal choice and logic of the story.
Key words: memoir, political proper names, military proper names, text creation functions.
текстообразующие функции отдельных групп имен собственных в мемуарах Винстона Черчилля «My Early Life»
В статье показаны основные текстообразующие функции отдельных групп имен собственных в мемуарах Винстона Черчилля «My Early Life». В центре внимания находяться группы политических и военных онимов, которые
составляют значительную часть внутреннего текстового ономастикона мемуарного текста.
Ключевые слова: мемуари, политические онимы,военные онимы, текстооразующие функции.
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Постановка проблеми. У мемуарах видатного політичного діяча та журналіста Вінстона Черчилля «My Early Life»
представлено велику кількість онімів різних типів, що демонструють свою специфіку під час продукування мемуарів.
Основною метою даної статті є визначення того чи можуть власні назви (далі ВН) у тексті передавати інформацію про
носіїв власного імені; виявляти свою функцію впливу на автора; ставати окремою мікротемою, або ж бути її складовою.
Оніми створюють певний образ в мемуарах, який сприймається читачем так, як це задумав автор, або через власну призму
бачення подій, базуючись на своїх фонових знаннях, що визначає актуальність нашого дослідження.
Однією з досить чисельних груп онімів у мемуарах Вінстона Черчилля є політичні поняття, що складають 202 одиниці, та включають назви політичних течій, партій, представників політичних напрямків та ін. Для прикладу розглянемо
наступний уривок тексту та спробуємо вивести основні текстотвірні функції політичних понять, що несуть у собі ідейно
важливе навантаження для змісту мемуарів:
«In this case the Unionist administration was beginning to be unpopular. The Liberals had been out of office long enough
for the electors to want a change. Democracy does not favour continuity. The Englishman will not, except on great occasions, be
denied the indulgence of kicking out the Ministers of the Crown whoever they are and of reversing their policy whatever it is. I
sailed out therefore upon an adverse tide. Moreover at that time the Conservatives were passing through the House of Commons a
Tithes Bill making things a little easier for the poor clergy in the Church of England. The Nonconformists including the Wesleyans
who were very influential in Lancashire could not be expected to feel much enthusiasm for this. The Radicals, quite shameless in
their mockery, went so far as to describe this benevolent measure as The Clerical Doles Bill.» [2, с. 221–222].
У такому випадку можна виокремити 8 онімів, що називають собою певні політичні партії та течії: Unionist, Liberals,
Democracy, Ministers of the Crown, Conservatives, Nonconformists, Wesleyans, Radicals. Виокрмлюємо наступні текстотвірні
функції даних ВН:
– Розкриття політичних поглядів та політичної ролі носіїв власного політичного імені. При наявності фонових знань
про погляди політичних партій та течій, дана функція розкривається сама собою: фонові знання та взаємозв’язок носіїв
даних політичних імен призводять до глибшого розуміння ідеї існування певних політичних організацій. Розкривається
широка картина насиченості та багатосторонності політичного життя Англії часів молодості Вінстона Черчилля 1874–
1904 рр. та розуміння автором цілісності та багатогранності політичного життя країни.
– Роль у житті автора та вплив на його політичні погляди. Ситуація може бути двосторонньою, і не тільки політика
впливатиме на життя автора, але й автор впливатиме на політичні події. Маючи безпосереднє відношення до політики,
будучи представником консерваторів, автор розуміє політичну ситуацію в країні з середини. В.Черчилль описує політичну картину детально, використовуючи назви майже всіх існуючих на той момент течій в Англії, а саме Unionist, Liberals,
Democracy, Ministers of the Crown, Conservatives, Nonconformists, Wesleyans, Radicals та надаючи короткий опис позиції
кожної з них на поточний період часу.
– Сприйняття адресатом інформації про носіїв політичних імен та потенційний вплив на його ставлення до вищезазначених
об’єктів дійсності в контексті твору та поза ним. Сприйняття художнього тексту, що вимагає «співпереживання» читача, зумовлено індивідуальністю того, хто сприймає: рівнем його культури, його розумінням законів художньої інтерпретації, стилістичних прийомів [1, с. 23]. Поза контекстом читач може мати будь-які політичні погляди або не мати жодних. Проте, зважаючи на
подану інформацію, можна зробити висновки, що автор опирається на наявність поверхневих уявлень адресата про існування
різноманітних політичних течій, наводячи читача на думку про діяльність таких течій в Англії у певний проміжок часу.
– Виконання ролі мікротеми або частини мікротеми політичним онімом, або продукування власного вербального гнізда. Мікротемою даного фрагменту мемуарів є політична ситуація в Англії в певний період часу. Усі політичні оніми даного уривку є наноелементами побудови концептуальної картини всього фрагменту. Кожна ВН допомагає сконструювати
ідейну структуру фрагменту твору, що породжується, базуючись на власному досвіді автора та на загальній політичній
ситуації в країні, утворюючи, тим самим, наступне текстотвірне гніздо (див. рис. 1):

Рис. 1. Текстотвірне гніздо на основі політичних онімів
Важливими для побудови сюжету та чисельними за кількістю є оніми, на позначення військових посад, звань чи назв
професій. Їхня кількість сягає 243 одиниці. Значний блок інформації надають назви військових частин та підрозділів, кількістю 175 одиниць. Розглянемо наступний фрагмент мемуарів «My Early Life» та визначимо текстотвірні функції онімів,
що іменують військові звання та військові підрозділи:
«Those of us who already began to understand the sort of demoralisation that was going to come over War were irresistibly
drawn to the conclusion that the British Army would never again take part in a European conflict. How could we, when we only had
about one army corps with one Cavalry Division together with the Militia God help them and the Volunteers Hurrah!? Certainly no
Jingo Lieutenant or Fire-eating Staff Officer in the Aldershot Command in 1895, even in his most sanguine moments, would have
believed that our little army would again be sent to Europe. Yet there was to come a day when a Cavalry Captain Haig by name
who drilled with us in the Long Valley this spring was to feel himself stinted because in a most important battle, he could marshal
no more than forty British Divisions together with the First American Army Corps in all a bare six hundred thousand men and
could only support them by less than 400 brigades of Artillery.» [2, с. 66–67].
Виокремлюємо 3 військові звання (Lieutenant, Staff Officer, Cavalry Captain) та 6 назв військових організацій та підрозділів (British Army, Cavalry Division, Aldershot Command, British Divisions, First American Army Corps, Artillery). ВН, що
дають імена військовим званням можуть виконувати наступні функції текстотворення:
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– Розкриття ролі носія власного імені в загальній військовій системі, прийнятій у певній країні, а саме в Англії. У такому
випадку, коротко описується ієрархічна система військових звань в британській армії на прикладі трьох онімів з фрагменту
тексту: найнижчий ступінь займає Lieutenant, потім іде Staff Officer, який є загальним поняттям та може включати в себе
звання Cavalry Captain. Lieutenant та Staff Officer несуть загальну інформацію у фрагменті тексту, не супроводжуючись
найменуванням конкретних осіб. Cavalry Captain несе конкретну інформацію про окрему особу, супроводжуючись антропонімом. У результаті отримуємо комплексний онім Cavalry Captain Haig, що включає такі дані: звання та ім’я носія ВН.
– Роль носія (носіїв) оніма в житті автора. Будучи офіцером та приймаючи безпосередню участь у військових кампаніях,
автор використовує оніми, що іменують армійські звання, базуючись на власному досвіді та знаннях про дані реалії військового життя. В. Черчилль конкретизує один з таких онімів, додаючи до нього антропонім Haig, сповіщаючи читачів про особисте знайомство з носієм даної ВН. Автор вибирає саме ці конкретні оніми, базуючись на власному бажанні використати ті
чи інші лексичні одиниці для більш ефективної передачі інформації та розкриття основної ідеї розділу «The Fourth Hussars».
– Сприйняття текстової інформації адресатом через оніми, що означають військові звання. Загальний концепт фрагменту мемуарів може бути сприйнятий читачем без наявності позатекстових знань про військову систему в Англії. Акцент
робиться не на опис мілітариського строю, а на поточне положення військових сил Британії у певний момент часу. Такі
оніми лише підсилюють ідею та слугують допоміжною інформацією для читача. При наявності фонових знань, адресат
більш чітко усвідомлює місце кожного військового рангу в існуючій ієрархічній системі звань.
– Виконання ролі мікротеми або частини мікротеми фрагменту твору – продукування власного вербального гнізда. В попередньому пункті зазначалось, що вищеназвані оніми виступають в якості допоміжної інформації для більш чіткого опису
того, що відбувається. Тобто, для довершеності концептуального змісту фрагменту такі ВН виконують роль частини мікротеми
твору, не маючи можливість «нарощувати» інформацію навколо себе. Проте онім Cavalry Captain, який було приєднано до
антропоніма Haig, зміг самостійно розкрити ідею частини фрагменту твору про потенційні дії капітана кавалерії Хейга в разі початку військових дій. Така ВН створює навколо себе інформаційний блок, що може автономно передавати додаткові відомості.
Отже, носії власного імені, що передають військові звання, можуть розкривати свою роль в певній військовій ієрархії.
Також, автор показує роль таких носіїв ВН у своєму житті, адже, вибираючи ті чи інші оніми, письменник розкриває їх
важливість для формування сюжетної лінії та для передачі свого бачення подій. Використання військових онімів в тексті
без наявності попередніх знань про них у адресата сприяє детальнішому розумінню ідеї фрагменту мемуарів. При наявності фонових знань про носіїв власних імен у читача зображувана картина в творі вимальовується ще чіткіше. Більш того,
носії військового імені здатні виступати мікротемою або частиною мікротеми фрагменту твору, створюючи або власне
текстотвірне гніздо або виступаючи будівним матеріалом для інших текстотвірних гнізд.
У вищерозглянутому фрагменті було виокремлено 6 онімів, що іменують військові сили, військові підрозділи, роди
військ та інші: British Army, Cavalry Division, Aldershot Command, British Divisions, First American Army Corps, Artillery.
Загалом, вони називатимуться військовими онімами. Виокремлюємо наступні функції військових ВН:
– Розкриття ролі носія власного імені в загальній військовій системі. Дана функція співпадає з функцією, яку виконують оніми, що дають назви військовим званням. Ми розглядаємо такі ВН як в контексті так і поза ним: у контексті, з точки
зору змістового наповнення; поза контекстом, з точки зору місця військового оніма в глобальній системі. Поза контекстом
мемуарів, існує наступна інформація про кожну ВН: British Army – компонент військових сил Великобританії, Cavalry
Division – військове об’єднання, Aldershot Command – військове об’єднання, British Divisions – компоненти британської
армії, First American Army Corps – складова одиниця військових сил США, Artillery – рід сухопутних військ. У контексті
мемуарів розкривається інформація наступного характеру: відображається поточна військова ситуація в Британській армії. Детальна картина створюється шляхом поєднання невеликих блоків інформації про окремі реально існуючі військові
підрозділи. Контекстні та позаконтекстні дані створюють цілісну картину та передають ідею, яку задумав автор.
– Роль носія (носіїв) військового оніма в житті автора. Вінстон Черчилль був офіцером та присвятив частину свого
життя служінню в армії, беручи участь у війнах. Маючи певний армійський досвід, автор оперує військовими онімами,
використовуючи їх для довершення концептуальної картини фрагменту мемуарів. Вербальне наповнення текстотвірного
гнізда відбувається через персональний підбір автором тих чи інших онімів, найбільш доцільних (з точки зору письменника) для розкриття адресатові певної ідеї. Окрім таких загальних понять як, наприклад, British Army, В. Черчилль використовує конкретні назви, такі як Aldershot Command або First American Army Corps, що створюють певну дворівневість
ідейного змісту фрагменту: загальні оніми створюють фон повідомлення, конкретні оніми наповнюють текст необхідними деталями – свідченнями про достовірність інформації, що є позитивною стороною мемуарного тексту.
– Сприйняття текстової інформації адресатом через військові оніми. Військові оніми породжують текст, що може бути
сприйнятий адресатом так, як це задумав автор, тобто, без наявності додаткових пояснень та при наявності фонових знань
читача. З іншого боку, без позаконтекстної інформації адресат може не зрозуміти всіх деталей того, про що йдеться мова,
проте, потенціально, може уявити більш загальну картину, описану в мемуарах. Тобто, інформація фрагменту твору може
мати (загалом) такі варіанти сприйняття адресатом даних, що несуть військові оніми:
а) Текстотвірне гніздо військових онімів за відсутності фонової інформації (див. рис. 2):

Рис. 2 Текстотвірне гніздо військових онімів без фонової інформації
б) Текстотвірне гніздо військових онімів при наявності фонової інформації на прикладі однієї ВН (див. рис. 3):
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Рис. 3 Текстотвірне гніздо військових онімів із фоновою інформацією
Очевидним є те, що текстотвірне гніздо б) є більшим за розміром, адже воно містить додаткові дані, які детальніше
описують картину того, що автор намагається показати в своїх мемуарах. Гніздо може розширюватись як за наявності
фонових знань у адресата, так і за допомогою додаткових авторських пояснень.
– Виконання ролі мікротеми або частини мікротеми фрагменту твору – продукування власного вербального гнізда.
Як було зазначено вище, мікротемою даного фрагменту твору є поточна ситуація в Британії з точки зору її військового
положення. Військові оніми виступають базовим будівним матеріалом для текстотвірного гнізда, яке в свою чергу, розкриває концепт-ідею даного фрагменту мемуарів. Опущення військових онімів призводить до втрати ключової суті того,
що висловлює автор. Інформація буде загальною та не матиме конкретного доказового зв’язку з текстом мемуарів.
Таким чином, внутрішній текстовий ономастикон певних фрагментів мемуарів продукується шляхом включення в
текстотвірне гніздо мікротеми певних політичних та військових ВН, що дають фонові знання та наповнюють текст новим
змістом, розкриваючи політичні погляди та політичні ролі носіїв власних імен, а також описуючи компоненти в армійській ієрархії. З точки зору адресата, картина, яка розкривається через текстотвірне гніздо ділиться на два варіанти: без
наявності фонової інформації та з використанням фонових знань. Загалом, військові та політичні оніми виступають будівним матеріалом для тематичного текстотвірного гнізда, що, в свою чергу, допомагає уникати абстрактизації тематичного
фрагменту та стимулює розкриття ідеї того, про що іде мова.
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ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПРИВІТАННЯ
У статті розкрито сутність мовленнєвого етикету привітання, окреслено лінгвальний статус його одиниць
у наявних мовознавчих розвідках, висвітлено основні стратегії й тактики ввічливості, вербалізовані за допомогою
привітальних висловлень, проілюстровано їх лінгвістичну реалізацію у синергії сучасного британського тексту та
дискурсу.
Ключові слова: етикет, привітання, стратегія, тактика, ввічливість.
LINGUO-COMMUNICATIVE ASPECT OF GREETING SPEECH ETIQUETTE
The article explores the essence of speech etiquette of greeting in the communicative aspect as an important part of the
communicative competence necessary for being a member of any speech community. Lingual status of greeting formulae in
the existing linguistic studies has been outlined and the key strategies and tactics of politeness, as verbalized by greeting expressions in the synergy of contemporary British text and discourse, have been highlighted. It has been revealed that greeting
situation functions as illocutionary act aimed at complying with the etiquette norms and establishing initial contact for further
verbal interaction. The choice of appropriate greeting expressions is regulated by the communicative situation which includes
«who» – «to whom» – «when» – «where» parameters, defining the relationship between the participants of verbal interaction and determining selection of appropriate units in the context. Compliance with the rules of speech etiquette in contactinitiating situations according to its parametric model demonstrates speakers’ awareness of linguistic and social interaction
norms. Communicative and pragmatic specificity of greeting speech etiquette is stipulated by the cooperation principle and
politeness strategies where greeting expressions are verbalized in the variety of tactics, namely those of regressive action,
expressing satisfaction, appreciation, praise, compliment, flattery, friendly ridicule.
Key words: etiquette, greeting, strategy, tactic, politeness.
ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО эТИКЕТА ПРИВЕТСТВИЯ
В статье раскрыта сущность речевого этикета приветствия, обозначен лингвальный статус его единиц в имеющихся языковедческих исследованиях, освещены основные стратегии и тактики вежливости, вербализированные с
помощью высказываний приветствия, проиллюстрировано их лингвистическую реализацию в синергии современного
британского текста и дискурса.
Ключевые слова: этикет, приветствие, стратегия, тактика, вежливость.

У світовій та вітчизняній лінгвістичних парадигмах сьогодення спостерігається значне зростання інтересу до дослідження прототипових моделей побудови та інтерпретації текстових складових англійськомовного дискурсу, що ви© М. М. Копчак, 2016
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ступають вербалізаторами комунікативної поведінки сучасної мовної особистості на усіх етапах мовленнєвої взаємодії.
Зокрема, привітання як ініціальна ситуація комунікації становить важливий елемент мовленнєвого етикету на етапі контактовстановлення, зумовлюючи актуальність дослідження одиниць мовленнєвого етикету привітання при виконанні фатичної функції та їх подальшого впливу на розвиток інформативного спілкування. Для мовленнєвої ситуації привітання
характерний широкий спектр етикетних висловлень, контекстуальна варіативність та функційна природа яких розглядаються в роботах D. Akindele, Ch. Betholia, Сh. Ferguson, R.Firth, E. Goffman, E. Schegloff, W. Schottman, Ж. Лендел,
Н. Меснянкіної, І. Лежнєвої, В. Луневої, Ф. Тамбієвої, Н. Формановської, А. Чаушева та інших. Утім, надалі нез’ясованою
до кінця залишається висвітлення комунікативного аспекту дієвості фігур мовленнєвого етикету привітання, що експлікуються у варіативних дискурсних контекстах.
Мета статті – розглянути етикет привітання як лінгвістичне явище та основні стратегії й тактики його вербалізації у
процесі комунікації, що передбачає виконання наступних завдань: розкрити сутність мовленнєвого етикету привітання,
окреслити лінгвальний статус його одиниць у наявних мовознавчих розвідках, висвітлити основні стратегії й тактики
ввічливості, вербалізовані за допомогою привітальних висловлень, проілюструвати їх лінгвістичну реалізацію у синергії
сучасного британського тексту та дискурсу. Об’єктом статті виступає мовленнєвий етикет привітання, а предметом –
стратегії й тактики ввічливості на етапі контактовстановлення у вимірі контекстуально-ситуативної варіативності етикетних вербалізаторів привітання. Матеріалом дослідження та приладовою базою слугують тексти британських постколоніальних романів кінця ХХ – початку XXI ст.
Привітання виступають надзвичайно важливими стратегіями успішності перемовин, контролю соціальної ідентичності, суспільних взаємовідносин між співрозмовниками, утвердження солідарності, cоціабільності та суспільного порядку [16]. Як формули ініціації комунікації, вони підтверджують, що співрозмовники визнають присутність один одного
вербально і/чи невербально [12], а також мають на меті продемонструвати незмінність стосунків між комунікантами з
часу останньої зустрічі [13]. Привітання слугують емоційній функції встановлення незагрозливого контакту і порозуміння, а їх «змістове наповнення визначається культурною специфікою» [14, с. 308], семантично набуваючи змісту саме
в культурному контексті. Привітання не несе інформативного смислового навантаження, проте як засіб здійснення соціальної взаємодії між комунікантами та маркування соціальних відносин в межах комунікативного акту належить до
контактивних мовленнєвих дій, що спрямовані на підтримку неантагоністичних відносин та демонстрацію уваги до співрозмовника [6]. Окрім основної контактної функції, привітання також «знімає потенційну ворожість мовчання в ситуаціях, де передбачається вербальне спілкування, є сигналом соціальної солідарності, показує, яку соціальну роль учасники
комунікації відводять один одному» [3, с. 19]). Привітання – своєрідний соціальний ритуал демонстрації уваги, інтересу,
симпатії до співрозмовника, у якому закладені три компоненти – власне константа привітання, звертання та елементи
фатичного спілкування. За допомогою привітальних висловлень адресант створює відповідну тональність, атмосферу
спілкування, демонструючи відкритість до діалогу, оскільки встановлення успішного психологічного контакту між комунікантами може посприяти подальшому інформативному спілкуванню. За М. М. Бахтіним, який усі жанри поділяв на
стандартизовані та вільні, привітання належить саме до стандартизованих мовленнєвих жанрів [1]. За класифікацією
мовленнєвих жанрів на інформативні, імперативні, етикетні та оцінні, яку запропонувала Т. В. Шмельова, привітання
вважають одним з «етикетних або ж перформативних жанрів, що слугують формуванню подій соціальної дійсності» [8,
с. 91–92]. З огляду на теорію мовленнєвих актів як цілеспрямованих мовленнєвих дій, що здійснюються за прийнятими в
суспільстві принципами і правилами мовленнєвої поведінки та їх класифікацію Дж. Серлем на репрезентативи, директиви, комісиви, експресиви та декларативи, привітання належить до експресивів, що виражають психологічний стан мовця,
характеризують міру його відвертості [4]. У напрацюванні типології мовленнєвих виявів, що при дискурсному аналізі
уможливлює врахування міжособистісних відносин партнерів, їх соціального статусу, внутрішнього стану та регулювання предметної поведінки, одиниці привітання та рівночасно прощання трактують як контактиви [5], що покликані
підтримувати відносини між партнерами, виступаючи ілокутивними складниками соціально-ритуального дискурсу. У
контексті теорії комунікативних актів, у яких мінімальні комунікативні блоки реплік-стимулів та реплік-реакцій утворюють діалогічну єдність, спрямовану на взаємодію, привітання виступають елементами дискурсної фази встановлення
контакту, як метакомунікативні елементи, що уточнюють адресату внутрішнє членування й організацію твореного тексту
[2]. Такі метаоператори висловлення не інформативні у змістовому плані, не вносять нічого нового до змісту спілкування,
проте слугують комунікативній меті, функціонуючи як структиви [5] – метакомунікативні лінгвістичні елементи, які
функціонують у межах мовленнєвих актів, що відбуваються згідно з конвенційними мовними правилами, прийнятими в
суспільстві. Контактні формули привітання і прощання належать до фонетичних, граматичних і лексичних структивів, що
забезпечують інтенційну організацію дискурсу та членують його на мовленнєві відрізки, встановлюючи або розмикаючи
мовленнєвий контакт. Згідно з класифікацією одиниць мовленнєвого етикету на «стимули», «коментарі» та «завершення»
на основі їх функційної природи, привітання належить саме до «стимулів», мета яких – розпочати розмову, залучити до
неї співрозмовника з подальшим наданням ним інформації [9], перетворивши фатичне спілкування на інформативне. У
комунікативному аспекті привітання трактується як ілокутивна дія, спрямована на виконання норм мовленнєвого етикету
та встановлення контакту задля подальшої мовленнєвої взаємодії комунікантів. За часом комунікативно-дискурсної події привітання належать до інтраакціонального виду комунікації. Комунікативний акт ініціації спілкування становить
ритуалізовану діалогічну єдність з опертям на норми і стереотипні формули привітання, на вибір яких при актуалізації в
мовленні впливають соціальні та комунікативно-прагматичні параметри ситуації спілкування, зокрема векторність і дистантність відносин між комунікантами [7], а комунікативно-прагматична специфіка мовленнєвого етикету в ситуаціях
привітання визначається стратегією ввічливості, спрямованої на зближення учасників мовленнєвої взаємодії. Стратегії
позитивної ввічливості передбачають вираження солідарності адресанта з адресатом, створення атмосфери внутрішньогрупової ідентичності, а стратегії негативної ввічливості полягають в наданні свободи дій адресату. Вибір стратегії і
тактик залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів – параметрів ситуації спілкування, комунікативних інтенцій, моральних і культурних цінностей комунікантів.
Одиниці мовленнєвого етикету привітання маніфестуються в соціальній інтеракції задля того, щоб підтримати негативне обличчя чи покращити позитивне у стратегіях і тактиках, які виділяємо в системі мовленнєвого етикету персонажа
крізь призму дослідження синергії тексту та дискурсу британського постколоніального роману. Так, у межах стратегії
негативної ввічливості основною виступає тактика регресивної дії, спрямована на підтримку негативного обличчя
комуніканта та лексично виражена десемантизованими одиницями excuse me, I’m sorry, I beg your pardon. Ця тактика
застосовується у привітальних інтеракціях у випадках, якщо комуніканти малознайомі чи незнайомі. Позбавлені своєї
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первинної семантики вибачення, такі висловлення спрямовані на привернення уваги адресата та встановлення контакту
і розглядаються як негативна регресивна дія, що забезпечує свободу адресату від посягання на його приватність. У наведеному нижче фрагменті саме дворецькому доручено донести важливе повідомлення молодому гостю господаря про
правила поведінки в суспільстві, оскільки комуніканти малознайомі та володіють відмінним соціальним статусом та соціальними ролями, а відтак адресант намагатиметься не завдати шкоди образу особистості поважного гостя і вибере доцільні мовленнєві засоби:
I proceeded further into the library, and stopping a little way from Mr Cardinal’s writing desk, gave a little cough.‘Excuse
me, sir, but I have a message to convey to you.’ ‘Oh, really?’ Mr Cardinal said eagerly, looking up from his papers. ‘From
Farther?‘Yes, sir. That is, effectively.’‘Just a minute’ [15, c. 83].
На етапі контактовстановлення адресант привертає увагу адресата невербально через покашлювання та вербально
через застосування формули excuse me, як абсолютного маркера ввічливості, при цьому зберігаючи негативне обличчя
адресата та уточнюючи через модальне дієслово have to потребу контакту, нав’язану йому зі сторони автором повідомлення – третьою особою. Шляхом застосування тактики регресивної дії адресант встановлює контакт та знімає зі себе
відповідальність за подальший хід діалогічної взаємодії та її результативність.
У межах стратегії позитивної ввічливості, спрямованої на збереження позитивного обличчя адресата, виділяємо застосування таких тактик з мовним вираженням позитивних привітань:
– тактика висловлення задоволення від зустрічі, що вербально реалізується синтаксичними предикативними структурами з лексемами happy, glad, pleased тощо та може підсилюватися повтором, до прикладу, лексичною анафорою:
Mr Andrews said immediately: ‘Sir, you’re most welcome. We’re very pleased to have you. It’s not often the likes of yourself
comes through here. We are very pleased you could stop by’ [15, c. 182];
– тактика вираження високої оцінки за допомогою оцінної лексики з власне оцінним значенням у ядерному компоненті висловлювання, що відображає ставлення мовця до об’єкта адресації:
I had already heard similar sentiments, but Mr Morgan actually said: ‘It’s a privilege to have a gentleman like yourself here
in Moscombe, sir’ [15, c. 183];
– тактика похвали – втішного відгуку, схвалення, що передбачає оцінку якостей, знань, умінь адресата, тобто у
сферу диктуму вводиться вчинок, дії чи якості особистості. Так, тактика вираження задоволення від зустрічі та зустрічна
тактика похвали реалізуються в такій інтеракції:
When they reached each other greetings were exchanged.‘You remember my son,’ said Ted. ‘Gabriel, you remember Mr
Nazir?’ ‘Ah,’ said Gabe, who didn’t, ‘good to see you.’ ‘Fine boy,’ said Mr Nazir. ‘Strong like an ox.’ He giggled and set down
his bags [11, c. 250].
Один з комунікантів застосовує тактику висловлення задоволення від зустрічі за допомогою традиційної формули
привітання good to see you задля підвищення самооцінки адресата, зберігаючи його позитивне обличчя. Інший застосовує тактику похвали, виражену поєднанням прикметника з іменником fine boy, що підсилена образним порівнянням.
Але оскільки тактики мають етикетний характер задля радше контактовстановлення, аніж виявлення емоційно-оцінного
ставлення до адресата, подальше розгортання мовленнєвої взаємодії обмежується фактичною комунікацією – загальними
коментарями про погоду, запитаннями і відповідями про внуків;
– тактика лестощів, що виявляється у нещирій похвалі, вдаваному схваленні, похвалі з корисливою метою, лукавій
догідливості, вихвалянні, лицемірному захопленні кимось, що зазвичай зумовлено корисливими цілями з метою маніпулювання. До прикладу, така тактика може передавати іронічне ставлення до адресата у функції камуфляжу – етикетного
маскування справжнього ставлення, як у контекстологічному фрагменті, де коханка, заскочена дружиною свого обранця,
обирає тактику лестощів під виглядом компліменту задля окозамилювання, на що її суперниця реагує аналогічно:
‘What are you two gossiping about?’ Too quickly, Claire removed her hand from Howard’s body. In her innocence, thinking
she was rescuing the situation, she enclosed both of Kiki’s hands in her own. ‘God, you look great, Keeks. You should be in a
fountain in Rome.’ ‘Oh, you too, honey,’ said Kiki calmly, dampening down this false enthusiasm. So there wasn’t going to be a
scene [17, c. 221].
Фактично, лінійне послідовне розкладання етикетної одиниці на смисли не забезпечує того дискурсу, який дозволяє
виявити істинну інтенцію мовця, і продукує зовсім не той дискурс, який формується при включенні механізму функційного синергетизму (синергійності). Саме властивість свідомості сприймати дійсність нелінійно разом з властивістю
мови лінгвально втілювати таке сприйняття породжують повноцінно осмислений дискурс та інший напрям функційної
перспективи комунікативної ситуації.
– тактика компліменту, спрямована на гармонізацію міжособистісної взаємодії за допомогою етикетних одиниць,
що вербально подані структурованими формулами, які можуть бути з мінімальними зусиллями застосовані в безлічі ситуацій, що вимагають схвального коментаря. Основна функція щирого компліменту – встановлення контакту і підтримання
добрих відносин. Стратегічне завдання мовця – викликати симпатію, привернути до себе співрозмовника, а відтак відмінною рисою компліменту вважаємо демонстрацію інтенції мовця – бажання сказати приємне співрозмовникові:
There was no escaping Mrs Islam this time. As Nazneen stepped over the threshold of the butcher’s shop she practically stood
on the great lady’s toes. ‘Ah, to be young again and walk around in a dream,’ said Mrs Islam. Nazneen enquired as politely as
possible after her health. ‘You are looking very well today, Mrs Islam, ‘said Nazneen [10, c. 419].
Основний перлокутивний ефект відповідає очікуванням адресанта – комплімент прийнято. Однак у вищенаведеному
контекстологічному фрагменті комплімент викликає небажаний перлокутивний ефект, не сприймається адресатом, створює оборонну стіну, що вербалізується ним у наступній частині діалогу, а тому призводить до комунікативної невдачі,
підтверджуючи наше судження, що уживання етикетно-мовленнєвих засобів повинно відповідати конкретному комунікативному контексту та комунікативним очікуванням адресата:
‘I am dying,’ she snapped. ‘Perhaps you think it suits me. ‘Her little black eyes glittered and raged [10, c. 419].
Мовленнєвa поведінкa сучасного англійськомовного персонажа за комунікативною метою тактики компліменту зближується з тактикою похвали: в обох випадках інтенції комунікантів пов’язані з позитивними оцінками, з виразом схвалення та емоційного ставлення до співрозмовника. Однак між компліментом і похвалою є відмінності, попри розмитість меж
і цілком природні в мовній комунікації перехідні випадки. Головна відмінність полягає в тому, що для похвали позитивна
оцінка є цілеспрямованою метою, а для компліменту – способом повідомити про добрі почуття, про прихильність.
У межах стратегії неприкрашення, коли мовець не намагається мінімізувати загрозу ‘обличчю’ слухача, виділяємо тактику дружнього висміювання адресата, що може застосовуватися між близькими комунікантами, які розуміють
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жарт, за умови мінімальної дистанції між ними. Така мовленнєва поведінка викликає радше усмішку, аніж образу, продукуючи комічний ефект та формуючи гумористичне середовище. Саме так адресант вітає добру приятельку, зустрівши
її на ринку, підкравшись непомітно задля приємної несподіванки та обравши ситуативно-контекстуальне привітання, що
викликає подив адресатки, однак не сприймається як загроза її ‘обличчю’:
‘Keeks, wow- you’re all leg. What are you going to do, kill me?’ ‘Oh, my God – Warren – Hi… you almost killed me – Jesus
– creeping like a fox – I though it was Jerome’ [17, c. 96].
Приятелі разом жартують зі ситуації, але, як свідчить подальший дискурс, адресатка зі смутком усвідомлює, що єдиною реакцією чоловіків на неї у цьому віці є лише гумор – її вважають кумедною:
When you are no longer in the sexual universe…apparently a whole new range of male reactions to you come into play. One of
them is humor. They find you funny [17, c. 96].
Вербалізоване застосування одиниць мовленнєвого етикету у стратегії неприкрашення в тактиці висміювання при
привітанні реалізує гумористичну реакцію лише поверхово, однак опосередковано несе загрозу позитивному обличчю
адресата.
Отже, з’ясовано, що у комунікативному аспекті привітання трактується як ілокутивна дія, спрямована на виконання
норм мовленнєвого етикету та встановлення контакту задля подальшої мовленнєвої взаємодії комунікантів. Вибір доцільних формул привітання регулюється ситуацією спілкування, що включає параметри «хто» – «кому» – «коли» – «де»,
вказуючи на стосунки між учасниками мовленнєвої взаємодії та детермінуючи вибір адекватних одиниць у контексті. Дотримання правил мовленнєвого етикету у ситуаціях контактовстановлення відповідно до параметричної моделі етикетної
ситуації свідчить про їх обізнаність у лінгвістичних та соціальних нормах інтеракції та є ознакою освіченості та цивілізованості. Комунікативно-прагматична специфіка мовленнєвого етикету в ситуаціях привітання визначається принципом
кооперації та стратегіями ввічливості, де одиниці мовленнєвого етикету привітання вербалізуються в тактиках регресивної дії, висловлення задоволення від зустрічі, вираження високої оцінки, похвали, компліменту, лестощів, дружнього
висміювання. В перспективі вбачаємо необхідним дослідити лінгвосинергетичний аспект формул привітання, а саме розглянути функціонування етикетних традиційних та девіантних вербалізаторів привітання як лінгвістичних атракторів, їх
нелінійність та дисипацію, флуктуації та хаотизацію у синергії художнього тексту та дискурсу.
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РІЗНОРІВНЕВІ ЗАСОБИ КОМПРЕСІЇ У ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
(на матеріалі англійської мови)
Статтю присвячено дослідженню різнорівневих засобів компресії (лексичних, граматичних, фонографічних) у
текстах приватних повідомлень соціальних мереж. Установлено особливості утворення та функціонування компресованих одиниць.
Ключові слова: засоби компресії, повідомлення, соціальні мережі, скорочення, усічення.
Social Networking Means of Compression (based on English)
Study of virtual discourse has been a sphere of scientific interest for some time. Face-to-face communication imitation
along with tempo of communication create specific structural and language features of social networks messages. The economy principle is one of the major principles of social networking. Linguistic and stylistic properties of messages are formed
through the interaction of lexical, grammatical, phonographical means of compression. As a result of the analysis clippings,
abbreviations, graphons, elliptical and nominative sentences have been regarded as the most frequent means of compression.
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These elements and constructions save time, space and communicative effort of users and therefore meet the requirements of
computer-mediated communication. An informal mode of interaction causes onomatopoeic spelling and graphic simplification that in some cases become institutionalized.
Key words: clipping, means of compression, message, shortening, social networking.
Разноуровневые средства компрессии в сообщениях социальных сетей (на материале английского языка).
Статья посвящена исследованию разноуровневых средств компрессии (лексических, грамматических, фонографических) в текстах сообщений социальных сетей. Установлены особенности образования и функционирования
компрессированных единиц.
Ключевые слова: сокращение, сообщение, социальные сети, средства компрессии, усечение.

Постановка наукової проблеми та її значення. Винайдення писемності, книгодруку та поява Internet – це чинники головних етапів розвитку людства, які маркуються принциповими зрушеннями у засобах фіксації, збереження і передачі інформації. Живучи на межі ХХ і ХХІ століть ми є свідками появи і бурхливого поступу електронної, зокрема
комп’ютерної, комунікації. Всесвітня мережа Internet перетворила географічно неосяжний світ Земної Кулі на єдиний
інформативно-комунікативний простір, в якому спілкування «тут і зараз» є цілком можливим попри будь-яку віддаленість
комунікантів. Такий майже безмежний обіг інформації впливає на інтелектуальні, культурні складові суспільного життя.
Найпопулярнішими Інтернет-ресурсами у наш час є соціальні мережі – інтерактивні сайти, контентне наповнення
яких здійснюють самі користувачі. У США Facebook випереджає за відвідуванням Google та YouТube, які займають друге
та третє місце відповідно [10, с. 3], адже за статистикою більше половини користувачів, які мають сторінку на Facebook,
відвідують її щодня [10, с. 2].
Активне поширення та використання інформації у всесвітній мережі Інтернет дало привід дослідникам звернутися до
аналізу електронного тексту (гіпертексту) як нового способу комунікації та організації знань (С. С. Данилюк, С. В. Заборовская, В. В. Каптюрова, Н. В. Коломієць, Т. В. Крутько, О. Ю. Малая, Н. В. Реконвальд, О. М. Саєнко, М. О. Столярова).
Науковці розглядають електронний текст як засіб утворення, збереження та передачі інформації, якому притаманні певні
структурні та функціональні особливості: нелінійність, фрагментарність, мультимедійність, інтерактивність.
Інтернет-комунікація – особлива мовленнєва взаємодія, яка здійснюється за допомогою комп’ютерних пристроїв у
глобальній мережі. Особливістю Інтернет-комунікації є її усно-письмовий характер, що виявляється у використанні різнорівневих компресованих одиниць.
Метою дослідження є аналіз лексичних, граматичних, фонографічних особливостей (предмет дослідження) англомовних приватних повідомлень у соціальних мережах (об’єкт дослідження) як засобів компресії.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. «Компресії тексту досягають
за допомогою випущення надлишкових елементів висловлювання, <…> а також за допомогою використання компактніших конструкцій» [9, с.21].
Компресованими лексичними одиницями англомовних приватних повідомлень (ПП) є скорочення, а саме такі структурні типи як усічення, літерні/ініціальні абревіатури (congrats – congratulations; diff – different; choc – chocolate; fab, fabu
– fabulous; fav, fave – favourite; geo – geographic; glam – glamorous; gorg – gorgeous; HBD – happy birthday; nat – national;
prob – probably; recs – recommendations).
Усічена одиниця є замінником повної форми, проте усічення відзначається стилістичним і емоційним забарвленням,
оскільки є стилістично зниженим і фамільярним синонімом, який використовується мовцями для вказівки на ставлення до
предмета розмови чи адресата [4, с. 163].
Аналіз емпіричного корпусу свідчить, що у ПП користувачі соціальних мереж тяжіють до використання усічених
розмовних еквівалентів нейтральної лексики (ammo – arms; bro – brother; combo – combination; convo – conversation;
delish – delicious; doco – document; fella – fellow; homie – homeboy; hubby – husband; mani – manicure; meds – medicine;
num – number; pedi – pedicure; peeps – people; pic – picture; rottie – rottweiler; sis, sista, sissy – sister; shiz – schizophrenia;
tee – t-shirt; vacay – vacation).
Скорочення буквеного складу слів відбувається переважно за допомогою такого механізму усічення як апокопа, яка
може включатися у подальші словотвірні процеси. Прагматичний аспект використання усічених форм слів пов’язаний з
їхньою здатністю створювати ефект динамічності, неформальності усно-розмовної мови, додавати повідомленню ефекту
невимушеності [6, с. 184].
Дослідження виявило використання у текстах ПП соціальних мереж абревіатур, які зустрічаються лише на письмі, а
читаються як повні еквіваленти (appts – appointments; asst – assistant; attn – attention; bfast – breakfast; blvd – boulevard;
fllow – follow; gd – good; hme – home; hw – how; IND – indeed; msg – message; n, nd – and; nce – nice; pjs – pyjamas; ppl –
people; pls, plz – please; txt – text; tom, tmrw – tomorrow; w – with; wkd, w/e – weekend; wrd – word; yall – you all; yrs – years).
Оскільки ПП соціальних мереж притаманний неформальний характер, ми фіксуємо використання оказіоналізмів
(wowee kazowee, tiney hiney, wowza, yeppers).
Слід також зазначити, що у ПП соціальних мереж поширеним явищем є використання емоційно оцінної лексики як
засобу мовної аргументації (amazing, beautiful, excellent, fantastic, gorgeous, outstanding, stunning, wonderful, swoon, hot,
smoking hot).
Компресовані синтаксичні форми – прояв мовної економії на граматичному рівні ПП. Еліпсис є основним способом
синтаксичної компресії та імплицитної передачі інформації у малоформатних текстах, до яких належать ПП. При значній
економії структурних компонентів еліптичні речення залишаються інформативно достатніми, адже їхня структурна неповнота компенсується семантикою присутніх одиниць. Еліпсис з’являється у конкретній прагматичній ситуації, тому
користувач, спираючись на лінгвістичні пресупозиції, легко може спрогнозувати значення еліптованих одиниць [5, с. 40].
За словами Л. С. Бархударова «еліптичні речення є такими ж чіткими показниками фамільярного і безпосереднього
регістрів, як і певні розряди лексики» [3, с. 114].
У ПП соціальних мереж фіксується синтаксичний еліпсис, коли невиражений елемент відтворюється однозначно.
Найпоширенішими у вибірці є еліптичні речення, у яких відсутній один головний член речення (Love this pic!; Love yall!;
Just wanted to give a heads up for those who’ve been needing to book hair appts with me) та речення з двочленним еліпсом, де
випущені підмет та допоміжне дієслово (Looking good!; Too funny!; Lucky gal!; Fab pic!). Оскільки еліптичні конструкції
характеризуються конденсацією інформації, вони мають високий рівень стилістичного потенціалу.
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Поширеними у ПП соціальних мереж є номінативні речення – семантично елементарні прості речення, які разом з
еліпсисом виступають засобом компресії інформації, оскільки їхніми основними характеристиками є фрагментарність та
інформативність: Peanut butter snickers brownies-fudgy brownies with a peanut butter swirl; Simple and adorable; Sexy, classy
and wowee kazowee. Рекурентне використання речень такого типу у ПП соціальних мереж зумовлене комунікативними
потребами, а саме необхідністю швидкого донесення інформації, економії мовних зусиль.
Компресія є ефективним способом концентрації інформації, проявляється на всіх рівнях і може бути «фонетичною,
морфологічною, синтаксичною й у всіх випадках підпорядковуватися законам теорії інформації у тому сенсі, що компресії зазнають семантично надлишкові елементи» [1, с. 352].
Використання у ПП графонів, яким притаманна емоційно-експресивна забарвленість, – засіб створення атмосфери
невимушеної і довірливої розмови, пожвавлення викладу інформації, наслідком чого є позитивне сприйняття ПП користувачами.
Графон – проміжну фігуру між фонетико-смисловими та графіко-смисловими фігурами мови – визначають як стилістично релевантне спотворення орфографічної норми, що відображає індивідуальні або діалектні порушення норми
фонетичної [2, с. 306].
Науковці виокремлюють дві причини, які породжують відступи від норм вимови, зафіксовані графічно. Перша
пов’язана з настроєм, емоційним станом у момент мовлення, віком, тобто має оказіональний характер. Друга відображає
походження, освітній, соціальний статус і носить рекурентний характер [7, с.19].
Деякі графони зазнають стандартизації. Їхня поява рівносильна опису умов спілкування (неофіційна обстановка), його
характеру (недбала, побутова розмова) та самих учасників діалогу. Оказіональні графони (за винятком стандартизованих
випадків) не повторюються.
Дослідники виокремлюють інтеріорні графони, які реалізуються в складі слова, та контактні, які реалізуються на
стиках слів [8, с. 59].
У ПП соціальних мереж фіксуються графони обох типів:
• інтеріорні, представлені переважно ономатопеїчним написанням слів (awsum – awesome; coz, cuz – because; kute –
cute; dis – this; dat – that; enuf – enough; eva – ever; em – them; gal – girl; lil, li’l – little; luv – love; nite – night; neva – never;
sez – says; sheezus – Jesus; sista – sister; sum – some; thru – through; ur – your; unfuggwitable – unforgettable; wid – with; wat,
wot – what; wud – would; ya – you);
• контактні, представлені переважно злиттям в одне слово повнозначних та службових частин мови (bout cha – about
you; dunno – don’t know; gotta – got to; kinda – kind of; lotta, lotsa – lots of; outta – out of; shoulda – should have; sposta’ –
supposed to; wanna – want to).
Особливо поширеними у ПП соціальних мереж є інтеріорні графони, яким притаманне варіювання форми, часто оказіональне, що створює ігрову тональність повідомлення, веде до підвищення його експресивності. Контактні графони,
зафіксовані в ПП, є стандартизованими, отже легко декодуються користувачами.
Фонографічні скорочення – цифрові та літерні замінники слів, фонемний склад яких повністю або частково збігається
з фонемним складом відповідних лексичних одиниць чи буквосполучень – ще один приклад мовної економії (Y – why;
Gr8,- great; 2nite – tonight; str8 – straight; QT’s – cuties). Найпоширенішими одиницями, зафіксованими в ПП, є u – you,
c – see, r – are.
Розмовні елементи розглядаються в межах однієї з двох тенденцій, притаманних розмовному стилю, а саме тенденції
до компресії. Прагматичний аспект поширення компресованих форм у ПП соціальних мереж пояснюється їхньою короткою, наближеною до вимови формою.
Використання у ПП соціальних мереж скорочень, розмовних еквівалентів нейтральної лексики, оказіоналізмів, графонів, компресованих синтаксичних форм надає мові повідомлень характеру виразності, динамічності, невимушеності
розмови.
Висновки. Глобальна мережа породжує особливу кіберкультуру з притаманними їй характеристиками спілкування.
Комп’ютерно-опосередкованій інформації притаманна часово-просторова віддаленість мовців, яка змушує їх створювати
умови для імітації комунікації віч-на-віч.
Домінантними характеристиками приватних повідомлень у соціальних мережах є лапідарність, стислість, мовна економія, які проявляються у використанні компресованих форм. Використання різнорівневих компресованих форм у ПП
соціальних мереж дозволяє наблизити письмовий текст до усного мовлення, створити умови для щирого спілкування.
Перспективою подальшого дослідження може бути аналіз мовних особливостей приватних повідомлень соціальних
мереж на матеріалі інших мов та у зіставному аспекті.
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ПРИРОДА СТИЛІСТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ (ДІЄ)ПРИСЛІВНИКІВ ОЦІНКИ
У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ (SICH) FÜHLEN У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ
Статтю присвячено виявленню стилістичних особливостей функціонування (діє)прислівників оцінки, вживаних
з дієсловом (sich) fühlen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії, а також вирішенню донині однозначно не
з’ясованого питання щодо визначення статусу німецької мови Австрії. Під прислівником оцінки у роботі розуміється
така одиниця, в семантиці якої закладена потенційна можливість оцінної характеризації дії, процесу або стану, виражених дієсловом. Розглядаються лексичні склади прислівників та дієприслівників оцінки, вживаних носіями німецького та австрійського лінгвосоціумів в діалогічному та авторському мовленні, у сполученні з дієсловом (sich) fühlen.
Ключові слова: німецька мова Німеччини, німецька мова Австрії, прислівник оцінки, оцінка.
The nature of stylistic functioning of adverbs and participles of evaluation used
with the verb (sich) fühlen in modern German Standard German and Austrian German
The article is dedicated to revealing of stylistic peculiarities of functioning of evaluative adverbs and participles, combined with a verb «(sich) fühlen» in modern German Standard German and Austrian German and solving of still not clearly
elucidated issue of determination of the status of Austrian German. Evaluative adverb refers to a unit, which is embedded in
semantics of evaluating of the potential characteristics of an action, a process or a state, expressed by the verb. The article
considers the lexical syllables of evaluative adverbs and participles combined with the verb (sich) fühlen in modern German
Standard German and Austrian German. The proofs and facts that confirm the detection of nonidentity elements, differences
of Austrian and German systems on the level of evaluative adverbs / evaluative participles in texts in combinations with a verb
«(sich) fühlen» have been introduced.
Key words: German Standard German, Austrian German, evaluative adverb, evaluation.
Природа стилистического функционирования наречий и деепричастий оценки в сочетании с глаголом (sich) fühlen в современном немецком языке Германии и Австрии
Статья посвящена выявлению стилистических особенностей функционирования наречий и деепричастий оценки в сочетании с глаголом (sich) fühlen в современном немецком языке Германии и Австрии, а также решению по сей
день однозначно не выясненного вопроса об определении статуса немецкого языка Австрии. Под наречием оценки
в работе понимается такая единица, в семантике которой заложена потенциальная возможность оценочной характеризации действия, процесса или состояния, выраженных глаголом. Рассматриваются лексические составы
наречий та деепричастий оценки, употребляемых носителями немецкого и австрийского лингвосоциумов в диалогической и авторской речи, сочетающихся с глаголом (sich) fühlen.
Ключевые слова: немецкий язык Германии, немецкий язык Австрии, наречие оценки, оценка.

Постановка проблеми. У працях [4], [5], присвячених комплексному, зіставному аналізу оцінних висловлень у діалогічному мовленні носіїв німецької мови Німеччини та Австрії, з урахуванням їх складників: а) значення прислівників
оцінки (далі ПО); б) значення сполучуваних із ними дієслів різної семантики; в) різних суб’єктів оцінки за соціальним та
віковим параметрами, було зафіксовано різне лексичне наповнення груп (діє)прислівникових оцінних одиниць у сучасній
німецькій мові Німеччини та Австрії.
Актуальність порушеної теми визначається відсутністю спеціальних праць з лінгвостилістичного аналізу мовних
актів позитивної / негативної оцінки, вираженої придієслівними прислівниками та дієприслівниками оцінки (далі ДО) у
сполученні з дієсловом (sich) fühlen, на матеріалі німецької мови Німеччини та Австрії.
У даній статті ми ставимо за завдання опис та характеристику лексичних складів прислівників позитивної / негативної оцінки (далі ППО та ПНО) та дієприслівників позитивної / негативної оцінки (далі ДПО та ДНО) в лінгвостилістичному аспекті у сучасній німецькій мові Німеччини (далі НМН) та німецької мови Австрії (далі НМА), розкриття природи
стилістичного функціонування вказаних одиниць.
Об’єктом дослідження є прислівники та дієприслівники оцінки сучасної німецької мови Німеччини та Австрії, а предметом – лінгвостилістичні характеристики та оцінний потенціал висловлень з ПО / ДО у сполученні зі згаданим дієсловом.
Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка ПО / ДО з художніх творів письменників Німеччини (Х. Бьоль,
Б. Шлінк, З. Ленц, Г. Лінд, Ш. Лінк, Г. Люстігер, А. Майер, К. Майер, В. Роггенкамп) та Австрії (І. Бахманн, Е. Єлінек, А.
Гайгер, Т. Главінік, М. Грубер, В. Хаас, М. Хаусгофер, Г. Йонке, М. Кьольмайер, Д. Кнехт), а також із текстів інтерв’ю,
опублікованих у німецьких («Der Spiegel», «Brigitte», «Nido») та австрійських («Hallo. Das Magazin der österreichischen
Gewerkschaftsjugend», «Österreich Journal. Das Magazin für Österreicher in aller Welt») періодичних журналах.
Зауважимо, що у роботі диференціюється авторська мова та спонтанне мовне самовираження персонажів як продуцентів оцінних суджень, віднесених до соціальних та вікових груп.
Як свідчать дані попереднього аналізу (діє)прислівникової оцінної лексики, вживаної з дієсловами емоційно-психічного стану, мисленнєвої діяльності, зорового сприйняття, мовленнєвої діяльності, дієсловами руху, інтелектуально-психологічного виду діяльності та стану спокою, у лексичних складах ППО / ДПО та ПНО / ДНО сучасної НМН та НМА
превалюють стилістично нейтральні одиниці.
Варто зазначити, що стилістично нейтральними називаються такі мовні одиниці, які можуть використовуватись в різних
сферах та умовах спілкування, не вносячи у висловлення якоїсь особливої стилістичної ознаки. Саме на фоні цих мовних
одиниць виділяються засоби зі стилістичними конотаціями. Таким чином, це своєрідний нульовий (стилістичний) рівень,
причому в аспекті системи мови, у позаконтекстовому аспекті. Але й цей нуль по своєму теж стилістично вагомий [1, с. 74].
У словнику Р. Клаппенбах та В. Штайнітца «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache» [7] (далі WDG) варіант
стилістичного рівня normalsprachlich співвідноситься з розмовним варіантом umgangssprachlich. У передмові словника стилістичний пласт розмовний umgangssprachlich розуміється як варіант нормативної мови, який використовується в
усному мовленні.
Так, за вибірками з текстів сучасної німецької художньої прози та текстів інтерв’ю виявлено, що кількість контекстів
вживання (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом (sich) fühlen у діалогічному мовленні, дорівнює 74. З них – 74
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% оцінних одиниць (відсоток від загальної кількості прикладів) не мають стилістичного маркеру у WDG, або ж відмічені
як umg., а, отже, належать до стилістичного розмовно-побутового рівня; 11 % (діє)прислівників (відсоток від загальної
кількості прикладів) мають позначку geh. або dicht. у WDG; 14 % лексем (відсоток від загальної кількості прикладів) належать до фамільярно-розмовного стилістичного пласту salopp-umgangssprachlich, який відрізняється від нейтрального
певною недбалістю; 1 % (відсоток від загальної кількості прикладів) – до стилістичного рівня vulgär.
Наступні ППО / ДПО та ПНО / ДНО у сполученні з дієсловом (sich) fühlen не мають стилістичного маркеру у словнику, тобто, віднесені словником до нейтральної лексики: abgelehnt, angegriffen, aufgehoben, ausgeschlossen, entspannt,
(völlig) geborgen, gedemütigt, geehrt, gelassen, gezwungen, kraftvoll, müde, peinlich, schmutzig, schuldig, (zu) sicher, (so) traurig,
unbeschwert, verantwortlich, verbunden, verlassen, zusammengehörig та ін.
Наступні одиниці відмічені у словнику позначкою розМ. : beleidigt, betrogen, total einsam, gebraucht, gut, (sehr) gut,
(nicht so) gut, hässlich, jung, (total) komisch, schlapp, schlimm, (so) schwer, (zu) unsicher, verraten. Лексика даного стилістичного пласту домінує у діалогічному мовленні представників усіх соціальних груп.
Стилістичний рівень високий / поетичний gehoben на «вертикальній» шкалі стилістичної диференціації знаходиться вище нейтрального пласту. Прийнято вважати, що необхідною умовою використання лексики цього рівня є високий
культурний та освітній рівень мовця. Дослідженню лексики високого стилістичного пласту у сучасній німецькій мові
присвячена робота О. П. Ялишевої, яка справедливо відмічає, що «звеличена лексика займає відповідне місце в лексичній системі сучасної німецької мови та пов’язана з іншими пластами словника – з нейтральною лексикою, застарілою,
рідковживаною, іншомовною, діловою. Найбільш тісний зв’язок прослідковується із застарілою лексикою, частина якої
є звеличеною не тільки через її рідкісність, але й тому що у своїй семантиці застарілі звеличені слова зберегли семи «вагомість», «сильна ступінь ознаки» та означають достатньо престижні для свого часу поняття, мають ореол старовини та
вагомості, що надають їм урочистості» [6, с. 26].
До цього стилістичного рівня віднесені наступні (діє)прислівники, вживані у сполученні з дієсловом (sich) fühlen:
wohl, wohler, am wohlsten, (richtig) unwohl.
У вступній статті до словника WDG зазначено, що стилістичний рівень фамільярний salopp – це стилістичний пласт,
розміщений нижче нормативних стилістичних пластів, який відрізняється від нормативної лексики деякою недбалістю та
характерний для побутового спілкування людей. В офіційній сфері лексика даного рівня не вживається, оскільки викликає
осуд з боку співрозмовників. Завдяки двоїстості його фамільярного та розмовного характерів цей стилістичний рівень
отримав у цьому джерелі назву salopp або salopp-umgangssprachlich.
До стилістичного пласту фамільярний (фамільярно-розмовний) віднесені наступні одиниці, вживані з дієсловом (sich)
fühlen: angeschlagen, ausgestoßen, (nicht) blamiert, (total) elend, entsetzlich, glatt, warm, weich.
Під час лінгвостилістичного аналізу ПО / ДО, вживаними з дієсловом (sich) fühlen, бачимо підтвердження слів М. М. Кожиної, яка пише, що в процесі вживання (залежно від специфіки сфери вживання, функціонального різновиду) функціональне
забарвлення може нерідко поєднуватись з оцінним. Це характерно для ділового (зокрема, канцелярського), публіцистичного
(однією з ознак якого є відкрита оцінність) та розмовно-побутового мовлення. Мовні одиниці можуть володіти одночасно
двома різновидами забарвлення – експресивного та власне функціонального, що помічається у словниках через наявність
у одного слова двох, а то й трьох стилістичних маркерів [1, с. 72–73]. Саме психологічними причинами пояснюються такі
явища, як прагнення до гіперболізації, іронічний спосіб вираження, економія зусиль у мовленні і т.д. [2, с. 152–153].
Так, прислівник glatt за функціонально-стилістичним забарвленням належить до стилістичного рівня saloppumgangssprachlich та має окрім цього ще експресивно-стилістичне маркування – abwertend.
Слід констатувати, що зі 104 оцінних одиниць, виявлених на матеріалі сучасної австрійської художньої прози та текстів інтерв’ю і вживаних з одним і тим же дієсловом ((sich) fühlen), 73 ПО / ДО належать до нейтральної лексики, що у
відсотковому відношенні складає 70 % від загальної кількості одиниць, вживаних зі згаданим вище дієсловом.
Лексика високого стилістичного рівня gehoben / dichterisch домінує у діалогічному мовленні представників усіх соціальних груп австрійського лінгвосоціуму за винятком суб’єктів оцінки, віднесених до соціальних груп «Державні службовці / керівники різних рівнів», «Студенти» та «Люди літнього віку (пенсіонери)».
24 % оцінних одиниць (відсоток від загальної кількості прикладів), вживаних з дієсловом (sich) fühlen у матеріалі сучасної австрійської художньої прози та текстів інтерв’ю, відмічені у WDG як geh. або dicht, umg., до стилістичного рівня
фамільярно-розмовний належать 6 % одиниць (відсоток від загальної кількості прикладів), (діє)прислівники з позначкою
вульгарно-лайливий derb нами не зафіксовані.
Висновки. Порівняльний лінгвостилістичний аналіз семантики (діє)прислівників, вживаних у сполученні з дієсловом (sich)
fühlen та виявлених у німецькому та австрійському текстових матеріалах, свідчить про превалювання у мовленні німців та
австрійців нейтральної лексики, тобто такої, що належить до нульового стилістичного рівня. Відмінності проявляються у вживанні носіями НМН (діє)прислівників найнижчого стилістичного рівня вульгарний та вдвічі більше у відсотковому співвідношенні лексем, віднесених словником WDG до стилістичного пласту фамільярний (salopp), що може свідчити про узуальне
вживання німцями, на відміну від австрійців, більш різкіших оцінних одиниць. Як було зазначено вище, у мовному арсеналі
носіїв НМА зафіксовано домінуюче вживання зі згаданим вище дієсловом ПНО / ДНО, аніж в мовленні носіїв НМН, проте,
лінгвостилістичний аналіз вказаних лексем доводить наявність у мовленні австрійців меншої кількості одиниць фамільярнорозмовного стилістичного рівня salopp, жодної лексеми з позначкою vulgär у WDG та більшої кількості лексем високого стилістичного рівня gehoben / dichterisch. Тож, незважаючи на те, що у мовленні носіїв НМА превалює негативна оцінка, все ж
ця оцінка відзначається особливостями м’якості і делікатності, толерантності, на відміну від оцінки, яку виносять носії НМН.
Тож, погоджуємось із дослідницею В. А. Котвицькою, яка зауважує, що «не можна заперечувати зв’язку між мовою, нацією та
національною ідентичністю, проте й співіснування мов та неминучі контакти не можуть зовсім не відображатися на мовах, які
постійно розвиваються. До того ж власне розвиток мови може стимулюватися за рахунок впливу на неї іншої мови» [3, с. 91].
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ОСОБЛИВОСТI АКТУАЛIЗАЦIЇ БРИТАНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНИХ НОРМ
У СУЧАСНОМУ КIНЕМАТОГРАФI
Стаття присвячена дослідженню особливостей вимовних норм у сучасному британському та американському кiнематографi, специфiки використання нацiональних стандартiв вимови в англомовному кінематографі, особливостей вживання рiзновидiв американського та британського варiантiв англiйської вимови у дослiджуваних
фiльмах i серiалах.
Ключові слова: вимовна норма, нацiональний стандарт вимови, варіант вимови, фонема, кінематограф.
PECULIARITIES OF BRITISH AND AMERICAN PRONUNCIATION NORMS ACTUALIZATION IN MODERN
CINEMATOGRAPHY
The article deals with the study of pronunciation norms actualization in modern British and American cinematography,
the specifics of national pronunciation standards use in English cinematography, the peculiarities of American and British
pronunciation variants in the analyzed films and serials.
The study of British and American pronunciation norms peculiarities allows us to make some conclusions. Their systemic,
structural, and lexico-distributional differences are based on the phonological level. These differences arise from the quantity,
combination, and lexical phoneme distribution. Realizational and systemic parameters occupy a prominent place in the hierarchy of diphthongal differences on the phonetic and phonological levels. Research results display a tendency for GA to be
monophthongised. This permanent feature was frequently observed in the history of the English language and is characteristic
of Germanic languages. The analysis results of British and American films allow us to state that in both variants of the English
language there are many words of identical spelling but different pronunciation. These words confirm the difference in syllabification and the pronunciation of affixes. They enrich both pronunciation standards and make them truly unique. However,
it is necessary to bear in mind that these words do not conform to any rules but are connected with their historical changes.
Key words: pronunciation norm, national pronunciation standard, pronunciation variant, phoneme, cinematography.
ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ
В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
Статья посвящена исследованию особенностей произносительных норм в современном британском и американском кинематографе, специфики использования национальных стандартов произношения в англоязычном кинематографе, особенностей употрепления разновидностей американского и британского вариантов английского
произношения в исследуемых фильмах и сериалах.
Ключевые слова: произносительная норма, национальный стандарт произношения, вариант произношения, фонема, кинематограф.

Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується вивченням динаміки функціонування варіантів поліетнічних
мов, які завдяки географічній дисперсії (термін В.І. Скибіної) поширені на великих територіях і ними користується значна кількість мовців. Саме тому логічною є зміна акцентів у фонетичній науці в кінці XX – на початку XXI століття, що
полягає у змiнi підходів до аналізу фонетичних явищ i простежується перехiд вiд висвiтлення описової, статичної точки
зору до динамічної i пояснювальної. За такого підходу одним із головних завдань фонетичних досліджень є пояснення
еволюції й варіантного функціонування звукової системи мови.
Не зважаючи на те, що на сьогоднi використання англійської мови набуло свiтового значення, останнi роки дослiджень
можна охарактеризувати низкою постійного розширення ділових, наукових і культурних контактів із зарубіжними країнами. Вiдповiдно до цього, багато уваги придiляється нацiональним нормам вимови слів і висловлювань у реальних мовних
ситуаціях. Практика свідчить, що збільшення ефективності навчання англійської вимови залежить від специфіки використання нацiональних вимовних норм i носiями мови, і тими, хто її вивчає як iноземну.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «зразкової англійської мови» почало активно обговорюватися
в академiчних i публiчних дискурсах ще в 1980-их роках. На міжнародному рівні увага зосереджувалася на тому, якi
держстандарти використовувати при вивченнi англійської мови як іноземної [2, c. 110]. На державному рівні, наприклад,
в Об’єднаному Королівстві, було докладено зусиль для затвердження відповідної державної навчальної програми для викладання англійської мови у школі [5, c. 36].
Специфічною особливістю вимовної норми будь-якої літературної мови є її співвіднесеність із поняттям кодифікації,
тобто закріплення, фіксація у вимовних словниках, довідниках та інших лінгвістичних виданнях об’єктивно існуючої
мовної норми у вигляді правил або мовних форм, які вважаються зразковими, статистично релевантними і соціально престижними [1, c. 166; 2; 6, c. 226].
Метою дослiдження є виявлення особливостей використання вимовних норм у сучасному британському та американському кiнематографi.
Виклад основного матеріалу. Мовцям одного акценту зазвичай характерний загальний набір мовних цінностей звукового характеру. Вiдповiдно до цього, вони керуються правилами чи то нормами вимови. Існує багато теорiй щодо мовної норми у сучасному мовознавстві. Це різноманіття можна звести до наступних підходів: норма є сукупнiстю найбільш
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стійких, традиційних реалізацій елементів мовної структури, яка визнається мовним загалом як зразкова на певному етапi
її розвитку (норма як сукупнiсть еталонних реалiзацiй); норма є сукупнiстю правил [5, c. 35].
Беручи до уваги зазначене тлумачення мовної норми, можна запропонувати наступне визначення вимовної норми –
набір параметрів, якi свiдчать про те, що фонетичні забарвлення розмовної форми державної мови у певний перiод часу
визнаються мовним загалом i є доволі престижними. Iнакше кажучи, стандарт вимови – набір форм вимови та правил їх
використання, визнаний освіченими людьми у соціальному співтоваристві [5, c. 35].
У лінгвістичній літературі поняття норми співвідноситься із визначеннями – об’єктивна, регулярна, престижна у соціальному сенсі; поняття кодифікації – суб’єктивна, правильна у мовному сенсі. Норма постійно розвивається, а кодифікація лише змінюється під упливом безперервного внутрішнього, соціально та комунікативно зумовленого розвитку
літературної норми [1, c. 166]. За твердженням Л. Пеннiнгтона, не варто ту чи iншу манеру спілкування ставити вище.
Проте манера спілкування більш освічених мовцiв вважається престижнішою, такою, що має соціальну перевагу.
Стандарт англійської вимови набуває матеріалізованої форми шляхом її кодифікації, тобто запису існуючої форми
вимови у словники та інші довідкові матеріали. Упродовж тривалого часу не зникають дискусії щодо визначення статусу
словника як головного джерела інформації. При цьому погляди лінгвістів, зосереджені на проблемі функціонування вимовних словників, традиційно вiдображають два напрямки: 1) нормативність, що передбачає зареєстрований вимовний
стандарт; 2) дескриптивізм, який визначає основною функцією словника закріплення у ньому всіх існуючих варіантів
вимови слова.
Аналіз вимовних словників [4; 7; 8] свідчить про превалювання у них саме дескриптивного підходу. Розглянемо основні функції та характеристики найбільш авторитетних словників вимови:
1. У випадку, коли американська вимова слова відрізняється від британської, американський варіант вимови вказується
після спеціального значка ||, наприклад: langoustine (фр.) /%lQN gu "sti:n||%lA:N-/. Якщо ж звукова форма не вiдрiзняється в
американській та британській вимовах, то для обох цих вимовних норм подається один варіант, наприклад: gigue (фр.) /Zi:g/.
2. Коли в американському варіанті відрізняється вимова лише окремої частини слова, саме вона відображається у
словнику, наприклад: gusto (іт.) /gVs t@U || -toU/.
3. Головні вимовні варіанти, що вважаються моделлю для мовців, які вивчають англійську мову, можуть виділятися
маркером. Коли у словнику зареєстровані головна та альтернативна вимови лише для одного вимовного варіанту, це свідчить про однакову вимову в американській та британській вимовних нормах, наприклад: Heinz (нім.) /haInz haInts/. Якщо
розвиток мовної системи, а також норми як її корелята здійснюється через варіанти, то і зміни в кодифікації відбуваються
шляхом кодифікації варіантів [1, c. 167].
4. Варіанти вимови, що вживаються у мовленні багатьох освічених мовців, не завжди належать до усталеної норми, і
тому можуть позначатися символом § [3], наприклад: tulle (фр.) /tju:l § tSu:l/.
5. У словнику також може подаватися вимова фонетичних варіантів слів, яка не є загальноприйнятою і навіть може
визнаватися неправильною. Така вимова позначається символом !, наприклад: schnitzel (нім.) /SnIts@l ! snItS-/.
6. Слова іншомовного походження зазвичай представлені двома варiантами вимови. До першого належать головний
та альтернативний варіанти вимови запозичень, які вказують на ступінь фонетичного засвоєння (асиміляції) в англійській
мові. Досить часто частково асимільовані слова відображаються фонемами, які не властиві англійській мові, наприклад:
parfum (фр.) /pA:fV~ -"fVm || pA:r-/. Другий вид презентує вимову мови-джерела, наприклад: Benz (нім.) benz – Ger [bEnts].
7. У проаналізованих лексикографічних джерелах пропонується лише два акцентних типи: а) головний наголос / – – /;
б) другорядний + головний наголоси /% –  –/. Коли ж альтернативний варіант вимови вiдрiзняється в акцентній структурі,
повна вимова слова не подається, наприклад: parfait (фр.) /%pA:feI, -- || pA:rfeI/.
Перелiченi характеристики наведених лексикографічних джерел свiдчать про різнобічну інформацію щодо відтворення вимовних варіантів у комунікації; суспільне схвалення та визнання відповідного варіанту нормативним. Разом з тим,
не слiд сприймати норму вимови як набір суворих правил, якi є сталими i незмiнними. Вона є досить динамiчною, тому з
плином часу може змiнюватися.
Отже, вивчаючи англійську мову за межами мовного середовища, мовець часто має справу з кодифiкованою нормою
вимови, яка пропонується у спеціалізованих словниках англійської вимови. При цьому зважаючи на основний варіант
вимови, необхiдно зважати й на її альтернативнi форми, оскiльки вони можуть бути також достатньо вживаними. Разом
з тим, особливiсть літературної вимови полягає у тому, що поняття норми англійської вимови постiйно змінюється. Те,
що є прийнятним у певний перiод часу, може розглядатися як менш поширеним або навіть застарілим варiантом вимови
через декілька десятиліть.
Особливості актуалiзацiї британського та американського нацiональних стандартiв вимови у сучасному кiнематографi
дослiджувалися на прикладі таких фільмів i серiалiв: «House MD», «The Great War», «What a Girl Wants», «Hustle»,
«Flawless», та «LA Confidential». При цьому увага акцентувалася на нацiональних варiантах вимови, оскільки регіональні
варіанти досить часто використовуються представниками низького соціального статусу у неформальній ситуації i не слугують прикладом для наслiдування.
Проведене дослідження показало, що системні, структурні та лексико-дистрибуційні відмінності є відмінностями фонологічного рівня, які стосуються кількості, сполучуваності та лексичної дистрибуції фонем, серед яких провідне місце
в ієрархії міжваріантних відмінностей дифтонгіальної підсистеми на фонетико-фонологічному рівні належить реалізаційним та системним параметрам. У матеріалі дослідження простежується загальна тенденція дифтонгів загальноамериканської мови (General American – GA) до монофтонгізації, яка неодноразово спостерігалась в історії англійської мови і
вважається загальною константною ознакою всіх германських мов.
Варто зауважити й те, що за лексико-дистрибуційним параметром, відмінності, в основному, стосуються дифтонгів /
oU/ та /@U/, а також дифтонга /aI/ у багатоскладових словах. Необхiдно також відзначити, що специфіку розбiжностей у
дифтонгіальнiй підсистемi загальноамериканської мови (ЗА) і британському стандарті англiйської вимови можна пояснити структурним параметром: відсутністю обмежень на дистрибуцію приголосної фонеми /r/ у ЗА.
Данi аналiзу пiдтвердили твердження про те, що в обох варiантах англiйської мови є багато слів з однаковим написанням, але з рiзною вимовою. Цi слова свiдчать про рiзне складоутворення та вiдмiнну вимову афiксiв. Вони збагачують
обидва вимовнi стандарти і роблять їх неоднорiдними. Проте до цих прикладiв варто ставитися обачно, оскільки вони не
пiдпорядкованi певним правилам, а пов’язанi з історичним розвитком мови.
Не менш важливим є й те, що американці, на вiдмiну вiд британців, зберiгають оригiнальне звучання запозичених
франкомовних лексем. Відмінності у системi наголосу на рiвнi висловлювань полягають у тому, що ядернi склади окре-
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мих сталих виразiв в обох стандартах також різняться. Американську англійську часто називають недбалою (casual) мовою, а британський варіант є більш скрупульозним (particular). Щодо мовцiв загальноприйнятої вимови, то у багатоскладових словах вони часто редукують або опускають склади. Викладене дає пiдстави вважати, що цi та iншi вiдмiнностi
надають обидвом варiантам англiйської вимови типового звучання i роблять їх унiкальними.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження свiдчить про те, що сучасна англійська
є досить неоднорідною i далекою від класичної англійської мови, що існувала декілька століть тому. При цьому фонетичний рiвень мови найбiльше пiддається рiзноманiтним змiнам. Аналiз численних прикладів, вiдiбраних iз британських
й американських фільмів i серiалiв, вказує на те, що, на відміну від британського варіанту, американська англійська є
гнучкiшою, відкритiшою до вказаних змін. На сьогоднi це мова нового покоління без певної національності і місця проживання, вихованого на масовій культурі.
Отриманi результати дослiдження можуть бути використанi пiд час подальшого поглибленого вивчення особливостей
актуалiзацiї британської та американської вимовних норм у сучасному кiнематографi.
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ГРАМАТИЧНА АСИМІЛЯЦІЯ НОВІТНІХ АНГЛОАМЕРИКАНІЗМІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена питанню адаптації англоамериканізмів у сучасній українській мові. Актуальність теми
продиктована збільшеним інтересом до питання мовних контактів, мовних запозичень та адаптації запозичених
лексичних одиниць і словотвірних елементів у мові-реципієнті. Новизна роботи полягає в дослідженні новітніх запозичень на матеріалі Інтернет-джерел, що не отримали спеціального лінгвістичного вивчення.
Ключові слова: англоамериканізм, запозичення, мовні контакти, граматична асиміляція, мова-реципієнт.
The grammatical assimilation of the newest angloamericanisms in the Ukrainian
language of the beginning of the 21st century
The article deals with the question of the adaptation of the angloamericanisms in the modern Ukrainian language. The
urgency of this theme is dictated by growing interest in the question of language contacts, language loans and the adaptation
of the lexical units and word-formation elements in the language-recipient. The novelty of the problem consists in research of
the newest loans on the material of Internet-sources that have not got the special linguistic study.
The aim of the article is to mark the basic methods of grammatical assimilation of the angloamericanisms in the system of
Ukrainian; to describe the main grammatical categories that is acquired by them; and also to educe the influence of the loans
on the grammatical system of the language-recipient.
The cooperation between the grammatical system of language-recipient and the loans is the reciprocal process. On the
one hand, the newest angloamericanisms are conformed in Ukrainian to all traditional means of grammatical assimilation, on
the other hand, the grammatical system of Ukrainian is also conformed to the influence of the loans. In addition it is impossible
to assert that the plenty of angloamericanisms destroys the grammatical system of the Ukrainian language. The influence of
the loans is taken to appearance in the language-recipient the great number of new stems (where the part of them is underivative), but also a limit amount of word-formation affixes and analytical word-formation models.
Key words: angloamericanism, loan, language contacts, grammatical assimilation, language-recipient.
Грамматическая ассимиляция новейших англоамериканизмов в украинском
языке начала ХХІ столетия
Статья посвящена вопросу адаптации англоамериканизмов в современном украинском языке. Актуальность
темы продиктована возросшим интересом к вопросу языковых контактов, языковых заимствований, а также
адаптации заимствованных лексических единиц и словообразовательных элементов в языке-реципиенте. Новизна
работы заключается в исследовании новейших заимствований на материале Интернет-источников, не получивших
специального лингвистического изучения.
Ключевые слова: англоамериканизм, заимствование, языковые контакты, грамматическая ассимиляция, языкреципиент.

Мова кожного народу функціонує й розвивається в контексті мов світу та під впливом цього контексту. Країни та
народи перебувають у постійних взаєминах економічного, політичного, наукового та культурного характеру. Тому всі
спроби штучної ізоляції національної мови від інших мов суперечать об’єктивним законам розвитку людства та його
феномену – мови [5, с. 31].
Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, що пов’язані з інтенсивним припливом запозичень, переважно з англійської мови, закономірно отримують неоднозначні оцінки україністів: З одного боку, дослідники
відзначають певне збагачення мови, наближення за допомогою асимільованих іншомовних запозичень до світових досяг© Т. О. Лелека, 2016
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нень у суспільно-політичній, економічній, управлінській, торгівельній сферах, з іншого – виявляється перевантаження й
засмічення рідної мови чужими лексемами часто за наявності українських відповідників.
Проблемам запозичення присвятили чимало праць вітчизняні та зарубіжні дослідники (Б. Ажнюк, О. Ахманова,
В. Виноградов, Ю. Жлуктенко, О. Муромцева, І. Огієнко, О. Пономарів, В. Cамійленко, С. Семчинський, Д. Шмельов,
L. Blumfield, E. Haugen, A. Martinet, U. Weinreich та інші).
Розроблялися питання теорії запозичення, проблеми запозичення чужомовних слів в українську мову взагалі або ж
стосовно різних періодів її розвитку (В. Коломієць, Т. Линник, О. Муромцева та інші). Вивчення запозичення англоамериканімів активізувалося в українському мовознавстві лише останніми десятиріччями і переважно в окремих аспектах
(Ю. Безрукава, Л. Кислюк, О. Махньова, А. Наумовець, Н. Попова, С. Руденко та інші).
Окремо сучасний етап запозичення англоамериканізмів в українську мову досліджувався недостатньо. Втім, складні
процеси, що відбуваються в граматичній системі української мови і спричинені сучасними мовними контактами, а також
їх наслідки вимагають нових досліджень. Що визначає актуальнсть проблеми.
Метою статті є визначення впливу масового запозичення англоамериканізмів на граматичну систему української мови
початку ХХІ століття.
Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань:
– зазначити основні способи граматичної асиміляції англоамериканімів у системі української мови;
– охарактеризувати основні граматичні категорії, яких набувають англоамериканізми;
– виявити вплив запозичень на граматичну систему мови-реципієнта.
Іншомовний вплив неможливий без граматичного освоєння запозичень, наявності граматичної асиміляції, що передбачає функціонування іншомовного слова за правилами граматики приймаючої мови [3, с. 135].
Дослідники виділяють наступні способи граматичної асиміляції запозичень. 1) У більшості випадків іншомовна лексика, залежно від частиномовної приналежності, включається в певну словозмінну парадигму. Через відмінності у творенні
граматичних систем контактуючих мов відбувається переосмислення числа та роду іменників, віднесення їх до типів відміни, що існують у мові-реципієнті. Прикметники та дієслова набувають типових для приймаючої мови словотвірних та
словозмінних афіксів. 2) В окремих випадках має місце віднесення слова до іншого лексико-граматичного класу. 3) Лексикалізація також є одним зі способів граматичного засвоєння запозичень. Іншомовне словосполучення або фраза можуть
функціонувати у мові-реципієнті як одне слово. 4) Запозичення входить у словотвірну систему мови-реципієнта [1, с. 180].
Пристосування новітніх англоамериканізмів до граматичної системи української мови здійснюється згідно до механізмів граматичного засвоєння запозичень. Відомо, що у сучасній англійській мові немає категорії роду іменників, але
ті слова, які перейшли до системи української мови, отримують її. Цей процес сприяє виокремленню в них словотвірних
елементів. Так, англоамериканізм арт-шоу ‘яскрава артистична вистава’ підпадає під категорію середнього роду, як слово
шоу; хед-бой ‘старший учень, який очолює учнівську раду у чоловічій школі’ та фрешмен ‘студент першого курсу університету’ відносяться до чоловічого роду, як і слова бой та мен.
Граматично легко засвоюються та отримують категорію роду англоамериканізми, що закінчуються на -ер (наприклад,
кулер ‘мініатюрний пластиковий вентилятор на корпусі комп’ютера’ [7, с. 452], кракер ‘любитель нелегального проникнення у чужі бази даних’ [7, с. 396], біндер ‘пружинний тримач для паперу’ [7, с. 129]); -ік (наприклад, трафік ‘рух транспорту
по міській вулиці’ [7, с. 819], каланетик ‘комплекс рухливих вправ’ [7, с. 367]); -бол (наприклад, пейнтбол ‘командна гра,
стрільба зі спеціальних газових пістолетів кульками з фарбою’ [7, с. 269], трекбол ‘допоміжний пристрій для введення
інформації, що застосовується в портативних комп’ютерах [7, с. 638]) та -інг/-инг (наприклад, фейсліфтинг ‘косметична
операція для обличчя та шиї [7, с. 375], хантинг ‘активний пошук потрібного робітника’ [7, с. 394]). Серед останніх дуже багато назв видів спорту, наприклад, спідскейтинг ‘швидкісні перегони на роликових ковзанах по треку’ [7, с. 336], банджиджампінг ‘спортивно-розважальний трюк, що передбачає вільне падіння з висоти декількох десятків метрів на гумовому
страхувальному канаті’ [7, с. 48-49], футинг ‘тренувальний біг’ [7, с. 390] та інші. Рід іменника визначається відповідно до
статі об’єкту, який ним позначається. Так, до жіночого роду відносять слова, що позначають осіб жіночої статі, наприклад:
каве-гѐрл ‘фотомодель для обкладинок ілюстрованих журналів’ [7, с. 156], гѐрл-френд ‘дівчина по відношенню до молодого
чоловіка, з яким вона не є у шлюбі, але має теплі стосунки’ [7, с. 88], а бойфренд – до чоловічого роду.
Включення запозиченого іменника до категорії роду відбувається також залежно від роду його гіпероніму або синоніму, наприклад : бі-бі-ес невідм. ж.р. ‘комп’ютерна система, що приєднана до телефонних мереж’ [7, с. 84], ботл-паті
‘вечірка, на яку кожен гість приходить зі своєю пляшкою алкоголю’ [7, с. 64]. Рід інших англоамериканізмів визначається
фіналією. Так, слова хард-топ ‘дах спортивного автомобіля’ [7, с. 395], фаст-фуд ‘швидке харчування’ [7, с. 373], чикфайєр ‘запальничка’ [7, с. 513] закінчуються на твердий приголосний і відносяться до чоловічого роду без урахування
роду їх гіперонімів та синонімів. До жіночого роду відносять слова, що закінчуються на -ція, (наприклад, аффіліація
‘прагнення людини бути у суспільстві [7, с. 45], рефляція ‘збільшення кількості грошей’ [7, с. 306]) та -а (наприклад,
сіндерелла ‘переможець, чию перемогу ніхто не передбачував’ [7, с. 324], утиліта ‘обслуговуюча програма у системі програмного забезпечення з допоміжними функціями’ [7, с. 369]); на -і – до середнього роду (наприклад, інглішрі ‘англійське
громадянство’ [7, с. 143], боді ‘трикотажний жіночий одяг, що облягає тіло’ [7, с. 116-117]). До того ж, останні можуть відноситися і до чоловічого роду, і до жіночого, наприклад, сіті ‘торговельно-фінансовий центр великого міста’ [7, с. 327].
Категорія роду та закінчення запозичення визначають тип його відміни. Деякі іменники використовуються в українській
мові лише у множині, наприклад, фасилітиз ‘домашні зручності’ [7 с. 372], вайтлз ‘розміри жіночої фігури – рост, довжина
ніг, об’єм грудей, талії та інше’ [7, с. 159], що не передбачає їх належність до конкретного роду. Проте рід запозичення не
завжди можна визначити поза контекстом, і не всі словники вказують його у дефініції, наприклад, імпульс-пѐчес ‘покупка,
що здійснюється під впливом зовнішнього, ірраціонального спонукання’ [7, с. 142]. Серед таких запозичень багато термінів,
наприклад: ефішенсі ‘екон. ефективність господарської діяльності’ [7, с. 433], ескроу ‘фін. депонування у третьої особи грошової суми на ім’я іншої особи’ [7, с. 431]. Більшість новітніх англоамериканізмів-іменників належать до чоловічого роду.
Новітні англоамериканізми-прикметники асимілюються у мові-реципієнті різними шляхами. Частина з них у процесі
запозичення набуває словотвірних суфіксів, що притаманні конкретному лексико-граматичному класу у мові-реципієнті,
та включається у словотвірну парадигму: фостеровський, атрактивний, гламурний, креативний.
Інші зберігають звукову форму мови-джерела і залишаються незмінними грогі, мультимедіа, драйв-ін, лайв, елект, апту-дейт, ферст клас, інстант, ігнорант, фул-тайм, парт-тайм, нон-айрон тощо. Подібні форми прикметників не типові
для української мови. Граматична незасвоєнність останніх не заважає деяким з них активно сполучатись з питомими іменниками. Цей факт вказує на їх семантичне засвоєння, зокрема на розвиток синтаксичного компоненту в їх семантиці, що,
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як відомо, не є ознакою граматичної асиміляції. Сполучення засвоєних семантично, але незасвоєних граматично запозичень-прикметників з іменниками мови-реципієнта сприяє утворенню аналітичних синтаксичних конструкцій, наприклад,
драйв-ін кінотеатр, драйв-ін банк, фѐрст клас готель, ап-ту-дейт стиль, мультимедіа система, інстант суп, інстант
кава та інші, коли прикметник не узгоджується з іменником у роді та числі.
Більшість англоамериканізмів при переході до нової мовної системи зберігають свою приналежність до певної частини мови. Зафіксовано окремі випадки субстантивації прикметників, наприклад: іменник десктоп ‘настільний тип корпусу
системного блоку комп’ютера’ [7, c/ 108] від англійського прикметника desktop (a desktop computer) [7, p. 367] (досл. ‘настільний комп’ютер’), іменник евергрін ‘незабутня стара мелодія’ [7, с. 412] від англійського прикметника evergreen (an
evergreen singer) [7, p. 469] (досл. ‘вічнозелений співак’) тощо.
Слід відмітити деякі способи запозичення англійських складних слів та словосполучень, коли у мову-реципієнт переходить або визначуване слово (jigsaw puzzle – пазл ‘картинка-головоломка, що збирається з деталей’ [7, с. 586]; shore
split – спліт ‘дроблення нереалізованих акцій корпорації на більшу кількість акцій’ [7, с. 337]), або визначення (chat room
– чат ‘віртуальне місце зустрічі в Інтернеті’ [7, с. 406]; teaser ad – тізер ‘візуальний елемент рекламного оголошення, що
має на меті привернути до себе увагу’ [7, с. 355]; hard-core pornography – хард-кор ‘вульгарна порнографія’ [7, с. 395];
clearance-sale – кліранс ‘розпродаж за значно нижчими цінами, часто при зміні сезонного асортименту товарів‘ [3, с. 173]);
dreadlocks – дред ‘зачіска з багатьох дрібних кісок’ [7, с. 117] та інші. Англійські іменники, що виступають у якості визначення та функціонують як прикметники у мові-реципієнті, знову можуть функціонувати як іменники. До того ж, у процесі
переходу до нової мови зберігається семантика цілого словосполучення або складного слова.
В англійській мові важко провести чітку межу між словосполученням та складним словом, отже, неможливо однозначно визначити відсоток випадків лексикалізації серед новітніх англоамериканізмів. Хоча, зрозуміло що з англійської
мови запозичуються не лише однослівні еквіваленти питомих аналітичних номінацій. Наприклад, гарден паті ‘вечірка на
свіжому повітрі’, ритортен бебі ‘дитина з пробірки’, старс енд страйпс ‘зірково-смугастий прапор’, ферст флор ‘другий
поверх’ та інші. Можна стверджувати, що при цьому порушується тенденція до однослівного найменування понять як
одна з причин запозичення [6, с. 134-139]. Та подібні випадки не сприймаються як аналітизми людьми, які не володіють
англійською мовою, для яких не є зрозумілою їх внутрішня форма. Таким чином, складні слова та словосполучення, які
запозичуються, функціонують у мові-реципієнті у якості самостійних, морфологічно нерозкладних лексичних одиниць.
Наступним важливим аспектом асиміляції запозичення є його включення у словотвірну систему мови-реципієнта.
Граматична асиміляція новітніх англоамериканізмів проявляється в утворенні дериватів. Так, засвоєння англійських іменників супроводжується виникненням спільнокореневих прикметників, менше – іменників та дієслів (дигер – дигерський;
дистрибьютор – дистрибьюторський; драйвер – драйверний; Інтернет – Інтернетний, Інтернетовський; дилер – дилерський, дилерша; пейджер – пейджерний; ріелтор – ріелторський; секонд-хенд – секонд-хендовий; траст – трастовий;
файл – файловий; хакер – хакерський, хакерство тощо); від англоамериканізмів-прикметників утворюються спільнокореневі прислівники (гламурний – гламурно, креативний – креативно тощо). Великими деривативними можливостями
характеризуються сленгізми: апгрейд – апргрейдити; паті – патір; дабл – даблитися, подаблитися; гама – гамитися,
гамеза; пейджер – запейджерити, пейджерити, пейджерист; піпл – піплаки, піплиха, піпленя та інші. Різноманітність засобів утворення дериватів запозичених сленгізмів обумовлена не лише великим вибором словотвірних засобів сленгу, але
й говорить про залежність граматичної асиміляції запозичення від його лексичного засвоєння. Саме запозичені сленгізми
лексично більш засвоєні у порівнянні із запозиченнями, які поповнили інші стилістичні сфери лексики мови-реципієнта.
Багато англоамериканізмів залишаються семантично незасвоєними, хоча вони мають часткове граматичне засвоєння; їх
функціонування у мові-реципієнті не призводить до утворення спільнокореневих слів. Наприклад, драйв-ін, пейбед, боділенгвідж, калче шок, джентельменз агрімент, бріч оф проміс, скул сонг, редімейд та інші. Як відмічає Г. П. Нещименко,
сьогодні спостерігається стрімке зростання ролі непохідних слів, які не мають у мові-реципієнті структурних та семантичних асоціацій [4, с. 145-146], що поповнює словотвірну систему мови більшою кількістю непохідних основ. Словотвірна
активність лексичної системи мови-реципієнта не обмежується морфологічним засвоєнням запозичень.
Засвоєння великої кількості складних слів та словосполучень призводить до відокремлення деяких їх частин та функціонування їх як самостійних лексичних одиниць. Як говорить Л. П. Крисін, однотипні лексичні запозичення можуть утворювати у
мові-реципієнті ряди, члени яких об’єднуються спільним значенням та повторюваністю будь-якого формального елементу [3,
с. 137]. До того ж такі елементи в англійській мові є лексико-граматичними омонімами. Позиція цих слів у складі запозичених
складних слів та словосполучень говорить про їх спроможність виступати у мові-реципієнті як у якості означуваних іменників,
так і в ролі аналітичних прикметників: пор. поп-арт, відео-арт, ленд-арт, джанк-арт та арт-шоу, арт-директор; гѐрл-френд
та каве-гѐрл, гоу-гоу-гѐрл; бойфренд та хедбой. У якості самостійних лексем у мові-реципієнті такі елементи сприймаються
словотвірними афіксами та вільно сполучаються з питомою лексикою й утворюють складні слова. Раніше такими одиницями
стали відео, ретро, максі, міні, порно, шоп, шоу, мейкер тощо. Новітні англоамериканізми поповнили цей список: Віп (Віпперсона, Віп-концерт, Віп-зала, Віп-місця), веб (веб-дизайн, веб-сервіс, веб-послуги, веб-проект), євро (євроаптека, євроремонт,
евровікна, євровалюта, європартламент), Інтернет (Інтернет-стилістика, Інтернет-мовлення, Інтернет-диверсія) та інші.
Інтенсивне запозичення іншомовної лексики активізувало дію тенденції до більшої толерантності словотворення мови-реципієнта [5, c. 31]. Засвоєння лексико-граматичних омонімів, запозичених у складі складних слів, призводить до
появи та високої продуктивності аналітичних словотвірних моделей у мові-реципієнті, згідно з якими іменник з атрибутивним значенням стоїть перед іменником, при цьому у якості атрибута в них використовується не лише іншомовне, але
й питоме слово: Президент-готель, бізнес-вечеря, лідер-прогноз, чай-клуб та інші. Такі аналітичні конструкції, як відмічає
Дж. Данн, знаходяться на межі морфології та синтаксису [1, с. 180]. Використання препозитивних аналітичних конструкцій обмежено стилистично: вони виступають як засіб мовної гри для створення ефекту іншомовності [2, с. 31].
Особливості граматики української мови визначають напрямок граматичних змін, що відбуваються з англоамериканськими запозиченнями. Граматична асиміляція англійських слів пов’язана з категоріями роду, числа, з відмінюванням
іменників та прикметників та дієвідмінюванням дієслів. Як правило, слова набувають граматичних категорій мови-реципієнта та втрачають своє граматичне значення. При порівнянні двох мовних систем, що контактують, найменш серйозні
розходження між англоамериканізмами в українській мові та їх етимонами в англійській мові спостерігаються в категорії
числа, найбільші – в категорії роду. До розряду морфологічної асиміляції можна віднести процес словоскладання англійських слів. Участь запозиченої лексеми в словотворенні є ознакою найбільш успішної асиміляції.
Таким чином, взаємодія між граматичною системою мови-реципієнта та запозиченнями – процесс взаємообумовлений. З одного боку, новітні англоамериканізми піддаються в українській мові усім традиційним засобам граматичної
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асиміляції, з іншого боку, граматична система української мови також піддається впливу запозичень. Запозичення великої
кількості англоамериканізмів не руйнує граматичну систему української мови. Вплив запозичень зводиться до появи у
мові великої кількості нових основ (де частина з них – непохідні), але обмеженої кількості словотвірних афіксів та аналітичних словотвірних моделей.
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ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРАВДИ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
У статті досліджуються особливості вираження неправди у художньому дискурсі. Проаналізовано основні вербальні та невербальні засоби передачі неправдивої інформації.
Ключові слова: неправда, адресат повідомлення, вербальні та невербальні засоби комунікації.
Verbal and Non-verbal Means of Expression of Lie (based on Modern French Language)
The article deals with the peculiarities of expression of lie (falsehood) in French discourse. The basic verbal and nonverbal means of transmitting of false information were analysed. The concept of «lie» is a multifaceted phenomenon and is
used not only in science: philosophy, sociology, psychology, criminology, medicine, but also in everyday life. False statement
is a phenomenon of communication, which is the deliberate distortion of truth, and its goal is to influence the addressee of the
message. It was established that the linguistic means of false utterances are expressive vocabulary, syntactic compression,
repetitions, omission of logically necessary components, verbosity etc.
In some cases, non-verbal means are synonymous to the verbal units and can replace them in the communication process. So, non-verbal means of false statements are pauses, increasing / decreasing of the tone, loud and quick, slow and quiet
speech, changes of facial expressions, gestures; the movement of the body or its parts. Those signs indicate the emotional distress of the liar. The complex of motives can encourage people to lie. In order to meet the needs, to achieve the goal, the person
performs certain actions under external or internal conditions. One of the manifestation of falsehood can be flattering phrases
in order to influence the addressee of the message. It was explored that the phenomenon «lie» can be distinguished into active
lie (when the person intentionally distorts the truth to tell a lie), passive (when the speaker conceals a false information without telling anything), and self-deception (when a person who deceives and the recipient of the false message is one person).
Keywords: lie, addressee of the message, verbal and non-verbal means of communication.
Вербальные и невербальные средства выражения неправды (на материале современного французского языка)
В статье исследуются особенности выражения лжи в художественном дискурсе. Проанализированы основные
вербальные и невербальные средства передачи ложной информации.
Ключевые слова: ложь, адресат сообщения, вербальные и невербальные средства коммуникации.

Постановка проблеми. Поняття «неправда» є багатогранним явищем і використовується не лише в науковій сфері:
філософії, соціології, психології, криміналістиці, медицині, але й у повсякденному житті. Щодня люди приховують правду від співрозмовників, керуючись різними мотивами. Важко уявити суспільство (колектив), де панує абсолютна чесність,
тому поняття «правда» і «неправда» є умовними категоріями.
Неправдиві висловлювання – це феномен спілкування, який полягає у навмисному перекручуванні істини, метою
якого є вплив на адресата повідомлення. Неправильне трактування дійсності є вигідним для суб’єкта неправдивих висловлювань. Зазвичай, неправда викликана прагненням домогтися особистих або соціальних переваг у конкретних ситуаціях.
Характерним є те, що індивід несвідомо розцінює цю неправду як щось нестійке та тимчасове; звідси випливає тенденція
спочатку вигадувати їй нові підтвердження, а пізніше – цілком замовчувати» [4, с 270].
Проблематика неправди досліджувалася відомими психологами: П. Екманом, С. Уолтерсом, О. Ліпманом [6; 7], а також
знайшла своє відображення у працях багатьох мовознавців (А. Вежбицька, Х. Вайнріх, Дж. Лакофф, С. Плотнікова, В. Шаховський та ін.) [1; 3; 5; 8], оскільки питання лінгвістичних засобів вираження неправдивих висловлювань у процесі комунікації
та у зв’язку з ментальними процесами, є досить цікавим і дискусійним, що і зумовлює актуальність цієї наукової розвідки.
Метою дослідження є виявлення засобів, за допомогою яких мовець передає неправдиву інформацію, або ж приховує її. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) дослідити мовні засоби вираження неправди;
2) з’ясуватиособливості невербальної маніфестації неправди у французькому мовленні.
Матеріалом дослідження слугували висловлення, відібрані методом суцільної вибірки з романів сучасних французьких письменників (G. Delacourt «La liste de mes envies», A. Martin-Lugand «La vie est facile, ne t’inquiète pas»).
До лінгвістичних засобів неправдивих висловлювань варто віднести: експресивну лексику, синтаксичну компресію,
повтори, опущення логічно необхідних компонентів, багатослівність тощо. Наприклад:
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«– Merci… Et toi, comment vas-tu?
– En pleine forme!
– Abby, grondai-je. Il n’est pas rentré dans les details, mais Edward m’a dit…
– Il mériterait une bonne leçon pour ça, il n’aurait pas dû te tracasser... (Lugand, p. 94).
У цьому уривку з діалога між головною героїнею роману Діаною та літньою жінкою Аббі (її хорошою знайомою) подана неправдива інформація у експресивній репліці «En pleine forme!». Діана цікавиться здоров’ям Аббі, знаючи, що та
важкохвора, але жінка не хоче обтяжувати своїми проблемами Діану, тому не каже їй правду.
У наступному прикладі короткі репліки головної героїні, які вона промовляє неохоче і з певним роздратуванням, свідчать про неправду, а також про те, що Діана не хоче говорити на цю тему:
– Diane, tu es ailleurs depuis quelques heures…
– Tu te trompes.
– Il y a un problème aux Gens, avec Félix ?
– Absolument pas.
– Dis-moi ce qui te travaille.
Qu’il arrête ! Qu’il se taise ! Pourquoi était-il si attentionné, si perspicace ? Je ne voulais pas que ce soit lui qui fasse éclater
notre bulle. -Rien, je te promets.
Il soupira et embrassa mon cou. -Tu mens très mal. (Lugand, p. 92)
У деяких випадках невербальні засоби виступають синонімами вербальних одиниць і здатні замінювати їх у процесі
комунікації. При відмові партнеру по комунікації в отриманні повноцінної інформації / інформації як такої адресант широко використовує прийоми невербального впливу, які поділяються на екстралінгвістичні і паралінгвістичні. До екстралінгвістичних відносяться паузи, підвищення / пониження тону, гучна і швидка мова, повільна і тиха мова. Паралінгвістичні включають в себе емблеми, тобто зміна міміки, жестів; ілюстрації – руху тіла або його частин. І ті, й інші свідчать
про емоційні переживання, що відбуваються [7, с. 236–237], наприклад: – Et Abby et Jack? Ils vont bien? Là, j’étais sûre de
ne pas me tromper. Pour la première fois, il fuit mon regard. Il se gratta la barbe, s’agita légèrement et attrapa son paquet de
cigarettes dans sa poche (Lugand, p. 83).
Коли людина не хоче казати правду, вона відповідає уривчасто, робить довгі паузи, переводить розмову на іншу тему,
її голос тремтить:
– Tant mieux… et le petit garçon ? – Oh... Declan... j’ai géré, mieux que je le pensais. – Peut-être parce que tu connais son père.
– Et toute sa famille... Je ne sais pas... il est attachant... Enfin... il va encore souffrir. Abby a pris la place de sa gran-mère...
Quand elle va partir...
Ma voix flancha (Lugand, p. 188).
Комплекс мотивів може спонукати людину до повідомлення неправди. Щоб задовольнити свої потреби, досягнути
мети, суб’єкт виконує певні дії під впливом зовнішніх або внутрішніх умов. Одним із проявів неправди можуть бути
улесливі фрази, сказані не від щирого серця, з метою впливу на адресата повідомлення, наприклад: Jo, murmura-t-il à mon
oreille, je suis content que tu sois rentrée. Et voilà. Plus les mensonges sont gros, moins on les voit venir (Delacourt, p. 83). Чоловік зустрічає дружину на вокзалі, кажучи їй такі слова. Це трохи бентежить головну героїню роману Жоселін, адже вона
ніколи раніше не відчувала від свого чоловіка такий прояв ніжності. Згодом все стає на свої місця, коли вона дізнається,
що її чоловік зник, укравши у неї чек на 18 мільйонів євро, які вона виграла у лото (хоча Жоселін приховала цей випадок
від своєї сім’ї та друзів. Вона вважала, що гроші зіпсують відносини). На той момент він хотів лише завоювати схильність
своєї дружини, дізнавшись про таку велику суму: «Quand? Quand l’avait-il trouvé? Depuis quand savait-il? Était-ce déjà à
mon retour de paris, lorsqu’il vint me chercher à la gare ? Et qu’il avait murmuré à mon oreille qu’il était content que je sois
rentrée ? Était-ce avant Le Touquet ? M’y avait-il emmenée en sachant le mal qu’il allait me faire ? Prit-il ma main sur la plage
en sachant déjà qu’il allait ma trahir ? Et lorsque, en trinquant ensemble dans la salle de restaurant de l’hôtel, il fit ce voeu que
rien ne change et que tout dure, se foutait-il déjà de ma gueule ? Préparait-il son évasion de notre vie ? (Delacourt, pp. 135-136).
Неправда є також соціальною категорією через прояви в соціальних, міжособистісних стосунках. Ситуаційні фактори створюють сприятливе або несприятливе підґрунтя для виникнення неправди та її розуміння. Конкретні обставини можуть бути
неоднозначними, вони можуть сприяти виникненню серйозних моральних проблем, пов’язаних з неправдою заради порятунку.
Існують ситуації, коли неправда майже цілком зумовлена обставинами, а також такі, у яких моральна відповідальність покладається на людину. Так, героїня роману Жоселін потрапляє в такі обставини (вона виграла значну суму в лото), коли вона не може
сказати правду своїм рідним та близьким. Це її гнітить, вона перебуває увесь час у нервовому напруженні, але, на її думку, це
найкраще рішення – мовчати, оскільки від грошей лише одне зло: «Une montre en or, des diamants? […]. Un nez refait? Non. Non.
Et non. Je possédais ce que l’argent ne pouvait pas acheter mais juste détruire. Le bonheur. Mon bonheur, en tout cas» (Delacourt, p. 141).
У процесі створення висловлювання відправник використовує мовні засоби для впровадження двозначності. Двоякий
сенс помилкового висловлювання дозволяє відправнику успішно маніпулювати свідомістю одержувача і чинити на нього
бажаний для відправника вплив. Учасники комунікації здійснюють двоякість сенсу через передачу неправдивої інформації, а також через часткове або повне перетворення істинної інформації висловлювання на хибну.
Мовна поведінка людини-брехуна описана в роботі В. І. Шаховського, який довів інстинктивну здатність людини до
неправди, яку прищеплює йому і розвиває соціальне середовище [5].
У помилкових комунікативних актах адресант, використовуючи кодовані знаки мови, ставить за мету повідомити
адресату свідомо недостовірну інформацію. При цьому між інтенціальною і фінальною прагматикою одного і того ж
повідомлення у адресанта і адресата відзначається найбільша розбіжність. Метою неправди є безпосереднє або опосередковане маніпулювання адресатом: комунікативний намір мовця полягає в бажанні обманути адресата, створюючи у нього
помилкову ментальну картину. Зазвичай, людина не обманює лише з будь-якої однієї причини. Домінуючими емоціями,
які провокують неправду, є страх, відчуття безпорадності, заздрість, любов до ближніх, співчуття, обманюють також з
почуття ввічливості. Суспільство осуджує людей, які говорять неправду, адже правдивість – моральна якість, що характеризує людину, яка прийняла за правило говорити істину, не приховувати від інших людей і самого себе дійсний стан
речей. Правдивість безпосередньо випливає з етичного поняття совісті і складає елемент гідності людини.
Але разом з тим, дуже часто трапляється, що люди, які оприлюднюють усі власні думки, є досить проблемними для
суспільства. Можливо тому, що не всі хочуть чути ту гірку правду, а надають перевагу «солодкій» брехні.
Досліджуючи феномен неправди, можна виділити активну неправду (коли людина умисне перекручує істину, щоб
повідомити брехню), пасивну (коли мовець замовчує неправдиву інформацію, не повідомляючи нічого), а також само-
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обман (коли людина, яка обманює, і та, яку обманюють, є однією особою. Це свого роду внутрішні протиріччя людини,
її психологічний самозахист), наприклад: «On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. [...]. Je sais
tout ça (Delacourt, p. 15); «Je ferme alors les yeux et je me déshabille doucement, comme personne ne m’a jamais déshabillée.
[...]. Je regarde mon corps, mes yeux noirs......et je me trouve belle et je vous jure qu’à cet instant, je suis belle, très belle même »
(Delacourt, p, 16). Vous voyez, on se ment toujours. Parce que l’amour ne résisterait pas à la vérité (Delacourt, p. 17). Героїня
роману Жоселін не відчуває себе красунею, оскільки вважає, що вона не має гарної фігури та граціозності. Але їй так
хочеться бути гарною і стрункою, щоб її чоловік помітив цю красу. Чи гроші, які вона виграла, здатні допомогти їй у
цьому? Вона не може сказати про це навіть своїм близьким подругам: Si j’avais de l’argent, ajoute Françoise, je plaquerais
tout, comme ça, du jour au lendemain. Et toi, Jo ? Je serais belle et mince et plus personne ne me mentirait, pas même moi. Mais
je ne répons rien, je me contente de sourire aux jolies jumelles. De mentir » (Delacourt, p. 25).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізований матеріал дає можливість зробити висновок, що
концепт «неправда» не є індивідуальною особливістю будь-якої мови або будь-якої національності, це загальнолюдський
концепт. Так само він не обмежений: віковими категоріями, соціальним становищем, матеріальним достатком, професіями, віросповіданням, статтю. Феномен «неправда» знаходиться на перетині багатьох наук, тому врахування усіх чинників
дозволить детально розкрити всі прояви неправди у процесі комунікації.
Отримані результати дослідження можуть віднайти використання для подальшої наукової розробки проблематики неправдивих висловлень, зокрема: висвітлення специфіки формування неправди у різних типах дискурсу, вивчення суб’єкта
неправди як мовної особистості та розгляд розподілу влади між учасниками комунікативної ситуації неправди.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВИ НІМЕЦЬКИХ КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ
Статтю присвячено дослідженню асоціативно-символічних значень різнорівневих мовних одиниць на матеріалі
поетичних текстів колискових пісень сучасної німецької мови. Основний зміст експериментального пошуку полягає
у отриманні важливих статистичних даних щодо функціонування та частоти вживання лексем на базі значущих
характеристик з метою виявлення об’єктивних співвідношень між фонемою, фонемною ознакою та змістом.
Ключові слова: звук, звукова форма, звукосимволізм, лексема, фонема.
The study of the language phonetic organization in German lullabies
The article studies associative-symbolic values of different language units on the material of modern German poetic lullabies,
which are a child’s genre and take considerable part in cultural and educational life of society. It is focused on the main problems of
semantics at the present stage of development. Much attention is given to basic experimental statistic data in relation to functioning
and frequency of the lexeme use on the base of meaningful descriptions to aim objective correlation between phoneme, phoneme
sign and substance. The experimental results are interpreted by means of such linguistic statistic method as the criterion χ2. It is
researched an interconnection between the sound form and the content of the linguistic sign. The further studies and experiments
in semantics are able to extend the use of language range and to deepen the methodology of intensive study in foreign languages.
Keywords: sound, sound form, sound symbolism, lexeme, phoneme.
Исследование фонетической организации языка немецких колыбельных песен
Статья посвящена исследованию ассоциативно-символических значений разноуровневых языковых единиц на
материале поэтических текстов колыбельных песен современного немецкого языка. Основное содержание экспериментального поиска заключается в получении важных статистических данных относительно функционирования
и частоты употребления лексем на базе значимых характеристик с целью выявления объективных соотношений
между фонемой и содержанием.
Ключевые слова: звук, звуковая форма, звукосимволизм, лексема, фонема.

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку лінгвістики називають епохою семантики, оскільки еволюція та вдосконалення мовознавчої науки характеризуються орієнтацією на людський чинник у мові, тобто на дослідження мови у нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом і духовно-практичною діяльністю людини.
Усталеною в лінгвістиці є думка про те, що звукова форма завдяки здатності звука викликати незвукові уявлення
відповідає значенню слова. Така здатність трактується значною роллю явищ і предметів у житті людини. Наприклад, не© Р. І. Мельничук, 2016
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гармонійні звуки, голоси, урбаністичні шуми, гучні удари духових і шумових інструментів, пронизливе та довготривале
гудіння працюючих побутових приладів, звуки, що продукують різні комахи, шум зброї, буревій та гуркіт грому породжують негативну оцінку; і, навпаки, високі та мелодійні звуки творять явища із позитивною оцінкою: мелодійне, приємне,
гармонічне звучання музики, акордів, співу, звуки природи, пташиний спів, дзюрчання струмка. Така оцінка протягом
певного часу міцно зафіксована у людській підсвідомості, внаслідок чого відбулося її перенесення на будь-які інші звуки,
що і підтверджується існуванням музики, змістом якої є «значущість звукової форми», тобто символічне значення звуків.
Голосні та приголосні звуки в структурі морфем, слів і речень здатні породжувати конотації, тобто брати участь у створенні позитивного чи негативного враження від спілкування.
До проблеми вивчення взаємозв’язку «звук-зміст» неодноразово звертаються в лінгвістиці та психолінгвістиці, адже
даний мовний факт є актуальним та багатогранним і завжди пробуджує великий інтерес у науковців. Оскільки цей зв’язок
проявляється у звуконаслідувальних і звукосимволічних словах, то й історія фоносемантичних ідей – це вивчення явищ
звуконаслідування та звукосимволізму.
Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Сучасні теоретики фонетичного символізму стверджують, що потенційними носіями смислу є звуки, а зв’язок між формою і змістом знакових одиниць, насамперед
слів, є не довільним, а закономірним та умотивованим. У цьому постулаті і вбачають мудрий лад мови як першооснови
всесвіту, життя. «Споконвіку було Слово... Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя
було в Нім... «, – сказано у Святому Писанні. При цьому припускають, що фонетика будь-якої мови символічно віддзеркалює навколишнє середовище тієї країни, де мова функціонує.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики наукові пошуки у галузі фоносемантики продовжують такі українські мовознавці як А.А. Калита, В.І. Кушнерик, Н.Л. Львова, О.В. Найдеш, Ю. Малиновський, Н. Усова, О.М. Холодова, Ю.В.
Юсип-Якимович та російський лінгвіст С.С. Шляхова. Теоретико-експериментальні пошуки мовознавців у цій галузі
спрямовані на встановлення спільних рис у функціонуванні фонологічних одиниць різносистемних мов (С.В. Воронін,
В.В. Левицький, В.І. Кушнерик), на з’ясування фонаційних ознак, які формують асоціативно-символічні значення (змістовність мовної форми на фонетичному рівні) у фонемах і фонестемах лексичних одиниць (Л.А. Комарницька, Н.Л. Львова, О.В. Найдеш) [8, с. 101].
Щоб більш детальніше проаналізувати багатогранне явище фоносемантизму, нами досліджуються німецькі колискові
пісні ХХ-ХХІ ст. Дана стаття має за мету встановити асоціативно-символічні властивості мовних одиниць сучасної німецької мови на фонетичному та лексичному рівнях шляхом аналізу поетичних колискових текстів.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: встановити найвищу частотність вживання досліджуваних фонем та фонемних ознак у колискових піснях; виконати статистичні розрахунки на базі значущих характеристик з метою виявлення об’єктивних співвідношень між фонемою, диференційною ознакою та змістом; інтерпретувати
одержані результати за допомогою лінгвостатистичних методів, а саме критерію χ2 і коефіцієнта взаємної спряженості
(коефіцієнта кореляції) К.
Об’єктом дослідження є 100 народних та авторських колисанок власне німецького походження.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Зробивши вибірку німецьких
колискових пісень із електронних ресурсів, можна відразу помітити, що вони посідають вагоме місце не лише як дитячий
жанр, але є значною частиною художнього, культурного і освітнього життя суспільства та частиною свідомості нації.
Якщо багаторазово вимовляти окремі звуки або словосполучення (як це відбувається у колискових піснях), знімається
психоемоційне напруження, включається тілесне регулювання оздоровчих процесів в організмі. До речі, і в наші дні цей
спосіб, перевірений віками, зберігає своє чільне місце в арсеналі оздоровчих засобів. Усі звуки, слова та фрази мають свої
коливання, свою енергію і цілющу силу [6, с. 33].
Для того, щоб дослідити фоносемантичні явища у лексемах, звернімося до лінгвостатистики та її математичних методів.
Спочатку слід зазначити, що мова є певною системною структурою, як стверджують сучасні лінгвісти, окремі підсистеми якої називають рівнями, що представлені відповідними одиницями: фонемами, лексемами, синтагмами [4, с. 28].
Оскільки одиниці кожного мовного рівня знаходяться в ієрархічній залежності між собою, то зрозуміло, що кількість
похідних слів залежить від кількості афіксів (префіксів і суфіксів) із дериваційним значенням, а кількість морфем – від
кількості фонем. Проте слід вказати на те, що кількість граматичних категорій у різних мовах не співпадає. Ці прості приклади свідчать про те, що мова характеризується відповідними якісними та кількісними ознаками [3, с. 180].
Якісний аналіз мови представляє собою категоризацію, тобто виділення визначених класів явищ, об’єднаних якісними
характеристиками. Цими явищами (характеристиками) можуть бути, як вказано вище, такі одиниці: фонеми, морфеми,
лексеми, граматичні категорії, граматичні способи (афіксація, редуплікація і т.д.), види слів (діалектизми, архаїзми, неологізми, вульгаризми і т.д.), види речень (складні, прості). Проте будь-яка категоризація (якісний аналіз) тісно пов’язана із
квантифікацією (кількісний аналіз). Аналізуючи мовні категорії, ми говоримо про те, що у німецькій мові, на відміну від
української, є лише 4 відмінки, а не 7, а у російській – 6. Тому немає ніякого сумніву у тому, що мова, поряд із якісними
властивостями, володіє ще і кількісними.
Усі лексеми із досліджуваних нами колисанок транскрибувались, підраховувалась кількість голосних і приголосних
фонем і за допомогою критерію χ2 весь досліджуваний лексичний масив був обчислений на частоту вживання фонем у
німецьких пісенних текстах.
Розрахунок критерію хі-квадрат проводиться за формулою:
χ2 = Σ,
де χ – фактично очікувана величина, Σ – теоретично очікувана величина [5, с. 69].
Ми використовуємо такі допоміжні статистичні поняття при користуванні, як рівень значущості «Р» і кількість ступенів вільності.
Так, рівень значущості дозволяє судити про ступінь достовірності отримуваних у результаті розрахунків величин. Коли
явище встановлено з рівнем значущості Р = 0,05 (якщо величина суми хі-квадрат менша, ніж 3,84 при df = 1 і Р < 0,05), це означає, що випадкове відхилення від отриманих результатів складає 0,05 або, іншими словами, можливість помилки дорівнює
5%. Отже, певним рівням значущості відповідають певні значення ймовірності. При ймовірності 99,9% рівень значущості Р =
0,001, при імовірності 99% рівень імовірності Р = 0,01 (якщо величина суми хі-квадрат менша, ніж 6,63 при Р = 0,01).
При статистичній обробці матеріалу прийнято вважати, що 5 %-й рівень значущості (Р = 0,05) є мінімальним для того,
щоб розглядати отримані величини як достовірні. Природно, що з підвищенням вимог до достовірності результатів підвищується й рівень значущості. Вказану величину визначають за спеціальними статистичними таблицями [8, с. 15].
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Необхідно підкреслити, що сам хі-квадрат є лише показником наявності чи відсутності зв’язку, а як міру зв’язку використовують коефіцієнт взаємної спряженості – К, або, як його ще називають, «коефіцієнт Чупрова». Величину цього
коефіцієнта знаходять за формулою:
,
К=
де К – коефіцієнт взаємної спряженості, N – сума частот у вихідній таблиці, χ2 – величина хі-квадрата, df – кількість
ступенів вільності. Величини коефіцієнта К коливаються від 0 до 1. Зазначимо, що при вирахуванні однотипних коефіцієнтів, коли величини N та df ідентичні для всіх таблиць, як умовну міру зв’язку можна допустити величину 1.
Використовуючи квантитативний метод у досліджуваних лексемах, треба зупинитися на тому, що у німецьких колискових домінують такі голосні фонеми: довгий [ʊ:] та короткий губний [ʊ] заднього ряду, високого підняття при χ2=12,695
і χ2=9,222, негубний редукований [ǝ] середнього ряду, середнього підняття при χ2=10,050, дифтонг [аі] при χ2=11,985, негубний [ɐ] при χ2=8,180, негубний [ε] переднього ряду, середнього підняття при χ2=7,016, негубний [і] переднього ряду,
високого підняття при χ2=6,726, губний [ͻ] заднього ряду, середнього підняття при χ2=5,220 та негубний [а] середнього
ряду, низького підняття при χ2=4,128. Фонеми [а:], [ε:] і [е:] мають найнижчі результати.
Високий частотний показник мають наступні приголосні фонеми: сонорний носовий передньоязиковий [n] (χ2=14,56),
сонорний увулярний [r] (χ2=12,33), шумний передньоязиковий альвеолярний [ʃ] (χ2=10,58), глухі аспірати [k] (χ2=9,390)
та [t] (χ2=7,961), сонорний губно-губний [m] (χ2=7,260), дзвінкий губно-губний [b] (χ2=5,891), глухий губно-зубний
[f] (χ2=5,226), дзвінкий задньоязиковий [g] (χ2=4,574), передньоязиковий свистячий [s] (χ2=3,940), глухий аспірат [p]
(χ2=3,815)]. Не простежується тенденція до значущої частотності у шумному передньоязиковому [d], проривному дифтонзі [kv], глотковому (фарингальному) [h], глухому губно-зубному [v], передньоязиковому свистячому [z], шумному
губно-губному дифтонзі [tʃ].
Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Необхідно визнати, що феномени спілкування між
людьми знаходяться на межі кількох наук, а їх аналіз вимагає використання методів, які сформувались у суміжних галузях знань. Кожна одиниця в системі мови володіє відповідно своєю якісною і кількісною характеристикою завдяки порівнянню з усіма іншими одиницями, функціонально значущими у цій системі. Саме тому дослідження частоти вживання
фонем у німецькій мові проводиться за допомогою ефективного використання методів квантитативної лінгвістики, таких
як хі-квадрат та коефіцієнт спряженості (кореляції).
Результати засвідчили, що на рівні системи вокалізму у колискових піснях німецької мови домінують голосні високого піднесення, переднього та заднього ряду. Консонантні фонеми, а саме губні, шумні, альвеолярні, піднебінні, сонорні
(зімкнено-проривні) переважають у досліджуваній лексиці. Вважаємо, що описана нами вище звуко-ритмічна оболонка
пісенних творів сприяє швидкому засинанню.
Варто теж наголосити на тому, що за допомогою подальших проведених досліджень і відкриттів у сфері фоносемантики ця галузь мовознавства здатна значно розширити використання мовного діапазону і поглибити методику інтенсивного
вивчення іноземних мов. Адже лінгвісти довели, що активний лексичний склад мови формується в людини після найменшої асоціації образу фонеми, морфеми чи лексеми з певними якостями навколишнього світу.
Література:

1. Алпатов В. М. История лингвистических учений : Учебн. пособие / В. М. Алпатов. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 367 с.
2. Бондарко Л. В. Основы общей фонетики / Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В Гордина. – СПб. : Изд-во Петербург. ун-та,
2000. – 156 с.
3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів]
/ М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.
4. Кушнерик В. І. Фоносемантизм у германських і слов̕ янських мовах / В. І. Кушнерик. – Чернівці : Рута, 2004. – 370 с.
5. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / В. В. Левицкий. – Черновцы : Рута, 2004. – 189 с.
6. Пинкер Стивен. Язык как инстинкт / Стивен Пинкер. – Пер. с англ. / Общ. ред. В. Д. Мазо. – М. : Едиториал УРСР, 2004. – 456 с.
7. Реформатский А. А. Введение в языковедение: учебник для вузов / А. А. Реформатский. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 536 с.
8. Сергеева Л. А. Проблемы оценочной семантики / Л. А. Сергеева. – М. : Изд-во МГОУ, 2003. – 140 с.
9. Соломоник А. Б. Язык как знаковая система / А. Б. Соломоник. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – С. 137.
10. Томаселло Майкл. Истоки человеческого общения / Майкл Томаселло. – Пер. с англ. М.В. Фаликман, Е.В. Печенковой, М.
В. Синицыной, Анны А. Кибрик, А.И. Карпухиной. – М. : Языки славянских культур, 2011. – 328 с.

УДК 811.111: 37

Т. О. Мизин,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Слова-композити в термінології підмови географії
(на матеріалі англійської мови)
У статті здійснено аналіз композитних лексем прямої та непрямої номінації географічної термінології англійської
мови. Дається дефініція композита. Приводиться класифікація критеріїв його визначення. Розглядаються шість структурних моделей складних географічних термінів. Виділяються композити з номінативним, вербальним і ад’єктивним
головним елементом. Визначено, що найпродуктивнішою є структурна модель N + N. Серед лексичних одиниць непрямої
номінації найбільш розповсюдженими географічними термінами-композитами є антропоморфні метафори.
Ключові слова: термін, композит, структурна модель, пряма та непряма номінація.
words composites in geographical terms
The article examines the phenomenon of direct and indirect compound nomination of the English language geographical
terminology. The status of compounding in the English word formation system has been determined. The definition of the term
composite is provided. The classification of the criteria of composites is put forward. It is asserted that only several features
taken together can differentiate composites from other types of terms. The article seeks to study the productivity of structural
models by means of which English geographical terms are formed. Six structural models of the geographical composites of
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the English language are singled out. Composites with nominative, verbal and adjectival elements are researched. The most
productive type of compounding is the model N + N. Models with two components are the most frequent. It is proved that
derivational composition is also characteristic of the geographical term formation. The article focuses on the main groups of
indirect compound nomination in the terminology of geography. It is concluded that geographical terminology of the English
language is greatly based on metaphor. Metaphors are classified according to the type of similarities. The most frequently
used are anthropomorphic metaphors. Composites formed by means of metonymy are not numerous.
Key words: term, composite, structural model, direct and indirect compound nomination.
Слова-композиты в терминологии подъязыка географии (На материале английского языка)
В статье проведено анализ композитных лексем прямой и непрямой номинации географической терминологии английского языка. Дается дефиниция композита. Приводится классификация критериев его определения.
Рассматриваются шесть структурных моделей сложных географических терминов. Выделяются композиты с
номинативным, вербальным и адъективным главным элементом. Определено, что самой продуктивной является
структурная модель N + N. Среди лексических единиц непрямой номинации самыми распространенными географическими терминами-композитами есть антропоморфные метафоры.
Ключевые слова: термин, композит, структурная модель, прямая и непрямая номинация.

Композитний спосіб термінотворення посів у термінологічних системах важливе місце, значно збільшивши кількість
термінів, що задовольняють спеціальним вимогам.
За нашими дослідженнями найпродуктивнішим типом творення географічних термінів англійської мови є афіксація
(48%), найменш продуктивним – конверсія (4%). Словоскладання, в результаті чого утворюються складні слова або композити, є одним із найпродуктивніших способів поповнення географічного словника англійської мови (42%).
Дослідження структурних характеристик географічних термінів-композитів є актуальним з огляду на високу питому
вагу термінологічної лексики в наукових текстах та відсутністю в сучасній лінгвістиці досліджень композитів підмови
географії англійської мови.
Перед собою у цій розвідці ми ставимо за мету визначення структурних моделей термінів-композитів підмови географії, виявленні продуктивності цих моделей, класифікації композитних лексем прямої та непрямої номінації.
Об’єктом дослідження є англійські композитні лексеми як одиниці прямої та непрямої номінації в підмові географії.
Предмет– структурні особливості композитних лексем.
Матеріалом дослідження слугували 9185 термінологічних одиниць, зафіксованих у сучасних словниках географічних
термінів [2; 8; 10].
Структурні особливості термінів-композитів були об’єктом дослідження у розвідках українських і зарубіжних мовознавців, зокрема О. С. Кубрякової, А. Е. Левицького, Л. Ф. Омельченко, М. М. Полюжина, Ю. А. Зацного, О. Г. Васильєвої,
І. А. Гонти, О. О. Селіванової, O. Jesperson, H. Marchand та інших.
Термін «композит» сприймають у широкому і вузькому розумінні. Широке трактування композитів полягає в розумінні їх як складних слів, утворених із двох або кількох слів, основ чи коренів, об’єднаних в одну лексичну одиницю, що
набула формально-граматичних і семантичних ознак окремого слова. У вузькому розумінні композит – це складне слово,
утворене основоскладанням [1, с. 6].
Ми, слідом за О. Селівановою, складними словами (композитами) вважаємо номінативні одиниці, які є цілісно оформленими графічно і лексико-граматично, мають дві чи більше ономасіологічні ознаки (у словотворі – твірні основи чи
корені) [6, с. 228].
Критеріїв визначення композитів є досить багато. Так, Т. М. Дубравська виділяє такі: синтаксична валентність (відсутність анафоричних зв’язків між внутрішнім компонентом композита і зовнішнім елементом); лексична цілісність; лексична природа компонентів (лексема); цілий композит є членом однієї великої лексичної категорії. Обидва компоненти
композита є вільними основами і мають специфічне значення, яке уможливлює їх окреме функціонування [4, с. 111].
Л. О. Симоненко зазначає, що терміни-композити характеризуються семантичною єдністю, адже функціонують у тісному зв’язку з системою словосполучень і є вищим способом конкретизації, оскільки об’єднання в одному слові по кілька
основ дає можливість точно характеризувати предмети, явища за кількома ознаками [7, с. 78]. Зазначимо, що семантична
єдність композитів є доволі стійкою.
P. Downing підкреслює важливість критерію наголосу при аналізі композитів [9].
Ми вважаємо цей критерій не досить надійним, оскільки в англійській мові композити можуть мати подвійний наголос.
Ще одним критерієм визначення композитів є графічний. Існує три способи їхнього написання: суцільне, роздільне,
написання через дефіс [11].
Проте оскільки композити можуть мати декілька способів написання, покладатися лише на їхнє графічне зображення
не можна. О. Селіванова пропонує такі критерії композитності: денотативний, семантичний, синтаксичної цілісності, лексико-граматичної єдності [6, с. 228–229].
На нашу думку, лише комплекс ознак може відмежувати композити від інших типів термінологічних одиниць.
Л. М. Дембовська серед способів композиції, як найпродуктивніші, виділяє такі: безафіксне словоскладання; деривативну композицію – спосіб, при якому один із компонентів є дериватом простого слова; парасинтез – утворення композита за допомогою складання основ та формантизації, при чому афікс оформлює все складне слово, не належачи одному
з компонентів; семантичну композицію; конверсію та універбацію (лексикалізацію синтаксичних конструкцій) [3, с. 6].
Аналіз нашого матеріалу підтвердив, що найчастотнішим є безафіксне словоскладання. За природою головних компонентів виділяються композити з номінативним, вербальним, ад’єктивним, адвербіальним головним елементом. Оскільки
в англійській мові слово може належати до більш ніж однієї категорії, такі класифікації є досить проблематичними. Наприклад, лексема fair (fairway – головний судноплавний шлях, фарватер) може бути як прикметником, так і іменником.
У таких випадках ми застосовуємо два критерії: правила граматичної й лексичної сполучуваності в англійській мові та
критерій частотності. Одиниця, яке має більше значень вважається головною.
Ми виділили шість структурних моделей складних географічних термінів:
1) N + N (49%): ebb-tide (відплив), landmark (земельна позначка);
2) Adj. + N (27%): highland (височина), high-water (приплив);
3) Adv + N (16%): outfield (зовнішнє поле), outport (аванпорт);
4) V + Adv (4%): layout (план вулиць міста);
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5) V + V (3%): freeze-thaw (вивітрювання гірських порід, що відбувається чергуванням заморожування і відтанення);
6) V + Adv + N (1%): filter-down-process (процес відфільтрування).
В англійській мові існує велика кількість композитних утворень, які можуть складатися з двох, трьох, чотирьох і більше основ,
проте іменники, утворені двома іменними основами становлять найчисленнішу групу композитів. Наше дослідження є підтвердженням думки Є. С. Ємельянової, яка стверджує, що терміни-композити 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 [5, с. 94].
Найпродуктивнішою моделлю утворення географічних термінів- композитів є двокомпонентна структурна модель N
+ N, за якою утворюється абсолютна більшість таких термінів. Другою за частотою є структурна модель Adj. + N. У результаті такого складання лексема стає іменником, адже композити переважно набувають морфологічних ознак другого
компонента. Як бачимо, переважна більшість складних слів представлена безафіксним словоскладанням.
Нами зафіксовані випадки деривативної композиції, способу, при якому один із компонентів є дериватом простого
слова: аgro-silvo-pastoral (агролісопасовицький), geomagnetism (магнітне поле планети).
Продуктивним засобом збагачення словникового складу мови є розвиток переносних значень на основі метафоричного
вживання. Географічна термінологія не є винятком. Терміни-метафори є невід’ємною частиною наукових текстів. За нашими спостереженнями, їхня кількість складає майже 20% від загальної кількості термінів, які обслуговують галузь географії.
Наше дослідження показує, що найбільш розповсюдженими серед географічних термінологічних одиниць є антропоморфні метафори: river arm (рукав), river mouth (гирло ріки), solifluction mantle (мантія). Вони складають 38,3% серед усіх
термінів-метафор, галузі, що розглядається.
Метафори, які ґрунтуються на безумовній аналогії можуть виникати і за зовнішньою подібністю: river terrace (тераса
ріки), earth’s crust (літосфера), green belt (зелена зона). Вони складають 24,6%.
Номінації, пов’язані зі схожістю розміщення складають іншу концептуально значиму групу (13,8%): deep-sea floor
(глибоководне морське дно), river bed (русло ріки).
9,6% композитів утворені за співвіднесенням форми й змісту: ox-bow lake (озеро в формі дуги, утворене в місці, де
вигин ріки відділяється від неї), bedrock (бедрок, корінна підстильна порода, ґрунт – залягання), firn field (зернистий лід).
Схожість характеристик також є основою для утворення термінів-метафор: bogburst (зсув торф’яників). Вони складають 9,2%. На умовній аналогії ґрунтуються такі терміни-метафори, як standing wave (стояча хвиля). Їхня доля серед інших
термінів-метафор складає 4,5%. Другий за частотністю тип зміни значення слова, метонімія, полягає в зміні значення за
суміжністю, у регулярному чи оказіональному перенесенні назви з одного класу об’єктів на інший клас. Це перенесення
може обумовлюватися просторовими, темпоральними, інструментальними, функціональними та іншими зв’язками.
Особлива група метонімії, зафіксована в географічних словниках, представлена типом формування власних назв від
загальних іменників в основному в топоніміці: the Highlands (північна та північно-західна частина Шотландії).
Терміни-композити, утворені за допомогою метонімії складають 3%. Отже, в результаті дослідження, ми прийшли до
висновку, що композитна номінація є одним із найпродуктивніших засобів поповнення словникового складу англійської
мови. Результати нашого дослідження доповнили дані про продуктивність моделей термінів-композитів. Аналіз матеріалу
дослідження дозволив виділити шість структурних моделей складних географічних термінів. Було доведено, що композити-географічні терміни можуть утворюватися як внаслідок прямої, так і непрямої номінації.
В одному дослідженні неможливо охопити увесь спектр питань, пов’язаних із вивченням композитної номінації англійської мови. Вважаємо перспективним встановлення закономірностей системи композиції у діахронії; виявлення особливостей функціонування композитних лексем.
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ТВАРИННИЙ ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОД УКРАЇНЦІВ У ТРОПАХ ОСІ ПСЕВДОТОТОЖНОСТІ
(В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ І. КАЛИНЦЯ)
Стаття присвячена дослідженню мовної об’єктивації тваринного етнокультурного коду у тропеїчній системі
І. Калинця. Встановлено, що частіше міфопоетичні смисли у структурі тропів реалізують такі фауноніми, як ворона,
одуд, сокіл, кінь, корова, вівці, змій, гаддя, метелики, представлені насамперед у метафорах, порівняннях та епітетах.
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Ключові слова: троп, псевдототожність, етнокультурний код, фаунонім, поетична творчість.
Ukrainian animal ethnocultural code in the tropes of pseudoidentity (in poetry by
I. Kalynets)
In the article we analyze the representation of animal ethnocultural code in the tropes of pseudoidentity in I. Kalynets’ poetry. Poetic texts of collections «Imprisoned Muza» and «Awakened Muza» were the material to study. It was established that
mostly such lexemes as crow, hoopoe, falcon (names of birds); horse, cow, sheep (names of animals); snake, serpent (names
of reptiles); butterfly (names of insect) have ethnocultural meaning. In Ukrainian mithopoetic picture of the world all of them
are polysemantic and objectify different ethnocultural meanings. Tropes, embodying the animal code, objectify ancient beliefs
about the animals associated with the universe, ethnosemantics of animal names mentioned in lingvoculture, animistic ideas
about animals etc. It was found that as an element of the composition of tropes in poetic texts of I. Kalynets language units that
identify animals are used both in the position of the subject of comprehension and the object of comparison.
Key words: trope, pseudoidentity, ethnocultural code, faunonim, poetry.
Животный этнокультурный код украинцев в тропах оси псевдотождества (в поэтических произведениях И. Калинца)
Статья посвячена исследованию языковой объективации животного этнокультурного кода в тропеической
системе И. Калинца. Установлено, что чаще мифопоэтические смыслы в структуре тропов реализуют такие фаунонимы, как ворона, удод, сокол, лошадь, корова, овцы, змей, змея, бабочки, представленные прежде всего в метафорах, сравнениях, эпитетах.
Ключевые слова: троп, псевдотождество, этнокультурный код, фауноним, поэтическое творчество.

Вивчення особливостей мовної об’єктивації культурного простору, релевантного для тієї чи іншої етнокультурної спільноти, є одним із пріоритетних векторів дослідження лінгвістичного матеріалу в межах антропоцентричної парадигми. Мовознавче дослідження текстів на предмет кореляції понять мова – етнічна культура апелює до етнічної пам’яті народу відповідно
до його соціально-історичного та духовного розвитку як у діахронному аспекті, так і на конкретному синхронному зрізі.
В останні десятиліття особливо активізувалися наукові зацікавлення, пов’язані з характеристикою системи поетичних
тропів як вербалізаторів національно-культурної свідомості (В. А. Маслова, В. Н. Телія, Е. Е. Юрков). В україністиці інтерес до подібної проблематики розвивають праці І. О. Голубовської, С. Я. Єрмоленко, В. В. Жайворонка, М. В. Жуйкової,
В. І. Кононенка, Л. В. Кравець, А. К. Мойсієнка, Т. В. Охріменко, Н. В. Слухай, Н. М. Сологуб, О. С. Таран та ін.
Метою статті є проаналізувати особливості мовної репрезентації тваринного етнокультурного коду у тропах осі псевдототожності в поетичних текстах І. Калинця. Матеріалом дослідження послужили збірки письменника «Пробуджена
муза» та «Невольнича муза».
Тваринний (фаунонімічний) код тропеїчні одиниці в поетиконі І. Калинця втілюють насамперед через орнітоніми та
похідні від них (птахи, вороння, ворона, півень, одуд голубино, соколо, пишнопаво), а також через назви звірів (кажан, віл,
кінь, корова, вівці, буй-тур), рідше – плазунів (гаддя, змія, змій), комах (метелики, бджола).
Відгомін міфологічних уявлень про вирій як «давню назву раю, де росте світове Дерево життя, у верхів’ї якого живуть
птахи і душі померлих» [1, с. 67] демонструє порівняння людей із птахами, вжите для змалювання картини смерті: Потахне світ наш, гей, потахне, / по собі не полише й крихт / – і ми відлинемо, як птахи, / хоча без крил, хоча без крил [4, с. 249].
У метафорі Далека музика очей / спурхнула ніжно, голубино... [4, с. 23] поет обігрує тичинівське зіставлення очей із
музикою (Я Ваші очі пам’ятаю, / Як музику, як спів), ускладнюючи псевдототожність очі – музика прислівником голубино
із семою «вірно, віддано, любляче», що ретранслює етнокультурне значення лексеми голуб – «символ щирого, ніжного
кохання» [3, с.142].
Використовуючи порівняння вороння, як половці (вороння, як половці, чатувало на м’ясо сире [4, с. 26]), автор актуалізує етноміфологічні смисли, пов’язані з давніми уявленнями про цих птахів як «уособлення смерті, лиха і недобрих
сил» [9, 2011]; нечистих птахів, пов’язаних зі світом мертвих [3, с. 115]. Сакральна ситуація смерті об’єктивується також
у таких контекстах: Стала мати перед місто – три вежі вгорі зависло: / в одній вежі – попіл лежить, / в другій вежі –
жона плаче, / в третій вежі – ворон кряче [5, с. 135].
Лексема півень як компонент фразеологізму пустити півня зі значенням «підпалити, влаштувати пожежу» [3, с. 452]
об’єктивується в розгорнутій метафорі Бувало пустимо півня під Холодного безсмертя, / лопоче з полотна на полотно
червоний... [4, с. 95].
Орнітонім одуд, реалізований у порівнянні мистець, як одуд, як і в народних віруваннях, є негативно конотованим і
забезпечує створення саркастичного образу поета: З мансарди замшілої мистець, як одуд, визирає: / що його ще на полоті
нині вдати? [4, с. 95].
У народних піснях сокіл виступає символом козака [3, с. 560]. Цим мотивується псевдототожність сокіл – чоловік,
представлена у досліджуваних творах: Як ся маєш лицарю? / Як ся маєш соколю? [5, с. 129]. Традиційні для української
етнічної картини світу псевдототожності пава – дівчина, сокіл – хлопець автор по-своєму втілює в розгорнутій метафорі
На околі водять коло / пишнопаво і соколо [5, с. 130].
Продуктивними є моделі тропів із лексемою крила та похідними від неї, які дослідники пов’язують з їх автономним
існуванням у міфології, фольклорі, різних видах мистецтва [6, с. 143]. Як «солярний символ, що означає божество, духовну природу, дію, силу волі, силу розуму, швидкість, оберіг, всеосяжність, здатність виходити за межі реального світу»
[1, с. 254], крила часто проектуються на духовний світ людини, профілюючи возвеличення, піднесення: обтяти крила
жіночості / крило материнства [5, с. 197]. Значення лексеми крила «сила, що виходить за межі людських можливостей»
реалізується в контексті: Хоч Бог, що оставсь за дверима, / шкодує нам пари крил. / Та віримо: ангел незримо / обереже
нас від кривд [4, с. 247]. Знижене емоційне забарвлення супроводжує іменник крильце в іронічному контексті: битися
крильцем / у груди / і ми люди / без нас вітру б / не було [4, с. 307].
Компонентами тропів нерідко виступають фауноніми кінь, корова, вівці, кажан. Так, однією зі складових образу козака, вибудуваного у циклі «Лицарія» (збірка «Міт про козака Мамая»), є образ коня. Побудова однойменного вірша – це
мовлення від першої особи, що відповідає фольклорній традиції персоніфікувати цю тварину. Зазначимо також, що в
етнічній картині світу українців усталився стійкий асоціативний комплекс козак – кінь. Реалізуючись у позиції суб’єкта
осмислення, зоонім кінь реалізує фольклорне значення «вірний друг козака, побратим»: а я кінь- скакань / зі-сідла-нескинь / у біді-не-кинь; за плечима постою / під баскою грою / заіржу як почую / чужаницю чужую [5, с. 333-334]. Загалом
більшість творів у збірці «Міт про козака Мамая» характеризується іронічним забарвленням. У такий спосіб автор акцентує увагу на такій рисі характеру українців, як почуття гумору. Іронію, засвідчену метаморфозою, демонструє контекст:
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глянь у ліве вухо / з ледаща зухом / глянь у праве / з каправого бравим / одним зухом [5, с. 333].
Волелюбність вважають однією з основних ознак українського етнопсихотипу. Можливо, тому в українській мовній
картині світу існує усталений асоціативний зв’язок воля – степ, воля – поле, воля – козак. Метафора воля скаче у полі [5, с.
356] демонструє етнокультурне осмислення образу волі шляхом її ототожнення з конем. Актуальною семою в семантичній структурі відповідного зооніма є «вільний».
Через епітет вороний автор зосереджує увагу не стільки на колористичній ознаці, скільки на анімальній, зважаючи на
те, що він давно узвичаївся в ліричних текстах і уже «не сприймається як барва, а є невід’ємною частиною народнопоетичного зоообразу» [7, с. 36]: наш коник шаблю відридав / край вороного поля [5, с. 222]. Словосполучення вороне поле
апелює до народнопоетичного образу козака на коні в широкому полі. Образ вітру вороного об’єктивується в метафорі А
вітер вороний сурмив / над сніговим сумним сувоєм [4, с.23].
У поезії І. Калинця експлікується також образ білого коня, який у міфології виступав разом із богом сонця та вказував
на його войовниче значення як світлої істоти, що бореться з темрявою [2, с. 20]: куряча пам’ять у містечка / забуло воно
про білого коня / чи може ніколи не було / білого коня у нього [4, с. 167].
Ретраслятором етноміфологічного тваринного коду виступає також розгорнута метафора із зоонімом корова в позиції
об’єкта зіставлення: обродилася кислиця тучна корова / на майдані посеред міста / ратицями вгрузла / попасає бруківку /
доять її зелене молоко / разом з листям / надвечір одна стромовина / чорна зболена дійка / а вранці поворітьма дійна / ще
кисліші кислички / споживають городяни щедроти / щедрістю не нахваляться [4, с. 143]. Через псевдототожність кислиця – корова виражається поняття родючості. Функція дескриптора тут базується на міфологічному тлумаченні корови як
«годувальниці Матері-Землі» [9, с. 309].
Псевдототожність хмарина – отара (інколи / пливе нею / хмарина отари [5, с. 404]), виявлена в поетиці І. Калинця,
також властива й етнічній картині світу українців, де навколишню дійсність часто осмислювали в зооморфних формах.
Ретрансляторами теріоморфного коду як різновиду тваринного є передусім метафори та порівняння: І з вуст по цілім
коридорі / червоне гаддя поповзе [4, с. 247]; чутки / сповзають з язиків як змії [4, с. 321], через які реалізується подібність
неправдивих слухів, чуток до гаддя (зміїв) та актуалізується етнокультурне розуміння відповідного зооніма як збірного
образу чогось поганого, бридкого [3, с. 125].
Відомо, що в міфопоетичній картині світу змій асоціюється із вихідними поняттями буття, зокрема першостихіями
та світовим деревом. Утіленням вогняної стихії часто вважали велетенського змія-дракона, мешканця підземних глибин,
володаря численних скарбів (які також асоціювалися з вогнем). Досліджуючи вияви вогняної природи змія, В. Пономаренко зазначає, що «він може ототожнюватися із небесним, земним або підземним вогнем. У першому випадку образ змія
виступає у зв’язку із сонячним божеством, або ж змій сам уособлює сонце» [8, с. 10-11]. Зображення вогню і червоного
заходу сонця (сонце – небесний вогонь) у вигляді змія характерне й для творів І. Калинця: не пригасити вогню / сичить як
змій / з пащі розприскує / чорні лилики [5, с. 19] або змій вечора / з-за овиду / доригує вогнем [5, с. 25].
Міфологічний світогляд пов’язує змія і з водною стихією: він інтерпретується як дух, господар водоймища або змальовується у вигляді річки [8]. Подібні етноміфологічні уявлення експлікуються в такому метафоричному контексті: ми
є напевно вічна вода / але де є той щоби зумів / вогненним мечем розтяти / звинну блакитну змію надвоє / на початок
одного закінчення іншого / на воду одних і воду других / де є Отой якого так довго шукаю / при криниці Нового Завіту [4,
с. 319]. Тут філософсько-екзистенційні проблеми осмислюються крізь призму християнського та язичницького сценаріїв.
Ключовою для тюремного, «невольничого» віршування І. Калинця дослідники вважають метафору орати метеликами. Її по-різному трактують М. Ільницький, Д. Гусар-Струк, Я. Костюків. Вважаємо, що ототожнення метеликів з волами
(а господарю / даруй в кошару / метеликів пару [5, с. 303]; це той / що забув тверезу мову людей / і пішов орати метеликами / серед зілля-журілля / де навіть волам не під силу [5, с. 304]) зумовлене насамперед відповідними етнокультурними
уявленнями, згідно з якими метелик традиційно асоціюється з душею, безсмертям [6, с. 146], а віл є символом терпіння,
важкої праці, покори [3, с. 95]. У поезії за допомогою вказаних метафор автор актуалізує думку про духовне протистояння, що вимагає незламності та сили духу.
Загалом тваринний код у досліджуваних текстах об’єктивується в численних тропах, компонентами яких виступають передусім такі фауноніми, як ворона, одуд, сокіл (орнітоніми); кінь, корова, вівці (назви тварин); змій, гаддя (номени плазунів); метелики (номінації комах) та ін. Усі вони в міфопоетичній картині світу українців є полісемантичними
й об’єктивують різні етнокультурні смисли, що зумовило їхнє широке використання у тропеїчних структурах, зокрема
метафорах, порівняннях, епітетах, представлених у поетиконі І. Калинця. Аналіз тропів, що виникають на основі різних
логічних зіставлень об’єктів позамовної дійсності, дає змогу змоделювати етнокультурну картину світу українського народу, вивчення якої належить до перспективних досліджень в сучасній лінгвістиці.
Література:

1. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.
2. Головацький Я. Ф. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія / Я. Ф. Головацький. – К., 1991. – 92 с.
3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
4. Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004. – Т. 1: Пробуджена муза. – 416 с.
5. Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004. – Т. 2: Невольнича муза. – 544 с.
6. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : [монографія] / Л. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
7. Левчук О. Колірний код фольклорного образу коня та його символічне значення в українській народній творчості / О. Левчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2009. – № 1 (2). – С. 29 – 36.
8. Пономаренко В. В. Еволюція хтонічного образу в українському фольклорі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол.
наук : спец. 09.00.12 «Українознавство» / В. В. Пономаренко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т українознавства. – К., 1999. – 19 с.
9. Українська міфологія та культурна спадщина : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів,
легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / [авт.-упор. О. Кононенко]. –
Харків : Фоліо, 2011. – 712 с.

Серія «Філологічна». Випуск 61
О. В. Найдюк,

109
УДК 811.112.2(07)

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ
(на матеріалі твору Х. Конзаліка «Гірко-солодкий сьомий рік»)
Стаття присвячена проблемі розуміння поняття іронії та вираження її через прецедентні феномени. На матеріалі твору німецької літератури виявлено та проаналізовано прецедентні феномени, з допомогою яких автор твору
створює іронічний ефект.
Ключові слова: іронія, гіперболізація, гумор, прецедентний феномен, прецедентне імʼя, прецедентна ситуація,
іронічний ефект, функція порівняння.
Precedent phenomena as a means of expressing irony (based on work of H. Konzalik
«Bitter -sweet seventh year»)
Various approaches to understanding the concept of irony are considered in this article. On the material of work of H.
Konzalik «Bitter-sweet seventh year» were identified and analyzed precedent phenomena with which the author creates an
ironic effect. To study the linguistic-stylistic irony manifestations at different levels of language it is appropriate to use division of irony according to the context: the situational and associative. Associative irony depends on the text presupposition
of a global nature, extralinguistic and intertextual presupposition. One of the ways to create irony is the use of precedent
phenomena. In this study irony is created by the effect of exaggeration, that appears as a comparison of historical events and
persons with ordinary events and people. On the examples we have demonstrated the creation of ironic effect through precedent phenomena: precedent names Caeser and Cleopatra and the precedent situation. In the analyzed fragments of novel of
H. Konzalik «Bitter-sweet seventh year» as precedent names used world-famous names Caesar and Cleopatra, which caused
no problems with decoding, just created reference to the precedent situation – transportation of Cleopatra made us search
for information in historical references. Our investigation s howed that irony is a complex multi-level phenomenon, a special
form of emotional, comical, critical attitude to reality.
Key words: irony, exaggeration, humor precedent phenomena, precedent name, precedent situation, the function of comparison.
Прецедентные феномены как средство выражения иронии (на материале произведения Х. Конзалика «Горько-сладкий седьмой год»
Статья посвящена проблеме понимания понятия иронии и выражение ее посредством прецедентных феноменов. На материале произведения немецкой литературы выявлены и проанализированы прецедентные феномены, с
помощью которых автор произведения создает иронический эффект.
Ключевые слова: ирония, гиперболизация, юмор, прецедентный феномен, прецедентное имя, прецедентная ситуация, иронический эффект, функция сравнения.

Сучасна лінгвістична парадигма приділяє особливу увагу дослідженню різних форм спілкування та явищ, які присутні в процесі комунікації. Уявити спілкування без комічного, а іронія належить саме до цього, просто неможливо.
Іронія – це складний феномен, який є одночасно категорією і мови, і мислення, що зумовило існування різного розуміння
іронії в лінгвістиці та філософії. Іронію досліджували С. И Походня [10], Н. С Болотнова [1, с. 468], О. П. Єрмакова [3],
А. Ф. Лосев [8] та інші вчені, проте проблема впливу екстралінгвістичних та психологічних факторів на процес взаємодії між людьми і надалі залишається не вирішеною. «Посилюється інтерес до іронії, як одного з важливих атрибутів
мовленнєвої поведінки, яка залежить від дотримання чи порушення певних етичних норм, індивідуальних особливостей
учасників спілкування і від специфіки ситуації взаємодії» [2, с.201], що й свідчить про актуальність даної проблематики.
Метою нашої статті є дослідження проявів іронії з допомогою прецедентних феноменів. Для досягнення поставленої
мети слід розв҆язати наступні завдання: визначити розуміння поняття «іронії»; виявити іронію в творі Х. Конзаліка «Гіркосолодкий сьомий рік»; проаналізувати іронічний ефект, створений з допомогою прецедентних феноменів.
Розуміння «іронії» змінювалось з розвитком та зміною людського суспільства. Філософський підхід древніх греків
проявився на їх розумінні іронії як філософсько-логічного прийому, у середньовіччі іронію розглядали як риторичний
прийом. ХХ століття надало іронії нового змісту, додало їй ефекту відчуженості, тобто сприйняття іронії відбувається
немов зі сторони, людина отримала можливість поглянути на світ з різних сторін, заново оцінити його і, в багатьох випадках, зробити нетрадиційні висновки. Традиційні лінгвістичні тлумачення іронії сходяться до визначення іронії як антифразису, тобто стилістичної фігури, де слово або словосполучення вживається в протилежному значенні. Проте іронію
не можна зводити лише до відношення протилежностей. Г. П. Казанськая зауважує: «Іронія як стилістичний прийом, що
базується на одночасній реалізації двох лексичних значень слова, тобто словникового і контекстуального, які є протилежними один до одного, розглядається лише як один із способів творення іронічного ефекту, під яким розуміються усі
випадки виникнення різкої невідповідності між буквальним значенням фрази, речення, всього висловлювання з їх значенням, що витікає з контексту» [5, с. 38].
Іронія як одна з форм комізму є складним системним обʼєктом, що зумовлюється як внутрішньою структурою, так і
різноманітністю сфер її функціонування. Філософсько-естетична сутність іронії полягає в тому, що вона зображує негативні явища в позитивному плані, протиставляючи таким чином ідеальне тому, що є насправді. Цим іронія схожа до інших
форм комічного – гумору та сатири. Однак вектор такого протиставлення в іронії специфічний: вона удавано зображає
ідеальне як реальне, а сатира та гумор, навпаки, удавано зображають реальне як ідеальне. Сарказм є емоційним різновидом іронії, який виражає різко негативне ставлення автора до зображуваного в тексті [6, с. 7]. О. П. Єрмакова стверджує,
іронія має багато спільного з гумором, проте функція іронії не обмежується створенням комічного ефекту. Іронія може
виражати роздратування, обурення, гіркоту, неприязнь та інші почуття, які досить далекі від бажання жартувати [3, с. 22].
І. Н. Іванова вважає, що іронія проявляє ті ознаки, які властиві тільки їй, які забезпечують їй більш високий статус у порівнянні з гумором та сатирою – пафос дистанції, погляду зверху. [4, с 144].
«Мета іронії – не смішити, не розважати, а навпаки, підкреслити усю серйозність, а іноді навіть, трагічність становища
і ситуації. Іронія в творі може відноситись до окремих персонажів; письменники часто використовують її для створення
характеру. Через іронію можна передати авторське судження про дійсність в цілому. В такому випадку принцип іронії
стає стержневим, на ньому будується повністю твір» [9]. Іронія проникає на усі рівні художнього тексту, найвищий рівень
прояву іронії – метатекстовий та інтертекстуальний [4, с. 15].
© О. В. Найдюк, 2016
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Різноманітність проявів іронії, функцій та сфер використання створила проблему вироблення єдиного критерію при
її класифікації, що й пояснює велику кількість типологій іронії. Для дослідження мовностилістичних проявів іронії на
різних мовних рівнях найдоцільнішим є застосування поділу іронії залежно від контексту, котрий необхідний для її адекватного декодування, на ситуативну та асоціативну [6, с. 8]. Асоціативна іронія реалізується не лише в лінійних контекстах, а вимагає для свого втілення вертикального контексту. Її адекватне декодування залежить від текстової пресупозиції
глобального характеру, екстралінгвістичної та інтертекстуальної пресупозицій. При сприйманні асоціативної іронії збільшується активність читача. Наявність фонових знань у реципієнта для адекватного декодування асоціативної іронії робить
її ефективним засобом інтелектуалізації мовлення [6, с. 13]. Одним із способів створення іронічного є використання прецедентних феноменів. Під прецедентними феноменами (ПФ) ми розуміємо, компонент знань, позначення та зміст якого
добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти, актуальний і використаний у когнітивному й комунікативному плані. Розуміння текстів, що містять ПФ ґрунтується на фонових й енциклопедичних знаннях адресатів. ˂…˃ Знаки
ПФ характеризуються значним інформаційним обсягом, подібні до символів. Типами ПФ є ім’я (індивідуальне ім’я відомої людини, персонажа твору, артефакту); ситуація (значима подія, яка реально відбувалася в житті етносу й цивілізації);
текст (відомий твір, актуалізований в інших текстах, повернення до якого кероване механізмами інтертекстуальності).
˂…˃ ПФ можуть мати універсальний і національно-специфічний характер (прикладом першого є світові війни, політичні
події, катаклізми; відомі цілому світові люди й герої творів, кінофільмів; твори скарбниці світової літератури тощо) [11,
с. 492–493]. До ПФ ми відносимо також прецедентні висловлювання – репродукований продукт мовленнєвої і мисленнєвої діяльності; закінчена і самодостатня одиниця,яка може бути, а може і не бути предикативною; складний знак, сума
значень компонентів якого не рівна його змісту. Семантика прецедентних висловлювань пов’язана не лише з контекстом,
ситуацією, але й фоновими знаннями мовців [7, с. 65].
Для демонстрації створення іронічного ефекту через прецедентні феномени ми обрали твір Хайнца Конзаліка «Гіркосолодкий сьомий рік» (Heinz Konsalik «Bittersüßes 7. Jahr«). Коротко щодо змісту твору: подружжя Петер та Сабіна Захер
разом сім років, Петер – успішний архітектор, заможний пан, Сабіна має усе, про що, зазвичай, мріють жінки – прикраси,
хутра, авто, відпочинок. Проте зʼявилось відчуття, що вони живуть поруч один з одним, а не разом, у кожного свої інтереси і турботи, ззовні ніби усе гаразд, але насправді wie ein Damoklesschwert über Sabine und Peter hing [1, s. 18]. Щоб
розібратись з ситуацією, Сабіна, прочитавши пораду психолога в одній з газет, пропонує поїхати на відпочинок окремо
на шість тижнів, не кажучи один одному, куди хто їде, не дзвонити і не писати. Після таких шеститижневих канікул, вони
повертаються додому і вирішують, як жити: разом чи окремо. Петер спочатку відмовляється, а потім погоджується. Проте
він не хоче, залишати свою дружину без нагляду і звертається за допомогою до свого друга адвоката Портца.
1. Dr. Portz sah das Problem ernster, als es nach außen hin den Anschein hatte. Er kratzte sich den Kopf. Männer, die sich beim
Nachdenken den Kopf kratzen, brüten große Probleme aus. Als sich Caeser nachdenklich den Kopf gekratzt hatte, so sagt man,
entschloss er sich, bei Cleopatra zu bleiben. Vielleicht wäre ein ganzer Teil Weltgeschichte anders verlaufen, wenn sich Caeser
nicht gekratzt hätte [1, s. 25].
У цьому фрагменті ми знаходимо іронічне порівняння, а саме через прецедентні імена Caeser і Cleopatra відбувається
асоціація з прецедентною ситуаціює, яка порівнюється з ситуацією цього твору.
Імператор Гай Юлій Цезар – давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник. Клеопатра
VII Філопатор – цариця Єгипту, яка отримала престол разом зі своїм братом Птолемеєм після смерті батька. Вихователь
Птолемея разом з вищими сановниками підняли в Александрії, столиці Єгипту, повстання проти Клеопатри. Вона втекла
до сусідньої Сирії. Згодом, зібравши армію, вирушила до єгипетського кордону. У Римській імперії також йшла боротьба
за владу між Юлієм Цезарем і Помпеєм. Програвши битву, останній втік до Александрії. Але сановники Єгипту, намагаючись вислужитись перед Цезарем, розправились з Помпеєм. А через три дні вони піднесли голову Помпея Цезарю,
який прибув до Александрії. Римський імператор був вражений таким подарунком і наказав негайно зупинити військові
дії і розпустити війська, а потім зʼявитись до нього для пояснень і примирення. Птолемей гірко жалівся на сестру, але
не переконав Цезаря віддати йому перевагу. Імператор хотів вислухати ще й Клеопатру. Цариця прекрасно розуміла, що
зʼявившись в Александрії, її відразу ж вбʼють. Тому вона прибула в місто вночі на рибацькому човні з відданим слугою.
Той замотав свою пані в шматок яскравої тканини, закинув тюк на плечі і благополучно добрався до покоїв Цезаря, де і
підніс дорогоцінну ношу до ніг імператора. Цезар був вражений Клеопатрою і зробив свій вибір на її користь. Наступного
дня Птолемей зрозумів, що сестра його перехитрила і захопила трон. Почалась Александрійська війна, яка тривала вісім
місяців, і отримала назву «Війна Клеопатри« після її закінчення столиця Єгипту присягнула Цезарю. Клеопатра самостійно управляла державою, спираючись на римську армію [12].
Через прецедентні імена Caeser і Cleopatra проводиться паралель між Цезарем і Клеопатрою та Петером і Сабіною,
натякаючи на те, що і Петер зробить свій вибір на користь Сабіни, як це зробив Цезар. Разом з тим іронізується ситуація з
важливістю прийняття рішень для чоловіків: Männer, die sich beim Nachdenken den Kopf kratzen, brüten große Probleme aus.
Роздумуючи над сімейною проблемою свого друга, Портц проводить порівняння з Цезарем, який, як кажуть, теж чухав
голову, приймаючи рішення: перший роздумує над долею двох людей, а другий вирішував долі держав. І, використовуючи умовний спосіб, автор, іронізуючи припускає, що й хід історії міг би змінитись, якби Цезар, не чухав голову і прийняв
інше рішення (Vielleicht wäre ein ganzer Teil Weltgeschichte anders verlaufen, wenn sich Caeser nicht gekratzt hätte). Іронія
створюється завдяки ефекту гіперболізації, який виникає через порівняння історичних подій та осіб з пересічними подіями та людьми, чухання голови та прийнятті історичних рішень.
Наступний фрагмент тексту також повʼязаний із прецедентною ситуацією Caeser і Cleopatra. Продемонструємо це на
прикладі.
2. Sabine lag auf ihrem Bett und schlief. ˂ ... ˃ ...dann zog er Sabine Sacher vom Bett, legte sie auf eine große Reisedecke
und rollte sie in die Decke ein. Er hatte sie bei Sabines Gepäck gefunden. Wie einen Seesack verschnürte er das Bündel und
hängte an oberen Bindfadenknoten ein großes Schild: ˂ Bitte nicht werfen! Wertvolles Porzellan! ˃ ... Im Hafen trug er mit einem
Gepäckträger selbst die wertvolle : ˂ Vase ˃ aufs Schiff und stellte sie sich zwischen einigen Koffern in eine Ecke.
So schaffte man einst Cleopatra zu Caesar, eingehüllt in einen Teppich, dachte Ferro zur Beruhigung. Was Caesar konnte,
kann auch Bornemeyer, wenn Männer lieben, ändern sich Zeiten nie! [1, s. 123–124].
Наведений фрагмент твору апелює до прецедентної ситуації: транспортування Клеопатри до Цезаря. Вірний слуга
Клеопатри доправив її до імператора, замотаною у шматок тканини, а у творі Х. Конзаліка «Гірко-солодкий сьомий рік»,
Борнемейєр, завданням якого було стежити за Сабіною, ніби вірний слуга, проте закоханий, у неї, привозить її у Ніцу
таким самим чином: legte sie auf eine große Reisedecke und rollte sie in die Decke ein – So schaffte man einst Cleopatra zu
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Caesar, eingehüllt in einen Teppich. В той час у Ніці перебуває Петер, вони зустрічаються на бал-маскараді, вдають, що не
впізнають одне одного, але водночасно вирішують бути разом. Прийняття такого рішення означає продовження історії
їхньої сімʼї. Рішення, яке прийняв Цезар, після зустрічі з Клеопатрою, вплинуло на розвиток історії, щонайменше, двох
імперій і двох доль: його та Клеопатри. В свою чергу Борнемейєр порівнює себе з Цезарем – Was Caesar konnte, kann auch
Bornemeyer. Іронія, як і в прикладі 1 базується на гіперболізації через порівняння: хто такий Цезар і хто такий Борнемейєр.
Слід також звернути увагу і на те, що змінюються століття і віки, а роль жінки при вирішенні питань, незалежно від їх
складності та важливості, залишається ключової.
Іронія, яка присутня в останніх реченнях твору Х. Конзаліка «Гірко-солодкий сьомий рік», виражена через фразеологізм, який теж належить до прецедентних феноменів. Продемонструємо це на прикладі.
3. «Wir sind ja verreist, Peter, Und wo sind wir?«
«Im siebenten Himmel unseres siebenten Jahres,« Peter Sacher nickte [1, s. 190].
Після повернення з шеститижневої відпустки, Петер і Сабіна «перезавантажили« свої відносини, подивились по іншому на своє подружнє життя і один на одного. Кохання витримало випробування і вони вирішили усамітнитись на своїй
віллі на березі Рейну, а на дверях зʼявилась табличка:«Bis auf weiteres verreist». Прецедентне висловлювання – фразеологізм im siebenten Himmel у контексті діалогу між Петером і Сабіною трансформується: іm siebenten Himmel sein (бути на
сьомому небі, бути на вершині блаженства, відчувати надзвичайне задоволення і безмежне щастя) – im siebenten Himmel
verreist sein (бути у відʼїзді на сьоме небі, бути у відʼїзді на вершині блаженства). Петер іронізує з ситуації шеститижневих
подорожей, підкреслюючи, що, нарешті, вони «відʼїхали« (verreist sind) туди, де були, але не помічали цього: «Im siebenten
Himmel unseres siebenten Jahres«.
Отже, як свідчить наше дослідження, іронія – складне багаторівневе явище, особлива форма емоційного, комічного,
критичного відношення до дійсності. На прикладах ми продемонстрували створення іронічного ефекту з допомогою прецедентних феноменів: прецедентних імен Caeser і Cleopatra та відповідної прецедентної ситуації, а також прецедентного
висловлювання – трансформваного фразеологізму im siebenten Himmel verreist sein. Для повного декодування прецедентних
феноменів, а відповідно й іронії, яку вони передають, реципієнту необхідні певні фонові знання. У проаналізованих нами
фрагментах твору Х. Конзаліка «Гірко-солодкий сьомий рік» у ролі прецедентних імен виступили всесвітньовідомі імена
Цезар та Клеопатра, відомий фразеологізм: бути на сьомому небі, що не викликало проблем із декодуванням, проте відсилання до прецедентної ситуації – транспортування Клеопатри, спонукало нас до пошуку інформації у історичних довідниках.
Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо у дослідженні ситуативної іронії у творах німецької художньої літератури.
Література:

1. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус / Н. С. Болотнова. – Томск : Изд-во Томского гос.
пед. университета, 2008. – 384 с.
2. Воробьева К. А. Специфика иронии среди других языковых средств комизма / К. А. Воробьева // Логический анализ языка.
Языковые механизмы комизма. – М. : Изд-во «Индрик», 2007. – С. 201–206.
3. Ермакова О. П. Ирония и её роль в жизни языка / О. П. Ермакова. – Калуга : Изд-во КГПУ, 2005. – 202 с.
4. Иванова И. Н. Ирония в поэзии русского модернизма (1890-1910годы) / И. Н. Иванова. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2006. – 422 с.
5. Казанская Г. П. Некоторые стилистические приемы создания эффекта иронии в портретных характеристиках романа
С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» / Г. П. Казанская // Вопросы стилистики английского языка. – 1980. – Вып. 155. – С. 47-52.
6. Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі. Автореф. дис. канд. філол. наук /
О. М. Калита. – К, 2006. – 23 с.
7. Красных В. В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации / В. В. Красных,
Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. – 1997. – № 3. – С. 62–75.
8. Лосев А. Ф. Ирония антическая и романтическая / А. Ф. Лосев // Эстетика и искусство. – М. : Искусство, 1966. – С. 54–84.
9. Петрова О. Г. Ирония и разные типы комического в художественном тексте. [Електронный ресурс]. – Режим доступа : www:
конференция.com.ua/pages/view/349.
10. Походня С. И. Языковые средства и виды реализации иронии / С. И. Походня. – Киев : Наукова думка, 1989. – 128 с.
11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова . – Полтава : Довкілля – К, 2006. – 716 с.
12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lovestuff.ru/lovestory/ancient/114.html.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

1. Konsalik H. Bittersüßes 7. Jahres – München, Heyne, 1979. – 190 s.

А. В. Пахаренко,

УДК 811.111’42

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДИТЯЧОЇ АВТОРИТАРНОСТІ ТА ПРИМХИ:
СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

У статті розглядаються лінгвістичні особливості прояву дитячого волевиявлення – авторитарності та примхи; аналізуються їх спільні та відмінні риси на комунікативному рівні в англомовному дитячому дискурсі у ситуації
спілкування «дитина – дитина».
Ключові слова: англомовний дитячий дискурс, авторитарність, волевиявлення, дитяче спілкування, примха.

PAKHARENKO A.V. LINGUISTIC PECULIARITIES OF CHILD AUTHORITARIANNESS AND CAPRICE:
COMMON AND DISCTINCTIVE FEATURES
The article investigates peculiarities of child will expression in the forms of authoritarianness (which is understood as
a wish of a person to secure his predominance and influence other interlocutors solely by putting pressure on them, bending
them to his will, making them act in accordance with the addressant’s wish) and caprice (viewed as an unexpected, groundless
wish; a display of psychological disbalance; a whim; a folly). The focus of the article lies in highlighting common and distinctive features on the communicative level in the English child discourse in the ‘child – child’ communicative situation. Tracing
the kinds of nonverbal components which are typical for the situations of authoritarianness and caprice and the way in which
they influence the course of communication in the English child discourse are equally of special interest to us.
Key words: English child discourse, authoritarianness, will expression, child communication, caprice.

© А. В. Пахаренко, 2016

112
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ АВТОРИТАРНОСТИ И КАПРИЗА:
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ
В статье рассматриваются лингвистические особенности проявления детского волеизъявления – авторитарности и каприза; анализируются их общие и различные черты на коммуникативном уровне в англоязычном детском
дискурсе в ситуации общения «ребёнок – ребёнок».
Ключевые слова: англоязычный детский дискурс, авторитарность, волеизъявление, детское общение, каприз.

Надзвичайно високий темп розвитку сучасного суспільства та його все більше жорстке розшарування стимулюють
інтерес дослідників до вивчення одного з притаманних йому стилів спілкування – авторитарного. Розвідки науковців у
цьому річищі зосереджувались на особливостях та проблемах спілкування дорослих комунікантів та особливостях їх волевиявлення [1; 2; 4; 7; 12; 13], яке трактується як «здійснення вольового впливу адресанта мовлення на адресата з метою
спонукати останнього до (не) виконання певних дій / (не) набуття стану, необхідних мовцеві / реципієнтові» [5].
Зважаючи на це, вважаємо актуальним зосередити нашу увагу на висвітленні специфіки дитячого волевиявлення, що
проявляється як примха і авторитарність. Їх обрано об’єктом дослідження; за предмет маємо аналіз співвідношення цих
понять, виділення спільного та відмінного між ними у процесі реалізації в англомовному дитячому дискурсі.
Зважаючи на мету роботи дослідити лінгвістичні особливості прояву дитячої авторитарності та примхи у процесі
комунікації, вважаємо доцільним надати тлумачення термінів згідно їх словникових дефініцій. Під авторитарністю розуміємо бажання утвердити свою владу та впливати на інших осіб включно шляхом вчинення тиску на співрозмовника,
підкорення його своїй волі, примусу вчиняти так, як хочеться адресанту [7]. Іншими словами, це кероване, експліковане
бажання до утвердження власної важливості, спрямоване на співрозмовника.
Авторитарність зазвичай досліджують у межах концепції авторитарної особистості, чиєю характерною рисою є бажання влади та агресивність. Поведінка такої особистості ґрунтується головним чином на твердженні, що відмінність у
статусі та владі людини, а також використання цієї влади, є необхідними елементами функціонування суспільства [13].
А. Адлер дійшов висновку, що «авторитарну особистість характеризують прагнення до зверхності й особистої влади;
характер людини формується під впливом її стилю життя, який закладається у дитинстві» [12]. Оскільки авторитарність
виникає не лише через індивідуальну схильність, але й процес взаємодії особистості із суспільством, то прагнення до главенства виникають в дитини з раннього віку, та підтримуються у повсякденному спілкуванні дорослої людини [там само].
Положення, яке займає особистість у певному оточенні, внаслідок своєї переваги над іншими завдяки матеріальним, віковим або особистісним чинникам, та яке визнається іншими комунікантами, відображається у стилі її мовлення. У дитячій
компанії авторитарних рис набувають манери спілкування найстарших або найсильніших представників:
(1) The older kids sat on the bench facing Colette Turbot like Jesus’ disciples….Grant Burch told his servant Phelps to run and
get him a peanut Yorkie and a can of Top Deck from Rhydd’s shop, yelling after him, ‘Run, I told yer!’ to impress Tom Yew. Us,
middle-rank kids, sat round the bench on the frosty ground [5, p. 6].
Свідоме авторитарне мовлення використовується як засіб впливу для досягнення певного перлокутивного ефекту, як
вербальними, так і невербальними засобами вираження [4]. Грант Берч демонструє свою владу серед підлітків – у нього є
«слуга», який визнає його авторитет та мусить виконувати накази. Утвердження своєї «могутності» у компанії експлікується за допомогою наказу, який виражено простим, непоширеним спонукальним реченням (Run), та підсилено за рахунок
категоричного егоцентрованого речення-пояснення (I told yer), яке, беручи до уваги взаємовідносини двох хлопців, не
підлягає обговоренню. Просодичний невербальний компонент (yelling after him) сприяє жаданій перлокуції – справленні
враження на своїх «рівних» друзів – Колет Тербет та Тома Юв, які знаходяться разом із ним на лавці.
Однак, у протилежність до дорослого авторитарного стилю поведінки, для дитячого частою є алогічність та невмотивованість, зумовлена особливостями лідерського характеру та сконцентрованості на власному «я» [8]. Тому доводи і
настанови адресанта можуть залишитись проігнорованими або відкинутими адресатом:
(2) ‘I’m going to call him Mickey,’ said Cory – a thousand candles behind his eyes because one small mouse would live to become his pet.
‘It may be a girl,’ said Chris, who flicked his eyes to check.
‘No! Don’t want no girl mouse-want a Mickey mouse!’
‘It’s a boy all right,’ said Chris. ‘Mickey will live and survive to eat all of our cheese,’ said the doctor [1, p. 154].
Маленький хлопчик Корі, керований власним бажанням завести собі кімнатного улюбленця, проявляє наполегливість
у протистоянні думці старшого брата. За структурою репліки, які використовує дитина, прості – стверджувальні (I’m going
to call him Mickey; Want a Mickey mouse) чи заперечні (Don’t want no girl mouse). Уживання неповних простих речень, у
яких спостерігаємо зниження мовного регістру (відсутність підмета, уживання декількох негативних конструкцій у межах
однієї клаузи) є властивим дитині, яка, на думку В.Д. Дєвкіна, не має достатньо розвиненої мовної компетенції для коректного вираження думок та оформлення мовлення відповідно ситуації [6]. Категорична відмова від прийняття до уваги переконливих аргументів старших (It may be a girl), що проявляється за допомогою емоційно забарвленої заперечної частки
No! значно підвищує ступінь категоричності слів дитини та допомагає змінити думку її співрозмовника.
При реалізації у спілкуванні авторитарних стратегій, як наприклад, авторитарного тиску, маніпулювання чи домінування
[7], увагу у висловленні зосереджує на собі сполучник or, що служить конектором для клауз у складних реченнях. Він надає
адресантові можливість логічно обґрунтувати вимогу чи наказ, а також пояснити можливі наслідки у разі їх невиконання.
5-річний хлопчик хоче, аби старша сестра взяла його із собою, коли буде залишати кімнату, в якій вони довгий час знаходились:
(3) ‘You take me out or I’m gonna kick down the walls! [1, p. 62].
У тій самій мірі вказує на причино-наслідковий зв’язок речення і сполучник and. Заміняючи собою звичайне спонукальне речення, яке відкривається стверджувальним або заперечним присудком, він утворює парну конструкцію ‘You
+ (not) verb and I/we will (not) + verb’. Хоча таке словесне оформлення власного бажання здається менш категоричним,
воно може по-різному впливати на співрозмовника – створювати ефект протекціонізму, сприяючи виявленню адресатом
скритих смислів (You tell me and I will ‘protect you’) та скороченню дистанції спілкування; або виражати погрозу, спонукаючи адресата до виконання вимог співрозмовника. Старший брат намагається випитати у молодшого, хто його ображає у
школі, а після погрожує цим хлопцям жорстокою розправою у разі невиконання його вимоги:
(4) ‘You tell me who he is,’ I said, straightening my slump-in back, ‘and I’ll sort him out’;…‘You lay a finger on my brother,’
I hissed, ‘and I’ll rip your legs off’ [4, p. 45].
На увагу заслуговує такий засіб вираження дитячої авторитарності як повтори. Повтори можуть бути представлені
реплікою, яка складається лише із одного слова, таким чином демонструючи неналаштованість мовця на кооперативно
спрямоване спілкування, не надаючи належної реакції на репліку-стимул:
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(5) ‘Do you know anything about your uncle?’ ‘No,’ said Mary. ‘Never heard your father and mother talk about him?’ ‘No,’
said Mary frowning [2, p. 18].
Поширеним явищем у дитячому мовленні є повтори простих імперативних речень, які допомагають дитині чіткіше
висловити свою точку зору та відстояти її:
(6) ‘Why don’t you put a heap of stones there and pretend it is a rockery?’ he said. «There in the middle,» and he leaned over
her to point. ‘Go away!’ cried Mary. ‘I don’t want boys. Go away!’ [2, p. 14].
Адресат може апелювати до повторів цілих клауз або цілого складного речення:
(7) Nigel’s third dart hit the rim of the board and pinged off. He snapped. ‘You’re always turning people against me!’ Red and
furious. ‘I hate you, bloody bastard!’ ‘Not a nice word, Nigel. Do you know what a bastard is, or are you parroting your playmates
in your chess club again?’‘Yes, I do, actually!’‘Yes, you know what a bastard is, or are you parroting your playmates?’‘Yes,
I know what a bastard is and you’re one!’‘So if I’m a bastard you’re saying our mother shagged another man to conceive me,
right? So you’re accusing her of playing away, are you?’ Tears brimmed in Nigel’s eyes [5, p. 37-38].
Копіювання цілого висловлення співрозмовника набуває іронічного відтінку, створює негативний емоційний фон ситуації і підкреслює домінування одного мовця над іншим.
На відміну від дитячої авторитарності, примху трактують як несподіване, нічим не обґрунтоване бажання, вияв неврівноваженості; каприз, забаганку [11]. 14-річний Крістофер облаштував для своїх 5-річних сестри і брата гойдалку на
горищі, з якого їм не можна виходити. Нагойдавшись, близнюки вдаються до істерики та вимагають піти на вулицю, хоча
їм відомо, що брат не може виконати цього бажання:
(8) The twins were seated on the swings, fanning back and forth and stirring up the dusty air, they were satisfied for, perhaps,
three minutes. Then it began. Carrie started off. ‘Take us out of here! Don’t like these swings! Don’t like in here! This is a baaad place!’
No sooner did her wails cease than Cory’s began. ‘Outside, outside, we want outside! Take us outside! Outside!’ And Carrie
added her chants to his [1, p. 40].
Забаганку дитини виражено простими реченнями директивного характеру (Take us out of here! Take us outside) та неповними заперечними реченнями (Don’t like these swings! Don’t like it here!). «Підхоплення» надзвичайно емоційної, проте
нелогічної вимоги Кері її братом-близнюком націлене додати вагомості словам та переконати старшого брата виповнити
бажання дітей. Експресивності та значущості словам дітей надає їх просодичний супровідний елемент (wailing, adding chats).
Алогічність висловлення, свавільність та незрозумілість дій мовців для інших учасників, неготовність сприймати інформацію та адекватно реагувати на ситуацію відрізняють примху у дитячому спілкуванні від авторитарного стилю комунікативної поведінки. Не бажаючи погодитись із тим фактом, що сім’я разом із 5-річними близнюками Кері та Корі вже приїхала
на станцію, звідки вони поїдуть до своєї бабусі, та має зійти з потягу, діти вдаються до істерики, пориваючись назад додому:
(9) We followed Momma’s advice and woke up the twins. We stood them on their feet and told them they would have to make an
effort to walk, tired or not. We pulled them along while they whined and complained with sniffling sobs of rebellion. ‘Don’t wanna
go where we’re going,’ sobbed a teary Carrie. Cory only wailed. ‘Don’t like walkin’ in woods when it’s dark!’ screamed Carrie,
trying to pull her tiny hand free from mine.‘I’m going home! Let me go, Cathy, let me go!’ Cory howled louder. I wanted to pick
Carrie up again but my arms were just too aching [1, p. 24-25].
Залучення невербального каналу допомагає чинити тиск на адресата [10]; кінесичні (pulling hands free) та просодичні
компоненти, а саме інтонаційне варіювання (screaming, howling loudly, sobbing), сприяють досягненню мети, яку ставить
перед собою мовець, – маніпулювати своїм співрозмовником.
Для дитячої примхи притаманне інтенсивне поєднання вербальних і невербальних компонентів, а саме сильна емоційність, яка виражається в сльозах, істериках, високих інтонаціях, переході на крик та численними рухами (мімічними
та жестовими). 11-річна Клавдія має вести за руку свого молодшого брата Кевіна зі школи, сьогодні її черга. Хлопчик
невдоволений, і хоче, щоб його віддали старшому брату Стіву:
(10) Claudia, who had been walking up ahead with Jamie, stopped short, ran back, grabbed Kevin’s hand and started retracing
her steps, pulling him along to the side and slightly behind.
‘I wanna walk with Stevie,’ Kevin cried.
‘That would be just fine with me, Kevin Brat,’ Claudia answered. ‘But today you happen to be my responsibility.’
‘Whose responsibility am I next?’ he asked.
‘Wednesday starts Steve’s turn,’ Claudia answered.
‘I wish it could be Steve’s turn every week,’ Kevin whined.
‘You just may get your wish.’
….Kevin pouted all the way home [3, p. 16].
У наведеному прикладі вагомість невербальної складової перевищує вербальну. Кевін не може протистояти своїй
старшій сестрі і вдається до своєї найбільш ефективної зброї – сліз. В основному це зумовлено тим, що дитина ще знаходиться на стадії свого становлення як мовець і відчуває потребу збільшення значущості своїх слів, та хоч якимось чином
намагається виразити свою незгоду із тим, що відбувається. Використання слів I wanna та I wish вважаємо типовим маркером вираження дитячої примхи, які у комбінації з вищенаведеними невербальними компонентами допомагають дитині
експлікувати своє бажання та досягти жаданого ефекту – змусити інших чинити на її користь. Невдоволення примхливого
бажання хлопчика знаходить відображення у його комунікативно значущому мовчанні [3] (pouted all the way home), яке
виражає його незгоду зі словами сестри.
До елементів, які зазвичай вказують на примху, належать дієслова, що виражають особисте уподобання / невподобання:
like, love, adore, hate, disgust. Наприклад, 5-річна дівчинка Кері та її брат-близнюк, сидячи за столом разом зі своїми старшими
братом Крісом та сестрою Кейті, відмовляються їсти приготовлену до Дня Подяки страву, бо та майже охолола, і вередують:
(11) ‘Cathy, what’s this lumpy and bumpy stuff that looks like Jell-O?’
‘It’s cranberry salad. The lumps are whole cranberries; the bumps are pecan nuts; and the white stuff is sour cream. And, boy,
was it good! It had bits of pineapple, too. ’
‘We don’t like lumpy-bumpy stuff.’
‘Carrie,’ said Chris, ‘I get tired of what you like and don’t like-eat!’
‘Your brother is right, Carrie. Cranberries are delicious, and so are nuts. Birds love to eat berries, and you like birds, don’t you?’
‘Birds don’t eat berries. They eat dead spiders and other bugs. We saw them, we did. They picked them out of the gutters,
and ate them without chewing! We can’t eat what birds eat.’
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‘Shut up and eat,’ said Chris, with a mouthful. Here we were with the best food (even if it was almost cold) since we’d come
upstairs to live in this hateful house, and all the twins could do was stare down at their plates, and so far hadn’t eaten a single
bite![1, p. 88].
Маленька Кері відмовляється їсти, кажучи, що їжа їй не до вподоби, таким чином дратуючи старшого брата своєю
примхливістю. Після емоційної реакції брата та доводів старшої сестри Кейті, дівчинка продовжує стояти на своєму,
переходячи до логічних міркувань для доведення своєї точки зору. Речення, які застосовує дитина, здебільшого прості
розповідні або заперечні та містять численні повтори головних членів речення (Birds don’t eat; They eat; We saw them, we
did; Birds ate; We can’t eat). У ході розмови ситуація поступово набуває ознак авторитарного спілкування, що підтверджує
логічна аргументація, до якої звертається дитина, реагуючи на вмовляння дорослого.
З огляду на проведений аналіз доходимо висновку, що примха та авторитарність подібні і перетинаються у тому, що
вони є формами волевиявлення, завжди спрямованими на співрозмовника та розрахованими на відповідну реакцію зі сторони останнього на користь мовця; характерними є прості неповні розповідні та спонукальні речення, порушення конвенційних граматичних норм, зумовлені недостатньою мовною компетенцією; обидва поняття є проявом сконцентрованості
на своїй особі, що відображається у мовленні використанням особового займенника 1-ї особи однини та множини, разом
із поєднанням дієслів want, wanna та wish.
Відмінності полягають у вищій спонтанності та незапланованості примхи, яку, на відміну від авторитарності, складно
пояснити та проаналізувати через відсутність адекватної аргументації (характерної для авторитарних маленьких мовців)
та ситуативну алогічність мовлення дитини. Високий рівень ролі невербальних компонентів комунікації, в особливості
експресивних (зведені брови, надуті губи, тупотіння ногами, плач, крик, завивання) також розрізнює окреслені поняття.
Наявність дієслів, що вказують на особисті вподобання чи невподобання, так само характеризують дитячу примху.
Перспективним вважаємо подальше дослідження лінгвістичних особливостей вираження дитячої авторитарності на
різних етапах формування мовної компетенції дитини, а також комунікативне втілення дитячої авторитарності у ситуації
«дитина – дорослий».
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Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості
Стаття має наметі дослідити конотативно-забарвлені лексичні одиниці – біблеїзми та вульгаризми – у передвиборчому дискурсі США. Біблеїзми та вульгаризми представляють собою семантичну опозицію та взаємовиключність сфер вживання. Разом з тим, саме передвиборчий дискурс США здатен продемонструвати стирання такого
чіткого розділу сфер уживання даних лексичних одиниць.
Ключові слова: біблеїзм, вульгаризм, конотація, мовна норма, передвиборчий дискурс США.
BIBLICAL EXPRESSIONS VS VULGARISMS – BAROMETER OF SOCIAL ACCOMPLISHMENT
The article deals with the research of connotatively charged lexical units in pre-election discourse of the USA. The connotatively charged lexical units to be considered are biblical expressions and vulgarisms. They present semantic opposition
and have exclusive spheres of usage. This means that the sphere characterized by the usage of biblical expressions, for example, will never approve the usage of vulgarisms. Still the very pre-election discourse of the USA is capable to absorb both
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categories that is dictated by the very features of the discourse, its characteristics and modern tendencies to simplification and
approaching to colloquial features.
The aim of the article is to prove and to approve usage of the both connotatively charged lexical units (biblical expressions
and vulgarisms) in the pre-election discourse of the USA. On the one hand, the first category (biblical expressions) shows addressant’s exclusive ability to control his speech and to present himself in the best light, to follow old traditions of the rhetoric
speech which are badly needed for a theatrical strategy. And the second category (vulgarisms), vice versa, is to show lack
of experience and self control. Still, the popularity of the pre-election discourse of the USA and contextual sense of the used
lexical units may change such a rigid division and definition.
Key words: biblical expressions, connotation, language norms, pre-election discourse of the USA, vulgarisms.
БИБЛЕИЗМЫ vs ВУЛЬГАРИЗМЫ – БАРОМЕТР СОЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ
Статья направлена на исследование коннотативно-окрашенных лексических единиц – библеизмов и вульгаризмов – в предвыборном дискурсе США. Библеизмы и вульгаризмы представляют собой семантическую оппозицию и
взаимосключительность сфер использования. Вместе с тем, именно предвыборный дискурс США способен продемонстрировать стирание четкого разделения между сферами использования данных лексических единиц.
Ключевые слова: библеизм, вульгаризм, коннотация, предвыборный дискурс США, языковая норма.

Передвиборчий дискурс становить значний інтерес для науковців з різних галузей науки, зокрема теорії мовної комунікації, психолінгвістики, аналітики та інших. У силу своєї сьогоденної значущості та поширеності у демократичному
суспільстві, він дає змогу максимально широко як у лексичному, так і граматичному та стилістичному аспектах охопити
мовний матеріал, що активно вживається у процесі комунікації. Відтак, привертає увагу значної когорти вчених, які спрямовують свою увагу на вивчення як лексичного наповнення цього дискурсу, так і принципів добору тих чи інших вербальних форм, лінгвальних та екстралінгвальних чинників: В. М. Базилєв, А. М. Баранов, В. І. Карасик, Ю. М. Караулов,
О. М. Паршина, О. О. Попова, Г. Г. Почепцов, О. І. Шейгал та іншими.
Останнім часом спостерігається пожвавлення досліджень, зорієнтованих на визначення та інтерпретацію змістовних
параметрів скриптів передвиборчого дискурсу. Ідентифікація ключових лексичних одиниць, які несуть на собі основне
комунікативне навантаження є відправною точкою для реалізації низки наукових теоретичних та практичних проблем.
Об’єктом дослідження виступають конотативно-забарвлені лексичні одиниці передвиборчого дискурсу США: біблеїзми та вульгаризми.
Предмет дослідження – смислове наповнення біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США як барометр соціальної освіченості.
Актуальність даного дослідження зумовлена підвищеною увагою сучасних лінгвістичних студій до передвиборчого
дискурсу, і безпосередньо передвиборчого дискурсу США, як взірця просування демократичних ідей та цінностей. Аналіз
лексичної складової у агітаційних виступах американських політиків сучасності має на меті вивчення смислового наповнення біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США, що дає змогу виконати наступні завдання:
– охарактеризувати виявлені біблеїзми та вульгаризми у відповідності з їх лексичними словниковими значеннями;
– з’ясувати доцільність вживання біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США;
– дослідити питання прийнятності / неприйнятності біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США.
Передвиборчий дискурс – це опосередкований певною соціокультурною традицією спосіб комунікації, заснований
на обміні, навіюванні та пропаганді певних ідей, позицій та поглядів учасників політичного життя, задля досягнення
політичних цілей, які переважно пов’язані з питаннями влади [1; 2]. Відтак, у невпинному процесі боротьби за владу
у сучасному демократичному суспільстві на перший план виходять механізми, важелі здійснення такої боротьби, які
втілюються у слові. Людина реагує на зовнішній світ у міру своєї освіченості, психологічного, емоційного стану, тобто
суб’єктивно. Саме тому політик, який прагне завоювати той чи інший електорат, має у своїх передвиборчих агітаційних
виступах відповідати потребам електорату, рівню його освіченості та запитам. Всі ці особливості відбиваються не лише в
денотативному значенні використаних лексичних одиниць, а й їх конотативному компоненті, смислі.
Почуття та емоції політичного суб’єкта суттєво впливають на створення ефективного передвиборчого дискурсу, адже
саме вони визначають специфічні суспільні ролі та функції. Саме тому, мовець в першу чергу намагається маніпулювати
почуттями широкого загалу.
Free trade can be a wonderful thing, if you have smart people, but we have people that are… stupid! [8].
Дональд Трамп у своєму агітаційному виступі вживає вульгаризм stupid, за допомогою якого вдається до нищівної
критики спеціалістів у галузі вільної торгівлі. Подібно до більшості політиків у період передвиборчої кампанії, він використовує прийом гіперболізації у змалюванні некомпетентності попередньої влади у вирішенні різноманітних питань.
Разом з тим, запропонований приклад демонструє опозицію, залучення антонімів (smart – stupid), що у свою чергу,
спрямовано не стільки на «знищення» іміджу опонента, скільки на самопрезентацію, адже «в країні ще є ті молодці, які
впораються з безладом». І зрозуміла річ, що серед таких фахівців-рятівників Д. Трамп бачить саме себе.
У такий спосіб здійснюється вдала маніпуляція, підміна фактів, презентація необхідної вигідної для адресанта інформації. Більше того, для такого кроку адресанту зовсім не потрібно залучати вузько спеціалізовану термінологію, демонструвати власні глибинні знання – лише протиставлення вульгаризму та лексеми з виключно, підкреслено позитивною
конотацією (за рахунок все того ж поєднання з вульгаризмом в одному реченні).
Передвиборчому дискурсу США властиве лексичне різнобарв’я, адже за короткий проміжок часу кандидат має максимально проявити себе та здобути прихильність широкої публіки. Очевидно, що превалюючою є професійна лексика
(економічні і політичні терміни), але політичні кандидати все більше і більше звертаються до експресивно-забарвленої
лексики, яка більш зрозуміла глядачеві і тому привертає значну увагу з боку потенційних виборців.
Поєднання біблеїзмів та вульгаризмів в рамках сьогоденних передвиборчих агітаційних виступів політиків демонструє протистояння освіченості та неуцтва, старої школи ораторського мистецтва та сучасного прагнення до простоти, до
елементів розмовності.
Зазвичай кандидати вживають біблеїзми, якщо хочуть наголосити на своєму володінні вишуканим ораторським мистецтвом, підкреслити аргументованість виступу, відповідно, компетентність та ерудованість щодо теми виступу.
I was blessed to be born in the society, where anybody can aspire to be anything [8].
Марко Рубіо, під час дискусії стосовно надання громадянства кожній особі, яка була народжена у Сполучених Штатах
Америки, вживає біблеїзм blessed, щоб засвідчити, з одного боку, власну обраність. З іншого боку, така заява слугує індикатором особистих переконань цього політичного діяча стосовно ролі США як захисника інтересів суспільства в цілому.
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У такому світлі з упевненістю можемо стверджувати, що використання у мовленні політичних кандидатів біблеїзмів
засвідчує доброзичливе ставлення до адресата, що включає постійну акцентуацію бажання добра реципієнту, адже так
прописано в самій Біблії, покликаній сіяти добро. Мета біблеїзмів – формування в уяві глядачів своїх найкращих загальнолюдських якостей: порядності, доброзичливості, щирості. Адже біблеїзми – це «слова, фразеологічні одиниці чи власні
імена, які вживаються у тексті Біблії, отже, в їх семантичну структуру під впливом контексту входять семи: зв’язок з
Богом, величність, урочистість» [4, с. 78]. А для американців Біблія носить особливий характер, адже населення США –
це представники різних національностей, які принесли з собою і свої звичаї, традиції. Саме Біблія є тим універсальним
важелем, який здатен поєднати нації. «На зразок того, як на зорі народження нової держави її засновники цитували Святе
Письмо з метою донести до своїх громадян те, що вони, вихідці з різних країн, становлять єдину державу, збудовану на
засадах рівності та демократії, сьогодні, в час могутності та зрілості Сполучених Штатів, президенти звертаються до
Біблії, щоб вселити в своїх громадян переконання, що вони рівні у своєму прагненні брати участь у політичному житті
суспільства» [4, с. 78].
Jed Bush will never take us to the promised land [8]!
Рromised land – 1. the land of Canaan, which was promised by God to Abraham and his people in the Bible; 2. a situation or
place which people have been wanting to be in because they will be safe and happy there [6].
Проаналізувавши лексичне значення біблеїзму promised land, можемо дійти висновку, що у продемонстрованому прикладі Дональд Трамп мав на увазі саме друге значення.
Найцікавіше, що апеляція до даного біблеїзму використана для створення у реципієнтів не позитивного, а негативного ставлення до зазначеного політичного кандидата – накладання образу лідера народу, який не здатний досягти пункту
призначення, на особистість Джеда Буша. Відповідно, біблеїзми не завжди покликані вибудовувати в свідомості адресата
виключно райдужні образи. Вони можуть виявитись і потужним лексико-семантичним матеріалом для дискредитації політичного опонента.
Разом з тим, для досягнення такої мети ідеальним є використання експресивної нестандартної лексики – вульгаризмів,
що вимальовують негативні, неприйнятні у суспільстві риси політичного діяча, блоку чи партії.
We have some remarkable people, and even we have our own Mr. T. (referring to Donald Trump), who doesn’t mind saying
about others – you’re fool [8]!
Майк Хаккебі під час вступної частини дебатів, яка передбачає власне представлення кандидатів, скористався можливістю і зазначив схильність свого опонента, Дональда Трампа, постійно все критикувати та часто вживати експресивнозабарвлену лексику.
Fool походить від старофранцузької мови «fol», з латини «follis» ‘bellows, windbag’,‘empty-headedperson’ та має таке
значення:
1. a person who acts unwisely or imprudently; a silly person «I felt a bit of a fool», (archaic) a person who is duped or imposed
on «he is the fool of circumstances»;
2. (historical) a jester or clown, especially one retained in a royal or noble household [5].
У фразі Майкла Хаккебі використовується вульгаризм fool саме у його першому словниковому значенні. І у даному
разі цей вульгаризм виконує основне його завдання – знищити імідж політичного опонента, наголосити на його некваліфікованості, невмінні коректно висловлювати свої думки. Більше того, якщо Дональд Трамп doesn’t mind saying about
others – you’re fool, то автор даного прикладу (Майкл Хаккебі), напевне що, не має такої хиби, він є просто «бездоганним»
оратором, за якого варто проголосувати. Вживання вульгаризму слугує для емфатичного підсилення, досягнення максимальної емоційної напруженості під час критики опонентів.
Так само як і біблеїзми, вульгаризми є контекстуально неочікуваними у передвиборчих агітаційних виступах політиків. Політик має позиціонувати себе як максимально виховану, освічену, благородну особу, яка жодним чином не зіпсована соціальними «благами». І раптом в контексті промов, обіцянок, переконань, запитів з’являються вульгаризми. З
одного боку, вони маркують рівень освіти мовця, адже у стані емоційного збудження, обмеженості у часі політики, як і
будь-яка людина, вживають лексичні одиниці із активного арсеналу [3, с. 159]. З іншого боку, залучення вульгаризмів є
елементом стратегії театральності. Політики прагнуть бути поміченими, виділитися з поміж конкурентів, а за допомогою
вульгаризмів, які вирізняються з поміж нейтральної, книжкової, термінологічної лексики, їм вдається підкорити аудиторію експресивністю свого висловлювання.
Відтак, біблеїзми допомагають політикам продемонструвати володіння вишуканим ораторським мистецтвом, підкреслити аргументованість виступу, власну компетентність та ерудованість щодо теми виступу. Натомість, вульгаризми
слугують таким собі барометром соціальної освіченості, адже переводять розмову у площину «вуличної суперечки», та
демонструють можливості активного словникового запасу мовця.
Та чи можна розглядати все так односторонньо? Наприклад, якщо повернутись до вульгаризму fool, то його цілком
впевнено можна назвати і біблеїзмом (нагадуємо, біблеїзми – це слова, фразеологічні одиниці чи власні імена, які вживаються у тексті Біблії [4, с. 78]), адже він зустрічається у Біблії:
Matthew 5:22: But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever says to
his brother, ‘You good-for-nothing,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever says, ‘You fool,’ shall be guilty enough
to go into the fiery hell [7].
З іншого боку, мовні норми на сьогоднішній день все більше тяжіють до розмовності, набуваючи її рис та характеристик, в тому числі і елементів вульгарності, просторіччя. І тут не варто забувати про прагнення політиків бути зрозумілими,
здобути підтримку електорату – а тому, їм потрібно використовувати ті лексичні, граматичні елементи, які є прийнятними, вживаними у колі їх виборців. Тільки чи можна догодити всім, якщо населення країни представляє різні прошарки
суспільства? Якій категорії виборців віддати пріоритет? Як уникнути розголосу, якщо ЗМІ фіксують все і повсякчас?
Приходимо до висновку, що і вульгаризми і біблеїзми залишаються об’єктом подальших численних лінгвістичних досліджень, відкриваючи непізнані грані як у сфері прагмалінгвістики, так і у царині когнітивної лінгвістики. Більше того,
дане дослідження наочно показує доцільність залучення міждисциплінарного підходу. Виключно лінгвістичні знання не
в змозі дати відповіді на усі питання, пов’язані з доцільністю, нагальністю вживання біблеїзмів та вульгаризмів. При
вивчені передвиборчого дискурсу США та застосуванні тих чи інших лексичних одиниць не варто нехтувати конструктивними складовими соціолінгвістики, психології, політології, культурології, історії США. Саме таке поєднання наук є
перспективою подальших досліджень.
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ПЕРИФРАЗЫ И ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНОЙ
И КОРРЕКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В статье предпринята попытка рассмотреть функции перифраз и эвфемизмов, являющихся средством экспрессивной, оценочной и корректной коммуникации в современном русскоязычном публицистическом тексте.
Ключевые слова: публицистический стиль, перифразы, эвфемизмы, эмоциональность, оценочность, корректная
коммуникация.
paraphrase and euphemisms as expressive means, correct evaluation and communication of journalistic text
Journalistic style as the most common and popular considerably stands out among the other styles to its versatility, the
broadest theme, using a variety of linguistic resources. The severity of the statements, polemical, open, direct evaluative –
traits of not only the journalistic genre, but here they are trailblazing, without them there can be journalistic work. Journalistic style serves the sphere of mass communication – journalistic text serves as a communication tool. So, before the author is
an important communicative task – to find the means to the reader. Periphrasis and euphemisms are widely used in modern
journalistic texts. They allow author to speak tactfully express thoughts properly, avoiding the rough, obscene words and
expressions in various spheres of human activity – political, economic, social and domestic, cultural and others. The presence
of periphrasis and euphemisms reveals the author’s personality, creative thinking, and sends it to assess the attitude to the
represented, makes the text expressive, emotional, helps avoid standardness. The article considers with periphrasis of two
types – original and traditional. Euphemisms are analyzed as a kind of periphrase. Highlighted and commented three groups
of euphemisms: the common, class and professional, family and household.
Keywords: journalistic style, periphrasis, euphemisms, emotionality, expressiveness, evaluative, correct communication.
перифрази та евфемізми, як засіб експресивної, оцінної й коректної комунікації у
публіцистичному тексті
У статті зроблено спробу розглянути функції перифраз та евфемізмів, що виступають засобом експресивної,
оцінної й коректної комунікації у сучасному російськомовному публіцистичному тексті.
Ключові слова: публіцистичний стиль, перифрази, евфемізми, емоційність, експресивність, оцінність, коректна
комунікація.

Современные исследователи определяют публицистический стиль как самый распространенный и востребованный.
Он существенно выделяется среди других стилей своей многофункциональностью, широчайшей тематикой, использованием разнообразных языковых средств. Публицистику называют летописью современности, так как она во всей полноте
отражает текущую историю, обращена к злободневным проблемам общества – политическим, социальным, культурным,
бытовым, философским и т. д. [2]. Как справедливо утверждает Н. С. Валгина, «публицистичность – это оценочность,
страстность, особая эмоциональность. Острота высказывания, полемичность, открытая, прямая оценочность – черты, присущие не только публицистическим жанрам, но здесь они являются стилеобразующими, без них не может быть публицистического произведения» [6, с. 139].
Публицистический стиль обслуживает сферу массовой коммуникации. Публицистический текст, в котором отчетливо
проявляется личность автора, его идейная позиция, эмоции, оценки, профессиональное умение доказывать, аргументировать и убеждать, – выступает как инструмент коммуникации. Поэтому перед автором стоит важная коммуникативная
задача – поиск средств воздействия на читателя. Причем читателя очень разного.
Газета, пожалуй, одно из наиболее массовых информационных средств. Она оперативно знакомит с произошедшими
событиями, помогает познать окружающий мир, предлагает различные точки зрения на одну и ту же проблему, представляет авторскую позицию. Сила воздействия публицистического текста во многом зависит от доверия читателя к автору;
их коммуникация происходит напрямую, непосредственно, без дополнительных инстанций.
Эмоциональность, экспрессивность, оценочность – неотъемлемые свойства публицистического текста, помогающие
привлечь внимание читателя, избежать стандартной, сухой, тривиальной подачи материала, облегчить его восприятие.
Оценочность проявляется в позиции автора. Она определяет выбор лексических средств – правильного, точного, корректного слова, подтверждающего и отображающего видение автора, способствующего более живой, интересной, «цепляющей» подаче материала. Публицист, стремясь повлиять на аудиторию, активно использует образный строй речи. Раскрыть
© А. М. Приймак, З. М. Барановська, 2016
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проблему, выразить свою точку зрения он может не только рациональным способом, но и с помощью эмоционального
воздействия [9].
Коммуникация посредством газетного текста невозможна без соблюдения норм речевой культуры. При этом культура
и речевой такт автора во многом формируют (и/или шлифуют) и культуру общества. Поэтому позиция автора материала,
его суждения и аргументы не должны быть чрезмерно категоричными, а тем более грубыми. Он не имеет права переступать границы коммуникативной и общечеловеческой этики. Корректность обязательна в деликатных вопросах – авторам
следует прибегать к словам нейтральным, «приличным», заменяющим и/или смягчающим значение слов грубых, резких,
нелитературных.
Цель исследования состоит в рассмотрении функций перифраз и эвфемизмов как средства экспрессивно-оценочной
и корректной коммуникации в современном публицистическом тексте – русскоязычных газетах Украины («Аргументы и
факты в Украине», «Аргументы недели», «Загадки и тайны» и др.).
К изучению указанных феноменов обращались многие ученые. Среди них исследованием перифраз занимались Л. В.
Грехнева, А. Н. Кожин, А. Б. Новиков, Т. А. Прокудина, Ю. В. Рапаева и другие. Явлению эвфемии посвятили свои труды
О. С. Ахманова, Ю. С. Баскова, Р. А. Будагов, Л. П. Крысин, А. С. Куркиев, Б. А. Ларин, В. П. Москвин, Д. Э. Розенталь,
Е. П. Сеничкина, Ю. С. Степанов и другие.
Вслед за А. И. Гальпериным, мы рассматриваем перифразы двух видов – оригинальные и традиционные. Традиционными перифразами принято называть такие, которые понятны без дополнительного контекста. Они существуют в языке
длительное время, привычны для слуха. Например: «…это эффективный прием был одним из основных методов борьбы с
противником, подходящих для слабой половины человечества»; «…они вместе построят будку собаке и будут часто гулять со своим четвероногим другом»; «…вечнозеленое дерево клиенту доставит курьер…»; «…ему одному разрешалось
«дымить» прямо за столом»; «Регламентировался и рацион будущей мамы» и др.
Оригинальные перифразы требуют контекста, поясняющего или комментирующего их значение. Например: «В Древнем Риме солнечный металл (золото) любили не меньше»; Но даже на главный вопрос – откуда появилась наша ближайшая космическая соседка (Луна) – до сих пор нет внятного ответа»; «…потому что время, проведенное с пушистыми
созданиями (котами), ограничено временем пребывания в кафе»; «…о том, каким тернистым научным путем шел к
человечеству этот волшебный напиток (водка)» и др.
Как утверждает Л. В. Грехнева, «перифраза, переживая «взлеты и падения», существует как неотъемлемый элемент
в художественной, разговорной и публицистической речи» [7, с. 160]. Особенно важны перифразы в публицистическом
тексте, так как помогают автору сделать его более интересным, выразительным, запоминающимся. Например: «Европейцы впервые узнали о существовании второго хлеба (картофеля)…»;
«Да уж, эта своенравная красавица (ваза) всегда делала все по-своему и всех своих хозяев «выбирала», как говорится,
сама»; «Не иначе как действительно некоторыми сонными товарищами (лунатиками) руководил дьявол»; «Через год
после этого Пьерпонт обрел на свое творение (песню) юридически закрепленное право» и др.
Чтобы привлечь внимание читателя ко всему тексту, заинтересовать его содержанием, нередко перифразы используются также в заголовках. В заголовке сконцентрирована главная мысль всего текста. Его цель – воздействие. Содержательный, меткий, выразительный, он указывает на мастерство и креативность автора материала, передает его интенцию.
Кроме того, заголовок выполняет целый ряд функций – номинативную, рекламную, коммуникативную и некоторые другие, однако ведущей оказывается оценочная. Например: «Тайны солнечных слитков (о золоте)»; «Как еноты захватили
мир. Обаятельные мордашки нахальных хитрецов»; «Тайны «жидкого серебра» (о ртути)»; «Джентльмены из Антарктиды (о пингвинах)» и другие.
Как разновидность перифраз рассматриваются эвфемизмы. Это замена описательным оборотом слова или выражения,
по каким-либо причинам признаваемого непристойным [8]. Например: «Поэтому особенно красивыми считались девушки
упитанные и дородные (о полных)»; «И если по поводу менеджеров отеля и владельца борделя, поставлявшего своим высокопоставленным клиентам женщин легкого поведения»; «Большинство перешагнуло пенсионный возраст (о людях пожилого возраста)…»; «Возможно, в деликатной операции (убийстве) были задействованы и египетские спецслужбы» и др.
Российский ученый Б. А. Ларин выделил три группы эвфемизмов:
1) общеупотребительные эвфемизмы национального литературного языка: «Другие, плюнув на условности и «не имея
родного угла» (о бездомных)…»; «Все исследователи отмечали плачевное состояние самой мумии»;
2) классовые и профессиональные эвфемизмы: «…молодая королева тоже соответствовала модному тогда идеалу
рубенсовской красавицы (о полной женщине)… »; «И главная причина такой опасности – отсутствие лекарств, способных победить недуг (рак)» и др.
3) семейно-бытовые: «Потому таким девицам я сразу указываю на дверь (выгнать из помещения)»; «Типичная берлога (неуютная, запущенная квартира) пожилого холостяка была битком набита картинами» [1, с. 14].
Употребление эвфемизмов дает возможность автору излагать материал, избегая грубых, неприличных слов и выражений, представить ту или иную ситуацию корректно. Например: «Небогатые люди (бедняки) повышения не заметят»;
«Почти ровесник своего века, (столетний старик) Владимир Зельдин не теряет интереса к веку нынешнему…»; «Семья
Мельников, впрочем, как и большинство эмигрантов России, жила в «благородной» нищете».
Как утверждает профессор Н. С. Валгина, «…эвфемизмы нейтрализуют истинный смысл прямых наименований,
смягчают его, облекая в обтекаемые словесные формы. Такой камуфляж не скрывает смысла, новые наименования воспринимаются однозначно, однако форма облачения смысла становится корректной и психологически более приемлемой.
В СМИ они могут получить иронический оттенок звучания» [5]. Похожего мнения придерживается и Ю. С. Баскова,
говоря о том, что «эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за счет создания нейтральной или положительной
коннотации, за счет действия механизма ассоциативности и механизма «буфера»; скрытый способ передачи информации
более эффективен, чем прямое воздействие на человека» [3]. Например: «…естественному румянцу на лице и пышным
формам (о полных людях)»;
«Тогда жертвами нечистоплотных дельцов (мошенников) стали переселенцы»;
«Всем было известно, что он недалекий человек (о глупом человеке)» и др.
Бывают случаи, когда замена грубого слова или выражения необходима, потому что его использование в определенном контексте недопустимо, нетактично: «32-летнюю женщину в округе давно причислили к падшим созданиям (о женщине легкого поведения) и дали ей прозвище…»; «…требуют на митингах предать смерти (убить)» и др.
О. В. Беликова при рассмотрении феномена эвфемии различает:
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а) эвфемизм как номинативную единицу, которая, при условии регулярного воспроизведения, может получить определенную «клетку» [4] в языковой системе: «И снова летальный исход (смерть)»; «Мужчина, оправдывая свои «скачки в
гречку», (измены) иногда говорит…»;
б) прием эвфемистической замены, который часто представляет собой стилистический прием, поэтому эвфемизация
является источником стилистической синонимии» [4]: «…спасение на шлюпках обезумевших от страха в основном немолодых пассажиров (о пожилых людях)»; «Скорее всего, он был уничтожен (убит) своими недавними криминальными
подельниками» и др.
Как видно из примеров, перифразы и эвфемизмы широко используются в современных публицистических текстах.
Они дают возможность автору высказываться тактично, излагать мысли корректно, избегая грубых, неприличных слов
и выражений, в различных сферах деятельности человека – политической, экономической, социально-бытовой, сфере
культуры и прочих. Наличие перифраз и эвфемизмов раскрывает авторскую индивидуальность, креативность мышления,
передает его оценку и отношение к изображаемому, делает текст выразительным, эмоциональным, помогает избежать
стандартности.
Использование эвфемизмов и перифраз обусловлено, во-первых, необходимостью соблюдения правил культурной и
политической корректности, существующих в современном обществе и реализующихся в публицистическом дискурсе, и,
во-вторых, высокой эффективностью воздействия на читательскую аудиторию.
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ГРАМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДИСКУРСИВНОГО ВПЛИВУ
У статті описані функціонально-семантичні та комунікативно-прагматичні аспекти реалізацій граматичних
значень у тексті політичного дискурсу. Імпліцитність реалізації граматичних смислів, здатних передавати інтенції
адресанта, стає інструментом впливу на адресата. Виявлені граматичні категорії з розвинутим інтерпретаційним
компонентом і креативними можливостями здатні моделювати, фокусувати та прогнозувати реакцію адресата.
Ключові слова: функціональна граматика, дискурсивний вплив, політичний дискурс.

Grammatical discourse of impact tools

This article describes the functional, semantic, communicative and pragmatic aspects of grammatical meaning realisation in
the text of political discourse. The linguistic analysis is aimed at studying the interaction of elements of different levels on a functional basis, realisation of potentional capabilities of grammatical units in political texts in close connection with the intentions
of the speaker and the complex interaction of contextual and sociolinguistic factors. Influence is one of the discursive practices
of political leaders towards the reproduction of their power through persuasion, providing information, interpretation and other
social interactions in order to shape or change people’s knowledge, beliefs and opinions. Implicitness of grammatical meaning
realization becomes an instrument of discursive influence on the recipient in order to reach speaker’s intentions. The identified
grammatical categories of past tense, perfective aspect, passive structures, personal pronoun, indirect speech, structural parallelism with interpretative component and creative abilities are able to model, predict and focus people’s opinions.
Keywords: functional grammar, discursive influence, political discourse.

грамматические инструменты дискурсивного влияния

В статье описаны функционально-семантические и коммуникативно-прагматические аспекты реализаций
грамматических значений в тексте политического дискурса. Имплицитность реализации грамматических cмыслов,
способных передавать интенции адресанта, становится инструментом воздействия на адресата. Выявленные
грамматические категории с развитым интерпретационным компонентом и креативными возможностями способны моделировать, фокусировать и прогнозировать реакцию адресата.
Ключевые слова: функциональная грамматика, дискурсивное воздействие, политический дискурс.

Питання впливу слова на особистість хвилює людство давно, і в останні десятиліття з’явилось багато спеціальних досліджень когнітивних, прагматичних, соціокультурних аспектів цієї міждисциплінарної проблеми, значущість вивчення
інструментів дискурсивного впливу важко переоцінити.
У зв’язку із антропоцентричним підходом до аналізу мовних явищ, дослідники активно описують вербальну складову
технологій впливу, зокрема лексико-семантичні, прагматичні засоби, проте граматичний (морфо-синтаксичний) рівень в
цьому плані залишається мало дослідженим, що і зумовлює актуальність даної теми. При підході, розробленому у працях
© С. М. Рибачок, 2016
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таких науковців як М. Хелідей, Т. ван Дейк, А. Бондарко, І. Вихованець, А. Загнітко та ін., лінгвістичний аналіз спрямований на вивчення реалізації функціональних потенціалів граматичних одиниць у конкретних мовленнєвих текстах у
тісному зв’язку із інтенціями мовця, граматичних способів вираження стратегій і тактик мовленнєвого впливу.
Метою статті є опис функціонально-семантичних та комунікативно-прагматичних аспектів реалізації граматичного
значення мовних засобів впливу на прикладі тексту політичного дискурсу. Матеріалом дослідження був телевізійний виступ Прем’єр-міністра України: 10 хвилин із Прем’єр-міністром. Звіт Уряду, 13 грудня 2015 [7].
Вибір матеріалу дослідження зумовлений тісним соціальним взаємовпливом між політичною комунікацією та лінгвістикою. Останнє десятиліття політичний дискурс стає об’єктом активних досліджень вітчизняних та зарубіжних мовознавців [В. З. Дем’янков, Т. ван Дейк, Г. Г. Почепцов, В. Чернявская та ін.]. Дослідники сходяться на думці, що однією з
найважливіших функцій політичного дискурсу є спонукання аудиторії до суспільно-політичної реакції та зазначають, що
головною цільовою установкою політичного дискурсу є формування в соціумі тих думок та оцінок, які є необхідними для
автора дискурсу. Такий тип дискурсу, перш за все, зорієнтований на свідомість громадськості, тобто є достатньо небезпечним інструментом впливу, оскільки зорієнтований на всі прошарки суспільства [6, с. 3]. Кінцевою ланкою у політичній
комунікації та об’єктом мовленнєвого впливу в політичному дискурсі є адресат. Для досягнення комунікативного ефекту
політик-адресант будує своє повідомлення відповідно до концептуальної та емоційно-оцінної моделі адресата, яка й зумовлює ретельний відбір та організацію мовних засобів різних рівнів.
Аналізована стаття відображає типову комунікативну ситуацію політичного життя у сучасному українському суспільстві. Основні компоненти комунікативної події: адресант – Прем’єр-міністр, адресат – український народ, мета – звіт
уряду, завдання – переконати адресата у правильності дій уряду:
Як Прем’єр-міністр України хочу відзвітувати перед українським народом за рік роботи нашого українського уряду [7].
Для досягнення поставлених цілей: схвалення роботи уряду по відбудові української держави та затвердження його
діяльності, адресант використовує цілий комплекс вербальних та невербальних засобів. Проаналізуємо функціонально-семантичні значення та комунікативно-прагматичні аспекти реалізації граматичних форм мовних засобів, які використовує
адресант для реалізації своїх цілей.
Дейктичний займенник. Абсолютна більшість у кількісному відношенні належить використанню адресантом особового займенника першої особи множини «ми», а також парадигми відмінювання «нас, нам» – 5% від загальної кількості слів.
У тексті виступу спостерігаємо абзаци, у яких більшість речень із займенником ми у головній синтаксичній ініціальній
позиції, що можна розглядати як важливу мовленнєву стратегію адресанта:
Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо …Зараз ми позбавились від російського газового диктату. Ми
купуємо газ в європейських компаніях…Ми наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги. І ми подали на Росію в суд…
Аналізуючи функціонально-семантичну навантаженість граматичного значення займенника першої особи множини,
граматисти вказують на ситуативну та індивідуальну референтну співвіднесеність цього особового займенника, загальне
призначення якого в уточнюючій актуалізації. Використанням адресантом граматичної значення даної форми має на меті
вказати, що основні учасники комунікативної події, і адресант, і адресат створюють єдиний референтний простір з точки
зору адресанта, але не виражають якісної визначеності. У зв’язку з дейктичним характером таких засобів їх співвіднесеність є ситуативна, контекстуальна та індивідуальна.
Аналіз останніх досліджень проблеми дейксису підтверджує, що дейктична процедура слугує не тільки інструментом
для фокусування уваги адресанта на певному елементі «дейктичного простору», але й займає важливе місце серед маркерів категорії «свій» – «чужий». Дейксис чітко розмежовує «своїх» і «чужих» завдяки вказівці на присутність або відсутність належності до особистого простору адресанта [5]. Аналізуючи мікросистему особових займенників зазначимо, що
в тексті вживається лиш поодиноке ексклюзивне ми, що не включає адресата: ми утримуємо єдність між Президентом,
Прем’єр-міністром і українським парламентом, тоді як переважна більшість інклюзивного колективного ми й похідні від
нього нас, нам використовуються адресантом, щоб позначити та переконати, що учасники цієї комунікативної ситуації
– український народ (українська громада, українська нація, Україна, українці) та Прем’єр є єдине ціле, а використання
присвійних займенників наш, наші позначають, що їм притаманні спільні цінності, інтереси та цілі. Більше того, адресант
і адресат стають спільниками – ми приймемо, ми проведемо, ми скоротили, ми позабирали, вони існують у спільному комунікативному просторі, спільному комунікативному часі, а отже, у єдиному хронотопному континуумі тексту.
Темпоральний аспект. Категорію часу як онтологічну граматичну категорію тексту розглянемо на рівні абзацу як макроструктурного текстового компонента. Як правило, абзац даного тексту містить кілька темпоральних планів: минулий
(недоконаний) проектує заперечення майбутнього за допомогою теперішнього і минулого доконаного:
Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо, тому що Росія відключить газ… Зараз ми позбавилися від
російського газового диктату. Ми купуємо газ в європейських компаній за ціною вдвічі менше. Ми наповнили наші газові
сховища. Ми погасили борги. І ми подали на Росію в суд….
У прикладі спостерігаємо, що поширеність результативної дії на момент мовлення відміняє заперечення у майбутньому
в підрядному реченні. У цьому контексті часовий аспект тривалості теперішнього часу актуалізується внаслідок реалізації
відповідного детермінатора зараз у минулому доконаному, що у свою чергу визначає посилення теперішнього часового
плану, та характеризується категоріальним значенням багатоаспектності, розгортанням послідовних результативних дій.
Зміна темпоральних планів, зокрема, вживання тривалого результативного теперішнього, зміна видового відтінку з недоконаного на доконаний розглядається як мовленнєва стратегія, що дає можливість адресату фокусувати увагу на результативності діяльності уряду. Часте вживання модальних дієслів: ми здатні… дають можливість виплатити …зможем знайти
ресурс.. подають висловлення як обґрунтоване, необхідне, можливе, готують свідомість адресата, подають певні установки.
Пасивні конструкції. Без сумніву, домінуючими та найвпливовішими мовними засобами даного тексту є використання адресантом для вираження значущих смислів свого виступу пасивних конструкцій в неозначено особових підрядних
реченнях що, по суті, є чужим мовленням, та реалізуються повторами у синтаксичному паралелізмі в ініціальній позиціях
14 абзаців! із 17 у всьому тексті:
…Нас лякали тим, що Україна буде банкрутом…
…Нам розповідали про те, що Європейський Союз не дасть безвізовий режим……Нам говорили про те, Росія заблокує зону вільної торгівлі….
Пасивні конструкції, які не є природними для української мови, у даному тексті мають не тільки яскраво виражений
структуруючий ефект, але що важливіше, дана граматична форма виявляється вирішальною у сприйнятті та осмисленні
ситуації в цілому. Категорія стану служить однією із стратегій репрезентації початкової ситуації: у пасивному стані те-
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матична важливість об’єкта важливіша, ніж суб’єкта. Форма пасивного стану імплікує думку про породження процесу
ззовні, при цьому діяч/діячі залишаються поза межами повідомлення і навіть не вказуються. Дослідники зазначають,
що структури, що дозволяють виключати із опису важливі аспекти ситуації (імпліцитно передавати інформацію щодо
суб’єктів ситуації), маніпулятивні по суті [1].
Чуже мовлення. Семантика пасивного стану посилюється конструкціями з чужим мовленням, прямими чи непрямими способами передачі мовлення або думок якоїсь особи, при цьому адресант не вказує автора цих думок, що також не
є властиво таким комунікативним подіям як звіт : Нас лякали тим, що … Нам розповідали, що … Нам говорили про ..,
що перетворює їх, скоріше, у чутки. Такі форми, які багаторазово повторюються, містять емоційно-оцінні дієслова, що
виражають ментальні процеси, зокрема, почуття страху, дають можливість адресанту розставити потрібні акценти, враховуючи стереотипи масової свідомості, уявлення, потреби адресата.
Складнопідрядні неозначено-особові речення на початку більшості абзаців вводять підрядні, що передають інформацію,
без посилання на автора. Така синтаксична конструкція використовується для позначення невизначеного чи узагальненого
суб’єкта, для цілеспрямованої інтерпретації відомого суб’єкта як невизначеного, для висунення дії в інформативний центр і
передачі масового характеру подій. У контексті, як зазначають дослідники, такі неозначено-особові комплекси є засобом створення напруженості, його експресивності, вони реалізують підтекстові ефекти і створюють емоційну тональність текстів [4].
Паралельні синтаксичні структури, повтори мовних засобів, що мають найбільше смислове навантаження, є одними
із найефективніших засобів впливу на психіку адресата. Їхній ефект на адресата є досить сильним, оскільки такі конструкції поєднують логічні, ритмічні, емотивні та експресивні аспекти. Завдяки повтору певних мовних засобів адресант послідовно, градаційно нарощує аргументи, акцентує найважливіші ідеї у промові та додає їй певного ритму, потрібні слова
і фрази закарбовуються у пам’яті адресата і стають для нього особисто значущими.
У даному тексті дискурсивними інструментами впливу стають граматичні категорії з розвинутим інтерпретаційним
компонентом і креативними можливостями: дієслівні категорії часу, виду, стану, особи, граматичні категорії числа та
особи займенників, типи речень та ін. Так, дейктичні займенники адресант використовує для демонстрації єдності з адресатом, рух темпоральних та видових планів предикатів моделює ситуацію тривалої багатоаспектної перфектної результативності уряду, пасивізація та деперсоналізація фокусує увагу адресата на ролі зовнішніх чинників, неозначено-особові
речення дають можливість адресату маскувати визначеність суб’єкта за невизначеністю та узагальненістю, багаторазовими паралельними синтаксичними повторами формувати основні смисли тексту та прогнозувати реакцію адресата інформативними комплексами майбутнього часу.
Граматисти вже давно звернули увагу на те, що граматичні засоби, на відміну від лексичних, які мають явні можливості явно виражати свої погляди, ідеї, виявляють можливості впливу імпліцитно [1, 2, 4, 5]. Це означає, що саме граматичний
потенціал мовних засобів, реалізація якого не зводиться до простого представлення відношень, а, часто, це і реалізація
особливих цілей адресанта, є особливо придатний для дискурсивного впливу.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЕОТИПІВ
У статті розглянуто підходи до визначення поняття «стереотип» у різних галузях знань з часу його введення в
суспільні науки, подано види стереотипів та проаналізовано їх основні характеристики й функціональні особливості.
Ключові слова: стереотип, сімейні стереотипи, особистісні стереотипи, суспільні стереотипи, гендерні стереотипи, вікові стереотипи, стереотипізація, покоління.

KEY FEATURES AND FUNCTIONAL FEATURES OF STEREOTYPES

The present article dwells on the main approaches to the definition of «stereotype» in different fields of knowledge since its
introduction to the social sciences. The article gives an overview of scientists who investigated the problem of stereotypes. The
paper focuses on basic characteristics and functional peculiarities of different types of stereotypes. The stereotypes are closely
connected with the process of stereotypization. The special attention is given to the classes of stereotypes: social stereotypes,
family stereotypes, personal stereotypes, gender stereotypes and age stereotypes. Social stereotypes are formed by society,
family stereotypes appear according to the traditions or rules in the family, personal stereotypes are formed by person. The
basic functions of stereotypes are characterized and analyzed. The article outlines that the source of the formation of stereotypes is either our life experience or state rules or norms. The articles describes that we all live in the world of stereotypes and
our future actions are closely connected with them.
Key words: stereotype, family stereotypes, personal stereotypes, social stereotypes, gender stereotypes, age stereotypes,
stereotipization, generation.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ стереотипов
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «стереотип» в разных областях знаний с момента его
ввода в общественные науки, представлены виды стереотипов и проанализированы их основные характеристики и
функциональные особенности.
Ключевые слова: стереотип, семейные стереотипы, личные стереотипы, общественные стереотипы, гендерные стереотипы, возрастные стереотипы, стереотипизация, поколение.

Постановка проблеми. Дослідження механізмів регуляції як соціальної поведінки особистості, так і принципів маніпулювання громадською і індивідуальною свідомістю неможливе без розуміння природи, сутності, властивостей і призначення стереотипів. З огляду на це аналіз підходів до визначення поняття «стереотип», його видів та особливостей
функціонування є безумовно актуальним через потребу у нейтралізації негативних наслідків стереотипізації.
Огляд останніх досліджень. Хоча ця проблема знайшла своє відображення у працях вчених, які працюють у різних
галузях знань: соціології, психології, когнітології, етнографії, лінгвістики та психолінгвістики, й досі немає одностайності
у визначенні поняття «стереотип». Основні теоретичні засади його дослідження заклали У. Ліппман [8], С. Кара-Мурза,
[4] В. Красних [5] та ін. С. Кара-Мурза характеризує стереотип як невід’ємний компонент масової та індивідуальної свідомості. У. Ліппман розглядав найважливіші характеристики стереотипу, якими, на його думку, є неточність та неправда. В.
Красних вважає основними параметрами стереотипу його зміст, напрямок, ступінь позитиву та ступінь істинності.
Мета нашої статті полягає у виявленні основних характеристик та функціональних особливостей стереотипів різного
виду. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– вияснити підходи до визначення поняття «стереотип»;
– виявити закономірності їх формування;
– охарактеризувати основні види стереотипів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Уперше термін «стереотип» був введений в суспільні науки в 20-ті роки
ХХ століття в США через потребу у вивченні та поясненні законів функціонування масової свідомості. Засновником концепції стереотипного мислення і поведінки став американський вчений У. Ліппман, який стверджував, що «стереотип» ˗˗
це впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують її зусилля при
сприйнятті складних соціальних об’єктів і захищають її цінності, позиції і права [2, с. 9]. Стереотипи – образи, які будують
наше мислення, задають нам свого роду «програму» для подальших дій. Проте світ, який людині потрібно пізнати, й світ,
який вона знає, – часто дві зовсім протилежні речі.
На думку У. Ліппмана, суспільство знайшло вихід з цієї проблеми у використанні стереотипів – сталих та економних
змістових форм існування масової свідомості, яка оперує світом та у світі. Коріняться вони дуже глибоко не тільки в масовій, а й в індивідуальній свідомості. Їх ніхто не вигадав і не запроваджував, як і багато чого в світі людей, вони виникли
із суспільної потреби в них. Вони завжди однозначні, хоча реальна поведінка людини багатогранна. Першою причиною
формування стереотипів є застосування принципу економії зусиль, характерного для повсякденного людського мислення,
через прагнення людини не реагувати кожен раз по-іншому на нові факти та явища, а намагається підводити їх під вже
наявні категорії. Другою причиною є захист існуючих групових цінностей [8, c. 47].
Наприкінці 50-х років ХХ століття найбільшу популярність одержало визначення, запропоноване американським психологом і соціологом К. Юнгом, на думку якого, стереотип це – «помилкова класифікаційна концепція, з якою, як правило,
пов’язані якісь соціальні чуттєво-емоційні тони подібності та відмінності, схвалення або засудження іншої групи» [2, с. 12].
За таких підходів до стереотипу почали ставитися як до чогось свідомо помилкового, невірного, він став синонімом
помилкової оцінки або упередженої думки про явища чи групи. За поняттям «стереотип» у повсякденній свідомості міцно
закріпилася негативна оцінка. Лише з виникненням гіпотези О. Клайнберга поширилася думка про наявність в стереотипах якогось «зерна істини» [9, с. 242].
Поняття «стереотип» тісно повʼязане з процесом стереотипізації, який обумовлений принципом економії, властивим
людському мисленню, його здатністю рухатися від одиничних конкретних випадків до їх узагальнення. Стереотипізація
виконує функції спрощеності і схематизму, які необхідні для психічної регуляції людської діяльності. Тільки етнічні забобони і упередження несуть в собі негативний заряд, ведуть до посилення міжетнічної напруженості і є серйозною перешкодою для порозуміння між народами [1, с. 128].
За визначенням А. К. Байбуріна стереотип – це судження, у дещо спрощеній та узагальненій формі, з емоційним забарвленням, що приписує визначеному класу деякі властивості, чи, навпаки, що відмовляє їм у цих властивостях. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі. Ознаки, що містяться в стереотипах, використовують для оцінки обʼєктів їхньої категоризації до одного чи іншого класу і приписування
їм визначених характеристик [3, с. 7].
На нашу думку, стереотип – це усталене ставлення до людей або подій, явищ або понять, вироблене на основі їх порівняння
з внутрішніми ідеалами. Іншими словами стереотип – це відносно стійкий і спрощений образ соціальної групи, людини або явища. Стереотип, як готова схема сприйняття, дозволяє людині скоротити час реагування на мінливі умови навколишнього світу.
Важливими ознаками стереотипу є: образність, схематичність, спрощення, цілісність; яскраво виражене оцінне та ціннісне забарвлення; символічність, іллюзованість, субʼєктивність [6, с. 133]. У свідомості людини з моменту її народження
і до глибокої старості, народжується, формується величезна кількість стереотипів, які бувають позитивними, негативними
та нейтральними. Їх ще називають стереотипами «популярності, але байдужності» [7, с. 139].
М. Лебедєва виділяє чотири основні характеристики стереотипів, що впливають на комунікативну поведінку особистості:
̶ стереотипізація ˗ результат когнітивного «відхилення», викликаного ілюзією зв’язку між груповим членством та
психологічними характеристиками (наприклад, англійці – консервативні, німці – педантичні);
̶ стереотипи впливають на спосіб проходження інформації та її відбору (наприклад, зазвичай запам’ятовується найбільш несприятлива інформація);
̶ стереотипи спричиняють очікування певної поведінки від інших, індивіди мимоволі намагаються підтвердити ці
очікування;
̶ стереотипи народжують передбачення, схильні підтверджуватися (оскільки люди мимоволі «відбирають» моделі поведінки інших людей, співзвучні стереотипам) [7, с. 140].
Щодо класифікації стереотипів, то вони можуть бути: особистісні, суспільні, сімейні, гендерні, вікові та інші. Особистісні стереотипи людина формує сама. До них відносяться переконання, пристрасті ˗ усе те, що (на думку людей) формує
особистість, індивідуальність людини, її інтереси і широту натури.
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Суспільні стереотипи формуються під впливом суспільства і соціуму. Політика держави формує державні стереотипи,
релігія – релігійні, реклама – споживчі. Суспільний стереотип розглядається як комплексне утворення, в якому має місце
нерозривна єдність трьох його компонентів: когнітивного (інформаційного), який виражається в усвідомленні об’єктів
– тобто, одержувана людиною інформація; афективного (оціночного) – виражає переживання щодо реального або символічного об’єкта; соціального (поведінкового) – представляє програму дій щодо об’єктів навколишнього світу. Соціальні
стереотипи – це шаблони мислення і поведінки людей, які є членами тих чи інших груп, засвоюються ними дуже рано і
використовуються задовго до виникнення ясних уявлень про ті групи, до яких вони відносяться [8, с, 115].
Сімейні стереотипи формуються під впливом сімейних традицій, установок, правил. У більшості культур сімейні стереотипи – поділ функціональних обов’язків між чоловіком і дружиною в сім’ї. Коли з’являються діти, подружжя продовжує такий
поділ. Чоловік піклується про фінансовий бік, дружина виконує домашню роботу і виховує дітей. Свідоме розуміння iснуючих
у сiмейних стосунках статево-рольових стереотипів та осмислений пошук їx подолання значною мiрою допоможуть знайти
вихід iз сучасних кризових ситуацій у сім’ї [2, с. 23]. Сімейні стереотипи нерозривно пов’язані із гендерними та віковими.
Гендерні стереотипи – це культурно і соціально обумовлені погляди на якості, атрибути і норми поведінки представників обох статей і їхнє відображення в мові. Гендерна стереотипізація фіксується в мові, тісно повʼязана з вираженням оцінки
і впливає на формування визначеного типу поведінки представників тієї чи іншої статі. Гендерні стереотипи дуже спрощують реальну ситуацію, однак у колективній суспільній свідомості вони закріплені міцно і змінюються повільно [11, с. 45].
У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування про ці норми змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного тиску полягає в тому, що
індивід прагне відповідати гендерним ролям, для того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути несприйняття його як частини соціуму. Коли індивід починає сприймати цей інформаційний тиск як належний, тоді можна говорити
про негативний вплив гендерних стереотипів. Тому ми живемо у культурному середовищі, де жінки і чоловіки мають зазвичай протилежні, полярні ролі та обов’язки. Це свідчить про те, що ми приймаємо гендерні ролі та підкоряємося їм [9, c. 115].
Вікові стереотипи – це шаблони мислення і поведінки людей однієї вікової категорії, які базуються на суспільно обумовлених уявленнях про норми їх поводження та сприйняття оточуючого світу. Вік комунікантів є ще одним важливим
чинником соціальної організації спілкування взагалі та мовленнєвої взаємодії. За визначенням психологічного словника,
«вік» – це «обмежений відносними хронологічними межами період у фізичному та психічному розвитку людини» [10,
с. 27]. Він асоціюється з рольовою структурою в певній соціальній групі, зокрема в сім’ї. Саме параметр «вік» є основним
чинником, який диференціює людей у рамках сімейного соціуму за поколіннями і лежить в основі асиметричності: батьки/дорослі – діти [10, c. 34].
З віком людина стикається з різними життєвими обставинами і переживає різні ситуації, які формують стереотипи.
Вікові стереотипи накопичуються у людській свідомості протягом усього життя, як людина проходить різні періоди життя
й пізнання. Дитинство – це період коли світ навколо здається різнобарвним, і батько й мати значною мірою впливають на
формування стереотипів у дитини. Юність – початок самостійного життя, герої фільмів та однолітки є основними джерелами формування стереотипів, Зрілість – це реалізація життєвих цілей, обʼєктивне бачення світу, що остаточно формує
основні стереотипи в житті особистості.
Механізми створення стереотипів та їхньої взаємодії не такі вже й складні, адже людський розум – це плівка, яка
реєструє раз і назавжди кожне враження, яке отримує. Людський розум нескінченно й постійно творить. Картинки, що виникають і поєднуються, загострюються тут, збираються тут, оскільки ми робимо їх складнішими, ніж наші власні [8, 49].
Стереотипи виконують пізнавальну та психологічну функції, перша з яких простежується у тому, що стереотип надає
інформацію у простій та легкій для сприйняття формі. Психологічна функція полягає в тому, щоб справити певний
психологічний вплив на людину, для того, щоб вона створила свій «уявний стереотип».
Кожна система стереотипів містить у собі ідею, згідно з якою в певний момент можна не докладати зусиль і все станеться
саме собою, як ви хотіли. Стереотип не тільки економить час і служить захистом нашого положення у суспільстві, але може
захищати нас від тієї метушні, яка виникає тоді, коли ми прагнемо подивитись на світ як на щось ціле і стабільне [8, с. 124].
Висновок. Ми всі живемо в світі стереотипів. Саме стереотипи в значній мірі визначають моральні норми, формують
політичні, релігійні і світоглядні концепції. Поведінкові стереотипи теж дуже різноманітні й багато в чому визначають
нашу поведінку, наші думки і ставлення до навколишнього середовища. Стереотипи є невід’ємним елементом повсякденної свідомості й формуються відносно легко, оскільки наше власне виховання і культура породжують у нас ряд очікувань
щодо поведінки та рис інших людей. Джерелом формування стереотипів є як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми, які людина отримує при навчанні, внаслідок впливу засобів масової інформації та безпосередніх
контактів з людьми різного соціального статусу.
У перспективі подальших пошуків передбачаємо мовне вираження стереотипних уявлень в різних ситуативних контекстах.
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PHONETISCHE TRANSKRIPTION UND SPRECHERAUSWAHL BEI DER VERGLEICHENDEN
ANALYSE VON GERMANISCHEN UND SLAWISCHEN SPRACHEN
Phonetic transcription and speaker choice by comparative analyses of Germanic and
Slavic languages
The article is devoted to the problem of comparative analyses of vowel and consonant realization in temporary German,
English, Dutch, Ukrainian, Russian and Polish. Also, this study discusses the problems of the detailed phonetic transcription
as one step from the procedure of the phonetic experiment, the choice of native speakers and their social characteristics. It is
approved that the required devoicing of voiced consonants at the end of the word is characteristic for German, Dutch and Russian consonants. A partial progressive assimilation of voiceless consonants is typical for German, English, Dutch, Russian,
Polish. The regressive assimilation of voiceless consonants is mandatory for Russian and Polish. The most common modification phenomenon is on the juncture of morphemes and phonetic words, an important role plays the morphological belonging
of modified consonants for Ukrainian and Polish.
Keywords: distinctive feature, speaker, instrumental analysis, modification.
Фонетична транскрипція та відбір дикторів при зіставному аналізі германських та
слов’янських мов
Стаття присвячена проблемі порівняльного аналізу реалізації голосних і приголосних в сучасній німецькій, англійській, нідерландській, українській, російській та польській мовах. Феномени модифікацій найбільш поширені на
стику морфем і фонетичних слів. Крім того, звукозміну слов’янських приголосних часто мотивовано різними морфологічними факторами.
Ключові слова: диференційна ознака, диктор, інструментальний аналіз, модифікація.
Фонетическая транскрипция и отбор дикторов при сравнительном анализе германских и славянских языков
Статья посвящена проблеме сравнительного анализа реализации гласных и согласных в современном немецком,
английском, нидерландском, украинском, русском и польском языках. Феномены модификаций наиболее распространены на стыке морфем и фонетических слов. Кроме того, звукоизменение славянских согласных часто мотивировано различными морфологическими факторами.
Ключевые слова: дифференциальный признак, диктор, инструментальный анализ, модификация.

Die Erforschung von universellen phonologischen Strukturen auf der Grundlage der konfrontativen Linguistik ist eine der vielversprechendsten Tendenzen in der modernen Linguistik. Dabei ist die Gegenüberstellung der effektivste Weg zur Beurteilung des
Spezifischen am phonologischen System einer Fremdsprache, was von entscheidender Bedeutung für die Linguistik ist.
In unserer Studie wird die Untersuchung der Funktionsweise von Vokal- und Konsonantenphonemen im gegenwärtigen Deutschen, Britisch Englischen, Niederländischen, Ukrainischen, Russischen und Polnischen anhand der vorbereiteten Rede von Politikern und der Spontansprache (Interviews des beurteilenden Charakters) durchgeführt.
Der experimentelle Teil der Studie zielt darauf ab, die Realisationen der typischen und der national spezifischen bedeutungsunterscheidenden Merkmalen im vorbereiteten und im Spontansprechen zu skizzieren; festzustellen, ob die Phoneme des gegenwärtigen
Deutschen, Britisch Englischen, Niederländischen, Ukrainischen, Russischen und Polnischen einen gleichen / unterschiedlichen
Umfang der Modifikationen aufweisen; das Erscheinen der bedeutungsunterscheidenden Merkmale von Vokalen und Konsonanten
der zu analysierenden Sprachen gegenüberzustellen, den Grad ihres Variierens in jeder genannten Sprache zu vergleichen.
Es sei bemerkt, dass die Transkription der Höraufnahmen grafisch in vier Zeilen erfolgte. Die erste Zeile stellt die orthografische Version dar, in der zweiten Zeile werden die Lautsegmente transkribiert, die dritte gibt solche Parameter wie das Sprechtempo, Lautstärke und die Tonführung wieder, in der vierten Zeile sind die kontrastiven bzw. emotionellen Akzente sowie solche
extralingualen Merkmale wie das Lachen angeführt. Weiterhin sind einige festgestellte phonetische Erscheinungen angegeben.
Also, im Deutschen wird unter anderem der Ausfall von Lautsegmenten beobachtet, z.B. «nicht nur» –
:

Das Englische ist durch die progressive Assimilation nach der Stimmhaftigkeit gekennzeichnet, z.B. «has to» – [hǝz ḍǝ]:

Im Niederländischen wird durch die regressive Assimilation nach der Stimmhaftigkeit festgestellt, z.B. «als normaal» –
:
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Das Ukrainische ist dadurch charakterisiert, dass die unbetonten vorgestellten Vokale den betonten angeglichen werden, z.B.
«мене» –
:

Im Russischen werden die unbetonten Vokale stark reduziert, z.B. «ребенком» –

:

Das Polnische zeichnet sich dadurch, dass die Zischlaute partiell regressiv stimmhaft assimiliert werden, z.B. «czymś dziwnym» –
:

Das vorbereitete Sprechen diente als Ausgangspunkt, als Etalon der Phonemrealisation für den Vergleich mit den Phonemrealisationen in der Spontanrede sowie für die Beschreibung der phonetischen Parameter der Vokale und der Konsonanten. Als
Spontanrede dienten die Interviews mit Muttersprachlern, den Vertretern der politischen und kulturellen Elite aus Großbritannien,
den Niederlanden, der Ukraine, Polen und Russland, die vom Internet heruntergeladen wurden. Die Aufnahmen mit deutschen
Muttersprachlern wurden im Aufnahmestudio der Martin-Luther-Universität Halle/Saale in Deutschland gemacht. Ihre sozialen
Charakteristiken sind homogen. Die Agabe zu den Sprechern von anderen Sprachen sind in der Tabelle 1 unten angeführt.
Tabelle 1

Angaben zu Sprechern aus Großbritannien, den Niederlanden, der Ukraine, Russland und Polen
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Die Rede der Interview-Sprecher ist durch einige Abweichungen von der orthoepischen Norm gekennzeichnet, was sich in der Zunahme an modifizierten Allophonen der Vokale und Konsonanten widerspiegelt. Die Spontanäußerungen können als das Ineinandergreifen der gehobenen Formstufe des Vortrags und der Diskussion (ІІа) mit der lässigen Gesprächsstufe (ІІb) charakterisiert werden,
d.h. die Standardaussprache grenzt an der Alltagssprache, eine leichte regionale Färbung der Melodik ist dabei vorhanden [1, с. 63].
Die Instrumentalanalyse ermöglicht die Erhaltung einer objektiven Information über die Realisierung der Vokale und Konsonanten
im vorbereiteten und spontanen Sprechen. Die Oszillogramme sichern die Erforschung der Dauer von Lauten der zu vergleichenden Sprachen sowie der visuellen Grenzen von markierten Lautsegmenten gemäß der allgemein anerkannten Methodik der phonetischen Analyse.
Also, das Untersuchungsmaterial stellt die statistischen Forderungen in Bezug auf seinen Umfang zufrieden; die Sprecher
stellen eine relativ homogene Gruppe dar, ihre Sprechweise entspricht allen notwendigen Parametern und ist auf der segmentalen
Ebene frei von den regionalen Färbung.
Die vorherigen Ergebnisse dieser Studie sind jedoch nicht zu verallgemeinern, da für eine gründliche und erschöpfende Untersuchung ein umfangreicheres Korpus von Lautsegmenten vorhanden sein sollte, die in unterschiedlichen kommunikativen Situationen, u.a. im Spontansprechen vorkommen.
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ОСОБОВІ ІМЕНА ЯК ЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ:
ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті охарактеризовано особове ім’я як знак ідентифікації та індивідуалізації особи, проаналізовано основні теоретичні проблеми розгляду особових імен в сучасній антропоніміці, описано фактори, які впливають на вибір
імен для новонароджених.
Ключові слова: антропонім, антропоніміка, іменнúк, особові імена.
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА КАК ЗНАКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
The article describes personal name as a mark of person identification and individualization, analyzes the main theoretical consideration of the problem of personal names in modern anthroponomy, and describes factors that influence the choice
of baby names. The names system, which builds today, still requires study, but the study of anthroponomy already have an
excellent academic background, such as scientific articles and scientific monographs. In the historical development anthroponomy improved as science. It examines different approaches to the interpretation of the personnel names in general.
Dynamic changes often appear in own people personal names. Some names fell out of use, acquiring the status of infrequent
and rare, others are in active use, assuming the status of the most common and widely used. Anthroponomy system moves not only
in diachronic terms (changing composition names), but in synchronic (names, used in a specific period of life language interrelated).
Therefore synchronic and diachronic analyzes, with various items within a research facility (of language or one of its elements)
complement each other and allow you to track the present state of names and their changes in the course of historical development.
Exploring names of certain region, one should allocate it synchronic changes to, first, examine the system connections of
structural elements and their functioning in a particular moment of life and language, and secondly, imagine the history of
language by matching as many synchronous cuts as possible. The continuous research of personal names on the certain territory, carried out for a long time, makes possible to detect names diachronic changes on certain territory, its major trends,
allows us to trace patterns of development and functioning of national names in general.
Key words: anthroponomy, anthroponimics, names, personal names.
personal name as a mark of person identification and individualization: theory
research
В статье дана характеристика личного имени как знака идентификации и индивидуализации личности, проанализированы главные теоретические проблемы рассмотрения личных имён в современной антропонимике, описаны
факторы, влияющие на выбор имён для новорождённых.
Ключевые слова: антропоним, антропонимика, именнúк, личные имена.
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Власне ім’я розглядається переважно як мовне явище в аспекті його лінгвістичного та історичного розвитку. Ім’я – це
знак, на основі якого індивідуалізується та ідентифікується особа.
Інтерес до людини в усьому розмаїтті її проявів не міг не позначитися на концепції імені, що перетворювалося на
межову категорію, оскільки ставало точкою перетину зовнішнього і внутрішнього світів, специфічно відбивало сутність
людської натури. Власні імена як своєрідна частина лексичного складу мови є цінним джерелом для різноманітних аспектів лінгвістичних досліджень. Так, А. Білоусова дослідила імена осіб та їх синтаксичні особливості [1], Л. В. Бублейник
– значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях [3], О. Ю. Карпенко – особові імена як
концепти та форми їх профілювання [4] тощо.
Сучасні офіційні імена українців такі ж давні, як і офіційно-діловий стиль сучасної української мови. Вони склалися
як система тільки у ХІХ столітті. Історично їм передувала система канонічних імен. Лише у ХІХ столітті визначилося те
коло імен, які з часом усталилися в офіційно-діловій сфері.
Дослідники антропоніміки значну увагу приділяють іншомовним варіантам власних особових імен. Так, П. П. Чучка
зазначає, що іншомовні варіанти часто проникали в напівофіційні та навіть й в офіційні записи громадян української
національності на різних землях України впродовж усієї її історії [11, с. 19]. Більшість іменних варіантів, поширених на
Україні та на сусідніх землях, справді наділена національними рисами. Національну специфіку становлять лише кілька
залишкових дохристиянських імен варязького, дако-фракійського, тюркського походження, що властиві деяким із названих регіонів, а також група західноєвропейських календарних імен, які поширилися тут головним чином протягом ХХ ст.
[11, с. 19]. Отже, в генетичному відношенні слов’янські імена майже однакові, основним джерелом для них є греко-латинський християнський календар. Проте у час багатовікової фонетичної і морфологічної адаптації кожна мова виробила свої
національні офіційні варіанти чи еквіваленти для кожного з календарних імен.
На особливу увагу заслуговує питання про українські автохтонні власні особові імена. В історії антропоніміки усіх
народів, що прийняли християнство, відбувається цілий переворот, яким була заміна давніх автохтонних власних імен
новими, християнськими іменами, основу яких становили введені у «Святці» і церковний календар власні імена староєврейського, грецького і латинського походження.
В українській лінгвістиці різнопланово і за різними аспектами дослідження українських власних імен вперше здійснив
П. П. Чучка [10]. Ученим проаналізовано багатий фактичний матеріал, систематизовано та подано цікаві власні наукові
спостереження.
Останнім часом зацікавлення дослідників привернула проблема статики і динаміки мови, а також методів синхронічного та діахронічного її опису. Антропонімійна система динамічна. Вона, як зазначає В. Д. Бондалетов, рухома не лише
в діахронічному плані (змінюється склад імен), а й в синхронічному (імена, вживані в конкретний період життя мови,
взаємопов’язані між собою) [2, с. 92]. Саме тому синхронічний та діахронічний аналізи, маючи різні предмети дослідження в межах одного об’єкта – мови або котрогось її елемента, – доповнюють один одного та дають змогу простежити
і сучасний стан іменникá, і його зміни в процесі історичного розвитку. Досліджуючи іменнúк певного регіону, доцільно
виділяти в ньому синхронічні зміни для того, щоб, по-перше, вивчити системні зв’язки структурних елементів та їх функціонування в конкретний момент життя мови і, по-друге, уявити собі історію мови шляхом зіставлення якомога більшої
кількості синхронних зрізів [2].
Взявши за основу якісно-кількісний метод, запропонований В. Д. Бондалетовим, дослідники виділяють широковживані і маловживані імена. Для цього кількість носіїв кожного року (зрізу) ділиться на кількість імен. Одержане число,
заокруглене до цілого, є середнім коефіцієнтом однойменності (СКО). Імена з кількістю носіїв, що дорівнює СКО і вище
– широковживані, нижче СКО – маловживані.
Протягом останнього тисячоліття система власних імен українців зазнала кардинальних структурних та функціональних змін. Першим кроком у створенні нового національного іменникá було руйнування донаціональної системи власних
імен, функціонування якої ґрунтувалося на більш-менш чіткому розмежуванні сфер уживання імен-церковнослов’янізмів
та їх народнорозмовних відповідників. Перші вживалися передусім у текстах на релігійну тематику, у літературних творах і офіційних документах, другі побутували переважно в різних формах усного мовлення.
Із філософського погляду імена характеризує видатний учений, філософ П. А. Флоренський [9]. У публікації рукопису
«Імена» з його особистого архіву він дає тлумачення імені і зазначає, що у мові повинен обов’язково бути присутній особливий розряд слів, що обслуговують сторони пізнання – конкретних категорій і понять. Таким розрядом слів самопізнання людство визнавало і визнає імена. Важливе місце, на думку вченого, займає запозичення імен, оскільки, запозичуючи
ім’я, народ бере одну із його морфологічних ознак, наприклад, Matthoya, Матвій/ Матфій, Феодор/Федір, Theodor – це
сукупність імен, які мають спільну систему, хоча фонемний склад цих імен різний. Імена запозичуються, перекладаються,
підлягають аррадикації, морфологічним змінам – і так набувають нового вигляду, у більшості випадків дуже далекого від
первинного. Імена є дуже цінним елементом культури, це «ядро, основа особистості», особовий інваріант, в якому поєднується семема, морфема і фонема (звук, значення, єдність форми і змісту).
Важливим чинником у дослідженні особових імен є лексикографічні джерела, зокрема словники: «Словник-довідник
«Власні імена людей» Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської за ред. В. М. Русанівського [7], «Словник українських імен»
І. І. Трійняка [8] та ін.
Слід зазначити, що не менш значущим є екстралінгвальний фактор. Суспільне функціонування особових імен, а саме
їх вибір, відіграє в житті людей важливу роль. Важливими є й громадсько-правові аспекти, тому зрозуміло, що в цій галузі
важливе місце займає мовна культура, невід’ємною частиною якої є граматичні аспекти. Мовна культура, яка реалізується
в галузі особових імен, опирається, з одного боку, на мовні фактори, що базуються на теорії літературної мови, на її науковому описі і на соціолінгвістичних дослідженнях, з іншого боку – на позалінгвістичні фактори, які ґрунтуються на теоретичних знаннях про закони розвитку суспільства в синхронному та діахронічному планах і на пізнанні, запозиченому
із соціальної психології. Імена, що використовуються в певну епоху чи конкретний період історичного розвитку, взаємно
впливають одне на одного. Із розвитком суспільства система імен має можливість «само видозмінюватися» [5, с. 66].
Чеська дослідниця М. Кнаппова виділяє два способи збагачення іменного репертуару:
1) повернення до життя старих, призабутих імен;
2) запозичення чужомовних імен.
Професор С. М. Пахомова, досліджуючи сербську антропонімію XIV ст. на матеріалі Дечанських грамот, теж вказує
на розвиток антропоформул в слов’янських (і не слов’янських) мовах внаслідок екстралінгвальних факторів. Основна
причина – соціальна: внаслідок зміни структури суспільства та стосунків між його членами важливим стало не тільки на-
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зивати особу, а й ідентифікувати її, визначати її місце серед інших членів соціуму. Другою причиною дослідниця називає
невідповідність кількості імен числу денотатів, що виникає, з одного боку, внаслідок скорочення списку імен, а з іншого
– у результаті постійної зміни демографічної ситуації, коли збільшення чисельності населення не супроводжується розширенням кола функціонуючих у суспільстві імен [6].
Відомо, що система імен, яка побутує на сьогодні, ще вимагає вивчення, однак антропонімні дослідження вже мають
багате наукове підґрунтя, яким є наукові статті та монографії вчених. У процесі історичного розвитку антропонімія удосконалюється як наука, аналізуються різні підходи до тлумачення особового імені та власних назв загалом.
Динамічні зміни найчастіше відображаються у власних особових іменах людей. Одні імена виходять з ужитку, набуваючи статусу маловживаних і рідкісних, інші входять до активного вжитку, набуваючи статусу широковживаних та найуживаніших. Антропонімійна система рухома не лише в діахронічному плані (змінюється склад імен), а й в синхронічному
(імена, вживані в конкретний період життя мови, взаємопов’язані між собою). Саме тому синхронічний та діахронічний
аналізи, маючи різні предмети дослідження в межах одного об’єкта – мови або котрогось її елемента, – доповнюють один
одного та дають змогу простежити і сучасний стан іменникá, і його зміни в процесі історичного розвитку. Досліджуючи
іменнúк певного регіону, доцільно виділяти в ньому синхронічні зміни для того, щоб, по-перше, вивчити системні зв’язки
структурних елементів та їх функціонування в конкретний момент життя мови і, по-друге, уявити собі історію мови шляхом зіставлення якомога більшої кількості синхронних зрізів.
Суцільне дослідження особових імен певної території, здійснене протягом тривалого часу, дає змогу виявити діахронічні
зміни іменникá певної території, основні тенденції, що діють при цьому, дозволяє простежити закономірності розвитку і функціонування загальнонаціонального іменникá загалом, бути предметом подальших наукових досліджень у галузі антропоніміки.
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ХРОНОТОП У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії хронотопа у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації субкатегорій хронотопа темпоральності і локальності на вербальному та іконічному рівнях.
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Chronotope in British multisemiotic fictional text
The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing a
textual category of chronotope. The texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for analysis. A multisemiotic text is characterized by greater efficiency in data transmission compared to a purely verbal text due to the
use of various channels of information transmission and their flexible structure. While interacting, verbal and iconic means
provide integrity, coherence of the text and form its communicative effect. The peculiarities of implementing the subcategories
of chronotope – locality and temporality, have been highlighted.
The analysis of а multisemiotic text demonstrates that the combination and mutual integration of elements of different semiotic systems is it’s inherent property and it confirms the fact that multisemiotic text components appear as a single structural
and semantic unit, aimed at pragmatic effect on the recipient.
Key words: multisemiotic fictional text, chronotope, locality, temporality, prospection, retrospection.
Хронотоп в британском поликодовом художественном тексте
Статья посвящена исследованию реализации текстовой категории хронотопа в британском поликодовом художественном тексте начала XXI века. Указаны особенности реализации субкатегорий хронотопа локальности и
темпоральности на вербальном и иконическом уровнях.
Ключевые слова: поликодовый художественный текст, хронотоп, локальность, темпоральность, проспекция,
ретроспекция.

Постановка проблеми. У сучасній лінгвістичній науці поки що не запропоновано єдиної вичерпної номенклатури
основних категорій тексту, так само як і чітких критеріїв розмежування категоріальних і некатегоріальних ознак тексту.
Це пояснюється надзвичайною чутливістю тексту до змін у середовищі його функціонування, а, відповідно, рухливістю
категоріальних властивостей, які значною мірою залежать від типу та специфіки тексту.
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Проблема реалізації текстових категорій в полікодових художніх текстах (далі – ПХТ) – складноорганізованих, багаторівневих утвореннях, сформованих в результаті симбіозу елементів, що належать до різних семіотичних систем, полягає в тому, що об’єктом такого дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний. Отже, текстові категорії
реалізуються і в окремих семіотичних системах, і в окремому полікодовому художньому тексті. Серед важливих категорій
ПХТ варто відзначити категорії локальності та темпоральності (хронотопа).
Актуальність роботи зумовлюється спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення полікодових текстів, у
структуруванні яких беруть участь засоби різних знакових систем, та підтверджується необхідністю розкриття ролі окремих семіотичних кодів, насамперед вербального компонента (далі – ВК) та іконічного (далі – ІК), у дослідженні текстових
категорій та категорії хронотопа зокрема.
Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний.
Отже, нашою метою є виявлення реалізації текстової категорії хронотопа як в окремих семіотичних системах, так і в
цілому полікодовому художньому тексті.
Виклад основного матеріалу. Текстова категорія хронотопа [2, с. 159] слугує для просторово-часової конкретизації
образів персонажів, тобто виявляє знання автора про світ. Хронотоп художнього твору розглядається як єдність просторових і часових параметрів, що направлена на вираження змісту твору, тобто простір і час, як «певна форма відчуття часу і
певне відношення його до просторового світу» [2, с. 355].
Хронотоп постає фундаментальним поняттям дослідження буття, оскільки «кожен факт, історична подія, ... будьяке явище повсякденного життя неминуче вписується в систему просторово-часових координат» [4, с. 69]. Хронотоп є
невід’ємним компонентом побудови індивідуально-авторської картини світу адресанта. Він визначає особливості методу,
стилю, сприяє відображенню своєрідності його національного мислення.
У ПХТ вибір місця і часу дії повністю залежить від інтенцій автора. Саме в компетенції автора вербального та невербального компонентів чи художника-ілюстратора помістити тих чи інших персонажів в такі просторові і часові умови, які
найбільш ефективно відповідатимуть задуму автора. Гармонійне поєднання хронотопа ВК із хронотопом ІК сприятиме
успішній інтерпретації полі кодового художнього тексту.
У структурі ПХТ можуть відображатися об’єктивна дійсність, і світ із вигаданими часовими відносинами, де невербальні засоби цілком самостійно можуть передавати певну часову інформацію.
Для прикладу, іконічний елемент ПХТ на обкладинці роману І. М. Бенкса [3] вказує на фантастичні
майбутні події.
В аспекті семіотичного аналізу категорія художнього часу-простору осмислюється як знакова
система, що вміщує кілька семантичних кодів – історичний, культурологічний, філософсько-естетичний, релігійно-міфологічний, географічний. Вони відображають особливості взаємозв’язків між
означуваним і означником, конкретизують інформаційне поле хронотопа. Наведемо приклади реалізації історичного та культурологічного кодів хронотопа у полікодових художніх текстaх.
Так, історичний код характеризує зображену автором епоху. Для прикладу,
хронотоп вербального компонента полікодового тексту на обкладинці роману
Ф. Грегорі [9] реалізується за допомогою лексеми Boleyn, семантика якої вказує на XVI ст. (темпоральність) – епоху правління англійського (локальність) короля Генріха VIII. Хронотоп ВК співвпадає
із хронотопом ІК, оскільки зображення жінки (предмети одягу, зачіска) вказує також на цю часову
епоху. З погляду семіотичного аналізу можна стверджувати, що означуване ВК співпадає із означуваним ІК (об’єкт: відома жінка Анна Болейн, XVI ст., Англія), а означники різні: репрезентаменом на
вербальному рівні постає лексема Boleyn, а на іконічному – зображення жінки в королівських шатах,
характерних для Англії XVI ст.
Культурологічний код розкриває особливості національного мислення адресанта (-ів), тенденції
розвитку суспільства, побут героїв і їх уявлення про навколишній світ. Так, у наступному прикладі означуване ВК та ІК
співпадають (об’єкт: батько за роботою), а означники різні: на вербальному рівні реперезентамен – іменник father та дієслова would sit and carve (темпоральність – минулий час), на іконічному – зображення чоловіка за роботою:
«Odd’s father would sit by the fire and carve, making wood into faces and toys and drinking cups and
bowls» [6].
Культурологічний код хронотопа на вербальному, та іконічному рівнях розкриває особливості побуту персонажів (carved faces, toys, drinking cups, bowls та зображення цих предметів).
У межах субкатегорії хронотопа темпоральності виокремлюємо категорії ретроспекції (спрямованість в минуле) та проспекції (спрямованість в майбутнє) [3]. Прикладами реалізації
категорії проспекції можуть слугувати ПХТ на обкладинках
романів У. Бойда [4] та К. Аткінсон [2]. В якості граматичних
маркерів проспекції постають дієприслівник waiting for та запитання в майбутньому часі future indefinite when will. Завдяки
використанню невербальних компонентів (зображенню жінки
та дівчинки в очікуванні) часовий план тексту збагачується та можливості орієнтації в ньому адресата розширюються.
Прикладом реалізації категорії ретроспекції може слугувати ПХТ на обкладинці роману К. Ішігуро [11], де граматичним
маркером постає дієслово в past indefinite were. Ретроспективний план ПХТ візуалізується за допомогою іконічних засобів контрасту кольорів.
Плин часу простежується у наступному ПХТ [15], де на вербальному рівні він
виражений виразом thousand autumns, а на іконічному – динамічним зображенням
птахів, корабля та моря.
Субкатегорія хронотопа локальність представляє особливий інтерес при дослідженні ПХТ. Основними видами простору є фізико-геометричний, історичний та
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духовний, що поділяється на містичний, художній та індивідуальний [1, с. 42]. Художнім текстaм відповідає художній
простір, що становить сферу уяви, «продукт творчості автора, естетичний спосіб мовного втілення фізичного та філософського аспектів в межах прозаїчного та поетичного текстів» [5, с. 9]. Особливістю ПХТ
є те, що в їх тканині можливе поєднання різних видів простору. Для прикладу, вербальній частині полікодового художнього тексту відповідає художній простір, а іконічній
– фізико-геометричний:
«First of all I made a plan of our part of the street, which is called Randolph Street, like
this:» [10, c. 134].
У мовному аспекті субкатегорія локальності реалізується за допомогою використання географічної назви Randolph Street, лексичної одиниці зі значенням «міський
простір» street. ІК представлено схемою розташування будинків на вулиці. Як правило,
ІК, що представляє фізико-геометричний простір, домінує або є рівнозначним вербальному компоненту в плані передачі інформації.
Просторові відносини представлені в ПХТ статичним та динамічним простором. Статичний простір виражає статичне
розташування предметів. Візуальна статичність передається завдяки використанню фотографій, малюнків, що фіксують
певний стан предметів (ландшафт, пам’ятники культури, портрети) та сприяють створенню видимої деталізованої картини, а вербальна – завдяки вживанню дієслів, прикметників, дієприкметників, які описують статичний стан предметів.
Для прикладу, статичність ІК виражена зображеннями історичної провінції Алентеджо у південно-центральній частині
Португалії на обкладинці роману М. Алі [1] та Лондону на обкладинці роману Дж. Ланчестера [14]. Прикладами вираження статичності у невербальній частині ПХТ можуть слугувати зображення портрета (Клара Шуманн – видатна піаністка
XIX ст.) [8], ландшафта (засніжене передмістя Дубліна) [5] та пам’ятника культури (статуя Свободи в США) [13].

Прикладом вияву статичності може слугувати ПХТ [16, c. 3], де статичність на вербальному рівні
виражається вживанням дієслів live, look like та деталізованим описом – назвами статичних будівель,
а статичність на невербальному рівні – зображенням цих будівель.
Динамічний простір виражає переміщення об’єктів відносно один одного. На вербальному рівні динамічність виражається вживанням дієслів руху, на іконічному – зображенням об’єктів у стані руху. Наприклад, у наступному ПХТ динамічність простору
виражається за допомогою виразу rode the winds (ВК) та зображення орла в польоті (ІК):
«High above them, the eagle rode the winds» [6, c. 45].
У ще одному прикладі динамічність простору виражається за допомогою дієслів pulled, wiped off, put away (ВК) та зображення людини, яка щойно зайшла до кімнати (відкриті двері), йде по сходах і паралельно проводить
маніпуляції із ножем (ІК):
«With his left hand he pulled a large white handkerchief from the pocket
of his black coat, and with it he wiped off the knife and his gloved right
hand which had been holding it; then he put the handkerchief away»
[7, c. 5].
Ритм дії можна простежити на прикладі обкладинки роману
С. Вікерс [17]. Вербальний компонент Dancing Backwards цілком
співпадає з ІК (зображення танцюючої пари). Отже, хронотоп елементів ПХТ гармоніює.
Наступний приклад [12] демонструє реалізацію категорії локальності
та темпоральності у двох частинах ПХТ. Динамічність простору та часу
на вербальному рівні представлена дієсловом сomes, а на іконічному – зображенням катафалка в русі. Рух тут відбувається в площині простору і
часу (прихід смерті).
Висновки. Отож, категорія хронотопа реалізується в ПХТ за допомогою
різноманітних вербальних та іконічних засобів, що доповнюють один одного, та використання яких розширює інформацію про просторовий континуум тексту. Використання
невербальних компонентів дає змогу представити інформацію деталізовано, яскраво та ефектно.
Текстова категорія хронотопа співвідносяться з категоріями інтенційності і модальності, оскільки вони не є застиглими утвореннями з чіткими межами, а мають взаємовпливаючий та взаємопроникаючий характер. Отож, дослідження реалізації цих текстових категорій у семіотично гетерогенних постмодерних текстах становить перспективу подальших наукових розвідок.
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ЛЕКСИКА УГОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ГОВІРЦІ СЕЛА СІМЕР
ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті подані угорські запозичення в ужанській говірці села Сімер Перечинського району Закарпатської області, простежено наявність цих лексем в інших говірках України, слова поділені на тематичні групи. Об’єктом
дослідження є гунгаризми в складі лексики, зібраної за допомогою польових записів протягом 2012-2015 років. У результаті проведеного дослідження автори статті доходять висновку про те, що говірка села багата на іншомовні
запозичення, найбільшу частку яких становлять слова західнослов’янського та угорського походження.
Ключові слова: ужанська говірка, лексика, запозичення, гунгаризми, тематичні групи.
The vocabulary of Hungarian origin in the subdialect of the village of Simer in
Perechyn district, Transcarpathian region
Borrowings from the Hungarian language at the present time constitute one of the specific lexical features of the Transcarpathian dialects and are used mainly in dialectal speech. The article contains of the Hungarian borrowings in Uzhansky
subdialect of the village of Simer in Perechyn district, Transcarpathian region, traced the presence of these lexemes in other
dialects of Ukraine. The object of study is the Hungarian borrowings in the composition of vocabulary, collected through field
notes from 2012 to 2015. The words are divided into the following thematic groups: names of clothes, names of kinds of shoes,
the names of food, names of kitchen utensils, names of family affinity, names of household items, names on the designation of
land plots, the names of human qualities, vehicles names, trade-related names, monetary relationships, names associated with
professional activity, names associated with the housing and surrounding area, the administrative names. Borrowings from
the Hungarian language in the speech of residents of the village of Simer relate mainly to household sphere. The authors of
the article examine in detail some Hungarian borrowings from the thematic group of «Names of clothes», which is the most
numerous among all existing groups in the dialect. As a result of our research efforts authors came to the conclusion that the
dialect of the village is rich in borrowings, the greatest percentage of words West Slavic and Hungarian origin. A significant
part of borrowed researched vocabulary recently becoming an archaism from dialects carrier they are replaced by new dialect formation or literary lexeme.
Keywords: Uzhansky subdialect, dialect, language borrowing, hungarism, thematic groups.
Лексика венгерского происхождения в говоре села Симер Перечинского района
Закарпатской области
В статье представлены венгерские заимствования в ужанском говоре села Симер Перечинского района Закарпатской области, изучено наличие этих лексем в других говорах Украины, слова разделены на тематические группы. Объектом исследования являются гунгаризмы в составе лексики, собранной с помощью полевых записей в течение 20122015 годов. В результате проведенного исследования авторы статьи приходят к выводу о том, что говор села богат
на иноязычные заимствования, наибольшую долю составляют слова западнославянского и венгерского происхождения.
Ключевые слова: ужанский говор, лексика, заимствования, гунгаризмы, тематические группы.

Закарпаття є самобутнім історико-культурним регіоном України. Упродовж історії край входив до різних державних
утворень, про що свідчать самі його назви – Marchia Ruthenorum, Felső Magyarorszag, Felvidek, Ruthenfold, Karpatalja,
Karpatenland, Karpatho-Ukraine, Ruska Krajna, Podkarpatsko, Rusinsko, Podkarpatska Rus, Karpatorusko, Karpatsky kraj, Подкарпатье, Подкарпатская Русь, Угорская Русь, Рускрай, Підкарпаття, Закарпаття, Карпатська Україна, Закарпатська область [10, с. 7–8]. Тут перетиналися шляхи різних культур і народів, які свого часу заселяли край, окрім слов’ян – українців, росіян, словаків, поляків та ін. – тут і зараз проживають угорці, німці, румуни, євреї тощо.
Найчисленнішими етнічними спільнотами на Закарпатті були і є українці-русини та угорці, останні в наш час зосереджені переважно вздовж кордону з Угорщиною. Спільне сусідське проживання, спільні історичні події та діячі, численні
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контакти – все це відбилося в усіх царинах народної культури обох етносів [10, с. 9]. Таким чином до української словесності ввійшло чимало гунгаризмів.
Постановка проблеми. Питаннями щодо походження слів, виявлення гунгаризмів у говірках у різні часи цікавилися
як україністи, так і дослідники зарубіжжя. У мовознавчій літературі зустрічаємо ряд праць, присвячених проблемі міжмовних взаємин, зокрема В. Німчука, Й. Дзендзелівського, П. Лизанця, Й. Пуйа, Ф. Шелудька, О. Горбача та ін. [7]. Однак
і донині вона залишається актуальною і потребує подальших ґрунтовних досліджень, на чому неодноразово акцентують
науковці, оскільки саме на розмовному матеріалі можна простежити історію формування говорів, вплив інших мов чи
діалектів на лексико-граматичну систему конкретного мовного ареалу. Такі дослідження мають велике значення для вивчення не тільки історії розвитку конкретної мови, а й культурно-історичних взаємовідносин між народами [14].
Аналіз досліджень. Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів уже віддавна були об’єктом зацікавлення науковців. Вони, зокрема, досліджували вплив угорської мови на українські говори Закарпаття та Угорщини, гунгаризми у складі лексики закарпатських писемних пам’яток ХVI–ХVIІІ століття, вплив української мови на закарпатські
угорські говори, а також на лексику угорської мови [2, с. 1–2].
Л. Ткач зазначає, що українсько-угорські мовно-культурні взаємини впродовж тривалого історичного періоду впливали на формування лексичного фонду української мови і залишили свій відбиток як на рівні розмовно-діалектного мовлення, так і в системі лексико-стилістичних засобів сучасної української літературної мови. «Актуальність цієї проблематики
в сучасному українському мовознавстві, – на думку дослідниці, – зумовлена не лише недостатнім її висвітленням і певною
фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що, крім суто мовознавчих та історико-культурних складових, вона має
й певну реабілітаційну спрямованість» [19, с. 1–2].
Запозичення з угорської мови і нині становлять одну із специфічних лексичних ознак закарпатських говорів і вживаються переважно в діалектному мовленні, зберігаючи і частково реалізуючи при цьому здатність входити до авторських
текстів сучасних письменників. Час проникнення слів-гунгаризмів в українські говори сягає сивої давнини.
Мета статті. Оскільки цілісної картини дослідження гунгаризмів на Закарпатті, зокрема й на матеріалі говірки села
Сімер Перечинського району Закарпатської області, не зроблено, то наша робота є спробою заповнити цю лакуну.
Об’єктом нашого дослідження є побутова лексика, зібрана нами в селі Сімер Перечинського району за допомогою
польових записів протягом 2012–2015 років.
Виклад основного матеріалу. Запозичення з угорської в мові жителів села Сімер стосуються переважно побутової
сфери. Ми досліджували такі тематичні групи: назви одягу (напр.: бýнда ‘тепла хутряна шуба, кожух’ < угор. bunda тс.
[6, І, с.295], ‘шуба’; ‘хутро, шкіра (тварин)’ [4, с. 105]; віґáн ‘плаття’ < угор. viganó ‘сукня, спідниця’ [6, І, с. 390]; кáбат
‘довга спідниця’ < угор. kabát ‘пальто, плащ, піджак; вид короткого одягу’ [4, с. 345]); назви видів взуття (напр.: боґáнчі
‘неохайне, грубе, старе взуття’ < угор. bakancs ‘черевики; військові черевики; грубі черевики’ [6, І, с. 108; 4, с. 62]; бочкóрыо
‘старе, неохайне взуття; те саме, що боґáнчі’ < угор. bocskor ‘постіл, личак’ [6, І, с. 240-241; 4, с. 97]; чúзмыо ‘гумові чоботи’
< угор. csizma, діал. csizsma ‘чоботи’ [6, VІ, с. 317; 4, с. 121]); назви продуктів харчування (напр.: барáцка ‘абрикос’ < угор.
barack тс., дит. ‘щиголь’ [4, с. 64]; гýрка ‘сорт домашньої ковбаси, кров’янка’ < угор. hurka ‘велика ковбаса; товста кишка’
[6, І, с. 623; 4, с. 315]; шоĭт ‘зельц’ < угор. disznósajt тс. [4, с. 132], sajt ‘сир’ [4, с. 652]); назви кухонного начиння (напр.:
кáнта ‘невеликий бідон’ < угор. kanna, діал. kanta тс., ‘чайник’, ‘лійка’, ‘каністра’ [4, с. 347]; коршýў ‘скляний обплетений
бутель’ < угор. korsó тс., ‘глиняний кувшин’, ‘пивний стакан’, діал. korsó ‘бутель’ [6, ІІІ, с. 47; 4, с. 416]; палачíнка ‘млинець’
< угор. рalacsinta тс. [4, с. 605]); назви на позначення свояцтва (напр.: поĭташéчка ‘подруга’, ‘свідок нареченої’ < угор.
pajtás ‘друг, приятель’ [6, ІV, с. 256‑257; 4, с. 604]; фáĭта ‘сім’я, родина’ < угор. fajta ‘рід, вид’ [4, с. 558]; фатʹýў ‘хлопець,
парубок’ < угор. діал. fattyú ‘позашлюбна дитина’ [6, VІ, с. 79; 4, с. 212]); назви предметів побуту (напр.: гатиіжáк ‘великий
рюкзак мисливця, туриста’ < угор. hátizsák ‘рюкзак’, ‘заплічний мішок для речей’ [4, с. 294]; ґóмбічка ‘ґудзик’ < угор. gomb
тс., [6, І, с. 557], тс., ‘запонка’, ‘кнопка’ [4, с. 266]; лáмпаш ‘лампа, гасова лампа’ < угор. lámpás ‘ліхтар; лампа’ [6, ІІІ, с. 189],
‘ламповий радіоприймач’, ‘ліхтарик’ [4, с. 441]); назви на позначення земельних ділянок (напр.: кéртиік ‘город’ < угор.
kert ‘сад, город’ [4, с. 365]; кóцка ’земельна ділянка квадратної форми’, ‘кубик рафінованого цукру’ < угор. kocka ‘клітка’,
‘щось квадратної форми’, ‘жереб’ [6, ІІІ, с. 64], ‘куб’, ‘кубик’ [4, с. 409]); назви якостей людини (напр.: бітáнґа ‘неслухняний
парубок, чоловік’ < угор. bitang ‘нечесний, єхидний, підлий чоловік’, ‘волоцюга’ [4, с. 95]; жíван ‘розбишака’, ‘жадібний чоловік’ < угор. zsivány ‘розбишака, бандит’, ‘хитра людина, шахрай’ [4, с. 810]); назви транспортних засобів (напр.: біц´íґл´а
‘велосипед’ < угор. bicikli тс. [4, с. 93]); назви, пов’язані з торгівлею, товарообігом, грошово-платіжними відносинами
(напр.: aлдамáш ‘могорич’ < угор. áldomás тс. [4, с. 30]; хосéн ‘користь; вигода’ < угор. haszon тс. [6, VІ, с. 204; 4, с. 176]);
назви, пов’язані з професійною діяльністю (напр.: ґáзда ‘господар, хазяїн’ < угор. gazda тс. [6, І, с. 450-451; 4, с. 261];
гы́оўгір´ ’розбишака’ < угор. hóhér ‘кат’ [4, с. 308]; сокáчка ‘кухарка’ < угор. szakács ‘кухар’ [6, V, с. 344; 4, с. 67]); назви,
пов’язані з житлом та прилеглою територією (напр.: капýра ‘ворота’ < угор. kapu тс. [6, ІІ, с. 378], тс., ‘під’їзд’ [4, с. 349]);
адміністративні назви (напр.: вáрош ‘місто Ужгород’ < угор. város ‘місто’ [6, І, с. 333; 4, с. 775]).
Докладніше розглянемо деякі гунгаризми з тематичної групи «Назви одягу», яка є найбільш численною серед усіх
наявних груп у говірці.
Лексема бýнда ‘тепла хутряна шуба, кожух’ запозичена (мабуть, частково через польське і словацьке посередництво)
з угорської і східнороманських мов; пор. угор. bunda ‘хутро, шуба, кожух’ від якого походить і рум. búndă ‘бурка, шуба;
хутряна безрукавка’, етимологічно неясне [6, І, с. 295]; ‘шуба’; ‘мех, шкіра (тварин)’ [4, с. 105]. Ареал слова продовжується в марамороських говірках (бýнда ‘короткий кожушок-безрукавка’ [15, с. 32]), а також в гуцульських (бýнда ‘кожушок
без рукавів, що застібається збоку або вдягається через голову’, ‘кожух, часом покритий сукном’ [5, с. 31], ‘верхній одяг,
(плащ, пальто)’ [13, с. 18]), лемківських (бýнда ‘тепле пальто з хутряною підкладкою’ [12, с. 35]), буковинських (бýнда
заст. ‘тепла білизна’, ‘вид верхнього чоловічого одягу’ [16, с. 42]), бойківських (бýнда ‘кожух без рукавів’, ‘накидка’,
‘верхній чоловічий одяг’ [11, І, с. 76]), поліських (бýнда заст. ‘довге плаття’ [9, с. 37], ‘верхній одяг’, ‘жіноче плаття;
сукня’ [1, с. 37]) та західноволинських говірках (бýнда заст., рідко ‘дитяча сукня’ [8, с. 77]). Фіксується словником Б. Грінченка; пор. бýнда ‘верхній одяг – рід сукняного пальта’ [16, І, с. 110]. У літературній мові зустрічається як діалектне; пор.
бýнда діал. ‘рід верхнього одягу’ [17, І, с. 255].
Номен віґáн ‘плаття’ – вузьколокальний діалектизм, зафіксований нами лише в досліджуваній говірці. Запозичений з
угорської мови, в якій viganó ‘сукня, спідниця’ походить від прізвища віденської танцюристки Вігано [5, І, с. 390].
Слово жабалы́оўка ‘носова хустинка’ запозичене з угорської мови; пор. угор. zsebalakú ‘формат кишені’, діал.
zsebbevalóи ‘носовий платок’. Поширене і в інших говірках Закарпаття; пор. марамороське жеболóвка ‘носовий платок’
[15, с. 84], гуцульське жебелóвка ‘носова хустка’ [13, с. 55].
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Жúбнʹа ‘кишеня’ – суфіксальний дериват від слова жеб (пор. марамороське жеб(п) тс. [15, с. 83]), що запозичено від
угор. zseb тс. [4, с. 809].
Лексема кáбат ‘довга спідниця’ з таким самим значенням зустрічається в лемківських говірках; пор. лемк. кáбат ‘довга широка спідниця’, ‘каптан’ [12, с. 128]. З іншими значеннями поширена в марамороських (кáбат ‘пальто’ [15, с. 137]),
гуцульських (кáбат ‘піджак; жакет; куртка; пальто’ [12, с. 74]), бойківських (кабáт ‘короткий каптан’ [11, І, с. 332]), буковинських (кáбат заст. ‘куртка, солдатський мундир (часів Австро-Угорщини)’, ‘кофта з простого матеріалу’ [16, с. 179]),
західноволинських (кáбат ‘ватяний верхній одяг’ [8, с. 133]; західнополіських (кáбат ‘піджак’ [1, с. 202]). Словник
Б. Грінченка фіксує такі значення: кáбат ‘куртка, солдатський мундир’, ‘у жінок – спідниця’ [16, ІІ, с. 203]. У літературній мові подається як діалектне; пор. кáбат ‘солдатська куртка’, ‘пальто’ [18, ІV, с. 64]. Традиційно вважається
спільнослов’янським запозиченням через угор. kabát ‘пальто, плащ, піджак; вид короткого одягу’ [4, с. 345] з перської;
пор. перс. kabā ‘вид короткого одягу, каптан’, що з ар. kabā- тс. [6, ІІ, с. 331].
Ареал слова кáлап ‘капелюх’ продовжується в інших карпатських говірках (марамор. кáлап ‘чоловічий капелюх (переважно вихідний)’, ‘жіночий капелюх’ [15, с. 137]), а також в бойківських говірках (кáлап ‘суконний капелюх з ясно-синьою стрічкою’ [11, І, с. 335]). У буковинських говірках зустрічається лексема калáп, каля́п на позначення міри довжини
пряжі у ткацтві – ‘міток’ [16, с. 183]. У словнику Б. Грінченка слово кáлап ‘чорний капелюх з низьким круглим верхом і
широкими полями, загнутими вниз’ [16, ІІ, с. 209]. Запозичене з угорської мови; угор. kalap ‘капелюх’ [4, с. 346] виникло
на основі виразу kalapos szüveg ‘широка, кругла шляпка; капелюх’, у якому слово kalapos виявляє основу kalap- неясного
походження [6, ІІ, с. 347].
Номени рʹáнда ‘ганчірка’ та рʹáндʹа ‘лахміття’ в ужанській говірці села Сімер, як і в інших закарпатських говірках (марамор.
рʹáнда ‘ганчірка, шматок тканини’ та рʹáнʹдʹе ‘те саме, що одіж’, ‘старий, поношений одяг’ [15, с. 325]), походять з угорської
мови; угор. rongy ‘ганчірка, клапоть; лахміття’ [4, с. 647] загальноприйнятої етимології не має [6, с. 24]. У гуцульських (рáнді
(рúнда, рúнді, ря́нді) – ‘старий одяг’, ‘те саме, що гúндра (ганчірка, стара сорочка)’ [5, с. 161]) та бойківських (рʹáнда ‘рейка на
кроквах’, ‘стара драна сорочка’, ‘дешева сорочка’ [11, ІІ, с. 199]) говірках ці лексеми не розрізняються. Обидві лексеми фіксуються у словнику Б. Грінченка [16, IV, с. 93], а в сучасній українській літературній мові подаються з ремаркою західне [3, с. 1281].
Висновки. Дослідження гунгаризмів є надзвичайно актуальним з погляду завдань сучасного мовознавства в ділянці
діалектології, історичної лексикології, компаративістики, соціолінгвістики.
Вищенаведені лексеми за нормами сучасної української літературної мови кваліфікуються як діалектизми, деякі – як
вузьколокальні. Частина із них зафіксована у «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка та Словнику української мови в 11 т. Деякі гунгаризми говірки села Сімер (біґáрʹ, кáлап, лéквар, тінґарúцʹа та ін.), які з фонетичними варіаціями зустрічаються у Б. Грінченка, містять вказівку Угор. (тобто Угорщина). Це означає, що вищенаведені слова були
поширені лише на території сучасного Закарпаття (колишньої Угорської Русі).
Проаналізувавши понад тисячу діалектизмів села Сімер Перечинського району Закарпатьсої області, ми дійшли таких
висновків.
Оскільки Закарпаття на сxоді межує з гуцульським говором, на півночі – з бойківським говором, на заході – з лемківським, на півдні – з носіями румунської, угорської та словацької мов, то в досліджуваній говірці зафіксовані запозичення з різних мов, зокрема й з угорської. Значна частина аналізованих діалектизмів поширена також в інших говірках,
наприклад: гуцульських – рʹáнда, жабалóвка; бойківських – кáлап, кáбат; лемківських – бýнда та ін. Декілька лексем
(наприклад, віґáн), за даними доступної нам літератури, невідомі в інших українських говірках, тому їх можна віднести
до вузьколокальних утворень.
Підсумовуючи, відзначимо, що значна частина запозиченої лексики села Сімер Перечинського району Закарпатської
області останнім часом швидко архаїзується, із мовлення діалектоносіїв їх витісняють нові діалектні утворення або літературно-нормативні лексеми, а саме: жабалóвка – платóк, жúбнʹа – кишúнʹа, віґáн – плáтʹа тощо.
Перспективу подальших наукових студій вбачаємо у поглибленому вивченні запозичень, наявних у досліджуваній
говірці, у порівнянні з іншими закарпатським говірками і говорами української мови.
Література:

1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2-х т. / Г. Л. Аркушин. – Луцьк, 2000. – Т. 1. – 354 с.
2. Барань Є. Українсько-угорські міжмовні контакти на помежів’ї їх етнічних територій (вплив угорської мови на лексику
творів Закарпатських письменників) / Є. Барань // TEKA. Comission of Polish-Ukrainian cultural ties. – 2010. – № V. – С. 24–31.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ
«Перун», 2005. – 1728 с.
4. Венгерско-русский словарь: 40 000 слов / Под общей ред. Л. Гальди. – 2-е изд., стереотип. – Москва; Будапешт, 1987. – 872 с.
5. Гуцульські говірки: Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
6. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К. : Наук. думка, 1982–2012. – Т. 1–6.
7. Закарпатський діалект: бібліографічний покажчик / Укл. І. В. Сабадош, О. Ф. Миголинець, О. Д. Пискач; Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2009. – 139 с.
8. Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок / М. М. Корзонюк // Українська діалектна лексика: зб.
наук. праць. – К., 1987. – С. 62–267.
9. Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – Київ, 1974. – 260 с.
10. Мушкетик Леся. Фольклор українсько-угорського порубіжжя: монографія / Л. Г. Мушкетик. – К. : Укр. письменник, 2013. – 496 с.
11. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: У 2 ч. / М. Й. Онишкевич. – К. : Наук. думка, 1984. – Ч. І–ІІ.
12. Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок / Упоряд. і підгот. до друку Є. Д. Турчин. – Івано-Франківськ: Сіверсія
МВ, 2004. – 364 с.
13. Піпаш Ю. О., Галас Б. К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області) / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с.
14. Піцура Т. Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат / Т. Піцура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 17. – С. 45–50.
15. Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / І. В. Сабадош. – Ужгород: Ліра, 2008. – 480 с.
16. Словарь української мови: У 4 т. / За ред. Б. Грінченка. – К., 1958–1959. – Т. 1–4.
17. Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.
18. Словник української мови: В 11 т. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. I–XI.
19. Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних взаємин та шляхи лексичних запозичень в українську мову
з румунської та угорської мов / Л. Ткач // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2008. –
Вип. 428–429: Слов’янська філологія. – С. 24–32.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

136
Г. М. Труба,

УДК 811.161.2’367.332.7

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

КАТЕГОРІЇ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ Й СТАНОВОСТІ.
ВЗАЄМОДІЯ НА РІВНІ КАТЕГОРІЙ РОДІВ ДІЄСЛІВОЇ ДІЇ ТА СТАНОВОСТІ
Стаття присвячена питанню взаємодії категорій становості й аспектуальності на у широкому розумінні (що
становить собою понятійне поле, понятійний рівень), а саме взаємодія категорій становості й роду дієслівної дії.
Поняття роду дієслівної дії є одним із базових понять аспектуальності, яке дуже чітко і докладно відбиває саме
понятійний рівень зазначеної категорії. У статті зроблена спроба розглянути популярні підходи до тлумачення поняття роду дієслівної дії у контексті категорії аспектуальності, виробити оптимальний підхід до визначення саме
того підходу, що надає змогу розглянути спільні сектори взаємодії категорій родів дієслівної дії (результативні,
фазові, кількісні і ступеня інтенсивності – універсальні для різних мов) і становості. Дослідження проведено на базі
сучасної української літератури.
Ключові слова: аспектуальність, становість, рід дієслівної дії, вид дієслова.
Category of aspect and state. Contraction on the level of the category of the state
and the gender of verb action
The article focuses on the interaction of state and aspectuality categories in the wide sense (that is a conceptual field, the
conceptual level), namely the interaction of categories of state and kind of verbal action. The concept of a verbal kind of action
is one of the basic concepts of aspectuality that in the very clear details, it reflects the conceptual level of this category. The
article attempts to examine the popular approaches to the interpretation of the concept of kind of verbal actions in the context
of aspectuality category, to develop an optimal approach to determining precisely the approach that will make it possible
to consider the overall sector interaction between categories of labor verbal action (productive, phase, quantity and degree
of intensity – universal for different languages) and state. The research is done on the base of modern Ukrainian literature.
Key words: aspect, state, gender of verb action.
Категории аспектуальности и состояния. Взаимодейтвие на уровне категорий родов глагольного действия и состояния
Статья посвящена вопросу взаимодействия категорий состояния и аспектуальность в широком смысле (что
представляет собой понятийное поле, понятийный уровень), а именно взаимодействие категорий состояния и рода
глагольного действия. Понятие рода глагольного действия является одним из базовых понятий аспектуальность,
которое очень четко и подробно отражает именно понятийный уровень указанной категории. В статье предпринята попытка рассмотреть популярные подходы к толкованию понятия рода глагольного действия в контексте
категории аспектуальность, выработать оптимальный подход к определению именно того подхода, дает возможность рассмотреть общие сектора взаимодействия категорий родов глагольной действия (результативные, фазовые, количественные и степени интенсивности – универсальные для разных языков) и состояния. Исследование
проведено на базе современной украинской литературы.
Ключевые слова: аспектуальность, состояние, род глагольного действия, вид глагола.

Темою статті є взаємодія однієї із категорій аспектуальності категорією родів дієслівної дії із категорією становості.
Предметом дослідження є взаємодія категорій становості й аспектуальності, а об’єктом дослідження є взаємодія саме
категорій аспектуальності категорією родів дієслівної дії. Дослідження було здійснене на матеріалі сучасної української
літератури (зібрано 10 000 одиниць).
Актуальність теми полягає в тому, що категорія аспектуальності є загально дієслівною категорією, яка охоплює всі без
винятку дієслівні утворення: особові дієслова, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, предикативні форми на -но, -то
і базується на семантико-словотвірній функції – протиставлення дієслівних форм за значенням неможливості й обмеженості позначуваної дії або стану. В основі категорії аспектуальності – дієслівна пара, в якій одна форма володіє ознакою
неможливості дії, а друга – обмеженості. Семантика обох форм може бути тотожна (перечитувати – перечитати) або ж
у похідній формі модифікована (жити – пережити). У першому випадку йдеться про форми недоконаного й доконаного
виду, а у другому – про вихідну й похідну форми категорії родів дії. І категорії родів дії, і категорії виду підпорядковані
загальнодієслівній категорії аспектуальності. Хоч видова пара визначає суть категорії аспектуальності, все ж значна частина дієслівних лексем має тільки одне видове значення [2, с. 111].
Існує певна невизначеність у термінології, адже за підходом О.В. Бондарка, роди дії називаються способами дії (слід
розуміти уявлення про те, як відбувається дія, спосіб її реалізації у часі, зумовлений не тільки лексико-граматичним, а
й лексико-семантичним рівнем аспектуальності і тому зручніший для дослідження аспектуальних властивостей дієслів
[8, с. 63–64], і, як наслідок, дослідження взаємодії на цьому рівні дасть нам змогу детально прослідкувати взаємодію на
рівні спільних диференційних ознак та функцій [7, с. 14–15]), а це, у свою чергу, викликає певну плутанину з класичною
термінологією, де за терміном спосіб дії закріплене інше розуміння. Отже, у дослідженні задля уникнення плутанини використовується термін «рід дії» (далі РДД).
Уперше наявність родів дії (з нім. Aktionsaten) у видовій системі слов’янських мов засвідчив З.Агрелль у праці «Видові відмінності і творення родів дії у польських дієсловах» (1908) [2]. Учення про роди дії було розвинуте в працях польських (Е. Кошмідер) [6], російських (Ю.С. Маслов, О.В. Бондарко, Л.Л. Буланін) учених. Родам дії як окремій граматичній
категорії в межах аспектуальності присвячено розділ в «Украинской грамматике» (1986) [1, с. 201].
Отже, розглянемо власне взаємодію родів дії та становості більш детально. Аспектуальні пари родів дії за своєю семантичною структурою поділяються на два різновиди:
1) модифікаційно-видові (шарудіти – зашарудіти, кричати – покричати) з особливістю надання семантиці дієслова
часового, просторового чи іншого значення [1, с. 201];
2) мутаційно-видові (співати – приспівувати, кричати – розкричатися) – специфіка полягає в тому, що саме вони
підкреслюють результативність та інтенсивність (як підвищину, так і знижену) дії. Якщо компоненти модифікаційно-видових пар мають однакову валентність (шарудіти чим у чому – зашарудіти чим у чому), то кожен із компонентів мутаційно-видової пари має свою інтенційну структуру (пор. співати що кому – приспівувати кому) [1, с. 201–202].
Кількість родів дієслівної дії, частота їх уживання в мовленні становлять специфіку дієслівної системи кожної
слов’янської мови. Так, ітеративні дієслова доконаного виду (попоходити, попоносити) властиві тільки українській мові,
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ітеративні дієслова недоконаного виду – російській (стилістично обмежені утворення типу хаживать, говаривать, нашивать) та чеській (chodivat, chodіvavat) мовам, дистрибутивні дієслова доконаного виду з двома префіксами частіше
або рідше вживаються у всіх слов’янских мовах, однак найбільшого поширення ці утворювання набули в польській та
українській мовах [1, с. 202].
В українському мовознавстві немає єдиної класифікації родів дієслівної (далі РДД) дії, тому слід розглянути найбільш
поширені. Взагалі, за своєю семантикою вони поділяються на результативні, фазові, кількісні і ступеня інтенсивності – всі
ці значення універсальні для всіх мов, однак у кожній на їхній основі утворюються специфічні для них РДД [1, с. 202]:
1) Підсилювальний РДД охоплює такі підгрупи: дієслова звучання та мовлення; дієслова фізичного та психічного
стану; дієслова неспрямованого руху; дієслова зі значенням дії розваги, з яким вказані дієслова вживаються [7, с. 17],
з обов’язковою наявністю функцій позачасовості існування неграничної, невичерпної дії: дієслова на позначення звучання – Приголомшені несподіваною новиною, вони сиділи на землі за метр один від одного. Мовчали [5, с. 57]; дієслова
психічного та фізичного стану – Як ви дивитеся на роботу з постійним вдячним і небідним клієнтом? [5, с. 88]; дієслова
на позначення неспрямованого руху – Горщик із квіткою висів прямо по центру стіни (із усного мовлення). Слід чітко
розмежовувати дієслова підсилювального РДД та інтенсивного РДД з ознакою зростаючого розвитку інтенсивності початої дії до певного ступеня, а другі – ознаку, що вказує на крайню межу тривалості через поглиненість суб’єкта дією: розмріятися [7, с. 23] з наявними функціями наслідковості, гомогенності. Можна казати, що цей спосіб дії корелює певним
чином із підкатегоріями становості, а саме стан унаслідок дії чи стану: – Тому що зазвичай… – замовкла. Прислухалася.
Біль раптом ущух. Тілом розлилася слабкість і, ніби дощ… Ніби просто тут, у братовій кімнаті – теплий дощ… [5, с. 19].
2) Тривало-необмежений РДД (досліджений у працях А.А.Шелякіна [9]) є «семантичним антонімом» тривало-обмежуваного РДД [7, с. 18]. Так, тривало-необмежуваний складає спільний сегмент із категорією становості на основі спільних
семантичних ознак гомогенності, відносній постійності вияву зі спільною функцією позачасового вияву (Хлопець був
одягнений у дорогий костюм; …раптово згадавши, що вона володіє його мовою, а це значить, він зможе почуватись куди
вільніше… [4, с. 5]), а тривало-необмежуваний – спільний сегмент із станом унаслідок дії чи процесу або власне фізичний
чи просторовий стан із функцією наслідковості (Золотом закидає, увесь світ пообіцяє, обкурить розмовами своїми звабливими, тільки би дурникові добре було [5, с. 79]).
3) Фінітивний РДД [7] виражає, окрім закінченості, особливу енергетичність дії, що уналежнює його до спеціальнорезультативних [7, с. 21]. Можна вважати, що цей РДД корелює певним чином із підкатегоріями становості, а саме стан
унаслідок дії чи стану з обв’язковою наявністю функцій гомогенності, нечленованості, становості: Ти погубиш його. Чи,
може, ти плануєш взагалі не провідувати брата? [5, с. 16].
4) Завершальний РДД є підтипом загальнорезультативного способу дії та об’єднує дієслова зі значенням кінцевої фази
дії, утворюється префіксом до-, не слід плутати з дієсловами, що виражають завершеність та інтенсивність дії [7, с. 22].
Слід зазначити, що цей спосіб дії корелює певним чином із підкатегоріями становості, а саме стан унаслідок дії чи стану:
… коли Стас поїхав, так і не дочекавшись вагітної дружини… [8, с. 18].
5) Фінально-наслідковий РДД оригінально передає понаднормовий ступінь тривалості й інтенсивності дії твірних
основ. Вони не маркують завершення самої дії і не виражають одноманітного та передбачуваного результату дії і тим
самим відрізняються від підсилювального способу дії з префіксом до- [8, с. 22]. Також становлять спільний сегмент із
категорією стану, а саме стан унаслідок дії чи процесу: … приятель запросив його до своєї хатини у передгір’ї дозбирати
напрочуд рясні тогорічні яблука, від яких, за його словами, просто не було спасу [4, с. 29].
6) Розподільний РДД об’єднує дієслова зі значенням розподілення дії серед низки об’єктів чи для неперехідних – серед
ряду суб’єктів [7, с. 24], де відтінки розподілення передаються дієсловами, що охоплюють інтенсивною дією всі сукупності об’єктів та суб’єктів [2, с. 25]. Можна вважати, що цей РДД корелює певним чином із підкатегоріями становості, а
саме стан унаслідок дії чи стану лише за умови наявності функцій наслідковості та гомогенності дії: Олег зварив собі та
млявому Стасові кави, повідчиняв вікна і вирішив перекантуватися в приятеля до восьмої, щоби просто від нього – на
роботу [5, с. 20].
7) Результативно-непроцесні дієслова, що позначають власне момент вияву результату (стану), має форму лише доконаного виду: опинитися, опам’ятатися, осиротіти, підвернути, заблукати та подібні; має спільні ознаки із статальністю,
а саме функції гомогенності та наслідковості: Бо прочитавши, вони одразу би збагнули – вона все це знає! [5, с. 6].
Слід розрізняти результативні дієслова і результативні РДД. Результативні дієслова виражають результат, ускладнений
або неускладнений різними обставинами: їхати – в’їхати (в село), летіти – злетіти (вгору), робити – переробити (вправу),
– другий компонент виражає результативну дію, ускладнену різними обставинами, причому ця додаткова сема зберігається
й тоді, коли від доконаного дієслова утворюється його пара недоконаного виду: в’їхати – в’їжджати (в село), злетіти –
злітати (вгору), переробити – переробляти (вправу). На відміну від результативного дієслова, результативний РДД – це
обов’язково група одновидових дієслів, об’єднаних спільним для всіх них семантичним компонентом [7].
8) Детермінативно-часові РДД [2], характеризуються виявом дії в обмеженому відрізку часу: предуративний (тривало-обмежений) виражає прояв дії у відносно тривалому та визначеному відрізку часу (одновидові дієслова): А вона ж де
була? Присутня ж мала бути… при страті. Пропустила… Нічого не бачила [7, с. 23].
9) Реляційний РДД об’єднує дієслова, що не беруть участі в утворенні граничних способів дії та мають постійний вияв
(чи відносно постійний), а саме не позначають ні конкретно-процесних, ні кратних дій [20]: висіти – …теплий пар здіймався від випадкових перехожих унизу, і сніг, що пройшов над містом, тепер висів на гілках [4, с. 106].
10) Статальний РДД охоплює дієслова, що беруть участь у творенні низки РДД граничних дієслів, що мають значення статичної ознаки та позбавлені розвитку [1]: Поруч, притиснутий наповненою барвистими ґудзиками попільничкою,
лежав бордовий паспорт [4, с. 26] (положення в просторі); ЇЇ нестерпно нудило, в голові паморочилось, усе тіло боліло,
пекло обличчя, мучили спрага і голод, страх і розпач, задуха і нав’язливе дрижання комах [4, с. 13] (фізичний стан); І здивувалася тому, що не засмутилася. І пояснила собі це тим, що завжди любила свою професію [5, с. 27], сумувати – Він
сумував за нею [4, с. 154] (душевний стан).
11) Постійно-узуальний РДД охоплює дієслова соціально-професійної діяльності осіб [20]: слугувати, керувати, вчитися,
викладати, бомбувати, шахраювати, голодувати, – і взаємодіє з категорією становості з наявними функціями позачасовості,
становості, але лише за умови наявності функції гомогенності, які в цих випадках будуть виражені ситуативно: Кімнатка, що
в ній засідали гості, слугувала за вітальню, і до неї можна було потрапити просто з церковного притвору [4, с. 51].
12) Фазовий РДД вказує на різні етапи виконання дії, зокрема на її початок (побігти, полетіти; зашуміти, загомоніти,
забігати), на інтенсивність розгортання дії (розхворітися, розахкатися; збунтуватися), на її частковість, обмеженість у
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часі (помарити, помислити, помріяти) або, навпаки, на часову визначеність із зазначенням певних часових меж (помріяти цілий день, промарити весь тиждень), на кінець дії із наявною функцією наслідку / повної вичерпаності (відблискати,
відгриміти, відбриніти) [1]. Із семантики зрозуміло, що не всі підвиди фазових РДД взаємодіють із категорією становості.
Так, РДД фази початку та інтенсивності розгортання дії не взаємодіють через наявність функції процесуальності та членованості дії. А РДД фази кінця дії є спільним сегментом зі становістю, а саме стан унаслідок дії чи процесу: у них наявні
диференційні ознаки гомогенності та функцій становості, наслідковості: Вона стільки років прожила в невпевненості, що
нині залишалося впевнено брати все, що залишалося [5, с. 35] – усі фазові дієслова, як видно з прикладів, доконаного виду
[1]. До фазових РДД слід уналежнити дієслова, які передають повну вичерпаність дії, пов’язану переважно зі слуховими
і зоровими сприйняттями; формальним показником у цьому РДД виступає префікс від-/од- (відгриміти, відблискати, відбриніти, відбрязкотіти, відбухати, відгусти) [1]. Така група РДД є також частиною взаємодії досліджуваних категорій,
а саме з підкатегорією становості: стан унаслідок дії чи процесу із спільними функціями становості, наслідковості та
диференційними ознаками гомогенності.
13) Неозначено-тривалий РДД передає семантику процесу мислення, почуття, говоріння за допомогою префікса по(передає функцію наслідковості) та може супроводжуватись обставинами типу трохи, якийсь час і подібні (помарити,
помріяти, помислити, помилуватися, потерпіти, побалакати і под.) [1; 2]. Зазначений РДД є спільним сегментом у взаємодії категорій аспектуальності та становості, а саме стан унаслідок процесу: Коля напружилась і сказала: – Я мушу ще
подумати [4, с. 41].
14) РДД із семантикою певної тривалості, утворений від дієслів на позначення процесу мислення, почуття, говоріння
за допомогою префікса про- (промарити, промріяти, промислити, промилуватися, протерпіти, пробалакати і под.) [1,
с. 21]. Дія, позначувана цими дієсловами, може тривати годину, день, тиждень і под., тобто вона введена в певні часові
рамки [1; 2], але саме завдяки цим межам лексеми мають диференційні ознаки тимчасового вияву дії чи процесу. А отже,
вони є виявом взаємодії категорій аспектуальності і становості зі спільними функціями становості та наслідковості: Дівчина із температурою майже 400С промарила тиждень [із усного мовлення].
15) Кількісні РДД поділяють на ті, що виражають кількість вияву самої дії (однократність / багатократність), і ті, що
підкреслюють участь у виконанні дії багатьох суб’єктів або її спрямованість на певну кількість об’єктів. Якщо результативні і фазові дієслова представлені РДД тільки доконаного виду, то серед кількісних є й роди дії, що об’єднують дієслова
лише недоконаного виду [1; 2]. Взаємодія кількісних РДД із категорією становості є можливою лише за умови диференційної ознаки гомогенності дії.
16) Розподільні (дистрибутивні) РДД позначають дію, виконувану багатьма суб’єктами (Всі студенти повиходили
з аудиторій) або поширювану на численні однорідні об’єкти (З бібліотеки повиносили всі книжки) [1; 2]. Розподільний
РДД взаємодіє з категорією становості, а саме стан унаслідок процесу зі спільними функціями становості, наслідковості
та диференційною ознакою гомогенності: Люди повиходили з хат, щоб насолодитися раптовою прохолодою, а дерева
підступно струшували їм на плечі заблукалі краплі води [3, с. 116].
17) РДД ступенів інтенсивності дії поділяються на дієслова достатньої інтенсивності, близької до вичерпності (читати – начитатися, гратися – награтися; ходити – виходити всі околиці, всі стежки; бігати – оббігати, ходити – обходити), особливої старанності при виконанні дії (витьохкувати, вибрязкувати, виспівувати), наддостатньої інтенсивності,
внаслідок якої виконання дії припиняється (переходити «перестати ходити», переплакати «перестати плакати»; наплакатися, наговоритися, насміятися – «через надзвичайну інтенсивність якогось процесу втратити до нього інтерес»), ослабленої інтенсивності, що виражає неповноту вияву дії (накрапувати, наспівувати), і недостатньої інтенсивності, або супровідності дії (приспівувати, пританцьовувати, примовляти) [1; 2]. Отже, тільки РДД достатньої інтенсивності є зоною
взаємодії з категорією становості через наявність спільних функцій становості та наслідковості: Оббігаєш всі магазини, а
потрібної речі не знайдеш [усного мовлення].
18) Пом’якшувальний РДД (позначає ступінь перебігу дії і твориться за допомогою префіксів по-, при-, під-, вс-, вз- із
наявною семою неповноти ступеня вияву граничної дії: підтримати, прив’янути, попоїсти…[7, с. 20]), інхоативний РДД
(позначає перехід у будь-який стан: червоніти, темніти [7, с. 25]), багатократний РДД (уживають тоді, коли мова йде про
дію, наявну в різний час кілька разів: поглядати [7, с. 26]), переривчасто-пом’якшувальний РДД (має значення нерегулярності, кратності та супроводжується словами інколи, часто, час від часу та неповноти дії звичайної валентності дієслів
[7, с. 26]), тривало-пом’якшувальний РДД (із семою здійснювати дію тихо, зберігаючи основну нить [7, с. 27]), супроводжувальний РДД (Він говорив пританцьовуючи [7, с. 27]), взаємний РДД (об’єднує лексеми за ознакою досягнення мети
взаємної дії, яка позначає ту дію, що відбувається між кількома суб’єктами: пересваритися, перекинутися [7, с. 27]); РДД
із семантикою активного початку дії (сполуки типу давай + інфінітив, ну + інфінітив: давай читати, ну давай гуляти)
[1]; РДД різноспрямованого руху, що протиставляються недоконаним дієсловам односпрямованого руху (бігати – бігти,
їздити – їхати, ходити – іти, лазити – лізти, носити – нести, повзати – повзти, плавати – плисти/пливти, возити –
везти) [1; 2]; РДД разового вияву нетривалої дії із формальним показником суфіксом -ну- (блиснути, війнути, грюкнути,
стукнути) [1; 2]; РДД обмеженої тривалості, що об’єднує дієслова руху, зорового і слухового сприйняття з формальним
показником префіксом по- (походити, посмикати, поблискати, погусти), взаємодія з категорією становості не наявна
через відображення не власне стану, а проміжного етапу на шляху до стану, етап переходу від одного стану до іншого з
функціями процесуальності, частковості, певного етапу виконання дії.
Отже, не всі способи дії мають спільний сектор із категорією становості на поняттєвому рівні. Способи дії граничних
дієслів мають порівняно обмежену зону взаємодій, а саме результативно-непроцесний, фінітивний, детермінативно-часовий (предуративний) способи дій, а результативно-тотивний, провесно-результативний, результативно-пантитивний,
термінативно-локальний, результативно-анулюючий, кількісно-результативний, якісно-результативний, результативнообставинний, починальний, делімітативний, тривало-одноактний, термінативний, термінативно-інтенсивний, одноактний
спосіб дії не взаємодіють із категорією становості з наявними функціями гомогенності, результативності, становості,
відносної постійності вияву. Способи дії неграничних дієслів, у свою чергу, мають більш питомий шар лексем та синтаксем, що взаємодіють із категорією становості, а саме реляційний та статальний спосіб дії, сюди можна уналежнити
і постійно-узуальний спосіб дії, але лише за умови наявності в окремих одиниць семи становості та відсутності семи
процесуальності з функціями позачасовості (або безвідносності до фактичного часу), становості. Починальний, інхоативний, багатократний, переривчасто- пом’якшувальний, тривало-пом’якшувальний, супроводжувальний, взаємний, результативно-тотивний, прогресно-результативний, результативно-пантитивний; термінативно-локативний, результативно-анулюючий, спеціально-результативний (кількісно-результативні, якісно-результативні, результативно-обставинні),
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починальний, делімітативний, тривало-одноактний, одноактний, термінативно-тривалий та термінативно-інтенсивний,
еволютивний способи дії не мають спільних сегментів із категорією становості через відсутність спільних диференційних
сем та наявність взаємовиключних сем із категорією становості.
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ЯВИЩЕ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена короткому опису поняття мовної економії й причин його виникнення, а також мовних засобів реалізації економії у німецькій мові на різних рівнях. Розглянуто дві групи причин мовної економії, зокрема
екстралінгвістичні, до яких відносять біологічні та соціальні фактори, та власне лінгвістичні. Підкреслено, що
тенденція до мовної економії є рушійною силою розвитку мови, що знаходить своє відображення на всіх її рівнях.
Засоби мовної економії дозволяють якомога швидше передавати великі обсяги інформації, витрачаючи при цьому
мінімум часу та сил, а також допомагають уникнути повторень та значно полегшують вимову. Встановлено, що
принцип економії мовних засобів є однією з основних причин змін та розвитку німецької мовної системи в цілому, а
також окремих її рівнів.
Ключові слова: мовна економія,німецька мова, засоби мовної економії, причини мовної економії.
Linguistic economy phenomenon in modern German
The article is dedicated to the brief study of the linguistic economy phenomenon, its causes as well as the linguistic
tools of economy in German at different levels. The reasons of linguistic economy are traditionally divided into two groups,
namely extra-linguistic, including biological and social factors and linguistic ones. Linguistic economy is the driving force
of the language development being reflected at all levels: phonetic, lexical and especially, syntactic one. Linguistic economy
tools allow us to convey large volumes of information faster, spending less time and efforts and they help to avoid reduplications and lighten pronunciation. The authors of the article consider different approaches to study of the linguistic economy
phenomenon, namely pragmatic, sociolinguistic, cognitive, psycholinguistic and functional ones. Besides, three basic types
of linguistic economy have been considered. These include system economy, information economy and economy by regional
and social value of the literature system. The results of the research show that the principle of linguistic economy is one of
the reasons of the basic changes and development of the Deutsch language system as a whole and its levels in particular. The
authors stress the need in further study of the linguistic economy phenomenon in German language.
Key words: linguistic economy, the German language, linguistic economy tools, reasons of the linguistic economy.
Явление языковой экономии в современном немецком языке
Работа посвящена короткому описанию понятия языковой экономии и причин его возникновения, а также языковых средств реализации экономии в немецком языке на разных уровнях. Рассмотрены две группы причин возникновения языковой экономии, а именно экстралингвистические, к которым относятся биологические и социальные
факторы, и собственно лингвистические. Подчеркнуто, что тенденция к языковой экономии является двигательной
силой языка, которая находит свое отражение на всех его уровнях. Средства языковой экономии позволяют максимально быстро передавать большие объемы информации, затрачивая при этом минимальное количество времени
и сил, а также помогают избежать повторов и значительно облегчают произношение. Установлено, что принцип
экономии языковых средств является одной из основных причин изменения и развития немецкой языковой системы
в целом, а также отдельных ее уровней.
Ключевые слова: языковая экономии, немецкий язык, средства языковой экономии, причины языковой экономии.

Основною функцією мови є комунікативна, а лаконічність і зрозумілість викладу інформації завжди цінувалася комунікантами. Питання мовної економії, що вже не перше десятиліття викликає зацікавленість вітчизняних та іноземних
лінгвістів, з часом набуває все більшої актуальності. Ще в ХVІ ст. іспанський лінгвіст Франсиско Санчес звернув увагу
на прагнення кожної мови досягти стислості. Під час розмови ми намагаємося значно скоротити свої висловлювання,
що є прямим наслідуванням принципу мовної економії. Це спричинене, насамперед, швидким розвитком інформаційних
технологій та змінами в соціальній сфері. Пов’язана з прискоренням темпу життя сучасної людини необхідність економії
часу та зусиль – це одна з причин активізації тенденції економії мовних зусиль [12, с. 60]. Мовна економія є одним з найголовніших необхідних факторів нормального природного функціонування мови. Принцип економії в мові та мовленні
має універсальний характер, тобто проникає у всі рівні мовної системи [5, с. 372]. Задля цього у мові формується система
спеціальних засобів скорочення висловлювань задля уникнення надлишковості на одноманітності мовлення, а також для
виконання цілого ряду інших граматичних та стилістичних завдань [2, с. 2].
Метою цієї статті короткий опис поняття мовної економії й причин його виникнення, а також мовних засобів реалізації економії у німецькій мові на різних рівнях.
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Тенденція до економії мовних засобів розглядається в мовознавстві як одна з основних причин змін та розвитку мовної
системи в цілому, а також окремих її рівнів. В лінгвістичних дослідженнях зазначається, що точкою відліку вивчення проблеми економії мовних засобів можна вважати 80-ті рр. минулого століття. Проте сутність лінгвістичної економії в мові та
мовленні була відома ще в стародавні часи, хоч античні лінгвісти і не використовували термін «економія» [3, с. 9]. Дослідженням поняття мовної економії активно займалися І. А. Бодуен де Куртене, Г. Пауль, О. А. Потебня, Г. Суіт, П. Пассі,
О. Есперсен, Г. Фрей, А. Мартіне, Х. Мозер, А. І. Ковригіна та інші. Дія принципу економії мовних засобів обумовлена
рядом екстралінгвістичних засобів: психологічними, психофізіологічними та соціальними, такими як потреби носіїв мови,
особливостями пам’яті та мислення людини, встановленими цілями і ситуацією спілкування. Теорія економії в мовленні
та мові, що є складовою загального мовознавства, зосереджує в собі ідеї таких антропоцентричних напрямів дослідження
мови, як прагмалінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, стилістика та культура мовлення
[4, с. 9].Варто зазначити, що лінгвісти неоднозначно оцінювали тенденцію до мовної економії у різні часи. Деякі дослідники вважали економію основним законом розвитку мови та однією з головних рушійних сил розвитку мови, інші – взагалі
заперечували значенні цієї тенденції в історії та функціонуванні мови [3, с. 9].
У прагматичному аспекті дослідження теорії економії зумовлюється тим, що економія мовних засобів є наслідком
прагматичних інтенцій адресанта, який, в свою чергу, прагне економії зусиль в процесі формування думки. Під час мовлення здійснюється добір найбільш раціональних для цілей спілкування мовних засобів. Це відповідає культурному прагненню сучасного суспільства до збільшення інформативності тексту за рахунок його скорочення [Т. Х. Каде, Т. Н. Лившиц, Л. А. Брусенская].
Соціолінгвістичні дослідження мовної економії фокусується на взаємодії та взаємному впливі людини та соціуму, з
урахуванням соціальної позиції адресата під час створення тексту [Ю. В. Фоменко, Н. В. Черемисина, Л. П. Крысин]. В
межах культурно-мовленнєвого напряму економія мовних засобів досліджується з позиції мовного нормування під час
породження тексту, а також порушень у мовленні, що спричиняють комунікативні невдачі [Б. С. Мучник, О. П. Ермакова,
Е. А. Земская, П. Н. Босый, О. В. Кукушкина].
Когнітивний підхід поєднує мовну економію з явищем стереотипізації. В цьому випадку необхідність економії зусиль
проявляється у зведенні ситуації до стандарту, що відображає попередній досвід людини. Це призводить до «ритуалізації» свідомості людини та знаходить відображення у стереотипах (А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский, С. Л. Гизатулин,
Г. Г. Молчанова, И. А. Нефляшева).
Психолінгвістичний аспект вивчення мовної економії пов’язаний з вивченням особливостей мислення та уваги, а також можливостей оперативної пам’яті людини, що пов’язані творенням та сприйняттям мовлення. Задля економії з природної мови (з тексту) виключаються ті знання, які є «загальним фондом знань» адресанта та адресата. Припускається,
що вони автоматично випливають з експліцитно вираженої інформації [В. Ингве, Б.А. Серебренников, А.Т. Кривоносов].
Проблема мовної економії розглядається також в рамках теорії функціональних стилів. Варто зазначити, що економія
мовних засобів абсолютно по-різному зображена в функціональних стилях, хоча «стиснення» інформації і характерне для
всіх сфер спілкування. Поява компресивних структур зумовлена їх властивістю передавати більший обсяг інформації, використовуючи мінімум мовних засобів [М. А. Кормилицына, Н. С. Валгина].
Причини виникнення мовної економії традиційно поділяють на дві групи, зокрема екстралінгвістичні, до яких відносять біологічні та соціальні фактори, та власне лінгвістичні.
Б. О. Серебренников є прихильником біологічного пояснення появи тенденції до економії в мові. Науковець стверджує, що джерелом економії є людський організм, вважаєпринцип мовної економіїодним з проявів інстинкту самозбереження і характеризує це явище як певну реакцію на надмірну витрату фізіологічних зусиль, на різного роду незручності,
що значно ускладнюють роботу пам’яті, а також на здійснення певних функцій головного мозку, які пов’язані з продукуванням та сприйняттям мовлення. Саме тому, на думку дослідника, заперечення ролі економії в мові означало б заперечування всіх захисних функцій організму людини [9, с. 27]. Погляди Б. О. Серебренникова відповідають біосеміотичній
концепції мови, згідно якої мова розглядається як одна з форм адаптації людини до навколишнього середовища. Саме
мова дозволяє людині значно розширити свої тілесні можливості в процесі взаємодії з іншими людьми, не вдаючись для
цього до фізичного контакту [11, с. 100].
До соціальних факторів виникнення мовної економії належать поява та стрімкий розвиток таких видів комунікації, як
електронна пошта, sms-повідомлення, спілкування в мережі Інтернет. Величезна кількість інформації, яку ми отримуємо
кожен день, прискорення наукового прогресу, прагнення зекономити час та енергію змушує нас скорочувати свої думки
до мінімуму, створюючи тим самим нові економні форми вираження [8, с. 82].
Лінгвістичні причини економії зумовлені тим, що мова, як складна система, знаходиться у постійному розвитку.Так,
наприклад, К. Е. Штайн назвала цей процес динамікою, елементи якої взаємодіють один з одним, що викликає в мовній
системі нові синтези. В цих синтезах поєднуються елементи мови з протилежними властивостями та утворюють елемент
нового порядку на периферії мови [13, c. 26].
Х. Мозер характеризує поняття мовної економії як усвідомлене або неусвідомлене прагнення зекономити мовні засоби
та зменшити таким чином фізичну та розумову витрату сил. На думку дослідника, це допоможе не лише підвищити значущість мовних засобів, а й зрівняти регіональні та соціальні розбіжності в нормах задля вдоволення потреб комунікації.
Х. Мозер виділяє три основні типи мовної економії, зокрема системну економію, інформаційну економію та економію
за регіональним та соціальним значенням літературної системи. Системна економія передбачає економію мовних
засобів, переважне використання наявних засобів у мові та економію під час створення нових. Інформаційна економія
зорієнтована на прискорення темпу передачі інформації, тобто більш швидке вимовляння інформації адресантом та, відповідно, її сприймання адресатом. Задля цього використовуються переважно простіші мовні форми висловлювання. З
другим типом дуже тісно пов’язана економія за регіональним та соціальним значенням літературної системи, що, в свою
чергу, поділяється на два підтипи: регіональний та соціальний. Мова йде про регіонально-соціальну стандартизацію символів системи, адже просторово-соціальне зрівняння значно полегшує комунікацію. Це сприятиме не лише прискоренню
темпу, а і полегшенню сприйняття інформації адресатом [15, с. 89–117].
На думку А. Мартіне, людина має витрачати саме стільки мовних зусиль, скільки необхідно для того, щоб його мовлення було зрозумілим для співрозмовників. Дослідник робить висновки, що в будь-якому мовному колективі робиться
все можливе для того, щоб зберегти баланс, тобто рівновагу між потребою у висловленні та оптимальною кількістю знаків, потрібних для цього висловлювання. Зі збільшенням числа знаків зростають, відповідно, і зусилля, що витрачаються., що у своючергу суперечить законом економії, в той час як збереження рівноваги повністю їх задовольняє. Саме А.

Серія «Філологічна». Випуск 61

141

Мартіне [7, с. 126] довів, що принцип економії можна простежити на всіх рівнях мовної системи, адже мовна система – це
цілісна структура: все, що має місце в одній частині мови, знаходить відображення і в інших частинах.
На фонетичному рівні мовна економія виражається в якості редукції, елізії, акомодації, асиміляції, тобто тими фонетичними явищами, які відповідають вимогам закону найменших зусиль. Цей закон проявляється у бажанні мовця зменшити вимовні зусилля та скоротити артикуляцію. Фонетичний рівень мовної системи є найбільш мінливим, адже він
безпосередньо не пов’язаний зі значенням, а є оболонкою того чи іншого слова і пов’язаний саме зі звуковою стороною,
яка, в першу чергу, піддається впливу вимовної економії [1, с. 179]. В результаті непідготовленості мовлення, його швидкого темпу та відсутності самоконтролю з мовлення зникають деякі звуки (голосні та приголосні), цілі склади та, навіть,
невеликі слова [9, с. 274].
На лексико-семантичному рівні мовної системи економія проявляється, перш за все, завдяки явищам полісемії, а
також абревіації та скорочення [6, с. 5].
Полісемія відіграє велике значення не лише у збагаченні лексичного складу мови, але і являє собою один із найбільш
економних його поповнень. Мається на увазі, що позначення кожного нового поняття окремим словом може призвести
до надмірного збільшення словникового складу мови. Саме тому носії мови під час перенесення значення в результаті
подібності або асоціацій за суміжністю між предметами та явищами (метафора, метонімія, синекдоха) не лише задовольняють потреби в найменуванні нових реалій шляхом переосмислення, а і отримують можливість уникнути кількісного
збільшення мовних одиниць.
Абревіатури, створені на основі вже існуючої номінативної одиниці, дозволяють в більш стислій та компактній формі
передати громіздкі найменування, такі як розширені словосполучення та багатоскладові слова, що незручні для регулярного використання. Великою перевагою є те, що абревіатури зберігають значення вихідного слова або словосполучення,
залишаються тотожними в стилістичному плані та такими ж місткими – в семантичному. Стисненню зазвичай підлягають
слова, що відзначаються частотністю використання. Метою таких перетворень є економія місця під час написання, а також економія мовних зусиль та часу під час вимови [1, с. 179].
Лексичні та графічні скорочення як засоби мовної економії, є характерними елементами мови sms-повідомлень.
Прикладами можуть бутислова, скорочені до основних приголосних букв та символи, що використовуються для заміни
звичайних лексем [6, с. 5]. На рівні слова економії можна досягти словотворчими засобами. Проте безпосередньо словотворчим явищем можна вважати лише скорочення, усічення довгих слів до більш простих слів меншої довжини. Це відбувається за рахунок вилучення суфіксів або префіксів або цілого слова (у композитах), а також шляхом його заміщення
суфіксом –er(Erhalt – Erhalter, erwachen – auferwachen, Gipfel – Gipfelkonferenz, Mähdrescher–Mähdreschmaschine). З іншого боку, процес скорочення та спрощення фонографічного образу мовних форм плану вираження неминуче пов‘язаний
з узагальненням, компресією поняттєвого змісту, в результаті чого більш короткі та зручні номінації актуалізують своє
лексичне значення в більш узагальненому вигляді (на вищому рівні абстракції) [13, с.8].
На синтаксичному рівні засоби реалізації мовної економії, перш за все, відображують прагнення до економії фізичного простору. Цього можна досягти за рахунок таких прийомів, як еліпс, конструкції з дефісом, двокрапкою та комою,
«узагальнюючий» інфінітив [6, с. 6].
Реалізація когнітивної складової принципу економії на синтаксичному рівні проявляється в особливому розподілі
комунікативного навантаження. Під час цього застосовуються такі засоби, як уведення в текст еліптичних конструкцій,
структур з дефісом, двокрапкою та комою, що слугують для виділення смислового центру з найголовнішою інформацією
[6, с. 6]. Активно застосовується також практика випущення артиклів та прийменників. Важливим є те, що під час таких
змін не виникає жодних труднощів розуміння, адже можна легко вгадати та подумки відновити випущені члени речення
завдяки контексту, ситуації спілкування, жестам тощо [9, с. 274].
Крім того, економія в синтаксисі призводить до відомої стандартизації, що проявляється у використанні стандартних
синтаксичних конструкцій. У висловлюванні вони відіграють роль конвенціональних знаків, наприклад, відокремлених
зворотів, що вводяться за допомогою підрядних сполучників weil, obwohl, wenn тощо, або ж фразеологізованого виразуштампу, як «so die Wissenschaftler», що слугує для відтворення чужого висловлювання. Часто спостерігається використання універсального, стереотипного прийменника per замість цілого ряду лексем (mit, mittels, durch, auf, in) [13, с.4]. Цікавим
є той факт, що кожна частина мови створює найбільш продуктивні для певної ситуації словотворчі моделі, що сприяють
стислій передачі інформації. Так, наприклад, у класі іменників такими моделями виступають утворення на –er (імена діяча, предметів та абстрактних явищ) та малодосліджені деривати на –e(Schreibe). Такі похідні іменники являють собою
економні номінації не лише дій, процесів, станів, предметів та місць, як це було раніше, але і осіб (Verlade, Emanze usw.)
У класі дієслів, окрім економного утворення нових лексем шляхом префіксації, наприклад, з допомогою префіксу –ver
(verlanden, versumpfen, verbauen) абопрефіксу–be (befischen, bestuhlen), варто звернути увагу на модель стягнених композитів (напр. fortmüssen замість fortgehen müssen), а також маловідомі моделіскладнихдієслів (teilzeitarbeiten, dauernparken,
fernsehen), утворені шляхом зворотної деривації.
Про особливо тісний зв‘язок словотворення та синтаксису свідчить клас прикметників. Складні та похідні прикметники доводять той факт, що тенденція до економії проявляється у вигляді прагнення не лише до кількісного скорочення
матеріальних засобів мови (усічення довжини слів, зменшення числа складових або словоформ та, відповідно, часу їх
звучання), а також до їх якісного та раціонального використання в мовленні. Це проявляється в простих, зручних і легких
способах утворення та збереження в пам’яті конкретних мовних одиниць. Ця сторона економії в письмовій мові приймає
вигляд стандартизації. До найбільш «синтаксичних» способів словотворення належать моделі похідних прикметників на
-bar, -lieh, -isch, -ig та складні прикметники з прикметником та дієприкметником в ролі базового слова. Так, морфема –bar
може виражати значення чотирьох граматичних категорій: властивість/стан, пасивність, модальність можливості/необхідності, а також заперечення [13, с. 9].
Таким чином, тенденція до мовної економії є рушійною силою розвитку мови, що знаходить своє відображення на
всіх її рівнях: на рівні фонетики, і на рівні лексики, і, особливо, на синтаксичному рівні. Засоби мовної економії дозволяють нам якомога швидше передавати великі об’єми інформації, витрачаючи при цьому мінімум часу та сил, а також
допомагають уникнути повторень та значно полегшують нашу вимову. Як було встановлено, принцип економії мовних
засобів є однією з основних причин змін та розвитку мовної системи в цілому, а також окремих її рівнів. Саме тому вони
викликають таку велику увагу вітчизняних та іноземних лінгвістів в останні роки, а їх дослідження набуває все більшої
актуальності.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ АВТОРА
У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ
У статті розглядається особливості невербальних засобів у французькому жіночому автобіографічному романі. Інтенція автора вплинути на читача реалізується у тактиці подвійного впливу, яка має на меті невербальними
засобами виокремити, наголосити на семантичній складовій вербального компоненту. Залучення невербальних засобів змінює друковану простір.
Ключові слова: невербальні засоби, тактика подвійного впливу, друкований простір.
Nonverbal means in forming author image in French female autobiographical novel
The nonverbal features can be inside the narrative space as well as in its external appearance. So, printed page is brought
into play as a channel of visual influence on reader especially for forming corresponding image of author or character. The
author uses pragmatic means due to which the decoding of author’s image runs according to the plan of first one. This outlines
the conceived image strategy. The conceived image may be positive, negative or ambiguous whatever author has intended.
The conceived image strategy works in tactics. The tactic when verbal signs are stressed by nonverbal is called the tactic of
double influence. One of these nonverbal means is typographic indent that varies from 2 to 4 centimeters. Its location is not
disorderly as it’s situated before or after important events, author’s reflections. Next mean in the tactic of double influence
is schematic enumeration that author–woman utilizes to sort out the principal events or their consequences in her past. Such
enumeration starts with the name, ends with colon and continues with sub points that include some classified reminiscences.
So, visually the printed text of French female autobiographical novel is changed. The brackets include the text the length of
which is from sentence to several paragraphs. They uncover author’s dearest thoughts and feelings. Nonverbal component
underlines somebody else’s speech to reduce the volume of description, but not the semantic meaning.
Key words: nonverbal means, tactic of double influence, printed space.
Невербальные средства формирования образа автора во французском женском автобиографическом романе
В статье рассматриваются особенности невербальных средств в формировании образа автора-женщины во
французском автобиографическом романе. Интенция автора повлиять на читателя реализуется в тактике двойного влияния, целью которой невербальным средством привлечь внимание к семантической составной вербального
компонента. Задействование невербальных средств изменяет печатное пространство.
Ключевые слова: невербальные средства, тактика двойного влияния, печатное пространство.

Розвиненість сенсорних систем людини, через які вона освоює світ [2, с. 257], постає додатковим каналом впливу на
неї. Слово, оздоблене невербальними знаками, є класичним поєднанням в різного роду рекламних текстах. В художніх
текстах засобами невербальної семіотики (жести, рухи, голос, одяг, колір тощо) доповнюється образ персонажу, його
характер, звички, життєві позиції тощо згідно задуму автора. Тож, у таких випадках, соматикон, як прагматично зумовлена сукупність невербальних знаків комунікації (термін І.І. Сєрякової) знаходиться на внутрішньо-художньому рівні,
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тобто у художньому просторі. Однак, не можна відкидати комунікацію автор – читач, наприклад, в автобіографічному
романі, де останній сприймає героя та оповідача як фізичного автора роману, асоціюючи його з ім’ям на обкладинці.
Автор автобіографічного роману, уживаючи невербальний знак виявляє певне «несловесне знакове самовираження і комунікативну поведінку» [3, с. 8]. Тож, дослідження невербального знаку може бути на рівні соматикону, тобто всередині
оповідного простору, а може бути розпочате з його зовнішнього вигляду. Відтак, друкована сторінка задіюється як канал
візуального впливу на читача, зокрема на формування відповідного образу автора чи персонажа. Так, розглянемо з позиції комунікативної прагматики залучення невербальних знаків у зовнішній вигляд художнього простору на прикладі
французького жіночого автобіографічного роману. Відповідно до домінуючої стратегії в автобіографічному романі, а
саме до стратегії задуманого образу, автор залучає такі прагматичні засоби, завдяки яким декодування образу автора
читачем буде таким, якого бажає перший. Задуманий образ може бути позитивний, негативний, неоднозначний, проте
такий, яким його задумав і закодував автор. Стратегія реалізується в тактиках. Тактику, яка до вербальних знаків залучає невербальні, була окреслена як тактику подвійного впливу. Її особливість полягає у посиленні змісту особливою
формою. Так, у жіночому автобіографічному романі початку ХХ століття С.-Г. Колетт «Sidо» єдиним невербальним засобом постає друкована фотокартка портрета матері автора. Через фотокартку здійснюється прямий вплив на уяву читача
про її зовнішність. Фотокартка наявна в чорно-білих тонах, проте деталізації кольорів допомагає розширити уявлення
про зовнішні риси матері. Однак, вже друга половина ХХ століття відрізняється різноманіттям засобів невербального
впливу на читача, зокрема це яскраво проявляється в автобіографічних творах А. Ерно. Одним із таких невербальних
засобів є типографічний відступ між абзацами. Розмір відступу варіюється − 2, 3, 4 сантиметри. Його місцезнаходження не є хаотичним, бо ставиться в найважливіших місцях роману, перед особливими подіями, після певних роздумів.
Типографічний відступ демонструє прагматичний намір автора − змусити читача затамувати подих, поки очі шукають
наступний рядок чи задуматись над висловленим раніше, тобто це ті секунди, під час яких стимулюється розумова діяльність читача. Хоча абзаци логічно упорядковані, часто прямого поєднання попереднього й наступного немає. Тож
для введення в ситуацію в першому реченні абзацу автор-жінка окреслює суб’єкта дії, власне самі дії та обставини, найчастіше часу. Наведемо приклади: J’écris cette scène pour la première fois [5, с. 16]. Depuis plusieurs jours, je vis avec la
scène du dimanche de juin [5, с. 31]. Dans le café-épicerie, nous vivons au milieu du monde, comme nous nommons la clientèle
[5, с. 71]. Великі типографічні відступи як невербальні засоби тактики подвійного впливу утворюють візуально іншу
друковану сторінку в автобіографічних романах А. Ерно. У такий спосіб, аби вплинути на читача, змінам підлягає навіть
друкований простір. Розмір абзаців визначає власне автор-жінка, він може мати обсяг від двох речень до цілої сторінки,
також може розпочинатися не з початку сторінки, а з середини друкованого аркуша. Це залежить від мети, від закінченості думки, яку вони висловлюють. Проте такий технічний прийом не порушує цілісності тексту, не заважає логічності
викладу подій, однак долучається до створення образу автора-жінки. Технічні паузи читач може розцінити як хвилинки
для роздумів, що додає автору-жінці рис раціональності, виваженості.
Іншим образотвірним елементом у тактиці подвійного впливу постає схематичне перерахування. Асиндетон як вид
перерахування набуває особливих форм у системі невербальних засобів роману. Перерахування носить схематичний характер, коли авторці необхідно виокремити основні положення, риси певного феномену зі свого минулого. Так, наприклад, автор-жінка перераховує речі, які їй залишились з 52 року: Comme traces matérielles de cette année-là, il me reste [5,
с. 27]. Далі ставиться двокрапка і виписуються згруповані за певними ознаками спогади в окремі абзаци, які до того ж
розпочинаються з малої літери. Так, до матеріальних слідів (traces matérielles) відносяться: une carte postale-photo en noir
et blanc d’Elisabethe II. Elle m’a été offerte par une petite fille d’amis havrais de mes parents, qui était allée en Angleterre avec sa
classe pour la fête du couronnement [...][5, с. 27]. Наступним пунктом є une petite trousse à couture en cuir rouge, vide de ses
accessoires, ciseaux, crochet, poinçon, etc, cadeau de Noël que j’avais préféré à un sous-main, parce que plus utile à l’école [5, с.
28]. У перерахуванні автор-жінка не тільки зазначає сам об’єкт (trousse à couture), який їй залишився, але й додає деталі
кольору, форми, матеріалу (une petite, en cuir rouge), його наповнення (vide de ses accessoires, ciseaux, crochet, poinçon, etc),
причину саме такого подарунку (que j’avais préféré à un sous-main, parce que plus utile à l’école). Засоби деталізації, які
супроводжують той чи інший пункт, різноманітні і залежать від того, який вплив вони здійснили на автора. Отже, кожен
такий заголовок закінчується двокрапкою, підпункт розпочинається з абзацу, може мати додаткові підпункти. Тож візуально текст роману має схематичну будову. Кожен пункт може бути прокоментований автором, а може лише констатувати факт. Виписування подібних перерахувань потребує попереднього системного опрацювання спогадів, пригадування
деталей. Це свідчить про написання роману не під владою емоцій, почуттів, як це позиціонують гендерні стереотипи, а
на основі логічного системного підходу, що характеризує письменницю як особу скрупульозну, прагматичну. Відтак,
перерахування оформлене схематично залучається тактикою подвійного впливу, де зміст підтримується новою, іншою,
друкованою сторінкою жіночого автобіографічного роману.
У тактиці подвійного впливу особливе місце посідають парантези. У стилістиці парантези визначають як синтаксичну
єдність, не пов’язану з реченням формальними відносинами [1, с. 35]. Вони можуть бути стилістично нейтральними або
передавати різні емоційні, оцінювальні відтінки мовлення. Рясніє парантезами роман А. Ерно «La Honte», тож розглядатимемо їх на матеріалі саме цього твору.
Парантези ж найчастіше набувають рис самостійного тексту, виділеного на письмі дужками. Довжина такого тексту
може варіюватись від речення до надфразової єдності, досягаючи обсягу сторінки, які від основного стилю тексту відрізняються лише яскраво вираженим функціонально-стилістичним забарвленням. Наведемо приклад: «Laїc» était pour
moi sans signification précise, synonyme vague de «mauvais» [5, с. 85]. Без граматичних і стилістичних особливостей таке
речення є відображенням ставлення автора-жінки до школи світського типу. Воно б могло існувати і без дужок. Але саме
вони відрізняють поточний текст від такого, який впроваджує думку автора. Водночас дужки налаштовують читача дізнатись щось важливе, потаємне, інтимне. Саме текст у парантезах додає певної інтриги процесу читання. Великі за обсягом
парантези утворюються на основі асоціативного зв’язку з контекстом, відносяться не до конкретного слова в реченні, а
до ситуації загалом. Так, після опису устоїв життя батьків, свого життя в місті У., перед топографічним описом, авторжінка додає певне роз’яснення в парантезах. У такий спосіб автор-жінка пояснює, чому не може відкрито назвати це
місто (m’est impossible ici, où elle n’est pas le lieu géographique signalé sur une carte), які її охоплюють емоції (je suis aussitôt
saisie par une torpeur qui m’ôte toute pensée, presque tout souvenir précis). Парантези становлять складнопідрядні речення з
порівняннями (comme je l’ai fait d’autres fois, comme s’il allait m’engloutir de nouveau). Парантези не вимагають особливої
синтаксичної чи стилістичної структури, навпаки, вони вибудовуються згідно обраної автором концепції образу. Проте
дужки змушують сприймати текст інакше, налаштовують читача на авторську відвертість. Текст у цілому оповідується
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від автора об’єктивного, тоді як повідомлення в парантезах − це вже безпосереднє ставлення, оцінка автора-жінки. Так,
торкаючись теми правил у релігійній школі, автор-жінка додає в парантезах саме своє ставлення до цього. Воно виявляється через уживання: Je ne peux …que, Je devais ... Je dois admettre ..., Je ne peux empêcher ... J’étais sûre ... [5, с. 84–85].
Адекватна інтерпретація парантез сприяє глибшому розумінню авторських інтенцій і виявленню авторської прагматики.
У такий спосіб, парантези так само беруть участь у створенні образу автора, адже саме в них автор-жінка повідомляє
своє ставлення (Croire et l’obligation de croire ne se distinguaient pas) [5, с. 85], виражає емоції (Pourtant je devais y vivre
avec tranquillité, n’en désirant pas d’autre), надає оцінку (Univers dont, au fur et à mesure que je le remonte, la cohérence et la
puissance me paraissent effrayantes) [5, с. 84].
Таким чином, саме парантези здійснюють подвійний вплив на формування образу автора. Як вербальний образотвірний елемент парантези вибудовуються згідно стратегії задуманого образу автора, залучаючи лінгвостилістичні засоби і
зберігаючи індивідуально-авторські особливості. Проте, як невербальний образотвірний елемент (у вигляді дужок), має
суто прагматичні цілі – візуально активізувати увагу читача, зорієнтувати його на цікаве, інтимне. Головною їхньою метою є пояснення, оцінка, деталізація, опосередкований вияв емоційності, що безпосередньо характеризує автора і впливає
на становлення його образу.
Додамо до вищеназваних образотвірних елементів подвійного впливу ще і курсив, що виділяє чуже мовлення. Особливістю чужого мовлення є його так звана псевдо анонімність, тобто автор-жінка безпосередньо не пояснює, кому належать
ці слова, вирази. Проте розташовує його в такому контексті, що у читача не виникає труднощів у виявленні адресанта.
Допомагають читачеві вірно його визначити саме невербальні засоби виділення, курсив. Так, описуючи характер батька
(Mon père était gai de caractère, joueur, toujours prêt à raconter des histoires, faire des farces), що він полюбляв робити в
неділю (Le dimanche, il servait la messe avec son frère, vacher сomme lui), автор-жінка завершує фрагмент саме прямою мовою батька, тими словами, які він промовляв, пригадуючи минуле: On était heureux quand même. Il fallait bien [6, с. 32] (В
оригіналі виділено курсивом – О.Т.). Таким чином, курсив, виокремлюючи чуже мовлення, реалізує тактику подвійного
впливу, надаючи змісту особливої форми. Відтак, залучення автором-жінкою невербальних засобів компресує оповідну
дескрипцію, однак збільшує семантичне навантаження та акцентує експресивність обраних лексичних одиниць, речень,
надфразової єдності.
Отже, проаналізувавши засоби тактики подвійного впливу, а саме типографічний відступ, схематичне перерахування,
парантези, курсив, стверджуємо про іншу організацію друкованого простору, що відбиває фемінні особливості образу
автора. Друкований простір – це зовнішній вигляд художнього простору, куди читач може потрапити лише розкодувавши його. Як жінка змінює зовнішність задля привернення уваги до себе, так і автор-жінка змінює друковану сторінку
автобіографічного роману. Зміна класичного друкованого простору долучається до формування образу автора, візуально
впливаючи на читача. Але при цьому вербальне наповнення візуальних змін так само залишається важливим. Подвійний
вплив реалізує свій потужний прагматичний потенціал саме за умови балансу вербального і невербального компонентів.
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ МОВНИХ ЗМІН
В АМЕРИКАНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
Виокремлено та описано лексичні, стилістичні та функціональні особливості метафор в американських публіцистичних текстах. Розглянуто когнітивні особливості метафоричних переносів. Описано функціональну спрямованість метафор у текстах публіцистичного стилю. Деталізовано функції метафор. Висвітлено асоціативну спрямованість образних засобів у мові американських публіцистичних текстів з урахуванням фонових знань.
Ключові слова: публіцистичні тексти, функція, мовні зміни, метафора, когнітивна метафора, мовна картина світу.
Lexico-stylistic markers of language changes in American journalistic texts
Lexical, stylistic and functional peculiarities of metaphors in American journalistic texts are distinguished and described.
Cognitive characteristics of metaphoric transferences are analyzed. Functional orientation of metaphors in the texts of journalistic style is described. Functions of metaphors are studied in details. Associative orientation of expressive means in the
language of American journalistic texts is highlighted. Extra linguistic factors are taken into consideration.
Language changes occur under the influence of society development. The basic unit of construction and language functioning is the relationship between the element of expression and the element of content. In other words it is the relationship
of nomination. One of the reasons why changes occur in language is the asymmetry in the structure and functioning of the
language sign. One of the characteristic types of asymmetry is the phenomenon of polysemy. Polysemantic words serve as instruments in categorization of human experience, linguistic and extra linguistic information. Language changes are reflected
by metaphors, metonymies and syntactic transformations. Metaphor is associative by the character of vertical language relationships and metonymy is syntagmatic by the character of horizontal language relationships. Metaphor in journalistic texts
performs a set of functions: nominative, cognitive, cumulative, expressive, attractive, creative, ideological, and many others.
Metaphors are typical for human thinking. They define, to some extent, our perception of the world. Language metaphor
is closely connected with mythology.
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Analyzing metaphor we can’t but mention the cognitive function. It means that metaphor serves as an instrument of cognition. Cognitive potential of metaphor is especially useful in solving of language problematic situations. Performing cognitive
function metaphor expresses and forms new notions. Along with it a metaphor is the means of language changing.
Key words: journalistic texts, function, language changes, metaphor, cognitive metaphor, linguistic picture of the world.
Лексико-стилистические маркеры языковых изменений в американских публицистических текстах
Выявлены и описаны лексические, стилистические и функциональные особенности метафор в американских публицистических текстах. Рассмотрены когнитивные особенности метафорических переносов. Описана функциональная направленность метафор в текстах публицистического стиля. Детализированы функции метафор. Освещена ассоциативная направленность образных средств в языке американских публицистических текстов с учетом
фоновых знаний.
Ключевые слова: публицистические тексты, функция, языковые изменения, метафора, когнитивная метафора,
языковая картина мира.

Постановка проблеми. В умовах швидких політичних та економічних змін в житті кожного суспільства дедалі більше набуває актуальності дослідження американського варіанту англійської мови, зважаючи на її роль як інструменту
міжнародного спілкування.
Англійська мова в США є складним та багатомірним явищем, оскільки розширюються її функції, а, відповідно, і її
роль у житті американського суспільства. На її динаміку впливає низка чинників, як лінгвальних, так і екстралінгвальних.
Одним із найбільш емоційно насичених різновидів масово-інформаційного дискурсу, який створюють сучасні ЗМІ, є
публіцистичні тексти.
Однак аналіз функціональних змін у мові американського варіант англійської мови та чинники, що суттєво впливають
на її трансформації та функціонування залишаються поза увагою науковців. Ми вбачаємо наше завдання у вивченні особливостей функціонування англійської мови в американських публіцистичних текстах.
Власне актуальним виявляється лексичний та стилістичний аналіз мови публіцистичних текстів як складного явища,
що охоплює текстовий, соціальний контекст, аксіологічні стратегії тощо.
Метою даної статті є дослідження мови американських публіцистичних текстів з урахуванням функціональних, когнітивних і прагматичних особливостей. Мета передбачає виконання таких завдань:
• Проаналізувати принцип асиметрії мовного знаку та явище багатозначності в мові;
• Описати метафору як активного інструменту багатозначності;
• Виокремити функції політичного дискурсу;
• Деталізувати когнітивні особливості метафор умові публіцистичних текстів;
• Відстежити та описати зв’язок між метафорою та міфологією.
Під впливом розвитку суспільства відбувається розвиток мови, в ході якого постійно відбуваються зміни у номінації
параметрів дійсності. Базовою одиницею побудови і функціонування мови є відношення між елементом плану вираження
та елементом плану змісту, тобто відношення номінації, яке пов’язує означуване та означуюче [6, с. 4; 16, с.172]. Однією з
причин мовних перетворень є існування асиметрії в структурі та функціонуванні мовного знаку [6, с. 106; 8, с. 54]. Характерним типом лінгвістичної асиметрії виступає багатозначність, яка виникає внаслідок розходження плану вираження та
плану змісту. Багатозначність мовних одиниць є способом зберігання мовної та енциклопедичної інформації. За допомогою багатозначних слів здійснюється лінгвістична категоризація людського досвіду, результати якої відображені у повнозначній лексиці. Унаслідок мовної асиметрії одна і та ж форма може застосовуватись для позначення різних об’єктів або
виконання інших функцій [31, с. 176; 14, с. 85]. Явище асиметрії пояснюється тим, що мовці обмежують кількість елементів плану вираження чи плану змісту. Основна причина мовної асиметрії полягає в тому, що люди оперують поняттями із
розпливчастими, туманними межами, котрі дають можливість позначати будь-який об’єкт, навіть такий, для якого в мові
не існує певного найменування. Асиметрія, яка виступає рушійною силою розвитку мови, визначається особливостями
мислення і психіки людини. Нові явища та предмети отримують назви шляхом утворення нових слів або пристосування
вже існуючих [11, с. 63]. Оскільки назва будь-якого предмета та повідомлення про нього здебільшого перебувають у нерозривній єдності, то комунікація та номінація виявляються взаємозумовленими явищами [13, с. 6].
Іншою причиною динаміки мовних змін виступає не сама мова, а її користувачі, тобто люди, які характеризуються
індивідуальними особливостями пізнання навколишнього світу. Важливу роль у процесі пізнання відграє не тільки індивідуалізація сприйняття, а й зміни в самих матеріальних предметах, які часто не мають чітких меж. Власне через це, називання предмета завжди пов’язано з формалізацією відповідного фрагмента дійсності, що підвищує роль зацікавленості,
яка опосередкована мисленням. Особливого значення набуває можливість трансформацій у концептуальній картині світу
людини [див. 33].
Динамічний аспект мови показує яким чином одне мовне явище перетворюється в інше. Мовні зміни є серцевиною
розвитку та функціонування мови [6, с. 4]. До динаміки змін у мові американської публіцистики ми відносимо зміни значень слів: метафору, метонімію та синтаксичні трансформації. Найвиразнішими лексико-стилістичними засобами і показниками динаміки мовних змін у публіцистичних текстах виступають метафора та метонімія, оскільки вони утворюють
базові схеми, за допомогою яких відбувається концептуалізація досвіду й навколишнього світу.
Метафора є асоціативною за характером використання вертикальних мовних відношень. Метонімія – синтагматична
за характером використання горизонтальних мовних відношень. Будь-яке інформаційне повідомлення ЗМІ конструюється
шляхом комбінації горизонтального руху для поєднання слова і вертикального руху, в процесі якого відбувається відбір
відповідних слів із внутрішнього лексикону [9, с.103].
У семантичній деривації (динамічний аспект) проявляється дія механізму концептуалізації знань [18, с. 17]. В основі
цього механізму знаходяться семантичні зрушення, виникнення нових, переносних значень, заснованих на співвіднесеності одного предмета (явища) з іншим через якусь спільну ознаку [31, с.177]. Семантичні зрушення характерні для публіцистичних текстів, в яких автори нерідко користуються метафорами. Звичний метафоричний перенос зображають як
тричленну структуру: В – П – Р, де В – вихідне слово, Р – результат, а П – проміжне поняття, спільне для В і Р [6, с. 484].
Метафоричний корпус сучасних публіцистичних текстів став об’єктом особливої уваги когнітивних лінгвістів з огляду на те, що:
1) виникає потреба оперативного аналізу політичного дискурсу та виявлення тенденцій його розвитку, які визначаються станом суспільної свідомості;
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2) динаміка змін у суспільній свідомості тією чи іншою мірою відображається в мовній структурі метафоричного простору;
3) аналіз мовних метафоричних моделей політичного мислення дає змогу здійснювати лінгвістичний моніторинг суспільної свідомості та визначати у ній стабільні складові [2, с. 6].
Метафора приваблювала та приваблює науковців, оскільки її розглядають як процес і результат дії складних мовних
і когнітивних механізмів та засіб концептуалізації емпіричних знань [18, с. 17]. Вивчення метафори зводиться до аналізу
її двох ознак: 1) характеру смислового значення слова (метафори); 2) функції метафори у певній сфері мовної діяльності
[13, с. 27].
Метафора, як і будь-який інший стилістичний та лексичний засіб, виконує низку функцій в текстах американських
публіцистичних текстів. Метафоризація є одним з універсальних семантичних процесів мови. У публіцистичних текстах
метафора виконує кілька функцій:
1) номінативну, тобто позначає те, що не має назви [32, с.124];
2) образну, створює образ [4, с. 46];
3) оцінну, дає оцінку тому чи іншому явищу [27, с. 38];
4) мислетворчу, виступає інструментом мислення [6, с. 482];
5) компресивну, є засобом економії лексичних засобів [32, с. 125];
6) когнітивну, виконує функцію пізнання [20, с. 23];
7) експресивно-атрактивну, надає висловлюванню виразності та затримує увагу читача [7, с. 34, 19];
8) пропагандистську;
9) ономасіологічну, тобто є замінником одного слова іншим [25, с. 9];
10) гносеологічну, формує нове поняття [27, с. 38];
11) культурного розвитку, впливає на розвиток мови [15, с. 363];
12) аксіологічну, яка виражає ставлення людини до соціуму та передбачає інтерпретацію подій, категоризуючи людський досвід [4, с. 47];
13) мнемонічну. Метафора збагачує, розшифровує та сприяє відтворенню інформації [32, с. 134];
14) соціальну, опосередковано інформуючи інших про чиєсь ставлення та вірування, засвідчуючи соціальний статус
мовця [32, с. 136].
На закріплення нового метафоричного значення й утворення самостійної мовної одиниці впливає сукупність факторів: вдалий вибір опорного номінативного знаку, образність, незвичність, частотність та вжиток самого позначуваного
предмета [25, с. 60]. Свіжість метафори є однією з її ознак як образного засобу. Виразність метафори доповнюється її
новизною, а незвичне поєднання фактів і явищ дійсності, порушення нормативної сполучуваності слів привертають увагу
читача і допомагають глибше уявити ту чи іншу подію.
Метафора притаманна людському мисленню та мові. Як спосіб мислення, вона до певної міри визначає наше сприйняття світу [34, с. 453]. В основі метафоризації лежить розмитість понять, якими оперує людина, відображаючи у своїй
свідомості постійно-мінливу багатогранну діяльність [6, с. 481]. У більшості мовних явищ і понять відбито співвідношення та взаємодія певних категорій, концептуальних структур, які визначають ту картину світу, яка представлена в природній мові [12, с. 142; 14, с. 85]. Слово утворюється з суб’єктивного сприйняття та є відбитком не самого предмета, а його
відображення в душі. Оскільки почуття та діяльність людини залежать від уявлень, а ті від мови, то відношення людини
до зовнішнього світу обумовлено тим, як ці предмети подані їй в мові, а відтак і в метафорах [22, с. 29].
Мовна метафора тісно пов’язана з міфологічною, оскільки вони мають єдине походження. Їх призначення полягає в
інтенсифікації, концентрації чуттєвого досвіду, який є базою мовного та релігійно-міфологічного символізму [9, с. 85].
Спосіб творення первісних форм мовних та міфологічних уявлень пов’язаний з явищем, при якому уявлення не розширюється, а спресовується, зводиться в одну точку. У цьому процесі відфільтровується деяка сутність, екстракт, який і
виводиться в значення метафори. Увесь світ концентрується в одній точці, у фокусі значення, в той час як все, що лежить
за межами фокуса мовного та міфологічного поняття, начебто залишається невидимим [29, с. 32]. За своєю природою
метафоричне мислення є міфічним [21, с. 240]. Стародавня метафора була наслідком необхідності і в більшості випадків
зобов’язана своїм походженням точнішому визначенню поняття, яке відповідало старому імені [10, с. 34]. У сучасній
англійській мові давні уявлення живуть у формі так званих мовних міфів, метафор, основою яких є позамовна історикокультурна спадщина. Ми поділяємо думку В.Г. Гака, А.Ф. Лосєва та ін. про те, що метафоричні переноси пов’язані з недиференційованими поняттями, із генетично-ранніми етапами еволюції мислення [6, с. 481].
Аналізуючи метафору, слід зважати на когнітивний аспект її функціонування. Підхід до мови як семіотичної системи,
створеної для збереження та передачі інформації, передбачає встановлення принципів концептуалізації предметів і явищ
[18, с. 17]. Когнітивні потенції метафори, особливості її виникнення внаслідок зіставлення семантичних концептів значною мірою детермінують її виняткову роль у вирішенні нестандартних проблемних ситуацій. Їх розв’язання передбачає
активізацію діяльності когнітивної системи людини у процесі засвоєння та опрацювання знань для побудови множини
варіантів дій та вибору правильної альтернативи [3, с. 35].
Метафора публіцистичних текстів є культурно-когнітивним феноменом. Виконуючи когнітивну функцію, метафора
виражає та формує нові поняття. Крім того, вона є засобом зміни самої мови [17, с. 17]. У результаті когнітивного процесу
відбувається зіставлення кількох референтів, що веде до семантичної концептуальної аномалії, ознакою якої є емоційне
напруження. Концептуальний процес, який породжує метафору, ґрунтується на схожих властивостях референтів, на яких
базується аналогія, так і несхожих, на яких будується семантична аномалія. Метафоричний процес передбачає участь не
тільки розуму, мозку, але й зовнішнього світу з його багатством символів та культур [15, с. 379]. Творення метафори входить до процесу пізнання, який стосується індивіда в контексті еволюційного розвитку.
Мовна картина світу, яка, в першу чергу, увібрала в себе досвідно-практичні, життєві та культурні стереотипи, наскрізь пронизана емоціями. Публіцистичні тексти спрямовані на реципієнта, тобто вони формуються таким чином, щоб
емоційно вплинути на читача. І хоча такий діалог односторонній з формальної точки зору, він водночас націлений на
читацький резонанс [27, с. 27]. Журналісти вибирають такі засоби для емоційного впливу на адресата, які повинні знайти
передбачуваний ними відгук в душі читача, викликати в ній переживання, а отже, здійснити експресивний ефект. Такий
діалог має на меті змінити систему поглядів реципієнта та налаштувати його на сприйняття авторської концепції цінностей та відповідних настанов. Суттєвим методом впливу на свідомість читачів через публіцистичні тексти є використання в
них метафор. Метафоризація дозволяє не тільки проникнути у свідомість читача, а й перебудувати її [23, с. 223]. Особливо
корисна метафора для опису такого поля діяльності, як суспільно-політичне життя. Як відзначають дослідники публіцис-
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тичного стилю [див., напр., праці В.Г. Костомарова, А.К. Панфілової, Г.Я. Солганіка та ін.], суттєвою його особливістю є
притаманний йому набір метафоричних слів різних тематичних та стилістичних розрядів. Особливий характер метафоризації цих слів полягає в їх переосмисленні для позначення суспільних явищ [31, с. 92; 32, с.136].
Модель метафоричного процесу складається з сутностей, взаємодій і відношень, які встановлює суб’єкт метафоризації. Як сутності, які утворюють основу метафори, виступають: задум, мета та базис. Кожну з цих сутностей супроводжує
асоціативний комплекс – енциклопедичні, національно-культурні знання або власне особисте уявлення [14, с. 92].
Результати нашого дослідження дозволяють нам стверджувати про активну участь метафори як механізму функціональних змін у мові американської публіцистики. Вона відіграє важливу роль в інтеграції вербально-логічної та чуттєвообразної систем людини і є ключовим елементом категоризації картини світу [28, с. 103].
Сучасні дослідження метафори базуються на ідеї переносу за схожістю [390, с. 108]. Як тільки перенос назви закріпився, слово, поряд з попереднім, набуває нового, переносного значення. Метою метафоричного використання слова є
окреслення нових меж його значення, яке перетинає первинне або виділяє нові суттєві характерні риси в цьому чи іншому
предметі [35, с. 175].
Основною причиною переосмислення первинних значень ми визнаємо асоціативність як фундаментальну властивість
людського мислення. Ми поділяємо думку В.М. Телії про те, що кожному народу притаманний лінгвокреативний тип
мислення двоякої спрямованості. З одного боку, це – процес відображення дійсності, а з іншого – переосмислення наявних
у мові ресурсів [30, с. 143]. Асоціації втілюються в мовній картині світу і приводять до формування потужного корпусу
мовних засобів, наприклад, складних і похідних слів, переносних найменувань зі стрижневими показниками кольору, розміру, а також інших ознак ЛСВ (лексико-семантичних варіантів) аналізованих слів [24, с. 10]. Асоціації, які є психологічною основою семантичних переносів, викликають певні емоційні, експресивні та стилістичні наслідки. Непрямі (побічні)
асоціації зв’язують та оцінюють уявлення, які знаходять відображення в мовній картині світу американського соціуму.
Власне вони визначають напрямок переносів значення. Метафора є гнучким інструментом лінгвокреативного мислення,
оскільки метафоричні асоціації не обмежені реальною просторовою близькістю [19, с. 64]. В основі непрямих асоціацій є
експресивно-образна метафоричність. Такий тип метафор поєднує в собі оцінний, емотивний та експресивний потенціал,
який ґрунтується на стереотипному для суспільства образно-асоціативному комплексі [22, с.118]. Існування образно-асоціативного комплексу пояснює вживання таких метафор у вжитково-побутовому мовленні, в якому домінує спонтанність
вибору при опорі на шаблони. Асоціації емпіричної повсякденної свідомості виражають складний світ сприйняття крізь
досвід матеріального та духовного життя народу. Оцінні уявлення, які впливають на сприйняття світу даним етносом,
створюють національну специфічність [26, с. 24].
Образно-номінативні засоби виникають там, де є ті чи інші найбільш загальні та прагматично важливі для людини
категорії та значення, пов’язані зі складними комплексами асоціативних зв’язків. Метафори спрямовані на створення
ефекту експресивності, художності, яскравої образності в мові, а в мовленні – особливої виразності висловлювання [1, с.
19]. Емотивно-забарвлена метафора вже на рівні задуму спрямована на те, щоб за рахунок образного забарвлення, створеного стереотипом, викликати емотивне відношення, що має форму модальності [27, с. 49]. Оцінні концепти, які лежать
в основі оцінок в метафорах, виявляються в ціннісній картині світу. Внутрішня форма, яка співвідносить нове значення з
екстенсіоналом метафори, прозора для сприйняття, оскільки вона збуджує звичні для даного мовного колективу асоціативно-образні уявлення [5, с. 58].
У публіцистичних текстах метафора є поліфункціональною. Публіцистична метафора є гнучким елементом лінгвокреативного мислення, яке до певної міри визначає наше сприйняття світу.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні розширеного набору функцій, які виконують метафори як
лексичні та стилістичні маркери американських публіцистичних текстів.
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Традиційні німецькі цінності як лінгвокультурні домінанти
у політичному дискурсі Конрада Аденауера
У статті розглянуто поняття політичного дискурсу, а також виокремлені та досліджені з точки зору їх вербальної репрезентації у контекстному оточенні традиційні німецькі цінності, актуалізовані у текстах промов Конрада Аденауера.
Ключові слова: політичний дискурс, комунікація, цінність, аксіологія, ФРН, Конрад Аденауер.
Traditional german values as linguistic-cultural dominants in political discourse
of Konrad Adenauer
A definition of political discourse has been discussed in the article as well as traditional german values, figuring in
the texts of Konrad Adenauer speeches, have been found and analysed from the point of their verbal representation in the
context’s surrounding. The political discourse has become a subject of interdisciplinary research and integrates in itself the
results of investigation of such sciences as linguistics, cultural and political studies. It is worth noting that every statesman
aims to draw and to influence the audience through his oration. A good way the reach this goal seems to be the mentioning
of those particular concepts that really matter for various strata of society. Among other specific moral standards of german
nation one should name «unity», «freedom», «human dignity», «Christianity» etc. The first chancellor of Federal Republic of
Germany Konrad Adenauer provided to the conscience of the citizens of his country in the situation of general instability in
the whole land the norms and ideals that population understood, supported and accepted. With the help of his speeches this
political figure has tried to cultivate in the people’s mind the feeling of solidarity, the responsible attitude to the labor, the high
importance of religious questions for community. The effect of persuasiveness can be achieved in addition by using the stylistic
devices, for instance anaphora, epithet, allegory, irony, conduplicatio, parrhesia and others.
Keywords: political discourse, communication, value, axiology, Federal Republic of Germany, Konrad Adenauer.
Традиционные немецкие ценности как лингвокультурные доминанты в политическом дискурсе Конрада Аденауера
В статье рассмотрено понятие политического дискурса, а также выделены и исследованы с точки зрения их
вербальной репрезентации в контекстном окружении традиционные немецкие ценности, которые актуализируются в текстах выступлений Конрада Аденауера.
Ключевые слова: политический дискурс, коммуникация, ценность, аксиология, ФРГ, Конрад Аденауер.

Утворення системи цінностей особистості залежить від економічного та культурного рівнів розвитку суспільства, від
умов життя та виховання індивідууму. Акцентування уваги на значущому виявляється насамперед у процесі розгортання
комунікації, тому що обмін смислами відбувається на основі важливих для мовців уявлень та переконань. Відповідно у
межах певного дискурсу як зв’язного тексту у сукупності з екстралінгвістичними, соціокультурними, прагматичними та
психологічними факторами сконцентровані норми та ідеали, актуальні для трансляторів та реципієнтів відповідної інформації. У цьому відношенні логічно припустити, що політичні діячі у своїх промовах апелюють до тих значимих об’єктів,
які слугували б інструментом впливу, заклику, агітації електорату, задоволенням його потреб та інтересів. З погляду лінгвістики подібні мовленнєві конструкції виокремлюються за допомогою таких стилістичних прийомів як логічний наголос,
повторення, порівняння, метафоризація, гіпербола, літота та інші.
Інтенсивне використання в лінгвістичних розробках останніх років поняття простору (А. Е. Левицький, С. І. Потапенко) дозволяє розглядати феномен політичного дискурсу як динамічне мовно-опосередковане інформаційне поле, в рамках
якого породжуються концепти, що визначають буття й ціннісні пріоритети лінгвоспільноти на конкретному етапі її культурно-історичного поступу. Міжпарадигмальний підхід до вивчення аксіологічного простору політичного дискурсу, породженого, передовсім, знаковою для культури Німеччини персоналією Конрада Аденауера, визначає актуальність роботи.
© Е. А. Шірінян, 2016
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Мета даної статті полягає у виявленні лінгвокультурного підґрунтя мовленнєвих засобів актуалізації цінностей у політичному дискурсі Конрада Аденауера і завданням даного дослідження вбачається аналіз властивостей мовних одиниць,
що вербалізують релевантні для лінгвокультури Німеччини значущі об’єкти у текстах промов першого федерального
канцлера. Матеріал дослідження становлять тексти політичних промов Конрада Аденауера.
Розширення сфери інтересів дискурсології у зв’язку з орієнтованістю новітніх лінгвістичних студій на розгляд типів
дискурсу з комунікативно-прагматичної точки зору обумовлює актуальність вивчення феномену політичного дискурсу.
Цим явищем наука стала цікавитись віднедавна, відтак політичний дискурс є своєрідним міждисциплінарним полем дослідження мовознавців і політологів, тому слугує дискусією між представниками обох галузей.
У вузькому розумінні політичний дискурс – це дискурс політиків-професіоналів. Лінгвісти Н. М. Мухарямов,
Л. М. Мухарямова трактують дискурсивні практики як «явища, що визначаються стійкими наборами мовних засобів, властивих певному політичному суб’єктові, або ж властивих для актуалізації певної теми політичного характеру» [5, с. 76].
Науковці львівської лінгвістичної школи розуміють під політичним дискурсом «зв’язний (усний чи письмовий) текст,
висловлений за допомогою вербальних та невербальних засобів вираження, зумовлених ситуацією політичного спілкування у сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами» [1, с. 45].
Отже, політичний дискурс розуміється нами як мовленнєві утворення, що стосуються сфери політики, виступають у
певному ситуативному контексті і спрямовані на здійснення конкретної прагматичної семантики з використанням (нон-)
вербальних засобів виразності. Доцільно наголосити, що «вивчення політичного дискурсу було ініційоване щонайменше
трьома факторами. По-перше, внутрішніми потребами лінгвістичної науки, яка у різні періоди своєї історії зверталася до
реальних сфер функціонування мови. По-друге, власне політологічними проблемами вивчення політичного мислення,
його зв’язку з політичною поведінкою, необхідністю побудови передбачуваних моделей у політології та розробки методів
аналізу політичних текстів і текстів засобів масової інформації. Третім важливим фактором виступає соціальне замовлення, ініціатором якого є певна частина суспільства, що прагне зрозуміти суть політичної комунікації» [6].
Важливою рисою сучасного політичного дискурсу є його широке «розчинення» у ЗМІ. Деякі дослідники мови, наприклад В. Мантль, вважають, що «саме мас-медіа надали поштовх поглибленому інтересові до політичної комунікації як
явища, який з допомогою соціальних наук розрісся до масштабів загальної зацікавленості мовними проблемами і отримав
назву «політична культура» (politische Kultur)» [7, с. 150].
Як зазначає В. З. Дем’янков, «політичний дискурс можна розглядати з чотирьох точок зору: політологічної, лінгвістичної, соціопсихолінгвістичної та індивідуально-герменевтичної. Політологічна слугує підґрунтям для політичних
висновків; філологічна інтерпретує політично-ідеологічні концепції; соціопсихолінгвістика досліджує ефективність досягнення прихованих та явних політичних цілей мовця; індивідуально-герменевтична вісь політичного дискурсу виявляє
особистий зміст мовлення автора у певних обставинах». Отож і виникнення «політологічної лінгвістики», на думку В.З.
Дем’янкова, «є передбачуваним явищем, оскільки досліджує співвідношення характеристик дискурсу із такими термінами, як «влада», «вплив», «авторитет». Вона пронизує мовні рівні синтаксису і семантики» [2, с. 57].
Підтвердити той факт, що політичний дискурс не обмежується суто діалогічним мовленням комунікантів, нам допоможе виокремлення дослідницею Н. В. Кондратенко форм політичного дискурсу залежно від формальних, комунікативних,
інтенціональних та інших чинників. Вона вирізняє «політичний дискурс за формою («усний та писемний»), за чинником
мовця («адресантно прямий та опосередкований»), за метою («інформативний, спонукальний, іміджевий, мотиваційний,
експресивний»), за чинником адресата («особисто та масово адресований»), за сферою функціонування («телевізійний,
газетно-журнальний, радіо-, рекламний, PR»)» [3, с.51].
Конрад Аденауер, урядовий стиль якого вважали авторитарним, є першим німецьким федеральним канцлером, за
часів керівництва якого (1949-1963) основні прийняті ним рішення і до цього дня визначають внутрішній лад і зовнішньополітичну орієнтацію Федеративної Республіки Німеччини. У промовах цього політичного діяча акцентований комплекс
традиційних німецьких цінностей, сукупність котрих і становить аксіологічний простір дискурсу політика. Специфічна
знакова репрезентація змісту вказаного поля дозволила К. Адунауеру здійснити значний вплив як на світосприйняття німецької нації, так і на світову спільноту загалом. Не зважаючи на увагу науковців до персоналії К. Аденауера (І. П. Мегела,
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff та ін.), ступінь вивченості його дискурсивної поведінки є недостатньою, що в свою чергу
визначає актуальність такої розвідки.
Конрад Аденауер не підтримував ідеї націонал-соціалізму, пропаговані Адольфом Гітлером та його соратниками.
Крах нацистської диктатури в кінці Другої Світової Війни означав потребу нового політичного устрою в Німеччині. Заснування Християнсько-Демократичної Партії та відповідна пов’язаність Аденауера з католицьким соціальним вченням у
великій мірі вплинули на погляди соціуму 50х років. Цей період відзначається економічним дивом та дебатами стосовно
західної інтеграції ФРН (зокрема вступ до НАТО та партнерські стосунки з США). Пропозиція Радянського Союзу про
єдину нейтральну Німеччину сприймалась головою ХДС як обманний маневр. Конрад Аденауер спрямував свої зусилля
на відновлення міжнародного статусу країни, яка несла тягар історичної вини. Згідно концепцій даної особистості ця партія мала на меті стати народною, бути представленою в усіх прошарках населення, об’єднати протестантів та католиків,
людей (особливо промисловців), які тяжіють до цінностей ідейного консерватизму. Серед основних програмних положень першого федерального канцлера варто виділити християнську етику як основу суспільного ладу, відмову держави
від контролю над індивідом, надання можливості кожному висловлювати ініціативу у будь-якій життєвій сфері. Головну
характерну рису соціального ринкового господарства Аденауер розумів наступним чином: «Нова структура німецької
економіки має ґрунтуватися на врахуванні того факту, що час необмеженого панування капіталізму минув» [8].
Враховуючи той факт, що притаманні для німецького народу моральні стандарти виступають лінгвокультурними домінантами у політичному дискурсі Конрада Аденауера, виникає необхідність лінгвістичного аналізу таких мовних комплексів, оцінки їх вербального представлення у контекстному оточенні.
Аксіологія – це «вчення про цінності, що вивчає структуру ціннісного світу, сутність цінностей та їх місце в реальності» [9]. Аксіологічний простір є орієнтаційною матрицею картини світу соціуму. Цінності – це «специфічні значущі
об’єкти і явища, що мають особистісний або суспільний сенс» [10]. Усвідомлюючись суб’єктивно, цінності сприймаються
як норми, ідеали, що апріорі усвідомлюються етнічним колективом як взірець для наслідування: саме вони лежать в основі формування змісту життєвих цілей особистості, є вектором її поведінки. Така орієнтованість є однією з сутнісних ознак
соціальних комунікацій і процес передачі певних смислів передбачає, що кожному з них іманентно властива цінність,
адже коли ми говоримо про сенс певних реалій, явищ, дій, то завжди апелюємо до їх значущості. Безпосереднім носієм
ціннісних смислів під час спілкування є інформація – основний інструмент комунікації. Політичний дискурс має аксіо-
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логічну складову. Оцінковість, або аксіологічність, є дискурсивною категорією, адже саме у межах дискурсу можливе
пізнання, вивід знання і власне комунікація.
На мовленнєвому рівні активізація оцінних ознак концепту відбувається завдяки впливу інших об’єктів, виражених
у текстовому просторі передусім предикатними словами, до яких належать дієслова, прикметники, прислівники: в предикатній ознаці зосереджена майже вся інформація про суб’єкт, вона являє собою вершину висловлювання. Дослідниця Т.
Кузнєцова стверджує, що «між предикатними словами та домінантами концепту встановлюються відповідні фігуро-фонові відношення: фон «формують» предикатні слова, фігурою є певний вербалізатор концепту» [4, с. 27]. Національно-спефічні нюанси відчуття, осмислення, оцінки реального світу у поствоєнний період накладаються на універсальну логікопоняттєву основу, утворюючи таким чином ту картину світу, яка несе в собі етносоціальну відмінність. В уявленні німців
середини двадцятого століття знову почали відроджуватись знецінені тоталітарним режимом гуманістичні ідеали, тобто
формувалися почуття солідарності, відповідальне ставлення до праці, надзвичайно важлива роль релігії для соціуму.
Питання об’єднаності було і залишається донині актуальним, високий рівень національної свідомості німців в цьому
відношенні неможливо недооцінити, до єдності закликав у текстах своїх виступів і Аденауер:
«Die BRD ist somit bis zur Erreichung der deutschen Einheit insgesamt die alleinige, legitimierte staatliche Organisation des
deutschen Volkes» [11].
«Ich bin aber fest davon überzeugt, daß das deutsche Volk seine Einheit wiedererlangen wird» [11.2].
«Wir werden nicht ruhen bis ganz Deutschland wieder vereint ist in Frieden und Freiheit» [11.3].
Найбільшою ціннісною орієнтацією є людина, її інтелект та потенціал. Це у промовах підкреслював і перший німецький федеральний канцлер:
«Die persönliche Freiheit ist und bleibt das höchste Gut der Menschen!» [12]
Не варто лишати поза увагою важливі у картині світу німців категорії роботи, праці, старанності, наполегливості,
цілеспрямованості, на які зокрема вказував і К. Аденауер звертаючись до своїх виборців:
«Jeder muß bis zum Rest seiner Kraft das tun, was seine Pflicht ist. Erfolg ist das Ergebnis harter und zäher Arbeit. Es
erfordert die Anspannung aller Kräfte» [13].
Релігія, віросповідання є одним з найважливіших аспектів гармонійного існування певного етносоціуму, тому теоцентризм і беззаперечна роль Бога у людських справах не могла бути відкинута Конрадом Аденауером:
«Ein rätselhaftes Wesen ist der Mensch. Er mißachtet das Gute und frevelt gegen Gott» [14].
«Nun bin ich ja für Gottvertrauen, aber nur in beschränktem Umfang, weil Gott dem Menschen freien Willen gegeben hat
und Gott nicht lediglich verlangt, Vertrauen zu ihm zu haben…» [14.1].
Конрад Аденауер був прибічником демократії і пропагував у своїх виступах такі гуманістичні ідеали як свобода, рівність. Для кожного члена німецького суспільства дотримання його прав виступає вагомим значущим об’єктом і становить
чи не основну його ціннісну орієнтацію:
«Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform, sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung
von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen» [15].
Отже в результаті проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що політичному дискурсу Конрада Аденауера
як соціолінгвістичній структурі, яка твориться адресатом у конкретних прагматичних ситуаціях, властива наявність в
ньому пов’язаних з актуальними запитами суспільства цінностями, які репрезентуються як художніми засобами, так і невербальними способами. Полем мовознавчих інтерпретацій політичного дискурсу слугують лексика, семіотика, риторика,
які творять собою сферу комунікації, де відображаються релевантні для певної лінгвоспільноти значущі об’єкти. Серед
традиційних німецьких моральних стандартів доцільно виділити такі як «єдність», «людина, її життя та гідність», «наполеглива праця», «Бог», «свобода» та інші. Дослідження аксіологічного простору політичного дискурсу проливає світло на
ціннісні орієнтації у житті певного етносоціуму.
Перспектива даної роботи полягає у її теоретичній значущості, тобто застосуванні отриманих знань у сучасних лінгвокультурології, дискурсології, комунікативній лінгвістиці, лінгвоперсонології. Визначення особливостей функціонування
мовних одиниць на позначення цінностей у політичних промовах Конрада Аденауера здійснює внесок у функціональну
лінгвістику. Практична користь від отриманих висновків убачається у можливості їх використання під час викладання
курсу історії та стилістики німецької мови. У подальших наукових пошуках планується статистичне обґрунтування результатів дослідження, що вірогідно виступатиме предметом вивчення квантитативної лінгвістики.
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ТЕОРІЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ЯК МЕТОД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
У статті викладено механізм інтерпретації непрямого мовленнєвого акту з позицій теорії релевантності, прихильники якої відстоюють інференційну модель для пояснення комунікативного процесу. Встановлено, що в основі
логіко-інференційного процесу трактування комунікації лежить домислювання змісту повідомлення, яке здійснюється адресатом поетапно шляхом побудови припущень та умовиводів. З’ясовано, що у межах інтерпретаційного
аналізу, згідно з теорією релевантності, виявляється ситуативність тлумачення висловлювання, що реалізують
непрямі мовленнєві акти, та інференційний ланцюжок, задіяний при домислюванні прихованого смислу, що виражає
істинну комунікативну інтенцію непрямого мовленнєвого акту. У результаті аналізу визначено, що для максимізації
релевантності непрямого повідомлення і його ефективності у комунікативному процесі мовець закладає у висловлення остенсивний стимул, виражений відповідними мовними засобами.
Ключові слова: непрямий мовленнєвий акт, домислювання, теорія релевантності, остенсивно-інференційна комунікація, імпліцитний висновок, остенсивний стимул.
Theory of Relevance as Method of Interpretation of Indirect Speech Act in English
Literary Discourse
The mechanism of interpretation of indirect speech act is explicated from the point of view of theory of relevance, whose
adherents advocate inferential model for explanation the communicative process. It was established that inference of contents
of the utterance, which is carried out in stages by constructing assumptions and inferences, is underlay in the basis of the inferential model of interpretation the communicative process. It was found out that within the interpretative analysis, according
to the theory of relevance, it is turned out the situational aspect of usage the indirect speech acts and inferential chain that is
involved in guessing the implicit meaning, which expresses true communicative intention of indirect speech act. As a result of
the analysis it was defined that in order to maximize the relevance of indirect utterance and its effectiveness in the communicative process the speaker uses ostensive stimuli which are expressed by definite language means.
Key words: indirect speech act, inference, theory of relevance, ostensive-inferential communication, implicit conclusion,
ostensive stimulus.
Теория релевантности как метод интерпретации косвенных речевых актов в англоязычном художественном дискурсе
В статье изложен механизм интерпретации косвенного речевого акта с позиции теории релевантности, сторонники которой отстаивают инференционную модель для объяснения коммуникативного процесса. Установлено, что
в основе логико-инференционного процесса трактовки коммуникации лежит додумывание содержания сообщения,
которое осуществляется адресатом поэтапно путем построения предположений и умозаключений. Выяснено, что
в пределах интерпретационного анализа, согласно теории релевантности, определяется ситуативность толкования
косвенного речевого акта, и инференционная цепочка, задействована при додумывание скрытого смысла, который
выражает истинную коммуникативную интенцию косвенного речевого акта. В результате анализа определено, что
для максимизации релевантности косвенного сообщения и его эффективности в коммуникативном процессе говорящий закладывает в выражение остенсивный стимул, выраженный соответствующими языковыми средствами.
Ключевые слова: косвенный речевой акт, додумывание, теория релевантности, остенсивно-инференционная
коммуникация, имплицитный вывод, остенсивный стимул.

Постановка наукової проблеми та її значення. У центрі уваги лінгвістичних наукових спостережень перебувають
категорії, що виступають ефективним засобом вияву міжособистісної вербальної інтеракції. До таких категорій слід зарахувати і непрямий мовленнєвий акт як один з дієвих способів вираження комунікативного смислу у сформованій комунікативній ситуації. Проблема інтерпретації комунікативної категорії непрямого мовленнєвого акту фрагментарно висвітлюється у межах дисциплін сучасної комунікативної й когнітивної лінгвістики, прагмасемантики, а також стає предметом
наукових розвідок зарубіжних та вітчизняних учених (Дж. Серля [7], П. Грайса [5], Дж. Ліча [6], Дж. Юль [12], О. С. Іссерс [3], Н. А. Жихаревої [2] та ін.). Однак, усталеного механізму осмислення комунікативного смислу й інтенціональної
спрямованості непрямого висловлювання досі немає, а спроби його репрезентації ученими відрізняються відповідно до
застосованої ними методики.
Аналіз останніх досліджень. Вивчення непрямого мовленнєвого акту у контексті теорії мовленнєвих актів [7], теорії
актуального членування висловлювання [2], теорії мовленнєвого впливу [3], а також розгляд непрямої синтаксичної конструкції у світлі принципу асиметричного дуалізму мовних знаків [1; 4; 12], додають відомості й знання до попередньо
накопичених із цієї проблематики у сучасному мовознавстві, та частково дають відповіді на питання, що постають у
сформованій сфері наукового пізнання досліджуваного об’єкта.
Принцип кооперації, запропонований П. Грайсом, і принцип увічливості Дж. Ліча вже стали методологічною основою, згідно з якою відбувається розгляд і тлумачення аспектів інтерпретації непрямого мовленнєвого акту [5; 6], однак
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вони не повністю й не точно розкривають процеси моделювання і функціонування непрямого висловлювання у художньому дискурсі. Непрямий мовленнєвий акт є результатом взаємодії ситуативно обумовлених мовних та екстралінгвальних
факторів і вимагає від комунікантів здійснення логіко-інференційного мисленнєвого процесу домислювання смислу й
комунікативної інтенції. Тому, метою статті є з’ясувати механізм інтерпретації непрямого мовленнєвого акту на основі
теорії релевантності. Завданням статті є проаналізувати й описати поетапну процедуру домислювання, що є необхідною
для виявлення комунікативного смислу й інтенції непрямого висловлювання.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Відповідно до теорії релевантності, адресат буде реалізовувати свої здібності розумного міркування для інтерпретації значення у сформованій
комунікативній ситуації до того моменту, допоки знайдене пояснення не задовольнятиме його очікування релевантності
[9, с. 272]. На думку вчених Д. Шпербер та Д. Вілсон, висловлювання стає релевантним не через те, що мовець дотримується кооперативного принципу та його максим, як стверджує П. Грайс [5, с. 29-30], а через те, що «пошук релевантності
є базовою ознакою людського пізнання, і пояснюється як комунікативна ефективність висловлювання» [11, с. 608].
Комунікативний процес Д. Шпербер та Д. Вілсон називають остенсивно-інференційним (ostensive-inferential) [9, с. 63],
і він передбачає реалізацію комунікативного наміру мовця, а його інтерпретація відбувається з боку обох дієвих осіб комунікації. Якщо комунікацію розглядати з точки зору адресанта, то вона є остенсивною, оскільки він закладає у висловлювання певний стимул, який призначений привернути увагу співрозмовника і фокусувати її на тому, що має на увазі
мовець; а якщо розглядати комунікацію з точки зору співрозмовника, то її можна визначати як інференційну, тому що
співрозмовник інтерпретує закладений стимул та комунікативну інтенцію мовця шляхом побудови умовиводів. Загалом,
суть остенсивно-інференційної комунікації полягає у тому, щоб заздалегідь задуманий намір мовця став очевидним для
співрозмовника [8, с. 54].
Увесь процес розкриття і пояснення змісту непрямого висловлювання, детальний аналіз інференційних етапів, які
відбуваються під час інтерпретації комунікації з використанням непрямого мовленнєвого акту, окреслимо у світлі теорії
релевантності, засновниками якої є Д. Шпербер та Д. Вілсон. Учені пропонують схему побудови умовиводів для домислювання змісту та інтенції повідомлення.
Відповідно до теорії релевантності, процес розуміння висловлювання проходить у кілька етапів. Метою комуніканта є
інтерпретація значення мовця, саме того, що він має на увазі, того, що задовольнятиме презумпцію оптимальної релевантності у сформованій комунікативній ситуації. Для цього адресат декодує значення на експліцитному рівні та доповнює
його на імпліцитному рівні. Імпліцитне додаткове значення формується у результаті контекстуальних припущень, які
виходять із експліцитного значення та контекстуальної інформації. Комунікант зупиняється на інтерпретації, яка задовольняє його очікування релевантності [10, с. 409]. Повідомлення релевантне лише тоді, коли воно відповідає потребам
сформованої комунікативної ситуації і спроможне викликати позитивний комунікативний ефект у процесі комунікації.
Як зазначають Д. Шпербер та Д. Вілсон, інтерпретативні припущення, що складають декодування експліцитного й
імпліцитного змісту висловлювання, на основі якого відбувається домислювання істинного комунікативного наміру, розвиваються частково паралельно. Основними з них є такі:
а) формування відповідного припущення щодо експліцитно вираженого змісту повідомлення, шляхом декодування і
усунення багатозначностей.
б) формування відповідного припущення на основі вербальних і контекстуальних чинників та передумов, що впливають на процес сприйняття висловлення (у теорії релевантності – це імпліцитна передумова).
в) формування відповідного умовиводу на основі попередньо сформованих імпліцитних припущень (у теорії релевантності – це імпліцитний висновок) [11, с. 615].
Проілюструємо інтерпретаційні кроки домислювання адресатом комунікативної інтенції адресанта, що виражається
непрямим мовленнєвим актом, на прикладі з твору «The Tree of Man» Патріка Вайта.
«She said they would walk across the paddocks. They [children] followed her through the dead, wet grass. There was a breeze
too, that turned the leaves of the trees back to front … «Mum,» said the boy, «Can I climb some trees?»
Because he loved to shin up and clamber from branch to branch, until he was almost the bending crest, and now this sensation
was most imperative. To touch the thick wood. To struggle with and finally overcome it.
«Do you really think it’ll do you any good?» the mother asked with an effort, as if she had been ascending a hill, though the
slope they were on was still gentle. «Last time you tore your pants. And your knees are all scabs», said mother [13, c. 133]. (аналіз
інтерпретаційного процесу наведено у таблиці 1.1., яка містить сформовані припущення та умовиводи адресата у лівій
колонці, а їх трактування у правій).
Таблиця 1.1.
«Do you really think it’ll do you any good? Last time you
tore your pants. And your knees are all scabs».

Декодування адресатом (сином) висловлення мовця (адресанта
матері Місіс Паркер)

Висловлення Місіс Паркер є оптимально релевантним
для її сина.

Визнання мовцем презумпції релевантності висловлення, тобто
призначення висловлення виразити відповідний зміст.

Висловлення Місіс Паркер досягає (стає) релевантності тоді, коли (якщо) стосується запитання сина
щодо підіймання на дерево.

Сформоване очікування виходить з (2), оскільки стосується
саме сформованої комунікативної ситуації, у якій знаходяться
його учасники.

Підіймання на дерево не є безпечною справою у ситуації, що склалася.

Перше припущення адресата, яке активізується за допомогою
риторичного запитання мовця «Do you really think it’ll do you
any good?», має задовольнити його очікування (3). Риторичне
запитання використовується мовцем як остенсивний стимул для
співрозмовника для досягнення комунікативної мети. Риторичне запитання є спонукою для сина до роздумів щодо підіймання
на дерево. Риторичне запитання сприймається як імпліцитна передумова (1) висловлення автора.
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Порвані штанці та подряпини на тілі можуть стати небезпечними наслідками, що спричиняються підійманням на дерево у мокру погоду.

Друге припущення адресата, яке активізується за допомогою
слів «… tore pants … аnd knees are all scabs» (припущення)
мовця, має задовольнити його очікування (3). Ці слова використовуються мовцем як остенсивний стимул для співрозмовника
для досягнення комунікативної мети, вони сприймаються як
імпліцитна передумова (2) висловлення автора.

А) «Do you really think it’ll do you any good?» (повна
фраза виражає пряме значення, на яке вказує вживання усіх слів).
В) «Last time you tore your pants. And your knees are all
scabs.» (де «… tore pants … аnd knees are all scabs» є
значенням, на яке вказує вживання слів tore і scabs).

Сприймається як експліцитне значення автора. У результаті
інтерпретації експліцитного змісту висловлення, декодованого
із (1), і припущень (4) і (5), домислюється (7) істинний смисл
висловлення, що виражає справжній намір адресата.

Висловлення передає непряму заборону Рею на його
прохання вилізти на дерево, через те, що це небезпечно для нього самого.

Одержане домислювання комунікативного наміру з (4,5) і (6)
задовольняє очікування релевантності у (2) і (3). Сприймається
адресатом як імпліцитний висновок, а саме додатковий, проте
істинний комунікативний смисл висловлення.

Відповідь матері у формі риторичної фігури (запитання) використовується не з метою отримання відповіді,
а з метою актуалізувати думку про очевидність небезпеки стану речей, а ствердження (tоre pants and knees
are all scabs) транспонуються у сферу експресивного
використання непрямого висловлення для вираження
комунікативної інтенції заборони.

Загальна інтерпретація висловлення мовця (експліцитний та
імпліцитний зміст), яка спаде на думку адресатові для того,
щоб задовольнити очікування релевантності (2). Сприймається
як значення адресанта, що передає (виражає) його комунікативну інтенцію.

Комунікант не зобов’язаний проходити всі виокремлені етапи у чітко зазначеній послідовності. Запропонований інференційний ланцюжок, задіяний при інтерпретації непрямого мовленнєвого акту, має на меті вказати дієві кроки, які стануть
ефективними для адресата для досягнення тієї інтерпретації, яка співпадає із тією, яку мав намір передати адресант [8, с. 97].
Основне завдання мовця у комунікативному процесі з використанням непрямих мовленнєвих актів – це реалізація
комунікативної інтенції, тому, основною метою є те, як зробити її «розпізнаваною» для співрозмовника. Мовець повинен
підібрати такі засоби для вираження своєї комунікативної інтенції, які допоможуть співрозмовнику її розпізнати. Комунікант виявляє комунікативну інтенцію мовця завдяки тому, що висловлення містить пропозиційний зміст, виражений
мовними засобами, які обрані навмисно, з метою забезпечення стимулу для запуску інференційного процесу тлумачення
повідомлення співрозмовником. Цей стимул у теорії релевантності називають остенсивним, і він породжує презумпцію
оптимальної релевантності. Остенсивний стимул призначений для привернення і зосередження уваги адресата на значенні висловлення адресанта, а його використання мовцем у висловлюванні створює передбачувані очікування релевантності
та сприяє досягненню позитивного комунікативного впливу на співрозмовника [11, с. 611].
Остенсивні стимули полегшують виявлення адресатом комунікативної інтенції автора повідомлення. Учені стверджують, що вони є функціональними у тому випадку, коли, по-перше, залучають увагу співрозмовника, і, по-друге, акцентують увагу на комунікативних намірах мовця [9]. Створюючи цей стимул у процесі моделювання мовленнєвого акту,
мовець підштовхує співрозмовника до аналізу релевантної інформації, яка сприятиме розпізнаванню комунікативної інтенції повідомлення. Таким чином, якщо метою комунікації з використанням непрямого мовленнєвого акту є досягнення
комунікативного впливу, то мовець спробує створити такий стимул, який у сформованій комунікативній ситуації активізує до дії та викличе у співрозмовника необхідні асоціації, емоції, почуття, переконання, тощо.
У проілюстрованому прикладі заборона вилазити на дерево є комунікативною інтенцією, однак вираження її у наказовий спосіб, на думку матері, не досягне бажаного комунікативного ефекту, тому вона обирає непрямі способи реалізації
свого задуму. Щоб зумисно, прихованим способом заборонити сину вилазити на дерево або змусити його самостійно відмовитися від задуму, Місіс Паркер використовує остенсивний стимул – риторичне запитання»Do you really think it’ll do
you any good?», що є виражальним засобом стилістичного синтаксису і виступає непрямим мовленнєвим актом водночас.
Цей стимул ужитий з метою привернути увагу співрозмовника, змусити задуматися над негативними наслідками своїх дій
для самого себе. Фрази матері ‘tore your pants’ та ‘knees are all scabs’ є релевантною інформацією для сина у сформованій
комунікативній ситуації, що вказують на неприємні результати попереднього підіймання на дерево. Вони виступають тим
остенсивним стимулом, який привертає увагу сина до домислювання комунікативної інтенції матері у складі непрямого
мовленнєвого акту «Last time you tore your pants. And your knees are all scabs».
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Теорія релевантності, відстоюючи застосування інференційної моделі для аналізу комунікативного процесу, робить значний внесок у пояснення механізму тлумачення комунікації з використанням непрямого мовленнєвого акту. Її концептуальні основи відкривають можливості для дослідження процесу домислювання,
що є необхідним для визначення комунікативно-прагматичного призначення непрямого висловлення. Перспективи дослідження вбачаємо у використанні теорії релевантності в аналізі основних функцій непрямого висловлювання у різних типах дискурсу.
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МОВА, ЩО МОВЧИТЬ: ПРИНЦИП «ПОЕТИЧНОЇ БАЛАКАНИНИ»
В РОМАНІ Р. ВАЛЬЗЕРА «РОДИНА ТАННЕР»
У статті розглянуто характерний для індивідуальної манери Р. Вальзера розповідний принцип «поетичної
балаканини». На основі цілісного аналізу тексту роману «Родина Таннер» проаналізовано мовні засоби реалізації
балаканини. Встановлено, що нівелювання семантичної сторони висловлювання актуалізує семантику мовчання в
текстовому фрагменті.
Ключові слова: розповідний принцип «поетичної балаканини», мовчання, тавтологія, плеоназм, антитетичний
принцип, негація.
THE LANGUAGE THAT KEEPS SILENCE: A PRINCIPLE OF «POETIC CHATTING» IN R. WALSER’S NOVEL
«THE TANNERS»
The article analyses the narrative principle of «poetic chatting», typical for an individual writing manner of Robert
Walser, which consists in a congregation of language units of different levels in the textual excerpt. The paper researches
structural and compositional arrangement and lingual organisation of the novel «The Tanners». It has been determined that
garrulous speech as lingvo-stylistic property of the text is predetermined by prevalence of monological over dialogical forms
in the novel, the composition of speech portrait of the main character Simon, on the basis of his verbose speech and the use of
quasi-direct speech, in which the voice of the protagonist has a dominance over the words of the narrator. The realisation of
chatting in a lingual structure of the text has been analysed on the basis of excessive use of synonymic lexis or the words with
cognate semantic links, by means of lexical grammatic figures of repetition and enumeration, phonostylistic technique of alliteration and anaphoric repetition, comparison of antonymic pairs according to antithetic principle, negation or confutation
of negation, chain accumulation of adjectives and participles before the modified word. In a syntactic structure of the text, a
predominance of simple complicated sentences, and compound sentences of mixed type has been singled out. It has also been
researched that language means for realisation of chatting lead to the levelling of semantic side of utterance, and as a result,
actualize semantics of silence in the textual excerpt.
Key words: the narrative principle of «poetic chatting», silence, tautology, pleonasm, antithetic principle, negation.
ЯЗЫК, КОТОРЫЙ МОЛЧИТ: ПРИНЦИП «ПОЭТИЧЕСКОЙ БОЛТОВНИ» В РОМАНЕ Р. ВАЛЬЗЕРА «СЕМЕЙСТВО ТАННЕР»
В статье рассмотрен характерный для индивидуальной манеры Р. Вальзера повествовательный принцип «поэтической болтовни». На основе целостного анализа текста романа «Семейство Таннер» проанализированы языковые средства реализации болтовни. Установлено, что нивелирование семантической стороны высказывания актуализирует семантику молчания в текстовом фрагменте.
Ключевые слова: повествовательный принцип «поэтической болтовни», молчание, тавтология, плеоназм, антитетический принцип, негация.

З огляду на антропоцентричну спрямованість сучасної лінгвістичної парадигми на вивчення та інтерпретацію тексту
в аспекті його породження й сприйняття актуальним є дослідження мовчання та засобів його реалізації в художній комунікації. Так, науковці виокремлюють функціонування мовчання у тематичній та структурній організації тексту (О. Сливинський, A. Bellebaum, O. Lorenz, V. Roloff), розглядають вербальні та невербальні засоби його позначення (Т. Анохіна,
U. Ruberg), відзначають семантичну багатозначність (Е. Естерберг, Ф. Бацевич, М. Зубрицька, Б. Матіяш) та стилістичну
значущість мовчання як імплікаційного засобу (Є. Сєнічкіна). Одним із засобів реалізації мовчання в художньому тексті
є мовлення, позбавлене семантичного навантаження, на що звертають увагу Н. Арутюнова, М. Епштейн, О. Сливинський
[2, с. 423; 10, с. 195; 8, с. 12].
Мета статті – розглянути балаканину як засіб актуалізації семантики мовчання в художньому тексті. Матеріалом
дослідження обрано текст роману «Родина Таннер» («Geschwister Tanner», 1907) швейцарського письменника Роберта
Вальзера (Robert Walser, 1878–1956), яскравість і неординарність індивідуально-авторської манери якого дає змогу розглядати реалізацію мовчання на фоні відсутності мовлення або його багатослівності.
Уперше про стиль письма Р. Вальзера у формі балаканини говорив його сучасник, літературний критик і філософ
Вальтер Беньямін, який зауважив, що розповідна манера швейцарця вирізняє його з-поміж інших та привертає увагу своєю невимушеною «мовною занедбаністю» (Sprachverwilderung) [14, S. 325]. Процес написання для Вальзера є важливішим
за зміст, а теми розповіді виникають безпосередньо під час їх творення. На думку Беньяміна, Вальзер у своїх ранніх романах зосереджується насамперед на сюжетній лінії головного персонажа, що не дає йому можливості розвинути характери
другорядних фігур.
«Родина Таннер» – перший роман раннього берлінського періоду творчості письменника (1905–1913), який розповідає
про мандри та постійний пошук заробітку героя-аутсайдера Сімона. Сюжет роману складається із однотипних за змістом
епізодів, як-от: робота Сімона в книгарні, в адвоката, у банку, на фабриці та ін. Оскільки розгортання подій, розвиток
характерів персонажів та їх взаємовідносин є другорядним у романі, то його сюжету бракує динамічності. Характерною
«мовностилістичною якістю» словесної картини тексту [4, с. 397] є багатослівʼя, зумовлене: 1) переважанням у романі
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монологічної форми над діалогічною; 2) побудовою мовленнєвого портрета головного героя Сімона на основі його балакучості; 3) використанням невласне-прямого мовлення, в якому голос протагоніста домінує над перспективою наратора.
Нагнітання у текстових фрагментах різнорівневих мовних одиниць становить характерний для індивідуальної манери
Р. Вальзера розповідний принцип «поетичної балаканини» («die poetische Geschwätzigkeit» – W. Benjamin) [14, S. 219; 12, S. 8].
Щоб простежити, як функціонує такий принцип розповіді, та проаналізувати, яким чином і з якою метою мова наближається до мовчання, розглянемо засоби реалізації балаканини у мовленнєвій структурі роману «Родина Таннер».
На лексичному рівні тексту переважають синоніми, які використовуються для образності зображуваного та функціонують як засіб для структури перелічення та повтору:
«Ich habe es noch nicht gelernt, eine Zufriedenheit, eine Genugtuung, ein Wohlbefinden zu lügen, das ich nicht empfinde, und
ich glaube, man irrt sich, wenn man annimmt, daß ich das je lernen werde» [19, S. 167].
«Das Rechnervolk bestund zumeist aus älteren Leuten, die sich an ihre Posten und Pöstlein wie an Balken und Pflöcken
festhielten. Sie hatten alle lange Nasen von dem vielen Rechnen und gingen in zersessenen, zerschabten, zerglätteten, zerfalteten
und zerknickten Kleidern» [19, S. 35].
Виражений іменниками синонімічний ряд (Zufriedenheit – Genugtuung – Wohlbefinden), члени якого відрізняються одне
від одного відтінками значень та поступове наростання яких передає стан задоволення життям, утворює в першому прикладі «висхідну градацію» [9, с. 50]. Семантичний ряд оказіональних дієприкметників у другому прикладі (zersessen –
zerschabt – zerglättet – zerfaltet – zerknickt), за допомогою яких наратор в іронічній формі змальовує зовнішній вигляд працівників банку, звертаючи увагу на їх похилий вік і жалюгідний стан одягу, слугує применшенню зображуваного образу
та зумовлює у формі фігури антиклімаксу до послідовного спадання висловлювання. В основі елементів цієї спадаючої
градації лежить фоностилістичний прийом алітерації, який полягає в повторенні префікса «zer-». Дієслова із префіксом
«zer-» набувають значення пошкодження чи руйнування чогось, тому повторення цього префікса в наведених дієприкметниках сприяє інтенсифікації їх семантичного відтінку [15, S. 1775].
Надмірне використання синонімічних засобів призводить до нагромадження слів з однаковим або близьким значенням і спричинює тавтологію:
«Die ganze Natur bot sich dar, zog sich hin, dehnte, krümmte, bäumte sich, sauste und summte und rauschte, duftete und lag
still wie ein schöner, farbiger Traum» [19, S. 158].
Виразність зображення наведеної картини персоніфікованої природи формується на основі кумуляції десяти споріднених між собою за значенням дієслів. Синонімічні відношення виявляються між такими парами, як «sich darbieten – sich
hinziehen – sich dehnen», «sich krümmen – sich bäumen», «sausen – summen – rauschen», та призводять до синтаксичної
тавтології, тобто повторення в структурі речення семантично та граматично тотожних синонімічних елементів [4, с. 310].
М. Брандес розглядає синтаксичну тавтологію як різновид плеоназму. Плеоназм або «багатослів’я» визначається як «семантичний повтор однорідних слів і висловів» [9, с. 134; 4, с. 310]. На синтаксичній тавтології ґрунтується структура
антитез, функціонування яких у романі робить висловлювання багатослівним і викликає водночас його применшення:
«Der Tanz dieses Mädchens hatte etwas Schweres und Naturgemäßes» [19, S. 48].
«Es war leicht und schwer, wonnig und schmerzhaft, dichterisch und natürlich» [19, S. 160].
Для парних слів, виділених у наведених прикладах за допомогою підкреслення, характерний антонімічний вид семантичних відношень. Словесні антитези, реалізовані у формі парних слів, надають виразності висловлюванню за рахунок
його надмірного мовного вираження [4, с. 310]. У тексті протиставляються не лише «парні слова», але й цілі синтаксичні
конструкції. На антитетичному принципі ґрунтується монологічне мовлення роману:
«Man begriff die Dichter (1), nein, eigentlich begriff man sie nicht (2), denn man wäre doch, indem man so ging, viel zu träge
gewesen, um zu denken, daß man sie begriffe (3). Man hatte nicht nötig, irgend etwas zu begreifen (4), es begriff sich nie (5) und
wieder begriff es sich ganz von selbst (6), indem es sich in das Horchen nach einem Klang auflöste, oder in das Sehen in die Ferne
hinein, oder in die Erinnerung, daß jetzt eigentlich Zeit sei, nach Hause zu gehen und eine, wenn auch ganz geringfügige Pflicht zu
erfüllen, denn Pflichten wollen auch im Frühling erfüllt sein» [19, S. 160–161].
У цьому невласне-прямому мовленні переплітаються думки розповідача і Сімона. Спершу висловлюється переконання, що поетів розуміють (1), тоді ця теза чотири рази заперечується (2); (3); (4); (5), щоб у кінцевому результаті дійти
висновку, що все само собою зрозуміло (6). При цьому дієслово «begreifen» повторюється шість разів, з яких чотири рази
у формі претерітуму (1); (2); (5); (6) та один раз у формі кон’юнктива (3) та інфінітива (4). Таке коливання думки між
стверджуванням і запереченням, запереченням і спростуванням використовується з метою висунути на передній план
мовний рівень реалізації висловлювання, а не його зміст. За допомогою протиставного вираження думок та контрастного
зображення опозиційних пар слів, словосполучень чи речень зміст самого висловлювання нівелюється. У цій невпевненості й суперечливості щодо вираження думок полягає, на думку С. Андрес, творчий метод Р. Вальзера, а сам принцип
балаканини дає змогу продемонструвати процес мовної реалізації нарації [12, S. 100].
На морфологічному рівні тексту переважають прикметники та дієприкметники. Сукупність взаємозамінних означень
перед означуваним словом призводить до того, що висловлювання містить зайві або надмірні мовні елементи, на фоні
яких вдається відобразити в тексті пошук відповідного слова, щоб таким чином продемонструвати мовний процес, який
потрібно пройти від формулювання думки аж до її усного чи письмового вираження:
«Arme Leute haben in der Regel schnelle, pochende, hitzige Herzen, Reiche kalte, weite, geheizte, gepolsterte und vernagelte!» [19, S. 25].
У наведеній синтаксичній конструкції за допомогою асиндетичної антитези (arme Leute – Reiche), побудованої на
граматичному паралелізмі, зіставляються «серця бідних» та «багатих людей». Контрастність цього протиставлення підсилюється на фоні перелічуваних прикметників та дієприкметників, метафоричність мовлення яких надає зображенню
символічного характеру. Між прикметниками та дієприкметниками виділяємо споріднені, але не ідентичні семантичні
зв’язки (schnell – pochend – hitzig; kalt – weit; gepolstert – vernagelt). Перелічування таких слів із близькими значеннями в
межах одного речення призводить до надмірної багатослівності, переобтяжує зображуване та нівелює значення конкретизованого об’єкта. Розповідач не зупиняється на виборі найбільш показового епітета, а записує всі можливі варіанти.
Кожен із обраних у переліченні епітетів набирає самостійного значення та надає висловлюванню невизначеного характеру. Такий прикметниковий стиль робить поетичне мовлення автономним і дозволяє позбавити його залежності від репрезентації теми, зображення провідних мотивів чи будь-якого розвитку сюжету в романі. Предметом зображення в романі
стає сама мова. Через надмірність мовного вираження не можна розпізнати означуване, яке щезає серед великої кількості
означників. Мовні засоби такої розповіді слугують не репрезентації значення висловлюваного, а навпаки, пошуку шляхів
уникнення пояснювального мовлення.
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Вальзерівська балаканина впливає на синтаксичну організацію роману й призводить до експансії синтаксичної структури шляхом лінійного збільшення кількості одиниць:
«Gewisse Waldwiesen, gewisse Aussichten und gewisse Bänke (1) unter den grünen, üppigen Bäumen, der Wald, die Straßen,
die Promenaden, die Wiesen (2) auf dem Rücken des breiten Berges, vollbesetzt mit Bäumen, die Abhänge und Waldschluchten
(3), in denen das Grün nur so wucherte, die Quelle und der Waldbach (4) mit den großen Steinen und dem leise singenden Wasser,
wenn man daran saß und sich davon einschläfern ließ» [19, S. 247].
Розширення наведеної синтаксичної конструкції відбувається за допомогою перелічення однорідних компонентів,
ускладнених анафоричним повтором прикметника «gewiss» (1), а також асиндетичного нагромадження іменників (2) та
парних перелічень (3), (4). Внаслідок надмірного використання мовних одиниць у синтаксичній структурі роману домінують: прості ускладнені речення, складні речення змішаної будови, періоди.
Висновки. У результаті аналізу мовленнєвої структури роману встановлено, що розповідний принцип «поетичної
балаканини» виникає на основі: 1) використання синонімічної лексики чи слів зі спорідненими семантичними зв’язками за
допомогою лексико-граматичних фігур повтору та перелічення; 2) фоностилістичного прийому алітерації та анафоричного повтору; 3) зіставлення антонімічних пар на основі антитетичного принципу; 4) негації чи спростування заперечуваного; 5) ланцюгового нагромадження прикметників і дієприкметників перед означуваним словом.
Нівелювання семантичної сторони висловлювання призводить до актуалізації семантики мовчання в текстовому фрагменті. Мовчання як результат балаканини стає засобом порозуміння між автором та читачем, який в такий спосіб отримує
змогу стати співтворцем художньої картини світу.
У перспективі дослідження – функціонування мовчання як наративної стратегії в романах Р. Вальзера.
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Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну…»
У статті розглянуто, як у латиномовній поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну…» («De bello
Ostrogianо…»), котра була написана на замовлення князів Острозьких, був представлений образ козацтва – наскільки цей образ поданий тенденційно, а наскільки він відповідав реаліям.
Ключові слова: Симон Пекалід, Острог, князі Острозькі, козаки, поема, повстання, Криштоф Косинський.

an image of the Cossacks in poem of Simon Pekalid «About Ostroh war…»

The article examines how in the Latin-language poem of Simon Pekalid «About Ostroh war… («De bello Ostrogianо…»),
written on the request of the Princes Ostrogski, was presented an image of the Cossacks, how tendentious this image was and
how it matched with the realities.
Key words: Simon Pekalid (Szymon Pękala, Simone Pekalidis), Ostroh, Princes Ostrogski, cossacks, poem, rebellion,
Kszysztof Kosiński.
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образ казачества в поэме Симона Пекалида «Об Острожской войне…»

В статье рассмотрено, как в латиноязычной поэме Симона Пекалида «Об Острожской войне…» («De bello
Ostrogianо…»), которая была написана на заказ князей Острожских, был представлен образ казачества – насколько
этот образ подан тенденциозно, а насколько он соответствовал реалиям.
Ключевые слова: Симон Пекалид, Острог, князья Острожские, казаки, поэма, восстание, Криштоф Косинский.

Одним із перших латиномовних творів української літератури, де поданий образ козацтва, була поема Симона Пекаліда
«Про Острозьку війну…» («De bello Ostrogianо…»). Будучи перекладена українською мовою Віталієм Маслюком, вона
останнім часом стала хрестоматійною лектурою.
Певні аспекти цього твору розглядалися в працях В. Литвинова [6], В. Шевчука [10] та Н. Яковенко [12]. Однак у них
не розглядається питання про те, як представлений образ козацтва в цій поемі. Хоча у творі йдеться про конфлікт між
козаками й князями Острозькими.
У пропонованій роботі розглянуто, як у поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну…», котра була написана на замовлення князів Острозьких, був представлений образ козацтва – наскільки цей образ поданий тенденційно, а наскільки
він відповідав реаліям.
У XVI ст. маємо спроби владою Великого князівства Литовського, а пізніше Речі Посполитої організувати українське
козацтво в підконтрольну військову формацію. Так, у 1524 р. польський король, він же й великий князь литовський Сигізмунд І наказав Семенові Полозовичу та Кшиштофові Кмитичу створити козацький відділ взявши його на державну
службу. Але брак коштів став на заваді здійснення такого проекту. Подібні спроби зробили черкаський староста Остафій
Дашкович у 1533 р., король Сигізмунд І – 1541 р. Але теж безрезультатно [11].
Проте у 60-их рр. XVI ст. проігнорувати козацьку проблему було все важче. Козацтво почало оформлятися як самостійна сила. Частина козаків починає концентруватися на Дніпровському Пониззі. Тому король Польщі й великий князь
литовський у одній зі своїх грамот говорив про козаків, що вони, «з’їхавши з замків і окраїнних міст наших без дозволу і
відома нашого господарського і старост наших окраїнних, на низу… на тих місцях живучи своєвільно у різних входів, підданим царя турецького, чабанам і татарам царя перекопського… великі шкоди і розорення (чинять – П.К.)… і тим кордони
держави нашої від неприятеля в небезпеку» приводять [1].
Зрештою, Сигізмунд ІІ Август 2 червня 1572 р. видав універсал про створення козацького реєстрового війська. Було
доручено коронному гетьманові Єжи (Юрію) Язловецькому найняти триста козаків на державну службу. Цих козаків звільняли від юрисдикції місцевої влади. І вони підпорядковувалися «козацькому старшому». Першим таким «старшим» став
шляхтич Ян (Іван) Бадовський. За часів правління короля Речі Посполитої Стефана Баторія кількість реєстрових козаків
збільшилася до п’ятсот осіб, а потім – до шістсот. Саме цьому королю в «козацькій літературі» часто приписували створення реєстрового козацтва. Керівником реєстровців («dux supremus») було призначено тодішнього брацлавського каштеляна
й черкаського старосту князя Михайла Вишневецького. У певному сенсі саме його можна було би вважати людиною, яка
надала організованих форм козаччині.
У 1590 р. сейм Речі Посполитої дозволив збільшити козацький реєстр до 1000 осіб. Цікаво, що в той час базовий козацький табір перенесли з дніпровського острова Базавлук до урочища Кременчуг на березі Дністра. У цьому можна бачити часткову переорієнтацію козацтва. Тепер під їхнім прицілом опинилися не лише татарські й турецькі території, а й відносно багаті
молдавські землі. Базою провіанту, матеріальної підтримки для козацтва стає не стільки Черкаське староство, як раніше,
скільки староство Снятинське. Не даремно снятинський староста Микола Язловецький стає провідником реєстрових козаків.
«Козацька реформа» показала, що уряд готовий сприймати козацтво як рицарський стан. Реєстрові козаки одержали
чималі привілеї. Вони звільнялися від податків. Їм надавалося право землеволодіння, а також право самоуправління з назначеною старшиною. У власність козакам передавалося містечко Трахтемирів зі старовинним Зарубським монастирем, де
вони обладнали свій шпиталь і зберігали зброю. Реєстрові козаки отримували платню грішми й одягом. Мали свої символи-відзнаки, зокрема прапор. І дістали офіційну назву війська Запорозького або Низового [2, с. 161–170].
Саме ці козаки стали «козацькою аристократією». Окрім реєстровців, існували козаки нереєстрові, на яких не поширювалися згадувані привілеї. Правда, в умовах нестабільності, високої соціальної динаміки на пограниччі межа між реєстровим і нереєстровим козацтвом була рухомою. Нереєстровцеві не так то й складно було стати реєстровцем. Зрештою,
реєстровці й нереєстровці часто діяли разом.
Загалом на початок 90-их років XVI ст. українське козацтво оформилася як самостійна сила, яка мала свої права й інтереси, власну символіку й, відповідно, в нього почалася формуватися своя свідомість. Звісно, це була станова свідомість
– щось середнє між свідомістю шляхетською та селянською. З одного боку, козаки прагнули наблизитися до шляхтичів,
отримати їхні привілеї. З іншого, вони тяжіли до плебейських верств, зокрема до селянства. Зрештою, в той час козацтво
стає все більш масовим явищем, а його рекрутація в основному почала здійснюватися з простонародного середовища. Для
вихідців із соціальних низів козацтво стає соціальним ліфтом, завдяки якому можна було піднятися й досягнути поважного
становища в суспільстві.
Трансформації, що відбулися з козацтвом у другій половині XVI ст., призвели до непередбачуваних для влади Речі Посполитої результатів. Воно перестало бути маргінальною силою на прикордонні. Козацтво почало піднімати голос. І при
цьому часто «аргументом» ставала шабля.
Якраз у той період, коли йшло інтенсивне перетворення козацтва із сили маргінальної, побутового явища в окремий соціальний стан, найбільш впливовим князівським родом на українських землях був рід князів Острозьких. Василь-Костянтин Острозький [3], глава цього клану, зосередив у своїх руках величезні багатства й фактично був автономним правителем. У своєму родовому місті Острозі князь Василь-Костянтин Острозький створив ренесансний центр. У другій половині
XVI ст. тут з’являється академія – практично перша школа вищого типу на українських землях [7].
При дворі Василя-Костянтина своєрідно поєднувалися західноєвропейські ренесансні впливи з консервативними православними традиціями. Тут бачимо православних консерваторів типу Герасима Смотрицького, який був головним редактором Острозької Біблії та вважається першим ректором Острозької академії, Василя Суразького, автора богословського
трактату «Про єдину істинну православну віру», письменника-полеміста Івана Вишенського, засновника Скиту Манявського Йова Княгиницького [3]. З іншого боку, тут знаходилися люди, що вкусили плодів ренесансної освіченості. До них
належали професор Краківського університету Ян Лятос [4] та поет Симон Пекалід. Останній був автором поеми «Про
Острозьку війну», де вперше в українській латиномовній літературі поданий широкий опис запорізьких козаків та дається
оцінка їхніх діянь.
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Спочатку кілька слів про Симона Пекаліда. Про цього поета знаємо небагато. Народився він близько 1567 р. в сім’ї
міського радника міста Олькуш (Польща). Студіював у Краківському університеті. Можливо, під час навчання він налагодив тісні контакти з князями Острозькими, ставши їх придворним поетом. Після себе залишив кілька латиномовних
поетичних творів, найбільш відомою з яких є згадувана поема «Про Острозьку війну», що вийшла друком у Кракові в
1600 р. Поема адресувалася Василю-Костянтину та Янушу Острозьким і описувала конфлікт 1593 р. між ними і козацьким
військом Криштофа Косинського [6, с. 20, 187–235].
Останній, зорганізувавши навколо себе велике число козаків, зумів захопити Переяслав на теренах Київського воєводства, де воєводою був Василь-Костянтин Острозький. Далі зі своїм козацьким військом Косинський рушив на Волинь, на
теренах якої знаходилися основні володіння князя.
Ці події в літературі трактуються як перше велике козацьке постання і є достатньо добре описані [5, с. 27–92]. Тому не
будемо детально на них зупинятися. Як бачимо, це постання було спрямоване не стільки проти польської влади, скільки
проти руського князя, який до того ж вважався покровителем православ’я. Повстання під проводом Косинського й дало
матеріал для поеми «Про Острозьку війну».
При написанні поеми Симон Пекалід використовував різноманітні ренесансні літературні «техніки», певним чином
доуявляв, віртуалізував реальність. Це дало підстави деякими дослідникам засумніватися у вірогідності описуваного в
поемі. Проте варто мати на увазі, що будь-який художньо-літературний твір (незалежно від стилю й жанру) так чи інакше
віртуалізує реальність. Поема «Про Острозьку війну» не є винятком. При цьому автор так чи інакше мусив відштовхуватися від реалій, які знайшли відображення в творі.
Сам твір є багатоплановим. Хоча опис битви під П’яткою 1593 р., коли зійшлися війська князів Острозьких з козацькою
армією, займає центральне місце в поемі, тут присутня низка інших, дотичних сюжетів. Зокрема, розповідається про історію роду князів Острозьких, яка пов’язується з історією руських (українських) земель, оспівується місто Острог, а також
тут маємо оповідь про запорозьких козаків.
Чи не вперше в нашій літературі бачимо протиставлення цивілізованого життя в суспільстві, де існує сильна влада,
регламентовані відносини, козацькій вольниці.
Поет на самому початку в ідилічному дусі зображує Острог – родове місто князів Острозьких :
«…тут достаток: є все, що потрібне людині,
Що лиш могутня мати-Природа створила для неї,
Все, що на нашій землі бачить сонце з високого неба,
Зможеш знайти. Життєдайне повітря з Всевишнього волі
Родить розкішнії трави – худобі приємну поживу.
Кожного року посіви прекрасні: на нивах широких
Пишне колосся красується всюди надійним наливом.
Наче із рога достатку, Цецера із Вакхом повсюдно
Щедро дари розсипають свої по полях і травою
Пагорби всі одягають, і ласкає ніжно
Сонцем залиті поля життєдайне тутешнє повітря» [8, с. 199].
Пекалід спеціально звертає увагу на існування в Острозі академії, яку іменує тримовним ліцеєм:
«Радуйся, наша Волинь войовнича, ти, Марсова дочко,
Саме тобі дім острозьких дарує ліцей той тримовний.
Отже, приймай ті основи, а більші плоди, може, будуть.
Не зневажай ти учених богинь, оцих муз не цурайся,
Кращого в світі від вільних мистецтв ти нічого не знайдеш» [8, с. 214].
При цьому він розглядає освіту як важливий елемент суспільного та державного порядку. Це можна зрозуміти хоча б
із таких його слів:
«Феб увінчає чоло молодих колись лавром зеленим,
Він їм покаже зірки, що сіяють у небі просторім,
Дасть теж кіфару, навчить лікувати і знати майбутнє,
Будуть тоді керувати злочинним безглуздям чесноти,
І завдяки божеству процвітатиме влада і право,
Й слава воєнна князів аж до ясного неба долине» [8, с. 203].
Отже, тут вибудовується такий логічний ряд: освіта призведе до того стану речей, коли замість злочинного безглуздя
керуватимуть чесноти; це, в свою чергу, визначить процвітання влади і права, що сприятиме славі князів, зокрема воєнній.
Незважаючи на зовнішню мілітарність поеми, вона в своїй основі є пацифістською. Пекалід вважає війну ненормальністю, прагне, щоб сторони помирилися, знайшли спільну мову. Бо лише в умовах миру, на його думку, процвітають право
і доброчесність. Також автор поеми дотримувався думки, що важливим елементом суспільства, де панує «доброчесність,
побожність, закони, угоди і право», має бути історична пам’ять. Тому велику увагу приділяв генеалогії роду Острозьких,
яка переплітається з історією Русі-України. Наприклад, він говорить про особу князя Данила Романовича, який з рук папи
отримав королівську корону. Цього князя Пекалід іменує Данилом Острозьким і розглядає його як одного зі предків дому
Острозьких. Звертається увага й на інших представників цього роду, розглядаються їхні славні діяння.
Опис Острога, «тримовного ліцею» в цьому місті й історія роду Острозьких становлять першу частину поеми. Це
ніби опис цивілізованого світу. Інші частини поеми, друга, третя й четверта, – вже переважно опис світу нецивілізованого,
зокрема козацького, а також війни, яка руйнує усталений порядок речей. Це ніби два світи, протиставлені один одному.
Правда, Пекалід прагне дотримуватися об’єктивності. Характеризуючи козаків, звертає увагу на те, що вони воюють
проти ворожих сил. Мовляв, Хортиця (а там продовжувало концентрувалося козацтво, переважно нереєстрове) є «вірна
захисниця люду».
«Всякого, що по морях навкруги роз’їжджає на суднах,
Нищить ворожі він скрізь кораблі на Евскінському Понті
Та несподіваним нападом скіфські руйнує фортеці.
Зовсім цей люд не боїться на суднах іти проти флоту
Й зараз не хоче сидіти при звичних заняттях і війська
Тисяч аж п’ять посилає, що спокій порушити може
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Навіть великих магнатів і вигнать їх з власних палаців» [8, с. 217].
Пекалід ніби відобразив амбівалентне ставлення до запорізьких козаків. Так, з одного боку, ці люди є корисними, вони
«нищать ворогів», передусім турків і татар. Але, з іншого боку, козаки звикли до постійних війн. Тому можуть порушити
спокій, повернувши зброю проти цивілізованого світу. Це вони й зробили під час повстання Криштофа Косинського.
У Пекаліда немає особливих симпатій до козаків. Вони для нього передусім деструктивні елементи. Тому поет дає їм
таку характеристику:
«Отже, ви, люди жорстокі, о ви, бунтарі непокірні,
Чи ж це вас гонить велика упевненість вашого роду?
Чи летите ви на вчинок такий, не подумавши зовсім?
Чи ж ви дерзнули підняти тягар козака низового?
Дідько зловіщий забрав у вас розум, і ви загордились,
Тож чому зараз ви горді слова випускаєте з горла?
Чи ж то не бачить усього господь, чи цього він не знає?
Судний день прийде, і підете через поля ви на кару….» [8, с. 218–219].
Отже, Пекалід робить наголос на тому, що козаки не лише жорстокі й непокірні, але й на те, що вони діють нерозумно.
Розумне, раціональне діяння людей для поета – одна з найбільших цінностей.
Пекалід звертається й до опису побутових деталей, що стосуються життя козаків. Правда, здійснюється цей опис без
симпатій. Поет звертає увагу саме на нерозумні діяння козаків, зокрема на їхнє пияцтво. Ось один із фрагментів поеми, де
йдеться про перебування козаків у місті П’ятка, під яким відбулася вирішальна битва між військом князя Василя-Костянтина Острозького та військом козацьким:
«Ворог з сусідніх містечок позвозив великі запаси:
Вдосталь худоби, й Цецери плоди, і багатства великі,
Всюди по П’ятці гасав він тоді, божевільний неначе,
Ззовні мав захист надійний, позиція дух піднімала,
Захистом в місті були усі пагорби й навіть долини.
Тілу вони жирним салом і темним вином догоджали,
Всі попивали фруктовий нектар – саламаху сільськую,
Вакх блукав всюди по вулицях міста: одні танцювали,
Інші стояли гуртом і співали пісні жартівливі,
Часто військова труба вигравала разючі мотиви,
Тож з ним частина жила лиш сьогоднішнім днем і, напившись,
П’яна хропіла, а інші не дбали цілком про напої:
Їздили верхи на конях, там коней привчала тягнути
Віз у пилюці, тут лук натягали великий, там списи
Кидали довгі й ударом і бігом тривожили інших.
Шум учинявся, і крик долітав до зірок золотавих.
Там знов столи застеляли і ставили вина й обіди» [8, с. 226].
Ця сцена в чимось нагадує опис пияцтва козаків у відомій повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Інша річ, що в Гоголя
це зроблено з певним виправданням, а в Пекаліда – з відвертим осудом.
І все ж автор поеми не вважає козаків пропащими людьми: вони можуть діяти позитивно, обернувши зброю не проти
своїх можновладців, а проти ворогів-іновірців. Так, ведучи мову про Косинського, Пекалід зазначає:
«Славу здобув би він більшу і в світі відомим усюди
Став би, якщо б доторкнувся судном колись вод Борисфена
Й густо зарослих його берегів, і ніколи війною
Проти Острозького княжого дому піти не посмів би» [8, с. 226].
Значне місце в творі присвячене опису битви під П’яткою. Безперечно, симпатії автора на боці князівських військ. Він
без особливого співчуття описує великі втрати козацтва:
«Козаків низових, проте, більше зустріло
Лихо: вони, ніби град густий, падали вбиті на землю,
Чи то як з дуба, коли потрясти ним, спадає жолуддя.
Гостре залізо серця гордовиті наскрізь пробиває,
З уст запорожців убитих тече кров багряна струмочком,
Стогін і легіт жахливий від болю розходиться всюди,
Ген по узгір’я, й відлунням сумним повертаються знову.
Ріки повільні даремно підносять тіла їх до неба;
Трупи убитих лежать, імена багатьох не відомі.
Цілий загін тут на полі лежить, і вояцькая доблесть
Вже не тривожить сердець, і розкидав скрізь кості страх лютий» [8, с. 235].
Незважаючи на розгром козацького війська, який описується в поемі, завершується вона на нотах примирення. Автор
не сприймає козаків як чужинців. Для нього вони – «нерозумні свої». Укінці поеми описаний діалог між Косинським та
князем Острозьким. Під останнім маємо збірний образ князів Василя-Костянтина та його сина Януша. Звісно, цей діалог
уявний. Він відображає розуміння козацької проблеми з позиції князів Острозький і загалом волинської шляхти.
Косинський звертається з проханням помилувати його за нерозумні вчинки:
«Я – саме той, хто мечем сплюндрував ці міста, повні чару.
Бачу свою я загибель: лежать на полях, вкритих снігом,
Серця шалений запал і надмірно зухвала свобода,
Крахом жахливим я вже заплатив за свій злочин ганебний» [8, с. 241].
Косинський ніби визнає, що на ці жахливі вчинки штовхнули його неконтрольовані, нерозумні емоції – «серця шалений запал і надмірно зухвала свобода». Князь же Острозький у відповіді Косинському закликає його вчитися, зважувати
свої діяння:
«Віроломний, на справах життєвих
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Вчися! Ось скільки повстань підіймає свавілля людини,
Як повертаються долі людей під час бунту такого
Й в битві кінноти страшної, куди веде Марсова битва,
Що зруйнувати спроможне отих громадян миролюбних,
Що несуть війни жорстокі, що може князів хвилювати,
Бачив я все: це господь, суддя правди, засвідчив у битві.
Це був той день, коли наші війська переможні розкрили
Вашу хвальбу. Це ж бо ти, саме ти ось покликав до зброї
Душі відважні оті, що тепер вкрили трупами землю» [8, с. 241].
Вкладаючи такі слова в уста князя Острозького, автор віддає належне сміливості козаків, називає їх «відважними душами». Князь вказує Косинському, як би той мав повестися, щоб з користю використати відвагу його війська:
«Краще було б ті частини свої повести у Родопи
Й вигнати із перешийка вузького рифейські загони
Чи то піти на сніжний Танаїс і кавказькі тумани!» [8, с. 241].
Поема закінчується своєрідним гепі ендом. Розгромлені козацькі загони покидають П’ятку і йдуть до себе, на Запоріжжя. Князі Острозькі теж покидають це місце разом зі своїми загонами й прямують до Костянтинова – однієї із головних
твердинь на теренах свого князівства, його нової столиці. Кожен ніби повертається в свій світ.
Отже, в поемі Пекаліда «Про Острозьку війну» ніби представлені два світи – світ князівський і світ козацький. Перший
– це світ цивілізований. Можна сказати навіть так: це – світ розуму.
Інший світ – козацький. У цьому світі живуть відважні люди. Вони – непогані воїни й часто воюють з чужинцями – татарами й турками. Однак у своїх діяннях козаки часто керуються почуттями. Не завжди їхні вчинки є розумними. І таким
нерозумним вчинком була їхня Острозька війна.
Козацький світ можна сприймати як світ почуттів, що протистоїть світові розуму. Та все ж немає абсолютного антагонізму між цими двома світами. Вони можуть знайти спільну мову й примирення. Свідченням цього є й діалог між Косинським та князями Острозькими, наведений вкінці поеми.
Словом, ці світи можуть співіснувати. Основним світом має бути князівський світ – світ стабільності. Саме тут є «міста
квітучі». Світ же козацький, який існує серед дикої природи, – ніби є доповнення до світу князівського. Він має стати заборолом князівського світу від чужинців.
Однак повстання під проводом Косинського показало, що така схема взаємин двох світів, князівського й козацького, не
працює. Козацький світ не хоче лишатися в своїх вузьких рамцях. Він претендує на світ князівський – принаймні на його частку.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЗАЦІЇ У ПРОЗІ А.ФЕДЯ
Дослідивши вживання метафори в романі «Переддень доби Водолієвої», ми з›ясували, що вона необхідна для
створення в читача образного ставлення до героїв, що призводить до глибшого та повного розуміння смислу тексту.
А.Федь використовує метафори з метою апеляції до уяви читача та підкреслення основних ідей роману, ставить
безліч проблем, які глибоко хвилюють самого письменника, серед яких – проблема відносин між людьми; окремої людини із самим собою та навколишнім світом. Розв’язання цих проблем читач шукає безпосередньо в тексті. І в цьому
не останню роль відіграють метафори, вони уможливлюють інтерпретацію тексту по-своєму.
Ключові слова: метафора, метафоричність, перенесення, художні прийоми, когнітивна лінгвістика.
CHARACTERISTIC FEATURES OF METAPHORS IN THE WORK OF F.FED
Cultural studies scholars and fine art experts often analyze metaphors. In particular, they study metaphors in fiction. They
regard metaphors as literary language phenomenon from the point of literary criticism and linguistics. They study etymological concept of metaphors and their connection to myths. It seems appropriate to consider the metaphor through the prism of
cognitive linguistics. Cognitive theory is the study of mental information that is information stored in the mental lexicon in
the brain that makes the basis of human consciousness. In modern linguistics there is a tendency to consider the word as a
complex structure and a multi-layer complex.
Metaphor as a mysterious artistic phenomenon has attracted the attention of researchers from antiquity to the present
day. Despite numerous scientific papers devoted to the metaphor, the aesthetics of the metaphorical space and its contents
are still poorly understood. The language of literary works by writers of our native land Slovyanschyna is even less studied.
Examining the use of metaphor in this work, we found that metaphor is really necessary to create descriptive attitude to the
characters in reader’s imagination, which in turn leads to a deeper and more complete understanding of the meaning of the
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text. A.Fed uses metaphors in the novel with the aim of appealing to the reader’s imagination and enhance the main ideas of
the novel, raises many issues that deeply concern the writer, among them – the problem of human relations; the individual
approach to himself and the world around him. A reader is looking for solving these problems in the text. And this is not the
last role played by metaphors. They make it possible to interpret the text differently.
Keywords: metaphor, metaphoricity, comparisons, techniques, cognitive linguistics.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЗАЦИИ В ПРОЗЕ А.ФЕДЯ
Проведя исследование метафоры в романе «Переддень доби Водолієвої», мы определили, что она необходима для
образования у читателя образного отношения к героям, что, в свою очередь, приводит к более глубокому и полному
пониманию смысла текста. А.Федь использует метафоры с целью апелляции к фантазии читателя и подчёркивания
основных идей романа, ставит множество проблем, которые глубоко волнуют самого писателя, среди них – проблема отношений между людьми, отдельного человека с самим собой и окружающим миром. Решение проблем читатель ищет непосредственно в тексте. И в этом не последнюю роль играют метафоры, они дают возможность
интерпретировать текст по-своему.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафора, метафоричность, персонификация, художественные
прийоми.

Актуальність дослідження. Метафора як художнє явище, загадковий феномен привертала і привертає увагу дослідників від античності до наших днів. Попри численні наукові праці, присвячені метафорі, естетика саме метафоричного
простору, його зміст залишаються мало вивченими, ще менш дослідженою є мова художніх творів письменників рідного
краю Слов’янщини.
До аналізу метафори зверталися культурологи й мистецтвознавці; здійснено, зокрема дослідження метафори в художньому просторі (Н. Д. Арутюнова, О. Н. Веселовський, В. М. Жирмунський, Б. П. Іванюк, К. А. Кедров, Л. В. Костенко, А. Ф. Лосєв, Б. С. Мейлах, X. Ортега-і-Гассет, О. М. Фрейденберг та ін.); метафори як явища художньої мови
з позицій літературознавства та стилістики (Ф. Р. Анкерсміт, В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, Ш. Баллі, Г. С. Баранов,
Е. Басін, М. М. Бахтін, В. М. Вовк, Л. С. Виготський, О. І. Глазунова, Ф. де Соссюр, Ю. М. Тинянов, Ц. Тодоров); етимологічне дослідження метафори та її зв’язків із міфом (О. Н. Веселовський, А. Ф. Лосєв, О. О. Потебня).
У сучасній лінгвістиці простежується тенденція розглядати значення слова як складну структуру, багатошаровий
комплекс. Проблему семантичної структури слова досліджували І. Арнольд, Ф. Уфімцева, М. Нікітін, І. Стернін, Ю. Апресян та ін. Основне вчення про трикомпонентну побудову лексичного значення полягає в концепції денотата, сигніфіката
й конотата. І. Арнольд дотримується думки про поділ конотата на чотири компоненти: емоційний, експресивний, оцінний
і стилістичний [1, с. 192].
Предмет дослідження – моделі метафор у романі А. Федя «Переддень доби Водолієвої».
Мета роботи полягає в дослідженні метафори на прикладі української сучасної прози письменника Слов’янщини А. М. Федя.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
– простежити функціонування метафори в художньому тексті;
– обґрунтувати естетичну цінність метафори в сучасному художньому світі української прози.
Теоретичне та практичне значення роботи. Здійснене дослідження поглиблює уявлення про метафору, створює
нові можливості для осягнення сутності творчого мислення й художнього способу освоєння світу.
Одержані результати дослідження мають практичну цінність як для лінгвістичного аналізу, так і для осмислення конструктивних шляхів збереження культурного спадку нації.
Наукова новизна – на основі дослідження питань, пов’язаних із механізмами метафоризації в українській прозі, виявлено, що метафоричність додає національному буттю естетику, що забезпечує відображення сутності національного
мислення.
Основний виклад матеріалу. Когнітивна лінгвістика (від англ. cognition «знання, пізнання», «пізнавальна здатність»)
– мовознавчий напрям, який розглядає функціонування мови як різновид когнітивної, тобто пізнавальної, діяльності, а
когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджує через мовні явища [4]. Нам видається доцільним розглядати метафору через призму когнітивної лінгвістики. Когнітивна теорія – це дослідження ментальної інформації, тобто
інформації, що зберігається в ментальному лексиконі всередині мозку й складової основи людської свідомості. Метафора
допомагає розкрити, оголити внутрішню природу будь-якого явища, предмета чи аспекти буття, найчастіше будучи вираженням індивидуально-авторского бачення світу. Наприклад, метафора-субститут уживається замість еквівалентного
буквального вислову, її можна перекласти буквально, за її допомогою зручно описувати не надто складні випадки. Наприклад: обшири світовідчуття, життя залишатиметься мертвецьки холодним, очима можу запалити Ворсклу, перед очима
пропливали картини, час безпристрасної холоднечі, рвонув в сторону лівого берега, покритися забуттям тисячоліть,
покривши поверхню метафізичною ковдрою, береги Вічності, ранок брався червоною пучкою, простір Батьківщина не виплекав Людину, довбалися на своїх шістдесяти сотках городу, квітуче море тендітної ковили, народжується революція,
сікався битися до козенят, серцем й душею кучерявий, скрився очима й плечима на цілий тиждень, діти слугували громовідводом, піймати скрушний погляд, очі, що пропікають до кісток, переходити швидку воду.
Як зазначила Г.Файзуліна, через художні образи А. Федь викладає свою теорію «духовної архітектури Всесвіту».
Основна ціннісна орієнтація якого як в мистецтві, так і в літературі – показати місце й роль етнонаціональної культури
в постмодерному світі, здійснити «перегравання» символіки, архетипів, міфологем традиційної культури в сучасних інтерпретаціях. Анатолій Федь у своєму романі переосмислює історію, родову пам’ять українського народу за допомогою
постмодерної стилістики, залучаючи елементи космізму та все ж не цураючись етнокультурних традицій рідного краю
України в цілому [2].
Не дивлячись на доволі реалістичний виклад із деякими фантастичними вкрапленнями, у романі А. Федя є етнокультуграфічно наповнені концепти-екзистенціали – Земля, Небо, Вогонь, Вода, Час, Простір, Тиша, Темінь, Віра, Надія, Любов,
Космос, Всесвіт, Вічність, Безмежність, Краса, Сутність, Мікрокосм, Макрокосм, Сонце, Зоря, Галактика, Таїна, Тіло,
Людина, Дитина, Начало, Успіх, Природа, Стихія, Космічний Розум, Душа, Дух, Пекло, Рай, Доля, Особистість, Правда,
Нечисть, Інший, Світ, Речі, Предмети, Коридор, Кабінет, Водолій, Сірість, Свідомий Вибір та ін. У книзі вони неодмінно
позначені великою літерою, відтак стають метафізичними «героями» твору, що вибудовують романну матрицю «життєвого світу» А. Федя, надаючи їй категоріальності та впорядкованості [2].
Автор вводить у твір головних героїв, які по суті є архетиповими міфологемами – це Небо, Сірість, Степ, Тиша, Сонце.
Він часто звертається до них художніми синтаксемами: дід вчився мудрості Степу; степ буває лагідним, буває жорстоким;

162

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

земна Тиша задивилася; тиші здалося; тиша запримітила; тиша вмостилася бабі на плечі; тиша ховалася за коньок хати;
земна Тиша прожогом скочила в колодязь; небесна Тиша побігла вгору і заховалася в позахмарному безмежжі; сірість
поточила красиве й гоже; Небо продовжити весну; вода просила Небо не рушити весну; сонце шиє золотий візерунок;
подумало Сонце; сказало сонце.
Окремо виділяють персоніфікацію (уособлення) – метафору, у структурі якої предикат. Ця метафора наближається до
міфології й казки, але на відміну від міфу через уособлення стихії, природи чи географи літературна персоніфікація розкриває не історію богів, богорівних героїв чи інших фантастичних істот, а життя соціуму або внутрішній світ особистості.
Класичним прикладом персоніфікації є: радіють хатні очі, кашель оркеструвався дзенькотом дійниці, хата в будь-яку
пору вдивляється в безкрайній степ, нервово застрибали пальці, скавучить голод.
Метафори розрізняють також за формою. Вони можуть бути виражені одним членом речення або цілим чи кількома
реченнями. У класичній теорії метафори класифікують за формою в синтаксичному сенсі: тисячолітній дуб тримає будівлю на підземній гілочці, релігії дарували ключі до розгадки таїни буття людського, нараяла собі про контури троянди,
огонь просив замовк небесний тенор травня, написав тобі по задниці ремінякою, усю жизнь перетирала зубами батька,
«Правда» заскалена на вході в райком партії тощо.
Окрему групу синтаксем становлять фразеологізми: робила з губи халяву, чорти навкулачки не билися, тильші тебе б
побили, увірвався терпець, мухи в селі не обідив.
Метафору, з одного боку, можна означити як передачу смислу непередаваних відчуттів. Припустімо, відчуття краси,
незвичності, відчуття священного – естетичні відчуття, їх дуже важко передати логікою й словами. Тому доводиться передавати іншими способами, наприклад, художніми, одним із яких є метафора. А з іншого боку, в основі метафори лежить
порівняння, де метафора викликає ораціоналені (або раціональні) відчуття. Маємо два типи метафор: 1) ті, що передають
смисл непередаваних відчуттів (дозволяють розкрити естетичний простір метафори), 2) ті, що розкривають смисл за допомогою порівняння (розкриття ознак від відомого до невідомого).
Ефект метафори – це народження нового погляду. Дуже часто шукану властивість виявляють не у властивостях самого
об’єкта, а в асоціаціях, пов’язаних з уживанням слова, використовуваного для позначення об’єкта. Метафора має справу
не з об’єктами та їхніми відношеннями, а з їх вираженням у мові. У цьому випадку проблема стає ще більш складною,
бо вимагає пояснення вже не трансформації мовного вираження, а способу переведення позалінгвістичної реальності в
лінгвістичну.
Дослідивши вживання метафори в цьому творі, ми з’ясували, що метафора справді необхідна до створення в читача
образного ставлення до героїв, що, так само, і призводить до глибшого та повного розуміння смислу тексту. Зазначимо, що низкою засобів вираження мови та стилістичних прийомів метафора вирізняється особливою експресивністю, бо
має необмежені можливості у зближенні, нерідко – у несподіваному уподібненні найрізноманітніших предметів і явищ,
сутнісно по-новому осмислюючи предмет. Щодо метафори інші стилістичні прийоми – такі, як оксюморон, уособлення,
антитеза, перифраз – можна розглядати як його різновид чи модифікацію.
Метафорі присвячено чимало праць лінгвістів та літературознавців, які розглядали її в цілому. Філологи та лінгвісти
розробили і продовжують розробляти безліч теорій метафор, і сама метафора більше не вважається поверхневим мовним
феноменом.
Особливість використання метафор у межах художніх текстів полягає в тому, що художній текст відрізняється від
будь-якого іншого. Вона може стимулювати емоції та естетичні почуття читача з допомогою особливості мови, який передбачає наявність художньої образності. До засобів образності належить безліч стилістичних засобів, серед яких перше
місце посідає метафора, найбільш поширена в художньому тексті. Метафора надає художньому світу автора виняткову
виразність, передаючи думки за допомогою чуттєвих образів і тим самим оживляючи суху абстракцію та роблячи її більш
близькою до читача.
А.Федь у романі апелює до уяви читача, а це викристалізовує нові ідеї роману, ставить безліч проблем, які глибоко
хвилюють самого письменника. Основні з них: проблема відносин між людьми; окремої людини із самим собою та довкіллям. Розв’язання цих проблем читач шукає безпосередньо в тексті. Метафори уможливлюють інтерпретацію тексту та
дають змогу автору дійти до суті об’єктів найкоротшим шляхом, уникнути описань, що додає лаконічності й шарму його
прозі. Більш давніми, попередніми метафорі елементами образності, є порівняння та епітет. Тому ми будемо розглядати
моделі їх уживання в художньому творі в наступних дослідженнях прози А.Федя.
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Różne oblicza edukacji europejskiej
w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników polskich
Podróżujący po Europie Polacy mieli poczucie konfrontacji własnej formacji z różnorodnością narodów, języków, sposobów
myślenia. Dokumentowali swoje spostrzeżenia na temat sztuki i architektury dawnej i współczesnej oraz odmiennych sposobów
życia i rozwiązywania problemów cywilizacyjnych. Dziewiętnastowieczna literatura jest również świadectwem wysiłków związanych ze zdobywaniem wykształcenia na francuskich czy angielskich uniwersytetach przez Polaków oraz cennym zapisem refleksji
na temat organizacji obcych uczelni, stosowanych tam metod dydaktycznych i ich skutków.
Przedmiotem niniejszego tekstu będą świadectwa pobytu Polaków w uczelniach europejskich i zawarte w nich uwagi na temat uczonych i uniwersytetów, nierzadko konfrontowane z doświadczeniami zdobytymi na studiach w Rosji. Często bowiem na
kartach podróżopisarstwa i wspomnień można odnaleźć trzeźwe i zaskakująco współczesne sądy na temat wielkich osobowości
naukowych i stosowanych przez nie metod dydaktycznych, organizacji uniwersytetów czy systemu opłat, programów kursów lub
szczegółów studenckiego życia.
Pisma pozostawione przez polskich emigrantów po powstaniu listopadowym w 1830 roku, Ignacego Domeykę, Seweryna Gałęzowskiego, Władysława Klugera czy paryskie prelekcje Mickiewicza są wyrazem szczególnego poczucia w obcych miejscach i
środowiskach, które płynęło, jak się zdaje, z gruntownego wykształcenia oraz z autentycznego zakorzenienia w kulturze ojczystej i
domowej tradycji. Życie na emigracji naznaczone było specyficzną podwójnością istnienia. Jej pierwszy wymiar stanowiło zanurzenie w pędzący zindustrializowany świat cywilizacji europejskiej lub nierzadko straceńcze zagłębienie się w egzotyczną przestrzeń
odkrywanych krajów. Doświadczana realna codzienność krzyżowała się z myślami i nieusuwalną tęsknotą za tym, co pozostawione
w kraju. W ten sposób budowane było specyficzne samopoczucie emigranta, na które miała wpływ także wyniesiona z domu hierarchia wartości. Stawała się ona matrycą do oceny poznawanych przez wygnańców cywilizacji. Z lektury zapisków podróżników po
Europie i Ameryce wynika poczucie «twardej» tożsamości, opierającej się o solidne fundamenty wiary, kultywowanych na obczyźnie
obrzędów i wyniesionych z rodzinnego dworu i młodzieńczej wspólnoty nawyków, między innymi wspólnej troski o wykształcenie.
Wymuszona realiami politycznymi lub ekonomicznymi dziewiętnastowieczna «mobilność» studentów i kadry naukowej obejmowała różne kierunki, zgodnie z ówczesnym podziałem kultury na północną i południową, a także na wschód i zachód Europy.
Na Południe podróżowano, by praktycznie studiować historię cywilizacji i sztuki europejskiej. Ten kierunek był typowy dla arystokracji i artystów. Wykształcenie uniwersyteckie, umożliwiające pracę zarobkową, zdobywano w XIX wieku w Berlinie, Londynie
i Paryżu. Obok akademii francuskich, niemieckich czy angielskich miejscem studiów wielu Polaków były oczywiście uczelnie
rosyjskie (w Petersburgu, Moskwie, Kijowie, Kazaniu). To one miały być w zamierzeniu władz rozbiorowych podstawowym
miejscem zdobywania wiedzy przez Polaków, «wyjazd za granicę polskiej młodzieży – jak pisze w swoich pamiętnikach Zygmunt
Szczęsny Feliński – stawał się kwestią stanu» (Feliński, 200). Dlatego bardzo trudno było uzyskać dokumenty, by wyjechać na studia do Europy Zachodniej: «a kto by prosił o paszport z tytułu dalszego kształcenia się w naukach, ten za żadną opłatą pozwolenia
by nie otrzymał» (Feliński, 200).
Uniwersytety rosyjskie miały – jak na przykład Carski Instytut Historyczno-Filozoficzny w Petersburgu – swoje znakomite
tradycje i osiągnięcia. Jednak obserwacje czynione przez Polaków często punktowały istotne wady carskiego systemu edukacyjnego. Onufry Pietraszkiewicz, przebywając w Rosji na zesłaniu od początku 1825 roku zauważa istotną przemianę, którą w kształcie szkolnictwa wprowadziły rządy Piotra Wielkiego. W ocenie zesłańca, byłego studenta Akademii Wileńskiej i Uniwersytetu
Warszawskiego adresat działań reformatora: «obeznawał się z polorowniejszą Europą, zapomniał grubych zwyczajów, nawykał
do form świata cywilizowanego, a to szybkie niezwykłe przeistaczanie się narodu jak na pierwszy rzut oka dziwiące, tak głębiej
rozważane okaże się nie czym innym jak rośliną sztucznym wybujałą ciepłem, która im piękniejszym wzrostem zajmie oko, tym
bliższa jest dla wycięczenia zgonu»(Archiwum, 48). Powyższe spostrzeżenie wpływa na charakterystykę poziomu edukacyjnego
rosyjskich wyższych uczelni. Zesłaniec zauważa zwiększające się aspiracje naukowe w tamtejszym społeczeństwie przy jednoczesnym braku podstaw wykształcenia i niezrozumieniu istoty podnoszenia poziomu umysłowego. Dla Rosjan oznaczał on przede
wszystkim umiejętność mówienia po francusku i znajomość zachodnich form życia towarzyskiego, a także swoisty kompleks
wobec cudzoziemców, znajdujących w rosyjskich zakładach naukowych uznanie mimo braku konkretnych kwalifikacji.
Uczelnie polskie pozostające pod rządami Rosjan prezentowały wysoki poziom naukowy i dydaktyczny, co było efektem
przede wszystkim reform Komisji Edukacji Narodowej. Wileńska Alma Mater od początku XIX wieku przyciągała studentów
dokonaniami w dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych, gwarantowanymi przez braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Jednocześnie była miejscem formowania patriotycznego dzięki wykładom historii i statystyki Joachima Lelewela oraz filozofii Józefa
Gołuchowskiego. Później, pod rządami niesławnej pamięci Wacława Pelikana, słynęła z wysokiego poziomu nauk medycznych.
Przykładem literackiego obrazu uniwersytetu w Wilnie w pierwszych dziesiątkach XIX wieku (obok paradygmatycznego wizerunku z Mickiewiczowskich Dziadów) jest pamiętnik Józefa Ignacego Kraszewskiego, który wspomina studentów z lat swojej
edukacji (1830-1831) (Kraszewski, 128). Pisarz portretuje również uniwersytet w Kijowie z lat 70-tych XIX wieku, czyni to w
powieści zatytułowanej Szalona, która wiąże problem zdobywania wykształcenia z aktualnym wówczas ruchem emancypacyjnym.
Utwór prezentuje nie tylko stosunek Kraszewskiego do ograniczonej płciowo dystrybucji wiedzy, ale także zawiera sporo uwag na
temat systemu nauczania, sposobu spędzania wolnego czasu przez studentów czy politycznych i obyczajowych fascynacji ówczesnej młodzieży. Na marginesach swoich innych powieści (np. w Latarni czarnoksięskiej) Kraszewski zamieszczał uwagi na temat
uniwersytetu w Berlinie i wykładanej tam przez Hegla filozofii, którą oceniał bardzo krytycznie.
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Nie można nie zauważyć, że podróżowanie po wiedzę oznaczało dla Polaków w XIX wieku przemieszczanie się między
zaborami. Świadectwem spotkania z odmiennymi sposobami uczenia na polskich uniwersytetach znajdujących się pod różnymi
zaborczymi administracjami są wspomnienia Aleksandra Jełowickiego, poety, tłumacza i najbardziej znanego wydawcy pism
emigracyjnych. Późniejszy ksiądz zmartwychwstaniec studiował filozofię najpierw w Akademii Krakowskiej (od 1820 roku), potem na Uniwersytecie Warszawskim (w latach 1824 – 1825). W swoim pamiętniku relacjonuje różnice pomiędzy obu uczelniami:
«Uniwersytet [w Warszawie] też inny jak w Krakowie: tam nauczyciela i ucznia po tym tylko poznać, że ten siedzi na krześle, a ci
w ławkach; w Warszawie co to wszystko naciągane na kopyto wojskowe, nauczyciel i uczniowie w mundurach, a przy drzwiach
draby. Wielki książę, co prawie nie miał nosa, a wszędzie go wścibiał, mięszał się i do uniwersytetu, łapał uczniów, pakował do
kozy, groził im okrutnie; a uczniowie zawsze hardo stawali i drabom swoim, i tym nauczycielom, których nie lubili, i nie przestawali chodzić po mieście po obywatelsku. Pośrednikiem między okrucieństwem a swawolą był niewychwalony zwierzchnik
uniwersytetu, ksiądz Szwejkowski […]. W owej epoce (1824 – 1825) Uniwersytet Warszawski miał przeszło 1200 uczniów, miał
liczny księgozbiór, bogate zakłady, obszerne gmachy i wielu dobrych nauczycieli. Wykład literatury polskiej był najświetniejszy, a
było do niego dwóch nauczycieli: szumny Osiński i serdeczny Brodziński; pierwszy był dobitnym wyrazem zapleśniałej starzyzny,
drugi wyobrazicielem wzrastającego postępu. […] Nowością wtedy był Mickiewicz, co utworami swymi jak raca wymknął się
spomiędzy tłumu do góry i sypnął niegasnącymi gwiazdami […]» (Jełowicki, 63-65).
Prezentowana wypowiedź ukazuje różnice panujące między liberalną Galicją, znajdującą się pod zaborem austriackim i Warszawą, która była zarządzana przez Wielkiego Księcia Konstantego. Tamtejszy uniwersytet, mimo ingerencji okrutnego rosyjskiego namiestnika, cieszył się, o czym pisze Jełowicki, względną swobodą. Wraz ze słynnym Liceum Warszawskim był miejscem
recepcji literackiego romantyzmu, zwłaszcza (m.in. przez pośrednictwo Brodzińskiego) jego niemieckiej wersji. Po klęsce powstania listopadowego uczelnia została zamknięta, a jej zbiory zostały wywiezione do Rosji. Jej tradycje będzie kontynuować Szkoła
Główna od 1862 roku.
Podróże naukowe do zagranicznych ośrodków podejmowane były przez Polaków w zasadzie od pierwszych dziesięcioleci XIX
wieku. Jednym z pierwszych świadectw naukowych eskapad jest pamiętnik napisany przez Henriettę z Działyńskich Błędowską,
przyjaciółkę Antoniego Malczewskiego, która wspomina o swoim pobycie w Paryżu w 1810 roku, podczas którego, jako kilkunastoletnia dziewczyna, słuchała publicznych wykładów w Athѐnes de Paris. Pisze o nich: Wykładał botanikę pan Mirbel, fizykę pan
Thérnard, literaturę Lemercier, chemii i fizjologii nie pamiętam kto. Ta ostatnia nauka zadawalniała matkę moją, gdy przeciwnie
mnie zrażała. Brzydziło mnie, gdy szczura lub żabę rozkrawywano, kazano się przypatrywać cyrkulacji krwi» (Błędowska, 111).
W ten sposób, dzięki uczestnictwie w prowadzonych od czasów rewolucji w stolicy Francji publicznych wykładach, podjęta z
typowych dla ówczesnych ludzi pobudek podróż zyskała walor edukacyjny. Wypowiedź Henrietty Błędowskiej z pewnością nie
była typowa, obrazuje jednak rosnące zainteresowanie naukami przyrodniczymi na dziewiętnastowiecznym Wołyniu, których
najdonioślejszą emanacją była z pewnością postać hrabiego Aleksandra Chodkiewicza.
Zanim nastąpiła fala przymusowej emigracji po powstaniu listopadowym, do krajów europejskich przyjeżdżali synowie bogatych rodzin i ich nauczyciele, a także specjalni wysłannicy, których zadaniem było zapoznać się z dokonaniami określonej dziedziny nauki czy innej działalności z nią związanej. W ten sposób dostał się do Anglii Krystyn Lach Szyrma, który w latach 18201824 był towarzyszem podróży Konstantego Adama Czartoryskiego. W roku 1819 z polecenia Adama Czartoryskiego wyruszył
na studia do Francji i Anglii późniejszy twórca Biblioteki Polskiej w Paryżu Karol Sienkiewicz, którego zadaniem było również
poszukiwanie cennych książek oraz podnoszenie kwalifikacji bibliotekarskich. Ich świadectwa są wyrazem mocnego osadzenia w
formacji oświeceniowej, ale stanowią również przykład wpływu rodzących się idei romantycznych.
Karol Sienkiewicz w swoją podróż wyruszył 13 października 1819 roku; najpierw odwiedził Paryż, gdzie w archiwach szukał
poloników i robił z nich wypisy, 27 czerwca 1820 roku stanął w Londynie. Spotkanie z uniwersytetem angielskim miało miejsce
w lipcu 1821 roku w Oxfordzie. Sienkiewicz posiadał listy polecające, dzięki którym mógł korzystać z biblioteki uniwersyteckiej
i kontaktować się z najważniejszymi osobami w instytucji. Jego wrażenia potwierdzają wcześniejsze sądy, że: «uniwersytety [są]
jak na spróchniałe drzewa, które starością tylko swoją są ozdobą lasu» (Sienkiewicz, 289). Mimo to podróżnik jest oczarowany
położeniem szkoły i panującą w niej atmosferą nauki: «Widzisz koło siebie pływających w barkach studentów i pracujących gromadzielników, a z daleka tylko między drzewami wyglądają kolegia lub wyskakują wieże jak monastery pustelników. Cóż można
więcej wymyślić dla człowieka poświęcającego się naukom nad te wygodne kolegia, nad te ustronie miasta, tę bliskość natury,
nad tę wreszcie powagę, którą ma uniwersytet w posyłaniu dwóch członków do parlamentu? Wszystko tu mają owi fellows of the
university, jednak to mało skutkuje, a blask nauk angielskich z innego źródła tryska» (Sienkiewicz, 294-295).
Sienkiewicz nie miał zbyt wysokiego mniemania o poziomie wiedzy oxfordzkich akademików, śmieszyła go zwłaszcza ich
znajomość łaciny: «Łaciny mało co zachwycić mogłem, śmiech bierze słysząc: saylenszya, nayzay, ayay zamiast silenia, nisi, ii
etc. Deklamacja wierszów tym bardziej niezrozumiała, poznałem tylko rerum pulcherrima Roma, bo to gdzieś jest w Wergiliuszu»
(Sienkiewicz, 296). Autor cytowanych słów swoje spostrzeżenia notował na marginesie relacji poświęconej przede wszystkim
odwiedzinom bibliotek i poszukiwaniem poloników.
O wiele dokładniejsze spostrzeżenia zawarł w swojej relacji z podróży do Anglii i Szkocji Krystyn Lach Szyrma, który towarzyszył swemu podopiecznemu Konstantemu Adamowi Czartoryskiemu podczas studiów w Edynburgu i sam słuchał wykładów z
filozofii i ekonomii, co zaowocowało uzyskaniem przez niego stopnia doktorskiego. Autor Anglii i Szkocji przebywał na wyspie w
latach 1820-1824, pierwsze wydanie jego dzieła miało miejsce w 1828 roku. Zawierało ono pogłębioną refleksję na temat stosunków społecznych i politycznych panujących w Anglii, a także na temat lecznictwa, wychowania i edukacji. Było zapisem spotkania
z krajem, który autor uznawał za wzór postępu w Europie. Jednym z aspektów obserwowanego rozwoju cywilizacyjnego, na które
Szyrma zwracał uwagę, było szkolnictwo wyższe. Szyrma obserwował uniwersytety w Londynie, Edynburgu, Glasgow, Oxford i
Cambridge. Uderzająca dla niego była przede wszystkim wolność w wyborze przedmiotów i trybie zdobywania wiedzy, powszechny szacunek dla wykształcenia oraz praktyczne nastawienie edukacji» (Szyrma, 73).
Szyrma jest pod wrażeniem biblioteki uniwersyteckiej w Glasgow oraz gabinetu anatomicznego i, jak pisze, gwiazdarni, w
której mógł oglądać niebo przy pomocy najnowocześniejszych przyrządów. Wielkie zdumienie budzą w nim możliwości mikroskopu, nazwanego przez niego drobnowidzem: «Drobnowidz Dollonda, który właśnie wtenczas był sprowadzony, ściągał na siebie
powszechną ciekawość. Jest on największy, jaki wyszedł z pracowni tego sławnego optyka. Pierwsze doświadczenia z nim uczynione odkryły nadzwyczajne zjawiska. Widziano kilkaset robaczków pasących się na ciele jednego komara, a kilkadziesiąt żyło
wygodnie jedną nogą mola. Drobne te, okiem nie dojrzane istotki wydawały się dziewięć cali długie, gdy prawdziwa ich wielkość
ledwie była jedną czterechsetną cala» (Szyrma, 205).
Podróżnik podkreśla systemowość kształcenia w Anglii oraz istniejący już rynek usług edukacyjnych. Obraz uniwersytetów
angielskich zawiera także elementy krytyczne. Szyrma, podobnie jak Sienkiewicz, zwraca uwagę na ich przesadzoną renomę,
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zauważa panujący w nich bałagan, brak dbałości o dobrą informację co do rodzajów kursów i ich programu oraz wybiórczość podejmowanej na wykładach problematyki. Dlatego też za najważniejszy element formacyjny uznaje samo przebywanie studentów
na uniwersytecie, chłonięcie przez nich atmosfery nauki i samodzielne doskonalenie się.
Wspomnienia Ignacego Domeyki, zatytułowane Moje podróże, zawierają – prócz zasadniczych walorów poznawczych dotyczących pobytu w Chile, w tym także związanych z systemem edukacyjnym w tym kraju – także uwagi na temat uczelni paryskich,
w których studiował jako emigrant. Przyjeżdżając do Francji po upadku powstania listopadowego Żegota dzielił los innych wygnańców z Polski. Upokarzające często warunki na jakich rząd francuski udzielał pomocy emigrantom powodowały, że niektórzy
z nich starali się usamodzielnić, zdobywając konkretny zawód i szukając zatrudnienia na trudnym rynku angielskim czy szwajcarskim. Nie była to, jak pisze Alina Witkowska, sytuacja typowa i powszechna. Praca zarobkowa wydawała się zdradą ojczyzny i
zgodą na trwałość jej zniewolenia (Witkowska, 104).
Ponieważ uchodźcy byli w większości potomkami polskiej szlachty i mieli za sobą naukę w rodzimych szkołach czy uniwersytetach, dodatkowo znali język francuski, podjęcie edukacji w instytutach paryskich zapewne nie stanowiło większego problemu
(pod warunkiem rezygnacji z wolnościowych aspiracji i zgody na emigracyjną małą stabilizację). Autorka pracy o studiujących we
Francji polskich emigrantach podaje, że w 1833 roku w Paryżu podjęły naukę na wyższych uczelniach 32 osoby, w następnym roku
już 54. Polacy wybierali takie szkoły, jak École d’Etat Major w Paryżu, École d’Artillerie w Metz, École polytechnique w Paryżu,
École Nationale Superieure des Mines w Paryżu i in. Domeyko pisze o Polakach studiujących wówczas we Francji: «Nie masz w
Paryżu ani jednej szkoły wyższej specjalnej, gdzie by nie było naszych» (Konarska, 36). Kryterium wyboru uczelni było posiadane
wykształcenie oraz potrzeby francuskiego rynku pracy. Wielu emigrantów wybierało na przykład medycynę znając zapotrzebowanie
rządu francuskiego na przedstawicieli zawodu lekarza. Pisze Barbara Konarska na temat posiadanego przez Polaków przygotowania
w tym kierunku: «W Wilnie medycyna stała bardzo wysoko. Lekarze byli dobrzy, cieszyli się uznaniem społeczeństwa […]. Szpitale
urządzone były według najnowszych wzorów zachodnich. Stało się to zapewne dzięki pozycji naukowej Jędrzeja Śniadeckiego, a
potem innych profesorów medycyny sprowadzanych z zagranicy» (Konarska 36-37).
W 1832 roku Ignacy Domeyko rozpoczął uczęszczanie na kursy w Sorbonie i w Collѐge de France. Konfrontacja wyobrażeń powziętych podczas nauki na Uniwersytecie Wileńskim z realiami paryskimi: postaciami uczonych, sposobem kształcenia na uniwersytetach, wpisują się w ogólniejszą problematykę spotkania polskich emigrantów z Europą Zachodnią. W relacji Domeyki, podobnie
jak w późniejszych uwagach wypowiadanych przez Mickiewicza w Collѐge de France, dominuje rozczarowanie kulturą francuską
w jej propagandowym ateizmie i fanatycznym zaufaniu wręcz w postęp, które bardzo często skrywały nieetyczne motywacje postępowania. Pisze Domeyko na temat braku ugruntowania nauki na wierze: «Wyznać muszę, że w całym tym niezliczonym szeregu
kursów, o których wspominałem […] nie usłyszałem wymówionego ani razu, choćby przypadkiem, choćby od niechcenia, słowa
Bóg, Stwórca, choć we wszystkich tych kursach, wykładanych przez najsławniejszych uczonych tego wieku, cóż było przedmiotem
nauki, przedmiotem badań? To, co było i jest dziełem nieśmiertelnego Boga i spraw Jego» (Domeyko, I, 212).
Swoje pierwsze wrażenia z uroczystości w Akademii Francuskiej Domeyko opisuje następująco: «Wszedłem na wysoką galerię, z której mogłem obejrzeć całą świetność Akademii, a wszedłem z całym urokiem moich lat uniwersyteckich, z uszanowaniem
dla uczonych, z których ni jednego jeszcze w życiu nie widziałem od dzieciństwa. Ze wzruszeniem tedy patrzyłem, jak wchodzili
Gay-Lussac, Arago, Biot, Poisson, Geoffroy St. Hilaire, Ampѐre; i ilekroć razy pokazano mi którego z tych kolosów, jakoby iskra
elektryczna przebiegała przez żyły moje; […]. Przyznam się jednak, że pomimo całego uroku sławy, jaka ich poprzedzała, dalecy
byli od sprawienia na mnie tak silnego wrażenia, jakiego w młodości mojej doznałem na widok senatu akademickiego w Wilnie,
na którym zasiadali uczeni nasi, choć żaden z nowych odkryć i wynalazków nie był znany, nasi Śniadeccy, Niemczewski, Bojanus,
przybrani w pąsowe togi aksamitne, złotem haftowane mucety i w birety» (Domeyko, I, 136).
Rozczarowanie płynące ze spotkania ze słynnymi profesorami francuskimi utrzymywało się także podczas ich wykładów.
Domeyko zauważał słabości naukowców widoczne w sposobie referowania przedmiotu oraz w bezpośrednich kontaktach ze studentami. Często porównywał ich z uznanymi za wzorcowe postaciami profesorów wileńskich, z Janem Śniadeckim na czele.
Zwracał uwagę na obecną w wykładach francuskich profesorów tendencję do unikania trudnych i skomplikowanych problemów
oraz dokonywane podczas wykładów popularyzowanie nauki.
Wyjazd Żegoty nastąpił, jak pisze w pamiętniku, «na mocy umowy zawartej z rządem Rzeczypospolitej Chilijskiej i na jej
koszcie» (Domeyko, III, 7). Spotkanie z całkiem odmienną kulturą było zabezpieczone przez wspólnie wyznawaną wiarę katolicką
oraz podobny zespół podstawowych wyobrażeń o świecie, nade wszystko zaś przez obustronną otwartość i ciekawość. W Chile, na
terenie dziewiczym pod względem znajomości współczesnej chemii, fizyki, mineralogii, Żegota zaczynał od wprowadzania podstawowych wiadomości, by z czasem ukazywać praktyczne zastosowanie uzyskanej przez uczniów wiedzy. Posługiwał się przy
tym odpowiednią aparaturą, z działaniem której zaznajamiał słuchaczy: «Miałem zawsze na stole, przy którym uczniowie siedzieli,
młot, dmuchawkę, przedniejsze reaktywy, lampy i co tylko potrzebne było do prędszego rozpoznania charakteru każdego minerału.
Dawałem do rąk uczniom okazy, aby się w nie sami wpatrywali» (Domeyko, III, 13). Sprawdzianem skuteczności nauczania były
publiczne pokazy umiejętności uczniów, do których Domeyko przykładał wielką wagę.
Od 1846 roku Żegota przenosi się do stolicy, gdzie poddaje projekt reformy uniwersytetu na wzór niemiecki (znany z lat nauki
w Wilnie), wyodrębniający trzy wydziały: prawa, medycyny i matematyki. Rozpoczyna też wykłady z fizyki, podczas ich inauguracji wskazuje na moralne powinności płynące ze studiowania nauk przyrodniczych. Nie zapomina jednak o wartości klasycznej
filologii dla formowania studentów, do końca swego rektorowania na uniwersytecie w Santiago zabiega o właściwe proporcje
poszczególnych języków w gimnazjach.
Do Ameryki Południowej podróżowało w drugiej połowie XIX wieku wielu Polaków, skuszonych najczęściej możliwościami
zarobkowymi stworzonymi przez rozwijające się wówczas młode kraje. W Chile, Peru czy Boliwii potrzebni byli lekarze, inżynierowie, geolodzy. Jednym z nich był Władysław Kluger, zatrudniony przy budowie peruwiańskiej kolei żelaznej oraz dróg i
kanałów. Świadectwem czteroletniego pobytu są wydane w 1878 roku listy, w których inżynier opisuje przyrodę, społeczeństwo
oraz stan cywilizacji kraju. Swoją opinię na temat szkolnictwa w Peru formułuje na marginesie pobytu w Trujillo. Pisze: «Trujillo
ma także swój uniwersytet o małej liczbie profesorów i uczniów» (Kluger, 92), nie zagłębiając się w szczegóły stanu edukacji w
kraju, w którym pracuje. Wynika to z przekonania o wyższości cywilizacyjnej europejczyków, dzięki którym dokonuje się w Peru
i w całej Ameryce Południowej postęp cywilizacyjny.
Nieco później niż Domeyko, w latach 40-tych XIX wieku, przebywał w Paryżu Zygmunt Szczęsny Feliński. Przyszły biskup
miał za sobą ukończone studia matematyczne w Moskwie. Swoje rosyjskie doświadczenia uniwersyteckie opisał w pamiętnikach.
Obejmowały one w dużej mierze wspomnienie przyjaciół i atmosfery studiowania. Uwagi na temat wschodniego systemu szkolnictwa zawarł przy okazji notatek na temat swojego życia w Paryżu. Feliński pisał swoje wspomnienia w latach 1882-1883, a
więc u schyłku życia, mają więc one charakter syntetyczny i pretendują do uogólnionej wypowiedzi o charakterze historycznym.
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Są szeroką panoramą życia emigracyjnego w Paryżu w aspektach politycznym i obyczajowym, a także świadectwem religijności
wygnańców i specyfiki katolicyzmu na ziemiach polskich. I choć brak w nich odniesień do szczegółów, zawierają sporo informacji
na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w ówczesnej Francji.
Znaczenie wykształcenia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych było wówczas na tyle duże, że można było na nim zbudować karierę zawodową. Feliński wspomina o swojej chęci rozpoczęcia pracy w Paryżu w charakterze laboranta, śladem polskiego
emigranta, będącego właścicielem prywatnego laboratorium chemicznego. Ostatecznie wygnaniec wybrał stan kapłański, wstępując w 1851 roku do seminarium duchownego w Żytomierzu.
W latach 1838 – 1839 podróż po Prusach, Saksonii i Czechach odbywa Julian Albin Moszyński, absolwent kursu nauk lekarskich w Akademii Wileńskiej. Jego podróż ma charakter naukowy, wiedza zdobyta na uniwersytecie w konfrontacji z potrzebami
społecznymi okazuje się w mniemaniu Moszyńskiego niewystarczająca. Przedsięwzięta podróż, płynąca z rozczarowania młodego
lekarza co do własnych umiejętności, ma uzupełnić jego braki w wykształceniu i wzbogacić posiadaną wiedzę o doświadczenie
płynące z wykładów profesorów zagranicznych uniwersytetów. Pisze Moszyński: «Stan lekarski nie może jak inne kształcić się
powoli …]. Czułem głęboko tę prawdę i zadość uczynić jej postanowiłem – wrócić do Akademii na kursa praktyczne, stało się dla
mnie potrzebą nieodbitą. Ale już nie Akademia Wileńska miała bydź celem nauk powtórnych. […] zwiedziłem kilka uniwersytetów obcych, słuchałem głosu znakomitych, widziałem ich prace naukowe, korzystałem z doświadczenia […]» (Moszyński, 4-5).
W 1840 roku stopień doktora medycyny w szkole medycznej w Montpelier uzyskał powstaniec listopadowy, Teodor Tripplin.
Miał za sobą edukację na uniwersytecie w Królewcu, gdzie uczęszczał na medycynę, a także barwną podróż po Europie, którą
w 1844 roku opisał w swoich wspomnieniach. Tripplin, jak pisze Ewa Grzęda, był zarówno znanym lekarzem, jak i poczytnym
autorem książek naukowo-fantastycznych oraz podróży (Grzęda), popularnością dorównującym Kraszewskiemu. Jego pobyt w
krajach Europy Zachodniej i Północnej był związany zarówno z ruchami wolnościowymi, jak i potrzebą zdobywania doświadczeń
zawodowych na polu medycyny. Wspomnienia z podróży są w dużej mierze poświęcone charakterystyce poziomu nauk medycznych i praktyk lekarskich w poszczególnych krajach. Zawierają również uwagi na temat organizacji uniwersytetów, w których był
słuchaczem. W swoich Wspomnieniach z podróży po Danii, Norwegii i Anglii Tripplin najpochlebniej ocenia medycynę francuską,
którą – sądząc ze szczegółowych opisów paryskich szpitali – gruntownie poznał. Współbrzmi ona z ogólną opinią o nauce francuskiej: «Zresztą i bezwzględnie uważana uważana oświata francuska wysokie zajmuje stanowisko. Jednej nie ma gałęzi nauk żeby
w niej Francuzi nie wygórowali. Nauki przyrodzone, matematykę i chirurgią oni posunęli do wysokiego szczebla udoskonalenia,
na jakim dziś się znajdują. […] Francuz do serca bierze sobie teoryjką, w życie chce ją wprowadzić natychmiast, a co uzna za rzecz
nie do zastosowania- tem wzgardzi» (Tripplin, 12, 138).
Opisując poznane zakłady naukowe charakteryzuje między innymi Institut de France, gdzie mieści się Akademia Francuska
założona przez kardynała Richelieu. Zdaje relację z jej struktury. We wspomnieniach pojawia się również charakterystyka znanego
ze wspomnień Domeyki Arago: «Arago celuje w wyłożeniu jasnym faktu trudnego do pojęcia» (Tripplin, 12, 113).
W tomie poświęconym Portugalii Tripplin opisuje najstarszy uniwersytet, założony w 1291 roku w Coimbrze. Ocena nie wypada pomyślnie, w uczelni panuje, jak pisze podróżnik, «wsteczny duch professorów» (Tripplin, 5, 100), czas nauki wydaje mu się
zbyt krótki, a sposób uczenia staroświecki. «Nauka seksternowa, znana niestety aż zanadto dobrze, wyrodziła tu między młodzieżą
dwa główne rodzaje typów seksternowych: 1) Owych zarozumiałych mędrców z tępemi i ciężkiemi głowami […], 2) Owych w
wartość żadnej nauki nie wierzących, wcześnie wyzwolonych filozofów, którym, dzięki dobrej pamięci, łatwo było się nauczyć
tyle, ile koniecznie potrzeba do przebrnięcia przez egzamin, a dzięki płochości charakteru łatwo było zapomnieć tyle, ile umieli»
(Tripplin, 5, 108-109).
W tomie poświęconym Anglii Tripplin zawarł swoje spostrzeżenia na temat sposobu myślenia charakterystycznego dla wyspiarzy. W odróżnieniu od zdolnych do intelektualnych spekulacji Niemców Anglicy w jego przekonaniu mają przede wszystkim
zmysł praktyczny, który wyraża się w nadmiernym materializmie. Podstawą dla procesów poznawczych jest ogólnie przyjęta w
Anglii filozofia Johna Locke’a. Tropplin wskazuje na fundamentalne dla nie niej pojęcie pożytku ogólnego i wynikające stąd zasady moralne, z którymi gorąco polemizuje.
Przedstawione relacje podróżników ukazują efekty spotkania podróżników polskich z kulturą akademicką w Europie. Są wyrazem zarówno spostrzegawczości i chęci poznania odmiennych krajów, języków i kultur, jak również dowodem spoistej tożsamości,
ukształtowanej przez rodzimą tradycję i edukację.
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INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION IM DEUTSCHUNTERRICHT LEHREN
How to teach intercultural communication at German lessons
The article will deal with the term «intercultural communication» and will then show, how this key competence can be
taught at German lessons. Language and culture are closely linked together and have to be learnt together. Some theories
and methodologies will be shown and discussed as well as concrete exercises. One theory is the so called «iceberg» theory:
Culture can be seen above the water (= visible culture) but the majority of cultural habits are below the water (= non visible).
At the lessons teacher should do some comparable exercises to show how culture can be different.
Key words: German lesson, intercultural communication, exercises.
Як викладати міжкультурну комунікацію на уроках німецької мови
Стаття розглядатиме термін «міжкультурної комунікації« і покаже, як цю ключову компетенцію можна викладати на уроках німецької. Мова і культура тісно пов‘язані між собою і повинні викладатись разом. Будуть представлені деякі теорії та методи, також будуть запропоновані конкретні вправи.
Ключові слова: міжкультурнa комунікація, німецька мова, викладати.
Как преподавать межкультурную коммуникацию на уроках немецкого языка
Статья рассматривает термин «межкультурной коммуникации» и покажет, как можно обучать этой ключевой компетенции на уроках немецкого. Язык и культура тесно связаны между собой и их нужно преподавать
вместе. Будут представлены некоторые теории и методы, а также конкретные упражнения.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, немецкий язык, преподавать.

Der Begriff «interkulturelle Kommunikation» ist in aller Munde und das Ziel vieler Lehrveranstaltungen. An Universitäten und
in Sprachkursen sollen die Lerner mit dieser Form der Kommunikation vertraut gemacht werden. Doch was ist eigentlich «interkulturelle Kommunikation»? Und wie kann man sie lehren? Ziel dieses Artikels ist nach einer Definition des Begriffs einige Überlegungen
und Ansätze zu präsentieren, wie in einer Unterrichtsstunde der interkulturellen Kommunikation näher gekommen werden kann.
Zum Begriff «Interkulturelle Kommunikation»
Das Wort «Interkulturelle Kommunikation» besteht aus den beiden Bgeriffen «Interkultur» und «Kommunikation und soll
zunächst definiert werden. In diesem Artikel wird von der Verständigungsfunktion der Kommunikation ausgegangen. «Im Übrigen
dient Kommunikation nicht nur der Verständigung, sondern häufig auch der Machtdemonstration bzw. Machtausübung.» [1, c. 3]
Den Begriff der Kultur zu definieren scheint da schon schwieriger, da es mehrere Arten von Kultur gibt. Der Begriff der «InterKultur» geht auf Müller-Jacquier zurück und wurde im Jahr 1986 aufgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kultur verändert, wenn mehrere Menschen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen. [1, c. 4] «Charakteristisch für diese virtuelle Drittkultur ist das in jeder interkulturellen Überschneidungssituation aufs Neue und in einmaliger Weise geschaffene Spannungsverhältnis
zwischen dem Eigenen (= dem Vertrauten) und dem Fremden (= dem Unvertrauten).» [1, c. 4] Ziel der didaktischen Ausbildung
muss es demnach auch sein, die Lerner auf den fremdsprachlichen Kontext vorzubereiten und sie mit genug interkultureller Kompetenz auszustatten, dass sie das andere Umfeld nicht als Überforderung wahrnehmen. Als Definition für diesen Artikel soll auf
Barmeyer zurückgegriffen werden: Interkulturelle Kommunikation ist demnach der «Austausch und Interaktion von Ideen, Bedeutungen und Gefühlen durch symbolische Zeichen (z.B. gesprochene, geschriebene Sprache oder Gestik und Mimik) oder Handlungen zwischen Personen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.» [2, c. 79] Das Ziel der interkulturellen Kommunikation
ist es, Missverständnisse und Kommunikationsprobleme vorzubeugen und zu vermeiden. «Kulturbedingte Kommunikationsprobleme sind deshalb so brisant, weil kulturelle Diversität einer der Megatrends unserer Zeit ist.» [1, c. 7] Dazu gehören sowohl die
verbale als auch die paraverbale, nonverbale und extraverbale Kommunikation. Die eigentliche Botschaft steckt «gerade nicht im
Gesagten, sondern im Ungesagten.» [3, c. 29]
Die interkulturelle Kompetenz besteht darin, in «schwierigen Gesprächssituationen steuernd einzugreifen und Kommunikationsstörungen zu beheben.» [4, c. 217] Zur so genannten «interkulturellen Handlungskompetenz» gehören die Teilbereiche «interkulturelle Kommunikationsfähigkeit», «interpersonale Kompetenz», «interreligiöse Kompetenz» und «kulturelle Kompetenz.»
[Vgl.: 1, c. 30-32] Interkulturelle Kompetenz stellt damit unweigerlich eine Schlüsselkompetenz dar. [5, c. 6]
Der Erwerb einer interkulturellen Kompetenz – Ansätze und Theorien
Es wird davon ausgegangen, dass zum Erwerb der interkulturellen Kompetenz drei Bestandteile unbedingt nötig sind: Eine
affektive Teilkompetenz (Interesse und Offenheit einer neuen Kultur gegenüber), eine kognitive Teilkompetenz (das Wissen über
eine andere Kultur) und eine pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz (Einsatz kommunikativer Muster und Strategien). [5, c.
149] Das Hauptziel der interkulturellen Kompetenz sind «Toleranz und Effizienz.» [5, c. 150]
Interkulturelle Kompetenz kann sowohl selbstständig als auch in bestimmten Seminaren und Trainings unter Anleitung herausgebildet werden. Diese Trainings können kulturübergreifend oder kulturspezifisch sein. [5, c. 152] In solchen Trainings werden
konkrete Beispiele gezeigt und analysiert. «Als Fallbeispiele werden uns hier Dialoge und Videoaufzeichnungen von mündlichen
Prüfungen dienen. Diese Fallbeispiele werden einer detaillierten Analyse unterzogen und die jeweiligen Problemfelder dann kontrastiv – im Hinblick auf den eigenen Kulturkreis – abgehandelt (Präsentation ausgearbeiteter Ergebnisse).» [10]
Methoden zum Herausbilden einer interkulturellen Kompetenz
Um eine andere Kultur kennenzulernen, sollte der Lerner zunächst seine eigene Kultur reflektieren und sich fragen, wie er sich
in bestimmten Situationen verhält und warum. Erst danach sollte sich das Wissen einer anderen Kultur angeeignet werden. Besonders hilfreich ist auch der Einsatz bestimmter rhetorischer Strategien, die mit der Kultur gelernt werden können. [Vgl. 5, c. 142]
Genauso sollte eine explizite Metakommunikation stattfinden und Unsicherheiten reduziert werden. [Vgl. 5, c. 142-143]
Ein Beispiel für interkulturelle Kompetenz ist die Kenntnis über unterschiedliche Begrüßungsrituale in bestimmten Regionen
der Welt. Demnach ist bei in Deutschland übliche Handschlag in vielen anderen Ländern unangemessen. [1, c. 113] Hier lohnt sich
bereits ein Vergleich mit der Ukraine, da es in der Ukraine unüblich ist, Frauen die Hand zu geben (was in Deutschland wiederum
völlig normal ist). Es gibt bestimmte «Kontextbedingungen der extraverbalen Kommunikation.» [1, c. 118]
Interkulturelle Kommunikation im Deutschunterricht
Es gibt viele Wege, interkulturelle Kompetenz im Sprachunterricht herauszubilden. «Der Sprachunterricht kann ferner über
die Auseinandersetzung mit solchen literarischen Texten interkulturelles Verständnis fördern, in denen der Perspektivwechsel
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erleichtert, wenn nicht gar erzwungen wird.» [6, c. 85] Zunächst kann eine andere Perspektive eingenommen werden. Eingangs
erwähnt wurde, dass sich am besten eine andere Perspektive einnehmen lässt, wenn die eigene Kultur hinterfragt wird. Was macht
meine Kultur besonders? Was ist typisch? Sicher ist diese Frage problematisch, da es nicht den «typischen» Vertreter eines Volkes
gibt und die Kultur selten monokulturhaft geprägt ist. Wenn zwei (oder mehr) Kulturen miteinander verglichen werden, sollten sie
unbedingt als gleichwertig behandelt werden, sonst steht eine Kultur über der anderen und erzeugt ein Ungleichgewicht. [7, c. 118]
Interkulturalität durch Vergleiche bietet sich besonders im Schreibunterricht an. In Hamburg wurde beispielsweise ein Projekt
zum kulturbedingten Schreiben durchgeführt und auf die Unterschiede in Seminarreferaten deutscher und ausländischer Studierender
hingewiesen. [7, c. 124] Abweichungen von der Kultur der Lernenden sollen nicht einfach zurückgewiesen, sondern verstanden werden. Um eine Schreibkompetenz in der Zielsprache entwickeln zu können, sollte es eine konsequente Schreibdidaktik geben. Dabei
ist stets die sozio-kulturelle Dimension eines Textes (Für wen ist der Text geschrieben?), die historisch-kulturelle Dimension (Welche
vorgegebenen Formen gibt es?), sowie die textuelle Dimension (Welche sprachlichen Mittel gibt es im Text?) zu beachten. [7, c. 124]
Das Deutsche Rote Kreuz [8] arbeitet mit Vielfalt in der Schule und möchte Lehrern ein Material an die Hand geben, wie sie
in einer Klasse mit vielen Nationalitäten die Vielfalt zum Teil spielerisch besprechen und akzeptieren. Eine der Aufgaben dort
heißt: «Stell dir vor, du wachst morgens auf und wärst jemand ganz anderes. Wie sähe dein Leben dann aus?» [8, c. 8] Mit solchen
Aufgaben kann man die Perspektive eines anderen Menschen mit seiner für den Lerner fremden Kultur spielerisch übernehmen.
Zum Sichtbarmachen von Kultur hat sich das so genannte Eisbergmodell bewährt. «Manche kulturelle Merkmale sind sichtbar,
andere jedoch sind im Eisbergbild verborgen und kaum wahrnehmbar unter Wasser versteckt. Darüber hinaus verändert sich Kultur, sie ist nichts Starres oder Gleichbleibendes – wie der Eisberg.» [8, c. 10] Zur Vielfalt gehören auch andere Lebensentwürfe,
zum Beispiel homosexuelle Orientierungen oder transgender-Personen. Auch mit dem Thema Behinderungen kann gezeigt werden, dass viele Menschen bereits in der eigenen Kultur wenig tolerant sind.
Um die Perspektive zu verändern und ein Konflikt mit anderen Augen zu betrachten, sollte der Perspektivwechsel geübt werden. Dabei können unterschiedliche geschichtliche Quellen zu Rate gezogen werden oder verschiedene Lösungsansätze zu einem
weltpolitischen Problem besprochen werden. [Vgl. 5, c. 159] Es sollte sich dabei immer gefragt werden: Wie reagiert die andere
Seite? Welche Folgen hat das für sie? Viele globale weltpolitische Ereignisse sind in dem Zusammenhang diskutierbar.
Glück, Liebe, Gerechtigkeit und Leid können als globale persönliche Erlebnisse kontrastiv durch Textarbeit oder auch durch
persönliche Begegnungen mit Vertretern der anderen Kultur erörtert werden. Genauso können Planspiele in den Unterricht integriert werden. Eine Gruppe der Teilnehmer ist dabei die «fremde» Gruppe, die sich durch ein äußeres Merkmal von den anderen
unterscheidet. Besonders wichtig hierbei ist die Evaluation nach dem Spiel: Hier geht es um das emotionale Nachvollziehen des
Gefühls nicht integriert zu sein. Was für ein Gefühl war das? Daran können dann Strategien zur Integration erarbeitet werden. Was
ist notwendig, dass sich eine Gruppe in eine andere integrieren kann? Was sollten beide teilnehmende Gruppen tun? An dieser
Stelle wäre auch die Frage lohnenswert, ab wann die Integration als «erfolgreich» gewertet werden kann.
Wie gezeigt wurde ist ein Schlüsselkriterium der interkulturellen Kompetenz «Kenntnisse des ‚Anderen‘ zu vermitteln unter
Nutzung neuer Medien, um sich ein möglichst genaues und authentisches Bild zu verschaffen sowie Probleme der Gegenseite zu
hören und Parolen zu hinterfragen.» [9] Ziel des interkulturellen Unterrichts an Schulen muss es sein, dass die Lerner «Neugier,
Offenheit und Verständnis für andere kulturelle Prägungen entwickeln.» [5, c.158] Eine Beschäftigung mit anderen Kultur- und
Religionskreisen kann dabei hilfreich sein, um Ängste und Vorbehalte abzubauen. Gerade in der Ukraine, in der eher weniger
Ausländer leben, gibt es viele Vorbehalte gegenüber dem «Fremden.»
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ
ГУМАНІТАРНИХ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Статтю присвячено виявленню та характеристиці особливостей навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. Автором сформульовано концептуальні основи навчання англійської мови за професійним спрямуванням та з’ясовано вимоги до змісту навчальних матеріалів для професійного
aнгломовного читання.
Ключові слова: специфіка, професійна англійська мова, студенти гуманітарних нефілологічних спеціальностей.
SPECIFICS OF TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO STUDENTS OF HUMANITARIAN NON-PHILOLOGICAL SPECIALITIES
Teaching professional English tends to be a key element in the system of higher education. Requirements of the modern
world, integration processes and corresponding normative documents make students and teachers reconsider their aims and
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tasks. Properly defined goals of learning the peculiarity of Europe and its culture make students be interested in the processes
that lead to preserving the unity of Europe. The article is devoted to clearing out the peculiarities of teaching professional
English to students of humanitarian non-philological specialities. The author formulated conceptual basics of teaching professional English and defined requirements to the content of teaching materials for professional English reading. The material
helps students pay attention to the global changes and form their own attitude towards them.
Key words: specifics, professional English, students of humanitarian non-philological specialities.
Специфика изучения профессионального английского языка студентов гуманитарных нефилологических специальностей
Статья посвящена выявлению и характеристике особенностей обучения профессиональному английскому языку
студентов нефилологических гуманитарных специальностей. Автором сформулированы концептуальные положения обучения профессиональному английскому языку и определены требования к содержанию обучающих материалов для профессионального англоязычного чтения.
Ключевые слова: специфика, профессиональный английский язык, студенты нефилологических гуманитарных
специальностей.

Сучасні тенденції мовної освіти в Україні зумовлені процесом об’єднання Європи, його розповсюдженням на схід, що
супроводжується формуванням загального освітнього і наукового простору, та необхідністю розробки єдиних критеріїх
і стандартів у масштабах усього континенту. Мовна освіта в Україні реформується з урахуванням основних досягнень
європейських країн у цій галузі. Ідеї мовної політики Ради Європи знаходять все ширшу реалізацію в Україні: збільшується кількість мов, що вивчаються; зростає кількість осіб, які володіють принаймні однією іноземною мовою; у середніх
навчальних закладах започатковано вивчення кількох іноземних мов; кардинально змінюється ставлення до вивчення
іноземних мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю.
Дослідженню проблеми навчання професійної англійської мови (далі – ESP) присвячені наукові роботи вітчизняних
учених та методистів: Р. О. Гришкової (міжпредметна координація в навчанні фахових дисциплін та ESP), О. О. Заболотської (зміст, принципи та методи навчання англійської мови у ВНЗ), С. П. Кожушко (навчання ESP майбутніх економістів),
Н. В. Саєнко (ESP для студентів технічних спеціальностей), О.Б.Тарнопольського (ділова англійська мова) та ін. Водночас
у працях цих дослідників не завжди просліджується чітке розмежування у вивченні іноземної мови студентами різних нефілологічних спеціальностей. Однак практика роботи на різних факультетах свідчить, що існують суттєві розбіжності у
навчанні професійної англійської мови не тільки між технічними та гуманітарними спеціальностями, але й між окремими
гуманітарними напрямами підготовки студентів. Тому темою нашого дослідження обрано навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей.
Мета даної статті – виявити й описати специфіку навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. Завданнями статті передбачається:
– окреслити концептуальні основи навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних
спеціальностей;
– надати характеристику особливостей навчання ESP студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей;
– з’ясувати вимоги до змісту навчальних матеріалів для професійного aнгломовного читання.
Концептуальною основою навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей стали такі наукові положення:
а) формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців передбачає обов’язкове врахування специфіки майбутньої професійної діяльності;
б) діяльність викладачів має ґрунтуватися на врахуванні особистості кожного студента, розвитку його здібностей (організаційні, перцептивні, аналітичні, комунікативні), формуванні світогляду, сприянні в оволодінні комплексом соціальних ролей, розвитку пізнавальної мотивації, виявленні самостійності в розв’язанні складних завдань, формуванні якостей
та вмінь, необхідних у майбутній професійній діяльності;
в) успішна професійна діяльність вимагає володіння іншомовною професійною комунікативною компетенцією, яка
передбачає не тільки обсяг знань за фахом, але й здатність здійснювати іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн,
а також виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного професійно орієнтованого середовища [1, с. 49].
Навчання ESP студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей потребує особливої уваги, оскільки представники кожної окремої спеціальності мають свої, притаманні тільки їм, особливості. Тому в навчанні ESP необхідно враховувати психологічні, педагогічні та організаційно-технологічні засади організації навчального процесу на різних факультетах. Крім того, слід зважати на той факт, що студенти – майбутні політологи, екологи, правознавці, економісти тощо
– вступали до університету, щоб вивчати фахові дисципліни та набути професійної компетенції з певної спеціальності. І
хоча певний відсоток студентів-нефілологів розуміє, що англійська – це мова бізнесу і міжнародного спілкування, вони
не завжди готові докладати зусиль для оволодіння іноземною мовою. Цю дисципліну мало «прослухати», її треба вчити,
виконуючи велику кількість вправ, тренуючись у читанні, вправляючись у говоріння, сприйнятті мови на слух, написанні
листів, заповненні документів, анкет тощо. Викладач має враховувати професійні інтереси своїх студентів і спиратись на
їхні фахові знання в процесі навчання ESP.
Так, студенти економічних спеціальностей звикли до презентації навчального матеріалу не тільки вербально, але й
за допомогою таблиць, схем, діаграм, математичних викладок тощо. Це цілком зрозуміло, оскільки в опануванні фахових дисциплін вони зазвичай звертаються саме до таких засобів навчання. Домашні завдання вони часто готують у вигляді зведених таблиць чи графіків. Соціокультурний компонент англійської мови для бізнесу та ділового спілкування
передбачає знання норм етикету, правил комунікативної поведінки, дотримання міжнародних стандартів в оформленні
документів, уміння вести телефонні розмови, робити записи тощо. Тому викладачам англійської мови, які працюють на
економічному факультеті, доводиться відбирати та структурувати навчальний матеріал відповідно до запитів студентів,
що потребує додаткових знань, навичок та витрат часу.
Для студентів факультету політичних наук характерною є психологічна схильність до висловлювань полемічного
характеру, деяка розмитість формулювань, намагання уникнути точної відповіді на поставлене питання. Викладачі англійської мови, які працюють на цьому факультеті, мають постійно дбати про формування у майбутніх політологів навичок аналітичного мислення для виявлення сутності політичних подій, їх співставлення й узагальнення, прогнозування
можливих наслідків тощо. На перше місце виходить необхідність формування у студентів широкого світогляду, розуміння взаємозв’язку політичних подій у глобальному масштабі. Студенти-політологи часто звертаються до інформацій-
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них технологій, мережі Інтернет, оскільки матеріали на веб-сайтах оновлюються набагато швидше, ніж висвітлюються
в підручниках чи посібниках. Звернення до таких матеріалів потребує постійного розширення професійного вокабуляра
як студента, так і викладача, тому що в Інтернет мережі неологізми та нові словосполучення з’являються раніше, ніж у
найсучасніших словниках. На факультеті політичних наук у навчанні англійської мови викладачі часто використовують
газетні та журнальні статті чи коментарі як англійською, так і рідною мовою, що також потребує від викладача володіння фактичним матеріалом та відповідною лексикою. Політичне життя суспільства нерозривно пов’язане з соціальним
та культурним життям, тому культурологічні аспекти ESP знаходять відображення в знайомстві з різними політичними
устроями англомовних країн, стилями проведення переговорів, міжнародних зустрічей, форумів, дотриманням протоколу, роботою міжнародних організацій.
Студенти юридичного факультету відрізняються схильністю до точних формулювань, обгрунтованості висловлювань.
Вони зазвичай не вірять на слово, вимагаючи вказати джерело інформації. У їхніх відповідях англійською мовою майже
відсутні якісні епітети, вільні порівняння, гіперболи чи інші фігури мови. Майбутні правознавці часто оперують фактами,
почерпнутими з американських детективних фільмів, які не завжди відповідають дійсності, тому викладач англійської
мови має прикладати чимало зусиль для формування в них критичного мислення й адекватного ставлення до того, що
показують на екрані. Соціокультурний компонент англійської мови юридичного спрямування не обмежується кількісними показниками (в США, наприклад, на кожні 440 громадян припадає 1 юрист, в той час як в Україні – 1 правознавець
на 10 000 осіб); прості мешканці США чи Канади звертаються до суду для вирішення спірних питань у 44 рази частіше,
ніж у нашій країні. Верховенство закону в західних демократіях є нормою існування суспільства, в той час, як в Україні спостерігається повна зневага до закону, вирішення питань відбувається «по поняттям». Порівнюючи норми права в
англомовних країнах і в Україні, студенти вчаться відбирати, узагальнювати необхідну інформацію й робити відповідні
висновки. У них формуються навички критичного оцінювання ситуації, прогнозування наслідків вирішення, відповідального прийняття рішень.
Майбутні екологи більше, ніж студенти інших спеціальностей, працюють з документами міжнародних організацій,
написаними англійською мовою. Тексти таких документів зазвичай неперсоніфіковані, сама мова перевантажена пасивними конструкціями, що викликає у студентів певні труднощі при перекладі. Професійна діяльність майбутніх екологів
пов’язана із знанням і дотриманням міжнародних норм співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища, вміннями вести відповідну документацію англійською мовою, з готовністю до професійного спікування з зарубіжними колегами тощо. Викладачеві професійної англійської мови доводиться не тільки опановувати нову лексику, але й організовувати
навчальну діяльність студентів з опорою на участь у міжнародних проектах, моделювання конференцій, семінарів, форумів на підтримку захисту навколишнього середовища.
Студенти спеціальності «соціальна робота» відрізняються емоційністю сприйняття дійсності та нерозумінням корінних відмінностей в організації соціальної служби в англомовних країнах і в Україні, які полягають у тому, що в західноєвропейських державах, США та Канаді соціальний захист населення давно сприймається як добре відпрацьована система
надання допомоги знедоленим і підтримки незаможних верств населення чи людей з особливими потребами. Студент не
усвідомлюють і не переймаються тим, що їм доведеться практично спілкуватись з різними неблагополучними людьми,
надавати їм реальну допомогу. Психологічно вони не готові до виконання своїх професійних обов’язків, тому на заняттях
з англійської мови викладачі цілеспрямовано добирають тексти, в яких описані реальні випадки з життя знедолених дітей,
людей похилого віку чи осіб з обмеженими можливостями, які викликали б у студентів співчуття, бажання допомогти, захистити. В методичному плані на заняттях переважають такі види роботи, як кейс-метод, обговорення, ситуативні діалоги,
робота в групах. Значне місце в навчальному процесі посідає читання професійних текстів.
Професійно орієнтоване читання є першим складником іншомовної компетенції фахівців будь-якої галузі. Як зазначають Н. B.Саєнко, О. Б.Тарнопольський [4], читання текстів фахового спрямування розширює можливості ефективного
цільового опанування нормативного корпусу професійної інформації й ситуативно прогнозованого специфічного ділового спілкування, сприяючи збагаченню загального й професійно орієнтованого термінологічного вокабуляра як основи плідної інтерактивної мовленнєвої діяльності студентів, а також моделюванню на заняттях тематично прогнозованих
ситуацій, характерних для реальної діяльності спеціалістів певного профілю.
На думку О. О. Заболотської, професійне читання відіграє виключну роль у житті та діяльності фахівця. Читання
іноземною мовою є для нього засобом задоволення як комунікативних, так і пізнавальних потреб, оскільки дозволяє користуватися всіма засобами інформації – журналом, патентом, монографією, а з широким використанням інтернет мережі
– якісне володіння читанням іноземною мовою стає пріоритетним [2, с. 51].
Другою складовою змісту навчання професійної іноземної мови мають стати інтегровані професійні знання, реалізовані в практичних навичках комунікативної поведінки, змодельованої в процесі вивчення іноземної мови [3].
Селекція навчальних текстів має сприяти стимулюванню інтересу студентів до навчальної діяльності в професійному
плані та до вивчення іноземної мови. На думку Р.Ю Мартинової, відібрані тексти повинні бути цікаві з професійної точки
зору, в них мають порушуватись питання, пов’язані з фаховим навчальним матеріалом, вони мають відбивати прагматичні
інтереси студентів з огляду на їх майбутню професійну діяльність та бути соціально вмотивованими [5].
Як зауважує Н. Б.Самойленко [6, c. 78], враховуючи прагнення України приєднатися до Європейського Союзу, необхідно включати до змісту навчання ESP теми, що відображають:
• політичні і соціальні європейські структури;
• історичну спадщину Європи, ідеї державності та свободи у суспільстві;
• багатомовність сучасної Європи та лінгвістичні права людини;
• історію розвитку ідеї збереження культурного розмаїття його громадян;
• прагнення до проведення спільних акцій, спрямованих на розв’язання екологічних, економічних, соціальних і політичних проблем сучасної Європи і світу.
Оскільки ідеї європейської інтеграції передбачають знайомство не тільки з культурою англомовної Великої Британії,
але й інших європейських країн, на заняттях слід звертати увагу студентів на той факт, що кожен народ має свою культуру, власні традиції, стиль життя, манеру спілкування, систему цінностей тощо. На прикладі вивчення англійської мови
необхідно формувати загальну іншомовну компетенцію студентів, використовуючи для цього нові педагогічні підходи та
освітні технології.
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Формування Соціокультурної компетентності майбутніх викладачів
іноземних мов у контексті науково-педагогічних досліджень
У статті здійснено огляд та аналіз наукових джерел, що в етимологічному та семантичному аспекті розглядають поняття «соціокультурної компетентності» майбутнього викладача іноземних мов.
Ключові слова: соціокультурна компетентність у підготовці викладачів іноземних мов.
Forming Socio-cultural Competence of Future University Teachers of Foreign Languages in the Context of Scientific and Educational Research
The article provides an overview and analysis of scientific sources, which consider the concept of «social competence» of
the future University teachers of foreign languages in the etymological and semantic aspects.
The basis of forming the socio-cultural competence of the future foreign languages University teacher is the principle of
«dialogue of cultures», which forms the theoretical idea for educating the foreign languages teachers. Based on the theoretical
background research of the studies of scientists, it is found out that socio-cultural competence is rooted at social competence,
which is in itself, defined as an ability to apply the social knowledge and acquired skills and competence productively and effectively in order to build a successful system of formal and informal social networks and relations, which enable adaptation to
the system of social relations and self –realization. The article gives the definition of the socio-cultural competence by a famous
researcher V.V. Saphonova, who was the first to develop the conception of socio-cultural approach in foreign language teaching.
Key words: socio-cultural competence in the preparation of future University teachers of foreign languages.
Формирование социокультурной компетентности будущих учителей иностранного языка в контексте научно-педагогических исследований
В статье сделан обзор и анализ научных источников, которые в этимологическом и семантическом аспекте
рассматривают понятие «социокультурной компетентности» будущего преподавателя иностранных языков.
Ключевые слова: социокультурная компетентность в подготовке преподавателей иностранных языков.

Поняття соціокультурної компетентносты тісно пов’язане з соціальною компетентністю і найбільш вірогідно саме з
неї має своє семантичне походження.
Розуміння поняття соціальної компетентності вітчизняні та зарубіжні вчені підходять по-різному. Одні автори, визначаючи соціальну компетентність, віддають перевагу соціальним знанням, інші – умінням і виробленням різних поведінкових ситуацій, треті вважають важливим доповнити необхідні знання та вміння цілком певними психологічними якостями
і здібностями. Ряд авторів у змісті соціальної компетентності на передній план висувають певні властивості особистості.
Мета статі полягає у здійсненні огляду та аналізі найбільш відомих наукових джерел, що в етимологічному та семантичному аспекті розглядають поняття «соціокультурної компетентності» майбутнього викладача іноземних мов.
Отже, частина авторів, визначаючи соціальну компетентність, віддають перевагу соціальним знанням, умінням і навичкам.
Розглянемо декілька тлумачень російських дослідників, які на наш погляд мають найбільш логічні визначення. Так,
Д. А. Почебут розуміє соціальну компетентність як здатність до конструктивного використання соціальних знань, умінь і
навичок для успішного створення системи формальних і неформальних соціальних зв’язків, що забезпечують щих адаптацію і самореалізацію в системі соціальних взаємин [1].
Подібної точки зору дотримується Г. Е. Білицька, на думку якої, поняття «соціальна компетентність» концептуалізує
вищий рівень соціальної активності особистості – освоєння і розвитку соціальної дійсності, що досягається в процесі діяльності, поведінки, спілкування, споглядання, тощо [2].
Інші автори віддають перевагу освоєнню умінь і виробленні різних поведінкових сценаріїв. Так, Куніцина В.М. визначає соціальну компетентність як систему знань про соціальну дійсність і про себе, систему складних соціальних умінь і
навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях, що дозволяють швидко і адекватно адаптуватися,
приймати рішення найкращим чином. Соціальна компетентність трактується нею як оперативне поняття, яке має тимчасові, історичні рамки [3].
Сивкова Г. І. розглядає соціальну компетентність як наявність впевненої поведінки, яка реалізується різними автоматизованими навичками, що дозволяють людині гнучко змінювати свою поведінку залежно від ситуації, що складається.
Ще більш виразно ця думка виражена Ромека В. Г., котрий включає до складу соціальної компетентності можливості
гнучко змінювати стратегію поведінки людини з урахуванням вузького і широкого контекстів його діяльності [4] .
Можна виділити ще одну позицію російських авторів до розуміння соціальної компетентності, яка полягає в тому, що
вони вважають важливим доповнити необхідні знання та вміння цілком певними психологічними якостями і здібностями.
Так, в дисертаційному дослідженні Коблянської Є.В. соціальна компетентність розглядається як розуміння відносини «я
– суспільство», як уміння вибрати в своїй діяльності правильні соціальні орієнтири, вміння організувати свою діяльність
у відповідності до цих орієнтирів [5].
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Є. М. Єфімова соціальну компетентність вважає невід’ємною складовою, основою процесу соціалізації особистості
і розуміє її як соціальну активність, готовність до змін, до самовизначення, а також як сукупність особистісних якостей
людини, що дозволяють йому вільно орієнтуватися в динамічно змінній соціокультурному середовищі [6].
Н. А. Рототаєва у своєму дисертаційному дослідженні доводить, що соціальна компетентність – це інтегративне поняття, яке відображає можливості суб’єкта юнацького віку усвідомлювати взаємопов’язані процеси професіоналізації,
соціальної адаптації та особистісного самовизначенні, в які він виявляється занурений, і доцільно керувати ними [7].
У результаті різнобічних підходів до визначення поняття соціальної та соціокультурної компетентності у російських
енциклопедичних виданнях це поняття в основному має тотожний характер.
Так, «Новий словник методичних термінів і понять (теорія та практика навчання мовам)», що розміщений у соціальних
мережах (Академик, http://dic.academic.ru/) визначає поняття соціокультурної компетентності як сукупність знань про країну
досліджуваної мови, національно-культурних особливостях соціального та мовної поведінки носіїв мови і здатність користуватися такими знаннями в процесі спілкування, дотримуючись звичаїв, правилам поведінки, нормам етикету, соціальних
умов і стереотипам поведінки носіїв мови. Соціокультурна компетентність має структуру, у яку входять такі компоненти:
a) соціокультурні знання (відомості про країну досліджуваної мови, духовних цінностях і культурних традиціях, особливостях національного менталітету);
б) досвід спілкування (вибір прийнятного стилю спілкування, вірна трактування явищ іншомовної культури);
в) особистісне ставлення до фактів іншомовної культури (у т. ч. здатність долати і вирішувати соціокультурні конфлікти при спілкуванні);
г) володіння способами застосування мови – правильне вживання соціально маркованих мовних одиниць у мовленні
в різних сферах міжкультурного спілкування, сприйнятливість до подібності та відмінності між рідними і іншомовними
соціокультурними явищами.
Це визначення було сформульовано на підставі наукових висновків, здійснених відомою російською дослідницею, професором В. В. Сафоновою, яка стала першим розробником концепції соціокультурного підходу у навчанні іноземних мов [8].
Що стосується вітчизняних досліджень, то серед найбільш вагомих слід відзначити дисертаційні дослідження С. О.
Шехавцової, у я кому теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльності університету на підставі компетентнісного підходу. Визначено суть і структуру даної компетентності, складовими якої є лінгвокультурна, соціолінгвістична, етнопсихологічна та комунікативна компетентність [9].
У дослідженні Білоцерківської Н.Г. висвітлено поняття «соціокультурна компетентність майбутнього вчителя» як
інтегративного особистісного утворення майбутнього вчителя, сукупність знань, умінь і якостей, що забезпечують ефективну соціокультурну діяльність. Визначено взаємопов’язані структурні компетентності – когнітивний, процесуально-діяльнісний, особистісно спрямований. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено технологію формування
соціокультурної компетентності в процесі вивчення гуманітарних дисциплін [10].
Дисертаційне дослідження Колодько Т.М. присвячено теоретичному обґрунтованню умов формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки у вищій школі на підставі використання системного та комунікативно-діяльнісного підходів. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетентність
майбутніх учителів іноземних мов» відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та комунікативного
методу навчання іноземних мов [11].
Робота С. А. Мельник присвячена винзначенню сутності понять «компетентність», «загальнокультурна компетентність» як інтегроване новоутворення особистості, які є «результатом засвоєння нею системи знань про світ культури,
відповідних умінь, цінностей, ставлень, сформованості певних морально-особистісних якостей, що дозволяє їй правильно
визначати роль культури в житті сучасної людини, адекватно орієнтуватися в її продуктах, а також узгоджувати свою поведінку з моральними нормами й культурними цінностями» [12, с. 6].
Дослідження С. В. Мунтян розкриває сутність поняття «соціокультурна компетентність» у шкільній лінгводидактиці.
Визначає зміст навчання діалогічного мовлення та розвитку соціокультурної компетентності, у тому числі критерії та
рівні сформованості діалогічного мовлення на соціокультурній основі учнів VI, VII класів [13, с. 10].
У дисертаційному дослідженні М. Т. Левочко висвітлено зміст понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність», «економічна компетентність», які становлять теоретико-методологічне підґрунтя концептуальної моделі професійної компетентності фахівців економічної галузі [14].
Дослідження С. В. Івашньової розкрито сутність і співвідношення понять «компетенція», «компетентність», «готовність» і «методична компетентність вчителя іноземної мови початкової школи». Розкрито особливості структури даної
компетентності, її співвідношення з готовністю вчителя іноземної мови до навчальної діяльності за умов початкової школи, визначено критерії та показники рівнів методичної компетентності й окремих її складових [15].
У фундаментальному дослідженні Р. О. Гришкової уточнено дефініцію «іншомовна соціокультурна компетентність»
та введено поняття «компаративна технологія», «соціокультурна пам’ять». Розроблено модель формування іншомовної
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки [16].
Дослідження А. П. Хом’як розкриває суть і структурну будову поняття «комунікативна компетентність». Визначає
психолого-педагогічні умови та шляхи використання потенціалу предметів гуманітарного циклу в формуванні комунікативної компетентності [17].
У дисертації О. В. Касаткіної розкрито психологічний зміст категорії «комунікативна компетентність», яка трактується як багатоякісна інтегральна психологічна якість, сформовано на базі поєднання комунікативних умінь та емпатії [18].
Л. Л. Смірнова у своєму дослідженні розглядає зовнішні та внутрішні передумови розвитку соціокультурної компетентності польського фахівця. Визначено концептуальні основи соціокультурної компетентності польського вчителя
іноземної мови. Досліджено теоретичні засади, зміст, форми та методи організації процесу формування соціокультурної
компетентності польського вчителя іноземної мови [19].
А. В. Матюшина у своєму дослідженні виявляє та аналізує соціокультурну роль мас-медіа у сучасному комунікативному дискурсі. Ґрунтуючись на українських політичних і соціальних реаліях, у її роботі досліджено аспект формування
громадянського демократичного суспільства. На підставі аналізу поняття «комунікація» в соціології, політології, культурології та психології з використанням міждисциплінарного підходу виявлено нові межі його соціокультурної ролі [20].
У дослідженні В. О. Калініна визначено сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, її
зміст та структуру, яка включає п’ять компонентів: цілемотиваційний (цілі, мотиви, потреби), змістовий (професійно зна-
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чущі знання), операційно-діяльнісний (навички та вміння), особистісний (якості та здібності), рефлексивний (самооцінка,
самоаналіз, самовдосконалення). Встановлено, що ключовою складовою професійної компетентності майбутнього вчителя у контексті нової мовної політики є соціокультурна компетентність, уточнено структуру її компонентів [21].
Серед наукових праць загальнонаукового значення, у яких у різній мірі розглядається та уточнюється поняття «компетенції», «професійної компетенції» і, зокрема, «соціокультурної компетентності» у різних педагогічних галузях слід
відзначити наукові розвідки та доробки Т. М. Фоменко [22], О. В. Бирюк [23], В.О. Калініна [24], Г. О. Фуклєвої [25], Т.
В. Мельник [26], О. В. Квасник [27], Г. М. Чистякова [28] та ін.
У їхніх роботах у етимологічному та семантичному аспектах розглядаються питання формування понятійно-тлумачного характеру поняття «соціокультурна компетентність» як такого, що поєднує в собі характеристики, що найбільш
ефективно впливають на формування, насамперед, особистості, а потім фахівця.
Висновок. На основі вище викладеного огляду найбільш значущих наукових джерел слід зазначити, що в основі формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця, пов’язаного з учительською професією і, зокрема, з іноземними мовами, найважливішим компонентом у формуванні цієї якості виступає принцип «діалогу культур», що складає
основну теоретичну ідею, на якій базується процес підготовки майбутнього фахівця.
Таким чином, структуру соціокультурної компетентності, яка найбільш оптимально відображає загальний або узагальнений концепт, можна представити такою уніфікованою схемою:
Структура соціокультурної компетентності
Лінгво-країнознавчий
компонент

Культурологічний компонент

Соціо-лінгвістичний
компонент

Соціально-психологічний
компонент

Лексика з соціальо-культурною семантикою

Соціокультурний, історико-культурний, етнокультурний фон

Мовні особливості
соціальних груп

Національно специфічні
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Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови
У статті розглянуто як досягти більшої ефективності на заняттях з англійської мови у ВНЗ та мотивувати
студентів до більшої активності та співпраці з викладачем. Подано декілька моделей завдань, за допомогою яких
можна урізноманітнити навчальний процес, зробити заняття більш цікавим та заохотити студентів приймати в
них активну участь. Виявлені та систематизовані фактори, які впливають на організацію активної роботи студентів на заняттях з англійської мови. У роботі зосереджено увагу на факторах, які впливають на ефективну співпрацю викладача та студентів, а також що і як повинні вміти студенти ВНЗ.
Ключові слова: активна участь, мотивація, мета, ефективний спосіб.
THE MEANS OF STUDENTS ACTIVE PARTICIPATION IN THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS.
The article deals with the methods of achieving effectiveness while teaching English language and means of motivating
students to participate in the lesson. Some activities with the help of which lessons can be more interesting are considered.
Techniques influencing student activity are arranged according to a system. In the article attention is concentrated on students and teacher cooperation. Emphasized the importance of gaining skills by students. They must take active part in various
discussions, have their own opinion, have the ability to explain the material to the group mates, be motivated to study and
increase their level, respect their teachers and work by themselves. It is considered how to spice up lessons and some tasks
for English lessons are given. It is concluded that students who want to study well and have chosen their future profession by
themselves are more motivated than students who were forced to study by their parents. It is proved that when teacher divides
class into a few groups and lets them teach each other and revise material for test together students have better results. They
have an opportunity to ask each other different questions without being afraid of looking stupid. Also when students explain
material to their group mates they understand how it is difficult to be a teacher that also stimulates them for cooperation.
Key words: active participation, motivation, aim, effective methods.
ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
В статье рассмотрены способы как достичь большей эффективности на занятиях по английскому языку в вузах и как мотивировать студентов к большей активности и сотрудничеству с преподавателем. Подано несколько
моделей задач, с помощью которых можно разнообразить учебный процесс, сделать занятия более интересными и
поощрить студентов принимать в них активное участие. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на
организацию активной работы студентов на занятиях по английскому языку. В работе сосредоточено внимание на
факторах, которые влияют на эффективное сотрудничество преподавателя и студентов, а также как должны
уметь работать студенты вузов.
Ключевые слова: активное участие, мотивация, цель, эффективный способ.

Необхідність вивчення іноземної мови у сучасному світі є завданням викладачів ВНЗ. Робота викладача з удосконалення учбового процесу у ВНЗ є досить складною. Перед викладачем постає багато проблем та задач і найголовніша з
задач – підвищення ефективності заняття.
Необхідність визначення як мотивувати студентів до співпраці з викладачем та таким чином підвищити ефективність
заняття зумовлює актуальність теми.
Метою роботи є виявлення та систематизація факторів, які впливають на організацію активної роботи студентів на
заняттях з англійської мови.
Одна з проблем, з якою зустрічається кожен викладач – відсутність взаємодії зі студентами групи. Кожен викладач
прагне, щоб його студенти приймали активну участь в його заняттях, засвоїли підібраний їм матеріал згідно розробленого
викладачем плану. Однак, іноді виникають ситуації, коли студенти поводяться апатично, реагують мляво й викладачу
не вдається «розхитати» групу і, як наслідок, мета заняття залишається не досягнутою. Як же уникнути таких ситуацій
та мотивувати студентів бути більш активними? Для того, щоб відповісти на це запитання викладач повинен зрозуміти
проблеми групи, як їх вирішити та як зробити більш різноманітними свої заняття, зробити їх настільки цікавими, щоб у
студентів виникло бажання приймати в них активну участь. Можливо їм просто нецікаво, оскільки одна та сама інформація повторюється багато разів. Викладач може робити це свідомо з метою підготовки групи до тесту або якщо частина
групи не засвоїла цю інформацію. Тим не менш, просто повторюючи одне й те саме викладач не досягне своєї мети – він
просто не зможе привернути увагу студентів. У даному випадку необхідно зрозуміти, яку частину інформації вони все ж
таки засвоїли. Для цього студентам можна ставити питання за цією темою та записувати їх відповіді на дошці. Це може
робити як викладач, так і студенти, які можуть виходити до дошки по черзі. Це змусить їх поміркувати над матеріалом, а
лаконічність записаних відповідей допоможе систематизувати їх знання [1, с. 24].
Викладач повинен пам’ятати, що студентам нецікава просто зубрити нову лексику. Для того, щоб мотивувати студентів до більш плідної праці необхідно їх зацікавити. Для цього викладач може підібрати якісь картинки і попросити
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студентів описати їх, вживаючи нову лексику. Студенти також можуть самостійно підібрати якісь фотографії аудіо- та
відеоматеріали, де використовується ця лексика, якщо ж у студентів виникають труднощі з їх засвоюванням викладач
може розробити вправи, де б студенти мали змогу відпрацьовувати нові для них слова (наприклад fill in the blank, give
synonyms, complete the sentences with the words from the active vocabulary). Можна також скласти свої речення або розповідь чи діалог з цією лексикою [3].
Також для більш ефективного повторення матеріалу можна розділити групу на декілька підгруп. Одна з підгруп може
складатися з більш сильних студентів, які вже засвоїли матеріал. Ця підгрупа може вивчати додаткову лексику за темою, яку
вони вивчають або вивчати будь-який додатковий матеріал. Друга підгрупа, яка складається зі студентів, які засвоїли матеріал не в повному обсязі, у цей час повторює інформацію необхідну для складання тестів («у формі pre-test»). Задача викладача правильно сформувати підгрупи та рухаючись від однієї підгрупи до іншої дати оцінку їх знанням та надати допомогу.
Таким чином студенти, які в повній мірі засвоїли матеріал зможуть отримати додаткові знання, а інші закріпити усе вивчене
й уся група є задіяною у навчальному процесі. Завдання, такі як problem-solving task можуть бути проведені в ігровій формі.
Ефективним засобом повторення матеріалу перед тестуванням є розділення групи на декілька команд з метою самостійного повторення пройденого матеріалу. У даному випадку студенти самі навчають один одного. Вони можуть складати тести,
робити рольові ігри, в яких можуть моделюватися ситуації за темою та відпрацьовуватися вже пройдена лексика і т.д. При цьому студенти можуть не соромлячись ставити один одному питання, які їх цікавлять. Це є дійсною великою проблемою, адже
студенти часто соромляться ставити питання викладачу через побоювання виглядати нерозумним в очах своїх товаришів або
через острах перед викладачем. Якщо питання, яке виникло у когось зі студентів є досить складним для всієї команди, вони
можуть поставити це питання колективно, а викладач, у свою чергу, розуміє направленість проблеми та браку інформації.
Підвищити активність студентів можна, якщо дозволити їм працювати разом. Наприклад, вони можуть розповісти
домашнє завдання один одному роблячи при цьому свої зауваження. Інколи викладачу необхідно дати своїм студентам
багато інформації під час одного заняття. Звичайно ж викладач хоче, щоб його студенти запам’ятали як можна більше
інформації й він докладає до цього максимум зусиль, але натомість його студенти засинають або просто дивляться у вікно. Це не є провиною викладача або студентів. Адже за дослідженнями, студент може сприймати інформацію приблизно
п’ятнадцять хвилин, потім його увага слабшає і він вже не здатен сприймати щось нове. Якщо у викладача є необхідність
дати велику кількість матеріалу він повинен спланувати свій урок таким чином, щоб розділити інформацію на декілька
частин по 10-15 хвилин за обсягом. Між цими частинами непогано було б робити якісь вправи, направлені на краще засвоєння попередньої частини матеріалу. Таким чином викладач не тільки сам викладає новий матеріал, а й залучає свою
групу до його засвоєння [2, с. 76]. Студенти не повинні просто сидіти та нічого не робити під час лекції викладача. Вони
мають щось робити, щоб слідкувати за перебігом заняття. Наприклад, це може бути завдання « fill in the blank». Перед початком заняття викладач може видалити якісь ключові слова лекції та попросити своїх студентів вставати ці слова. Такий
вид завдання змусить студентів уважно слухати, щоб почути та вставити пропущені слова.
Студенти будуть слухати лекцію більш уважно, якщо перед її початком викладач запропонує їм висловити свою думку,
про що буде мова. Це можна зробити у різних формах – усній та письмовій (наприклад true or false). Після закінчення лекції
студенти розпізнають, наскільки точно вони вгадали (або не вгадали) відповіді та дають свій підсумок матеріалу. Така взаємодія дозволяє викладачу не тільки не боятися, що його не слухали, а й повторити у разі необхідності якісь моменти. Для
того, щоб студенти були активними та приймали участь у занятті вони повинні бути увесь час чимось занятті. Минули ті часи,
коли викладач просто стояв перед своєю аудиторією та щось говорив. Сучасний стиль викладання потребує новітніх засобів
навчання. Щоб привернути увагу студентів зараз викладач повинен залучати інтерактивну дошку, комп’ютер, відео- та аудіоматеріали. Адже сучасний ритм життя потребує ще більшої кількості інформації, яка повинна бути дана студентам і утримати
увагу студентів та зацікавити їх без сучасних засобів неможливо. Студенти повинні бути навіть більше зайнятими ніж викладач. Тільки так можна забезпечити їх активну діяльність. Різні проекти, дискусії, роздруківки та всілякі завдання – все це
вони повинні робити постійно. Звичайно ж викладач приймає у цьому процесі активну участь – підходить до кожної групи, до
кожного студента, здійснює оцінку їх знань, слухає нові ідеї, пропонує додатковий матеріал і т.д. Але при цьому усі студенти
задіяні у навчальному процесі, кожен робить те, що цікаво саме йому та відповідає його рівню, а не рівню всієї групи.
Такий розподіл на групи підвищує активність студентів у декілька разів. Адже вони мають змогу самі когось навчати,
пояснювати і, як наслідок, відчувати себе розумними. Для більшого заохочення викладачу доцільно проводити роботу у
таких групах у формі змагання. Наприклад, група, яка перша усе зробить отримує додаткові бали, або група, яка має найбільшу кількість правильних відповідей. Таке заохочення змусить студентів не тільки працювати, а й працювати швидко,
щоб бути першими у змаганні та ретельно, щоб дати правильні відповіді.
Подібна співпраця студентів та викладача сприятиме більш позитивній та невимушеній атмосфері у групі. Викладач
матиме змогу краще поспілкуватися зі своїми студентами, зрозуміти їх та більше про них дізнатися. Це є дуже важливим,
адже саме невимушена атмосфера сприяє активності студентів. Викладач повинен добре знати своїх студентів – чого вони
прагнуть, що сподіваються отримати від його курсу, які знання вони отримали до цього тощо. Навіть просте звернення викладача до студента за ім’ям, а не за прізвищем сприяє більш дружній атмосфері. Студенти повинні відчувати взаємозв’язок
з викладачем, мати «feedback» від нього. Тому викладач не повинен залишати відповідь студента без уваги, він має завжди
її коментувати. Таким чином набувається форма діалогу, що звичайно, сприяє активній участі у ньому не тільки студента,
який відповідає, а й інших студентів, які можуть теж залучатися до діалогу, висловлюючи свої ідеї. Якщо студенти будуть
знати, що викладач заохочує різноманітні дискусії у групі, оцінює участь у них, як відповідь вони будуть приймати в них
жваву участь. Оскільки увага студентів слабшає через 20 хвилин після початку заняття, викладачу для того, щоб студенти
не знудилися та приймали участь в занятті необхідно через кожні 15-20 хвилин змінювати подачу матеріалу.
Отже, саме різноманітність структури заняття та завдань є однією з головних умов активної діяльності студентів. Саме
зацікавленість у навчанні є найважливішим чинником підвищення ефективності заняття. Якщо студенти зацікавленні у
навчанні, ідуть на контакт з викладачем, добре з ним співпрацюють, вміють самостійно працювати на занятті, використовують всі сучасні засоби навчання – то заняття будуть ефективними, а студенти матимуть бажання приймати в них найактивнішу участь. Звичайно, мова йде про студентів які мають мотивацію навчатися. Якщо студент сам обрав свій шлях
– свою майбутню професію – він буде мати зацікавленість у подальшому навчанні. Якщо ж він з самого початку не хотів
навчатися у цьому закладі, або взагалі не хотів здобувати вищу освіту, а його примусили батьки, мотивація до навчання
у такого студента відсутня. У такому випадку викладач стикається з проблемою негативного відношення студента до навчання взагалі, слабкою зацікавленістю в успіхах, невмінням справлятися з труднощами тощо. Яких би зусиль не докладав викладач, які б види діяльності не пропонував такому студенту все це не матиме користі через відсутність мотивації
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у студента, яка згодом стає все більш свідомою. Маючи декілька таких студентів у групі викладачу складно підвищити
ефективність заняття та активність групи, тому що ці студенти також впливають на мікроклімат групи своїм пасивним
відношенням до заняття. Для досягнення ефективності заняття викладачу необхідно спиратися на бажання студентів навчатися. Для цього йому необхідно заохочувати бажання студентів та визнавати їх успіхи публічно. Досвід свідчить, що
такого викладача студенти поважають і цей факт також сприяє ефективності заняття. Гарне ставлення студентів до викладача, їх повага до нього сприяють більш розкутій обстановці на заняттях та бажанню студентів висловлювати свою думку
без остраху. Адже ефективна співпраця зі студентами можлива тільки за умови поваги один до одного коли можливий
вільний обмін думками з різних питань. Це можливо тільки при демократичному стилі спілкування. Вміння студентів
працювати самостійно (робити свої презентації, самостійно читати тексти за тематикою) дозволяють студентам розвивати
впевненість у собі та проявляти свої знання.
Таким чином можна дійти висновку, що для активної роботи студентів на заняттях вони повинні:
– приймати активну участь в дискусіях;
− вміти виражати та відстоювати свою точку зору;
− рецензувати відповіді своїх одногрупників;
− вміти пояснювати матеріал слабким одногрупникам;
− мати мотивацію до навчання та намагатися підвищити свій рівень знань;
− поважати викладача та бути готовими до співпраці з ним;
− вміти працювати самостійно.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У статті розглядається формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних вузів, основні недоліки та протиріччя специфіки викладання іноземної мови у вищій школі, визначення рівнів
компетентності, мета розвитку та шляхи формування практичних комунікативних навичок під час викладання
дисципліни «Англійська мова».
Ключові слова: професійна освіта, міжкультурна інтеграція, професійна іншомовна комунікативна компетентність.

the formation of foreign language professional communicative competence of
medical students, in the process of intercultural integration

The present article analyzes the formation of foreign language professional communicative competence of medical students,
the main shortcomings and contradictions of the specificity of foreign language teaching in higher school, determines the levels of
competence, purpose and ways of formation of practical communication skills while teaching discipline «The English language».
Keywords: professional education, intercultural integration, foreign language professional communicative competence.

развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности студентов медицинских вузов в процессе межкультурной интеграции
В статье рассматривается формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности
студентов медицинских вузов, основные недостатки и противоречия специфики преподавания иностранного языка
в высшей школе, определение уровней компетентности, цель развития и пути формирования практических коммуникативных навыков во время преподавания дисциплины «Английский язык».
Ключевые слова: профессиональное образование, межкультурная интеграция, профессиональная иноязычная
коммуникативная компетентность.

Іноземна мова, будучи обов’язковою, але не провідною дисципліною в немовних вузах повинна, з одного боку, бути
інструментом придбання знань, а з іншого – виконувати через предмет виховну функцію, спрямовану на прищеплення
любові до своєї професії, формування поважного ставлення до інших культур, духовних і моральних цінностей різних народів, формування інтелектуального потенціалу особистості та професійної компетентності майбутнього фахівця.
Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується перманентними змінами в умовах формування
єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу, що обумовлює необхідність перегляду підходів до питань
професійної підготовки студентів.
У даному контексті актуальним стає практичне оволодіння майбутніми фахівцями іноземною мовою не тільки як
мовою міжнародного спілкування, а й як засобами професійно-особистісного розвитку в процесі навчання, що в належній
мірі не реалізується в існуючій практиці викладання дисципліни «Англійська мова».
Завданням нашого дослідження є розкриття змісту та компонентів іншомовної комунікативної компетентності, особливостей її формування у студентів медичних вузів.
Визначення шляхів формування комунікативної компетентності в умовах вузів вимагає змін у системі професійної
освіти. Розгляд специфіки викладання іноземної мови у вищій школі дозволяє виділити ряд найбільш істотних протиріч:
– Між вимогами, що пред’являються у зв’язку з безперервним розвитком медичної науки і розширенням інформаційного простору до рівня підготовки майбутніх фахівців-медиків, і існуючими підходами до навчання іноземним мовам
студентів-медиків;
© А. О. Варданян, 2016

Серія «Філологічна». Випуск 61

177

– Між об’єктивно створюваними вимогами до випускників медичних вузів в аспекті володіння іноземною мовою для
компетентної професійної діяльності і недостатньою методологічної розробленістю методик навчання іноземним мовам в
умовах тимчасової інформаційно-освітнього середовища;
– Між визнанням необхідності формування професійної іншомовної компетентності студентів – майбутніх медиків і
недостатнім використанням викладачами інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища.
Незважаючи на інтерес до даної проблеми, поняття професійної іншомовної комунікативної компетентності до теперішнього часу не має однозначного трактування.
Ю. Солодовнікова, досліджуючи іншомовну комунікативну компетентність як умову вдосконалення професійної підготовки фахівця, стверджує, що іншомовна комунікативна компетентність є комплексним особистісним ресурсом, що
забезпечує можливість ефективної взаємодії, в процесі використання іноземної мови як засобу вирішення професійних
завдань. Іншомовна комунікативна компетентність охоплює лінгвістичну, прагматичну, соціокультурну, стратегічну і
дискурсивну складові, а також знання, уміння і навички з дисципліни «Англійська мова», способи вирішення професійнозначущих завдань у сфері роботи засобами іноземної мови, творчі професійні здібності, професійні цінності, необхідний
рівень мотивації, а також особистісні та професійно-значущі якості, необхідні фахівцеві для успішного здійснення професійних видів діяльності. При цьому Ю. Солодовнікова виділяє в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця
як два окремі компоненти іншомовну комунікативну компетентність і загальну професійну компетентність [7, с. 14].
У деяких працях учених помічаємо ототожнення понять «Формування іншомовної комунікативної компетентності
студентів» та «Професійна компетентність фахівця». Так, А. Насіханова зазначає, що формування іншомовної компетентності є одним із завдань виховання повноцінної мовної особистості в умовах університетської освіти. При цьому
наводиться визначення іншомовної компетентності як результату професійної підготовки, готовності до іншомовної діяльності в різних сферах відповідно до пріоритетів особистості. Іншомовна компетентність не є простою сукупністю
знань, навичок, умінь, однак, як результат навчального процесу, вона відображає взаємодію іншомовних знань, умінь і
ціннісних відносин особистості. Як процес розвитку, іншомовна компетентність відображає зміну становища особистості
багаторівневої освітньої системі [4].
Є. І. Багузіна іншомовну комунікативну компетентність розглядає як «готовність і здатність особистості розуміти і породжувати іншомовні висловлювання та інформацію відповідно до конкретної ситуації, конкретної цільової установкою,
комунікативного наміру і завданнями професійної діяльності» [1, с. 14].
Таким чином, професійна іншомовна комунікативна компетентність це динамічна інтегративна якість особистості,
яка має складну структуру й виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної
компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже,
міжмовну, міжкультурну й міжособистісну комунікацію [2, c. 15]. Це передбачає наявність визначеного обсягу мовних
знань, здатності застосовувати їх у предметній області медицини, що дозволяє не тільки орієнтуватися в спеціальній
медичній літературі, витягувати з неї цінну інформацію, а й використовувати іноземну мову як засіб професійної комунікації. Професійна іншомовна компетентність, по суті, будучи комунікативної, являє собою комплекс мовного та професіонального компонентів. Кожному компоненту відповідає певний обсяг знань і умінь:
– Мовний компонент має на увазі володіння англійською підмовою медицини (англійська для спеціальних цілей ESP:
мовний та мовленнєвий матеріал у професійній сфері, сфері медицини), навичками і вміннями оперувати цим матеріалом
в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі;
– Професійний компонент, що припускає готовність до творчого професійного іншомовного спілкування та професійної діяльності, підрозділяється на соціолінгвістичний (здатність вибирати і використовувати адекватні мовні форми і
засоби в залежності від мети і ситуації професійного спілкування: вміння вести наукову дискусію; виходити зі становища
в умовах дефіциту мовних коштів при отриманні або передачі іншомовної інформації у сфері медицини, готовність до
професійних контактів із зарубіжними колегами-медиками, участь у наукових конференціях і семінарах з проблемам
сучасних методик лікування) і соціокультурний (знання особливостей міжкультурного спілкування носіїв мови, реалій
систем охорони здоров’я та медичної освіти в країнах досліджуваного мови, специфіку взаємин лікаря з пацієнтом; готовність до професійно орієнтованої комунікації іноземною мовою).
Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів включає ряд компонентів: лінгвістичний (знання лексики, фонетики, граматики і відповідні їм уміння), соціолінгвістичний (відображає соціокультурні умови використання
мови) і прагматичний (передбачає реалізацію комунікативної функції, породження мовних актів).
Формування іншомовної комунікативної компетентності дозволяє перейти до уточнення її рівнів у зв’язку з усвідомленням необхідності індивідуального підходу, що враховує схильності, здібності і мотиви студентів, які вивчають
іноземну мову.
Компетентність може проявлятися на наступних рівнях:
– Рівень правильності (здатність використовувати активний лексичний запас в поєднанні з коректним застосуванням
елементарних правил);
– Рівень інтеріоризації (наявність у студента цілісного уявлення щодо висловлюваного);
– Рівень насиченості (широке використання різноманітних мовних засобів);
– Рівень адекватного вибору (впевнене володіння різноманітними мовними засобами);
– Рівень адекватного синтезу (розвиток окремо взятого студента) [3, c. 207].
Адекватні, практико-орієнтовані рівні розвитку компетентності, відображають її структуру:
1. Когнітивний рівень – оволодіння набором професійних і лінгвістичних знань, придбаних в ході вивчення іноземної
мови, з урахуванням вимог програми, щоб спілкуватися іноземною мовою.
2. Операційний рівень – уміння майбутнього фахівця реалізовувати спілкування іноземною мовою в професійній сфері в ході практичного застосування отриманих знань з предмета.
3. Особистісно-професійний рівень – наявність таких професійно-особистісних якостей, як комунікативність, толерантність, здатність до подолання психологічного бар’єру при іншомовному спілкуванні, досвіду професійного іншомовного спілкування, а так само включає мотивацію професійної самоосвіти в ході навчання [6, c. 349].
Необхідним є встановлення взаємозв’язку компетентності з готовністю студента до професійної самоосвіти за рахунок використання інформації іноземною мовою. Цей вид готовності позиціонується як найвищий прояв зазначеної
компетентності [5, с. 61].
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У розумінні готовності студента медика необхідно використовувати інформацію іноземною мовою з метою професійної самоосвіти не тільки як результату (аудиторне заняття), але і як мети професійної підготовки майбутнього фахівця
(самостійна робота).
Основним недоліком існуючих педагогічних основ, як показує практика, є відірваність придбаних знань і умінь по
предмету від практичних виробничих і життєвих реалій. Це може бути пояснено тим, що традиційно в основі вивчення
курсу «Англійська мова» лежать репродуктивний принцип і граматико-перекладний метод навчання, коли заучуються
готові репліки і тексти, тому студенти досить швидко забувають пройдений матеріал, що істотно ускладнює і без того
достатньо непростий процес вивчення та освоєння іноземної мови.
Основна мета заняття повинна бути спрямована на формування практичних навичок, розвиток здатності слідувати
вказівкам, спрямованим на досягнення запланованих результатів. При цьому кожен студент індивідуально визначає свою
міру самостійності. У ході заняття студенти використовують вказівки, що необхідно спостерігати, фіксувати, щоб досягти
результату в певному виді мовної діяльності. Кожен студент індивідуально або в групі вивчає, описує та інтерпретує те,
що він разом з усіма отримує в ході заняття.
Знання з іноземної мови необхідно ілюструвати матеріалом, вживаним в повсякденному житті. Для вивчення правил
знайомлять з прикладами, з яких це правило можна вивести самостійно, без його викладу викладачем. Для розуміння досліджуваного студенти піддають сумніву звід знань, фактів, готових висновків, включають в пошук альтернативні інтерпретації, які вони самостійно формулюють, обґрунтовують і виражають у ході порівняння різних точок зору і залучення
необхідних факторів з професійної практики .
Розвиток комунікативної компетентності на різних рівнях сприяє формуванню як мобільного фахівця у процесі міжкультурної інтеграції, так і мотивації професійної самоосвіти особистості студента. За рахунок використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм занять з іноземної мови (дискусії, ділові ігри, використання комп’ютерних
технологій та ін.) у поєднанні з позааудиторною, клубною роботою можливе формування комунікативної компетентності.
З вищесказаного випливає висновок, що пропоновані нові цілі і завдання дисципліни «Англійська мова» націлені на
розвиток іншомовної комунікативної компетентності у процесі міжкультурної інтеграції та сприяють створенню повноцінного професіонала, готового використовувати інформацію іноземною мовою з метою професійної самоосвіти.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙМАННЯ
У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У статті розглядаються можливості формування соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів, під час
вивчення ними тематичного блоку «Психологічні особливості сприймання», що входить у навчальний курс «Міжкультурна комунікація». Проаналізовано причини виникнення міжкультурних непорозумінь, які пов’язані з культурною детермінованістю сприймання; запропоновано прийоми роботи, які допоможуть студентам усвідомити вплив
рідної культури на особливості сприймання; представлено вид вправ для контролю об’єктивності власного сприймання і дистанціювання від власної культурної суб’єктивності.
Ключові слова: соціокультурна сенсибілізація, соціокультурна компетенція, міжкультурна комунікація, суб’єк
тивність і культурна детермінованість сприймання, методика навчання іноземних мов.
The Role of The Psychological Peculiarities of Perception in Forming Sociocultural
Competence of Prospective Translators
The article examines the possibility of forming sociocultural competence of prospective translators in the process of studying the thematic block «Psychological peculiarities of perception», which constitute Intercultural Communication Course.
Collective life experience of representatives of certain cultures constitute a common culturally-specified base for perception.
Therefore similarities in perception and apprehension inside one culture exist as well as misunderstandings when contacting
with representatives of the other cultures occur. This is the reason for including psychological peculiarities of perception into
the Sociocultural Competence Course. Educational process should be performed in the following directions: creating students’ awareness of psychological peculiarities of perception (the later should be relevant to Intercultural Communication),
improving student’s ability to control their own perception while establishing and maintaining intercultural contacts, and
ability to understand perception peculiarities of a communicator from another culture. To finish the course successfully students are to get familiar with the theory of Intercultural Communication and apply it on practical lessons by doing exercises,
which encourage to reflect an influence of the native culture on the perception of a foreign culture. In the article the following
issues are analyzed the causes of intercultural misunderstandings connected with the cultural determination of perception are
analyzed, techniques designed to make students aware of the influence of a native culture on peculiarities of comprehension
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are suggested, type of exercises for controlling objectivity of one‘s own perception and distancing from one‘s own cultural
subjectivity are presented.
Key words: sociocultural sensitizing, sociocultural competence, intercultural communication, subjectivity and cultural
determination of perception, method of foreign language teaching.
Роль психологических особенностей восприятия в формировании социокультурной компетентности будущих переводчиков
В статье рассматриваются возможности формирования социокультурной компетенции будущих переводчиков во время изучения ими тематического блока «Психологические особенности восприятия», входящего в состав
учебного курса «Межкультурная коммуникация». Нами проанализированы причины возникновения межкультурных
недоразумений, которые связаны с культурной детерминированностью восприятия; предложены приемы работы,
которые помогут студентам осознать влияние родной культуры на особенности восприятия; представлены виды
упражнений для контроля объективности собственного восприятия и дистанцирования от собственной культурной субъективности.
Ключевые слова: социокультурная сенсибилизация, социокультурная компетенция, межкультурная коммуникация, субъективность и культурная детерминированность сознания, методика преподавания иностранных языков.

Формування у тих, хто вивчає іноземну мову (ІМ), соціокультурної компетентності (СКК) як здатності орієнтуватися в
іноземних культурах (ІК), адекватно діяти у ситуаціях міжкультурного спілкування і/або виконувати функції посередника
у міжкультурній комунікації (МКК) традиційно перебуває у полі зору фахівців з методики викладання ІМ.
Однією з методик, яка дозволяє ефективно формувати СКК є методика соціокультурної сенсибілізації (СКС). Вона полягає в усвідомленні студентами впливу культури на сприймання людиною світу, мову і спілкування та у розвитку їхньої
чутливості до форм вияву соціокультурних явищ у мові і комунікації [2, с. 73–83].
Методика СКС знайшла своє втілення у курсі «Міжкультурна комунікація», який читається на завершальному етапі
підготовки майбутніх перекладачів на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка». Цей курс можна легко адаптувати для студентів будь-яких спеціальностей, пов’язаних з ІМ, тому наукові розвідки щодо підходів у викладанні цього предмету є актуальним завданням для методики навчання ІМ. Метою цієї статті
є – розглянути можливості формування СКК студентів під час вивчення тематичного блоку «Психологічні особливості
сприймання і МКК». Дослідження поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати психологічні
особливості людського сприймання, які впливають на МКК; розглянути причини виникнення міжкультурних непорозумінь, які пов’язані з культурною детермінованістю сприймання; запропонувати прийоми роботи, які допоможуть студентам усвідомити вплив рідної культури на сприйняття ІК; представити вид вправ для контролю об’єктивності власного
сприймання і дистанціювання від власної культурної суб’єктивності.
Отже, об’єктом нашого дослідження є процес навчання студентів іншомовної МКК, а предметом – формування їхньої
СКК шляхом використання прийомів роботи, що допомагають усвідомити психологічну природу сприймання і контролювати власне сприймання під час контактів з ІК.
Метою викладання дисципліни «Міжкультурна комунікація» є : підготовка студентів до ефективних контактів і посередництва у МКК. Завданнями вивчення дисципліни є: практичні: ознайомити студентів з теоретичними засадами
МКК, навчити інтерпретувати різноманітні види комунікативної поведінки та застосовувати отримані знання в ситуаціях
міжкультурних контактів; освітні: розвивати СКС студентів до взаємодії культур під час МКК; професійні: формувати у
студентів професійно зорієнтовану СКК, яка допоможе орієнтуватись і комунікувати у будь-якій ІК.
Один із розділів курсу носить назву «Особливості сприймання людиною навколишнього світу, рідної та ІК.» Ідея
розглядати особливості сприймання у курсі МКК не є новою і вже використовувалась у навчальних виданнях з МКК
німецьких фахівців [4, 5, 6], але ми розвинули її та адаптували до методики СКС і специфіки нашого навчального курсу.
В подальшому коротко зупинемось на тих особливостях сприймання, які релевантні для тематики і проблематики
курсу «Міжкультурна комунікація».
Сприйняття́, сприйма́ння – пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у
сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття. Важливими психологічними властивостями сприймання є –
вибірковість, суб’єктивність, активний характер, осмисленість, залежність від попереднього досвіду особистості [1, с. 84–88].
Говорячи про вибірковість сприймання, маємо на увазі, що із великої кількості якостей предмета чи явища, які можуть
бути сприйнятими нашими органими чуття, людина може сприйняти одночасно лише якусь частину. Звідси випливає теза
про суб’єктивність сприймання та його залежність від попепеднього досвіду: різні суб’єкти сприйматимуть один і тож
же об’єкт по-різному, в залежності від досвіду, знань, потреб, інтересів, установок, спрямованості. Активність і осмислененість сприймання проявляються у тому, що, сприймаючи, ми стараємось надати предмету чи явищу якийсь смисл,
класифікуємо за ознаками, що полегшує нам процес орієнтування у навколишньому світі.
Отже, сприймання не зводиться до простої сукупності відчуттів, а складає якісно нову ступінь чуттєвого пізнання дійсності. Воно доповнюється і опосередковується наявними в особистості знаннями, її минулим досвідом, і цей досвід є не лише
індивідуальний, а й, у значній мірі, спільним, специфічним для цієї культури, досвідом. Його культурна специфіка проявилась
тому, що схожі предмети і явища протягом дуже тривалого часу відігравали різну роль у житті різних національних культур.
Цей спільний життєвий досвід представників певної культури умовно складається з концептів (уявлень), які людина
засвоює у процесі своєї соціалізації, і використання яких пришвидшує процес сприймання. У свою чергу ці концепти
становлять своєрідну спільну культуроспецифічну базу для сприймання, тобто зумовлюють подібності у сприйманні та
осмисленні сприйнятого у межах культури [4, с. 41–46]. . Водночас колективний життєвий досвід представників культури
є передумовою для виникнення непорозумінь у контакті з ІК.
Саме з цих причин під час вивчення курсу МКК слід обов’язково зупинитись на природі сприймання, а її розуміння
дозволить студентам критично ставитись до об’єктивності власного сприймання, спробувати осмислити сприйняте з позицій ІК (змінити перспективу у погляді на ІК).
Пояснивши, чому теми, пов’язані з особливостями людського сприймання, повинні стати складовою курсу МКК,
сформулюємо завдання, які слід вирішити викладачеві для забезпечення успішного оволодіння студентами цією частиною курсу:
• інформувати студентів про природу сприймання, про механізм психологізації інтерпретації,
• допомогти їм усвідомити вплив сприймання на ставлення до ІК та перебіг МКК,
• навчити студентів піддавати рефлексії процес власного сприймання.
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Ці завдання вирішуються комплексно: за допомогою лекцій та практичних занять. У рамках лекційного курсу ми
зупиняємось на теоретичних питаннях, які безпосередньо пов’язані із природою та особливостями сприймання ІК: «Психологічні особливості сприймання. Колективний життєвий досвід нації як спільна культурноспецифічна база для сприймання», «Поняття «рідного» та «чужого» у контактах з іноземними культурами. Причини виникнення стереотипів та їхні
функції у процесі вивчення іноземної культури та міжкультурної комунікації», «Психологізація інтерпретації та її вплив
на негативний перебіг міжкультурного спілкування».
Основна теоретична інформація, яка подається на цих лекціях, стосуються соціокультурних особливостей сприймання
і спілкування загалом, без огляду на конкретні культури, але для унаочнення ми наводимо багато прикладів, що ілюструють контакти представників різних культур.[3, с. 55–56]
Проте засвоєння студентами інформації з теорії сприймання і МКК, ще не гарантує їм успіху у реальному спілкуванні.
Без вправляння в застосуванні цих знань у ситуаціях міжкультурного спілкування неможливо оволодіти вміннями, а без
вмінь неможливо сформувати СКК. Тому у процесі навчання значно більшу увагу ніж теорії ми приділяємо вправам/практичним завданням, які дозволяють студентам, на основі навчального екперименту над самим собою, прийти до висновків,
які б підтверджували інформацію про соціокультурні особливості сприймання.
Розглянемо на прикладах можливість перенесення теоретичних знань про природу сприймання на конкретні ситуації
контакту студентів з ІК, які симулюються на практичних заняттях за допомогою автентичних навчальних матеріалів. Для
цього представимо види вправ для розвитку сенсибілізації до механізму сприймання рідної та ІК:
Вид вправи
Мета
1. Аналіз власних спонтанних коментарів до фотографії/
картини/тексту
Усвідомлення специфіки механізму сприймання дійсності,
яке супроводжується процесами інтерпретації та оцінки
2. Порівняння опису і розповіді, зроблених студентами до
фотографії/ картини/тексту
3. Опис особи чи ситуації на фото і співставлення результатів сприймання із авторським текстом-коментарем до
фотографії.
(Фотографії з німецькомовних країн)

Усвідомлення впливу на сприймання іншокультурної
дійсності, символів, образів, стандартів поведінки рідної
культури

4. Свідоме розмежування при описі фотографії етапів
сприймання, інтерпретації та оцінки

Розвиток уміння контролювати процес сприймання іншокультурної дійсності завдяки свідомому розмежуванню
етапів власне сприймання, інтерпретації та оцінки

5. Опис особи чи ситуації на фотографії із провокуючим
коментарем викладача

Усвідомлення можливості маніпулювати сприйманням;
впливу стереотипів, що побутують у рідній культурі, на
сприймання ІК; можливості використання відповідних
мовних засобів для вираження обережності і невпевненості
щодо сприйнятої інформації

Зміна перспективи сприймання, що допомагає зважати на
6. Зміна соціокультурної перспективи при передачі почутого
фактори, які можуть бути важливими з точки зору представчи прочитаного повідомлення
ників іноземної культури

Невід’ємним елементом таких вправ є процес рефлексії власного сприймання іншокультурних явищ [2, с. 85]. Рефлексія дозволяє студентам дистанціюватись у сприйманні від рідної культури, і спробувати неупереджено сприйняти ІК, або
навіть спробувати сприйняти і осмислити певне явище з перспективи представників ІК.
Наведемо приклад вправи з СКС (вправа 3 у таблиці)
Мета вправи: усвідомлення впливу на сприймання іншокультурної дійсності символів, образів, моделей рідної культури.
Завдання (крок 1): Опишіть особу на фотографії Якою Ви її вважаєте?
Види навчальної взаємодії: у малих групах, студенти створюють спільні для групи словесні портрети осіб на фотографіях.
Контроль: Кожна з груп зачитує свій портрет.
Завдання (крок 2): Порівняйте Ваші портрети із авторськими коментарями до них.
Види навчальної взаємодії: всі разом у одній групі. Викладач, зачитує коментарі представників німецькомовних культур до фотографій, студенти вказують на відмінності, які вони помітили.
Рефлексія: 1. Чому відрізняються створені Вами словесні портрети осіб на фото і коментарі авторів фотографій з
ФРН? 2. Які фактори вплинули на процес Вашого сприймання? 3. Чому жести, міміка, зовнішній вигляд людини означають різне у різних культурах?
У процесі виконання вправ, які дозволяють експериментальний шляхом відчути вплив рідної культури на сприймання
ІК, доцільно запропонувати студентам сформулювати самим стратегії для об’єктивного сприймання ІК напр.: постійного контролю власного сприймання, спостереження за реакцією представника ІК на зроблене нами повідомлення; дистанціювання від власної ролі і спроба увійти у роль партнера, щоб зрозуміти особливості його сприймання. (Під стратегіями
розуміємо моделі поведінки, які обираються особою для успішного виконання поставленого завдання.)
Отже, психологічні обливості сприймання повинні стати тематичною складовою курсу МКК, метою якого є формування СКК. Робота зі студентами повинна вестись у напрямках: усвідомлення психологічних особливостей сприймання,
які релевантні для МКК, формування вміння контролювати власне сприймання під час міжкультурних контактів та вміння
зрозуміти особливості сприймання іншокультурного партера. Для успішного засвоєння курсу студентам потрібно оволодіти певними знаннями з теорії МКК та застосовувати їх на практичних заняттях, виконуючи вправи, які спонукають до
рефлексії впливу рідної культури на сприймання ІК.
Метою наших наступних досліджень стане наукове спостереження за ефективністю курсу МКК та його вдосконалення.
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ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СКЛАДУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Мета статті – проаналізувати і узагальнити характер складу, його структурну зміну, яка залежить від комунікативної ситуації і взаємозалежності структури і просодичних факторів, таких як наголос, інтонація, швидкість
вимови. Ця стаття є актуальною у зв’язку з необхідністю систематизації результатів досліджень фоностилістичних наслідків зміни структури складу. Результати цього аналізу можуть бути пропоновані на розгляд і вивчення під
час лекцій та семінарів з фоностилістики.
Ключові слова: склад, складоподіл, структура складу, лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, просодичні
фактори, наголос, інтонація, швидкість вимови, варіативність складоподілу, фоностилістичні наслідки, фоностилістичні характеристики, просодичні характеристики, комунікативна ситуація.
Phonostylistic particular features of the realisation of syllable in French
The purpose of this article – to analyze and summarize the nature of the syllable, its structural variability, which depends on the communicative situation and the interdependence of structure and prosodic factors such as stress, intonation,
pronunciation speed. This article is relevant due to the need to systematize the results of research on phonemic and prosodic
levels and in Phonostylistics. Among all prosodic units, the most attention was paid to the syllable as a prosodic unit by the
phonologists. At the same time, the goal of this article is not to give preference to a particular theory, and show the role of both
linguistic and extralinguistic factors that affect the structure of the syllable. The results of this analysis can serve as a basis for
further, more detailed study of the phonostylistic effects of the variability of the syllabication and be offered for consideration
and study during lectures and seminars on Phonostylistics. During the practical and theoretical phonetics classes should take
into account the realization of the structure depending on the communicative situation, the syllabication characterizes the
transition from one style to another segment due phonostylistic and prosodic characteristics. The number and the structure of
syllables varies depending on the speed of the pronunciation and the style of the spoken text.
key words: a syllable, the syllabication, the structure of the syllable, linguistic and extralinguistic factors, prosodic factors, the stress, the intonation, the speed of the pronunciation, the variability of the syllabication, the phonostylistic effects,
phonostylistic characteristics, prosodic characteristics, the communicative situation.
Фоностилистические особенности реализации слога во французском языке
Цель статьи – проанализировать и обобщить характер слога, его структурное изменение, которое зависит
от коммуникативной ситуации и взаимозависимости структуры и просодических факторов, таких как ударение,
интонация, скорость произношения. Данная статья является актуальной в связи с необходимостью систематизации результатов исследований фоностилистических последствий изменения структуры слога. Результаты этого
анализа могут быть предложены на рассмотрение и изучение во время лекций и семинаров по фоностилистике.
Ключевые слова: слог, слогоделение, структура слога, лингвистические и экстралингвистические факторы,
просодические факторы, ударение, интонация, скорость произношения, вариативность слогоделения фоностилистические последствия фоностилистические характеристики, просодические характеристики, коммуникативная
ситуация.

Мета статті – проаналізувати та узагальнити природу складу, його структурну варіативність, яка залежить від комунікативної ситуації, а також взаємозалежність складу і таких просодичних факторів, як наголос, інтонація, швидкість
вимови. На нашу думку актуальність такого аналізу обумовлена необхідністю систематизувати результати досліджень
у зазначених розділах фонетики, оскільки склад є об’єктом багатьох досліджень як на фонематичному та просодичному
рівнях, так і фоностилістики. Протягом останніх десятиліть, з усіх просодичних одиниць, вивченню складу було приділено найбільше уваги, ніж іншим просодичним одиницям з боку фонологів. У той же час, наша мета полягає не в тому,
щоб надати перевагу певній теорії, а показати роль як лінгвістичних, так і екстралінгвістичних факторів, що впливають на
структуру складу. Результати такого аналізу можуть слугувати базою для подальшого, більш детального вивчення фоностилістичних наслідків варіативності складоподілу, а також бути пропоновані для розгляду та вивчення під час лекційних
і семінарських занять з фоностилістики.
Фонетика, слугуючи базою для методів викладання читання, письма та аудіювання, відіграє значну роль у викладанні
іноземних мов, що стверджує професор Л. В. Щерба. У своїх працях він висловлює думку, що вивчити іноземну мову
означає набути нову систему артикуляційних та ритміко-інтонаційних навичок [10, с. 11–20].
Під час занять з практичної та теоретичної фонетики необхідно враховувати, що відхилення від норми наголошення
складів можуть провокувати невиразність складу або його згладжування як ненаголошеного у мовному потоці, що, у свою
чергу, створює нейтралізацію голосних у ненаголошених складах. Такі відхилення у реалізації наголосу стає перешкодою
у розумінні висловлювання: Je vais acheter le Figaro може стати Je vais acheter le frigo. Порушення силабічного ритму у
середині смислової групи або інтонаційна зміна на певному складі створює дискомфорт у слухача, але необов’язково заважають розумінню висловлювання [1, с. 87].
Поняття складу є одним із базових понять у фонетиці. Під час вивчення іноземної мови склад є основою як для опрацювання ритму, акцентуації, мелодичного руху, що поступово піднімається та спускається, так і для правил вимови. Різні теорії
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визначають склад згідно з принципами, що лежать в їх основі. Багато лінгвістів і фонетистів дискутували навколо проблеми
складоподілу: Ф. де Сосюр, О. Єсперсен, П. Пасі, М. Грамон, П. Фуше, П. Делятр, Б. Мальмберг, Ф. Картон [2], [4], [5], [6], [7].
Склад сприймається інтуїтивно франкофонами відносно легко під час говоріння. Отже, кожний франкофон погодиться, що слово maison містить два склади, ascenseur – три склади і, abracadabra – п’ять складів. Він також зможе зробити
складоподіл цих слів: mai-son, a-scen-seur, a-bra-ca-da-bra.
Втім, з наукової точки зору, складність визначення складу та його сприйняття залежить від того факту, що він не представляє жодної фізичної константи. Отже, силабічні структури можуть значно змінюватися в залежності від мови, і навіть
в лоні однієї мови. Наприклад, французькі слова à, pas, art, strict, dextre є односкладовими, хоча структурно – досить
різними. Таким чином, склад втілюється в різні форми, і проблема полягає в тому, яким чином визначити склад, беручи
до уваги його різні втілення.
У французькій сучасній мові ізольовані слова можуть бути класифіковані за 16-ма силабічними структурами. Характер дистрибуції різних типів складів в ізольованих словах свідчить про те, що існує тенденція до зменшення кількості
приголосних експлозивній і імплозивній частинах складу. Це пояснює той факт, що структури, навантажені приголосними VCCC, CVCCC, CCVCCC, CVCCCC, CCCV не вживаються в словах, які містять більше одного складу [9, с. 57–58].
Поль Пасі зазначав, що у французькому мовному потоці превалюють відкриті склади, тобто такі, що закінчуються
фонетично на голосний звук:
Si-je-ne-le-pas-re-gar-dé-c’est-à-cause-de-Jean [2, с. 96–97].
Велика кількість відкритих складів надає французькій мові ознаку звучності. З фізіологічної точки зору, склад, що закінчується відкритою ротовою порожниною, налаштовує більш легко на подальшу вимову мовленнєвого потоку, ніж коли
канал проходження закритий приголосною. Французька мова, як і інші романські мови, з такої точки зору, є «співучою»
мовою у порівнянні з мовами, що закінчуються приголосною. Для пояснення явища складоподілу вживається термін
«cтик» («joncture» або «joincture») [3, с. 190].
– Під час занять з практичної та теоретичної фонетики, слід враховувати як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні фактори,
які впливають на структурну зміну складу, що призводить, у свою чергу, ритмічну зміну. Складоподіл характеризує перехід
від одного стилю до іншого завдяки сегментним і просодичним фоностилістичним ознакам. Кількість і структура складів
змінюється в залежності від швидкості вимови і стилю тексту, що промовляється. У французькому фамільярному стилі випадіння голосних, особливо [ə] – випадного, призводить до накопичення приголосних в експлозивній частині складу та зміні
ритмічного малюнку:
Je viens de Clichy – Jvieɛns – tkli –chi, ce type-là –ctip – la, tu sais –tsais. Отже, за наведеними прикладами ми бачимо, що
у розмовному стилі збільшується кількість закритих складів: Il se dit – [ils –′di], que tu te payes – [ktyt –′pɛj]. За дослідженнями П. Делятра в певній кількості висловлювань було вжито 54,9% структур CV, тоді як структур CVC – 17,1%, 14,2%
структур ССV та 1,9% – VC [2, с. 97].
Як зазначає П.Леон «будь-який текст, що промовляється, містить значення, які виходять за рамки того значення, що
безпосередньо сповіщає слово і синтаксис» [3, с. 5]. Слухаючи спонтанне мовлення, досить часто можна визначити не
тільки вік, стать, настрій того, який говорить, але і його соціальне походження, і належність до певної місцевості. З усіх
складових мовлення, не тільки просодія, але й складоподіл відіграє значну ідентифікаційну роль. Склад є мінімальною
просодичною одиницею, яка виділяється на синтагматичному плані і грає важливу роль у фоностилістичній демаркації.
У ритмічній та темпоральній системах, склад, будучи мінімальною просодичною одиницею, сприяє формуванню певної
ритмічної та темпоральної схеми, що властиво відповідному фонетичному стилю. Погляди на поняття фонетичного стилю, яке потребує окремого вивчення, змінювалось і розвивалось протягом розвитку лінгвістики в рамках стилістики. У
20-х роках XX століття Н.Трубецькoй виділив предмет вивчення фоностилістики [10, с. 29]. У сучасній французькій мові
розрізняють три стилі: високий, середній, розмовний. Отже, існують пертинантні ознаки, які лежать в основі цього поділу.
З іншого боку, виділення стилю в чистому вигляді, є досить складною задачею, оскільки театральні п’єси, які прийнято
відносити до високого стилю, відбивають реалії розмовного стилю мови, і, таким чином, набувають ознаки розмовного
стилю: «Poil de Carotte: — Par précaution, j(e) vais enfermer l(e) chien qu’i(l) dorme. De cette façon m(on)sieur Lepic ne peut
pas m’oublier car i(l) n(e) peut pas aller à la chasse sans l(e) chien, et l(e) chien peut pas aller sans moi. (Annette paraît). Et ! Vous
d(e)mandez, mad(e)moiselle?» [15, p. 32].
Для визначення стилю необхідно враховувати такі ознаки як випадіння та реалізація [ə] – випадного, що сприяє формуванню
певного ритмічної схеми; довгота складу; реалізація зв’язувань або її відсутність, що обумовлює відкритість/закритість звуку.
У поетичному стилі важливо враховувати такі правила вживання ə-випадного: 1) [ə] – випадне не вимовляється перед
голосною і в кінцевій позиції; 2) [ə] – випадне вимовляється завжди в усіх інших складах в середині синтагми.
«Au moment que je parl(e), ah! mortelle pensé(e)
Ils bravent la fureur d’un(e) amant(e) insensé(e)» [14, p. 58].
Офіційні доповіді відрізняються фоностилістчними ознаками з відтінком характерної риси мовлення конкретного політичного діяча. Так, наприклад, щодо вживання [ə] – випадного у доповідях де Голя особливою рисою є не частота вжитого [ə] – випадного, але її дистрибуція. Де Голь вимовляв [ə] – випадне на початку слова. У наш час завдяки тенденції
вживання [ə] – випадного на початку слова, можна і не помітити такої фоностилістичної ознаки. Довгота складу також
сприяє фоностилістичній варіативності. Завдяки великої кількості логічних акцентуацій, довгота складів збільшується: Au
(23сs) nom (39cs) de (19cs) la (12cs) France (43cs) [3, с. 167].
Так, Ле Пен, за дослідженнями Д. Дуеза, втричі збільшує довготу голосного наголошеного складу перед паузою. Ж. Помпіду така голосна подовжувалася вдвічі [2, с. 100].
Промова Ніколя Саркозі після президентських виборів 6 травня 2007 року відрізняється на рівні складу такими ознаками:
[ə] – випадне реалізується або випадає в залежності від оточення і позиції в слові, але наряду з випадками реалізації в оточенні,
що їй не сприяє, є випадіння в оточенні трьох приголосних, для порівняння: «je serai le Président»; «que je parlerai pour chacun
d’entr(e) eux»; «le peuple français s’est exprimé»; «je l(e) ferai avec tous les Français»;» mais je les conjure d’entendre la voix
des peuples qui veulent êtr(e) protégés»; «qui perçoivent l’Union Européenne non comme un(e) protection mais comme le cheval
de Troie de toutes les menaces que portent en elles les transformations du monde» [12].
Реалізується велика кількість логічних наголосів, що пояснюється переконаністю доповідача в значимості тих ідей, які
він хоче донести публіці. В таких складах, позначених подвійним наголосом ′′, голосний сприймаються значно довшими
порівняно з ненаголошеними; голосні у кінцевій позиції синтагми (дихальної групи) також довші, ніж голосні у ненаголошених складах. Голосні під тонічним наголосом, позначеним ′, у ритмічних групах, що знаходяться всередині синтагми,
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навіть і не в позиції ритмічної довготи, теж реалізовані доповідачем подовженими. Голосні, які знаходяться під фразовим
наголосом сприймаються значно довшими. Синтагми (дихальні групи) відрізняються досить великою кількістю складів,
тоді як ритмічні групи містять від 3 до 5 складів. Остання фраза відрізняється силабічною вимовою, чотири слова в кінці
фрази вимовляються доповідачем з логічним наголосом. Темп доповіді досить повільний. Щодо інтонації, то в такий
емоційний момент вона не представляє суттєвих відхилень від нормативної схеми. У цьому випадку більш значну роль у
передачі змісту доповіді відіграють такі просодичні фактори як акцентуація, подовжена вимова голосних, паузи, темп: «Je
veux lan′cer un a′ppel à nos a′mis Améri′cains| pour leur ′dire qu’ils peuvent comp′ter sur notre am′itié| qui s’est for′gée dans les
tragé′dies de l’his′toire| que nous avons affron′tées en′semble.|| Je veux leur ′dire que la ′France sera tou′jours à leurs cô′tés quand
ils auront be′soin ′d’elle.|| Mais je veux leur ′dire au′ssi| que l’ami′tié| c’est accep′ter que ses amis| puissent pen′ser différe′mment,
| et qu’une ′′grande na′tion| comme les Etats-U′nis| a le de′voir| de ne pas faire obs′tacle à la ′lutte contre le réchau′ff(e)ment
clima′tique, | mais au con′traire de ′prendre la ′tête de ce com′bat| parc(e) que ′ce qui est en ′jeu| c’est le ′sort de l’humanité ′′ tout
entière. || La ′France fera de ′′ce combat ′′son ′′premier ′′combat.» || [12]
У промові перед депутатами обох палат парламенту та членами уряду Франції у Версалі з приводу терористичного
акту у Парижі 13 листопада 2016 року Ф.Оланд дотримується нормам високого стилю на рівні складу: [ə] – випадне реалізується в усіх позиціях, обумовлених оточенням та стилем, певною кількістю логічного наголосу, силабічною вимовою
деяких слів, подовженими паузами між синтагмами, емфатичними паузами-протиставленнями між ритмічними групами
в середині синтагми, логічним та емфатичним наголосом, емфатичним подовженням голосної під наголосом: « «Monsieur
le Président du Con′grès,|| «Monsieur le Président du Sé′nat,|| «Monsieur le Premier mi′nistre,|| «Mesdames et «messieurs les
membres du gouverne′ment,|| Mesdames et messieurs les parlemen′taires,|| la ′France est en ′guerre.|| Les ′actes co-′mmis vendredi
′soir à Pa-′ri:s et près du Stade de ′France,|| «sont des ′actes de ′guerre.|| Ils ont «f:ait au ′moins «129 ′morts et de «nombreux
ble′ssés.|| Ils «cons-ti-′tuent = une agre′ssion «contre notre ′pays,|| «contre ses va′leurs,|| «contre sa jeu′nesse,|| «contre son mode
de ′vie.|| Ils «sont le ′fait = d’une armée djiha′diste,|| le groupe Da′ech|| qui nous ′combat || parce que la ′France est un ′pays de
liber′té,|| parce que nous sommes la «pa′trie des Droits de ′l’Homme.|| [13]
Фоностилістичною ознакою снобіського мовлення є контрастна варіативність довготи складів. Так, персонаж Катрін,
зіграний Сільві Жолі, починає швидко фразу і закінчує її з перебільшенням уповільненого темпу: «...qui (5) ra (7) conte (10)
son (12) his (23 )toire...(63сs)» [2, с. 98].
Фоностиль спортивного радіорепортажу, який також може відрізнятися суттєвою розбіжністю силабічної довготи,
відрізняється від стилю снобів тим, що силабічна довгота коментарів залежить від зміни темпу гри, тоді як у снобів – індивідуальна мотивація [3, с. 165]. П. Бхат і П. Леон розрізнюють три радіостилі у французькій мові Канади: спортивний
репортаж, презентація концерту, презентація новин [3, с. 164].
Отже, із наведеного вище, можна зазначити, що взаємозалежність силабічних змін і фоностилю – очевидна. Такі зміни в
складі як зміна довготи, реалізація або редукція [ə] – випадного, реалізація зв’язувань, що впливає на відкритість/закритість
складу, обумовлені стилем мовлення. Але розподіл фонетичних стилів за певними пертинантними ознаками – досить умовний,
оскільки необхідно враховувати індивідуальні, соціальні, регіональні, діалектні особливості тих, хто промовляє той чи інший
текст. Для ритмічної моделі французької мови характерна ізохронія, тобто рівність складів. На рівні наголошеної одиниці довгота наголошеного складу перевищує довготу ненаголошених складів, які мають тенденцію до ізохронії. На рівні фрази довгота
наголошеного фінального складу вдвічі перевищує довготу інших, включаючи наголошені склади в середині фрази: «Et comme
je n’avais avec moi ni mécani′cien, ni passa′ger,| je me préparai à essa′yer de réu′ssir tout ′seul,| une répara′tion diffi′cile»|| [16, p. 8].
Отже, склад, будучи мінімальною просодичною одиницею, так би мовити, ядром формування ритму, сприяє реалізації
трьох важливих функцій ритму, що сприяють оформленню мовного потоку у висловлювання, а саме – демаркаційної,
контрастивної, організаційної.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВСТУПНИХ ВИМОГ УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЦЬКОМОВНОГО АРЕАЛУ
ЄВРОПИ ЩОДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
У статті описуються і класифікуються вступні умови з німецької мови університетів німецькомовного ареалу
Європи і демонструється необхідність пристосовувати навчальні результати з іноземної мови в українських вишах
до вимог спільного європейського освітнього простору.
Ключові слова: німецька мова, вища освіта, Європа, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Болонський процес, вступні
вимоги.
Classification of Admission Requirements to German Language Proficiency in Universities of the German-Speaking Area in Europ
The article deals with admission requirements to German language proficiency of the top universities in the German
speaking area in Europe. A variety of German language competence certification tests, accepted in the best German-speaking
universities in Switzerland, Germany and Austria have been described and classified, TestDAF has been spotted as the most
suitable orientation point for the Ukrainian higher education to adjust language learning outcomes to the CEFR requirements
of the сommon European educational space in the framework of the Bologna process.
Key words: German language, higher education, Europe, Germany, Austria, Switzerland, Bologna process, admission
requirements.
Классификация вступительных требований университетов немецкоязычного
ареала Европы к уроню владения немецким языком
В статье описываются и классифицируются вступительные требования по немецкому языку университетов немецкоязычного ареала Европы и демонстрируется необходимость приспособления учебных результатов по
иностранным языкам в украинских вузах к требованиям общеевропейского образовательного пространства.
Ключевые слова: немецкий язык, высшее образование, Европа, Германия, Австрия, Швейцария, Болонский процесс, вступительные требования.

З переходом на єдиний європейський освітній стандарт, прийнятий в 1999 році в Болоньї на конференції міністрів освіти
29 країн [1, c. 341], у Європі посилилися тенденції до уніфікації критеріїв і вимог у сфері вищої освіти, що справді сприяє
підвищенню мобільності студентів і дає їм нову ступінь свободи у реалізації свого інтелектуального потенціалу. Чим швидше
і якісніше вища освіта України пристосується до цих єдиних умов, тим успішнішим буде процес її європейської інтеграції,
вище попит на надання освітніх послуг і міжнародне визнання. Мультилінгвальність кожного громадянина, тобто володіння,
окрім рідної, ще кількома європейськими іноземними мовами, є одним з наріжних каменів стратегії розвитку Європейського
Союзу. Щоб забезпечити відповідність українських університетів цим амбіційним запитам, стратегам вітчизняної вищої освіти
та викладачам іноземних мов у вищих навчальних закладах слід ретельно вивчати і втілювати у навчальному процесі вимоги
кращих європейських університетів щодо володіння іноземною мовою.
Питання реформування вищої освіти у німецькомовному просторі викликають справедливу зацікавленість дослідників, їх
вивчали, зокрема, Н. Воробйов, О. Ігнатова, В. Зубенко, Н. Кузьменко, О. Маковоз, Л. Можаєва, О. Носова та ін.
Завдання статті полягає у вивченні та класифікації актуальних вимог провідних європейських університетів німецькомовного ареалу щодо володіння вступниками бакалаврату і магістратури німецькою мовою як одного з основних критеріїв їх
здатності до навчання, виходячи з умов вступних кампаній 2015/2016 та 2016/2017 навчальних років. Ця інформація може бути
покладена в основу адаптування навчальних програм і процесів з німецької мови до європейських критеріїв оцінювання знань
з метою значного підвищення ефективності навчання і його привабливості для студентів українських вишів.
Cтандартизовані вимоги до рівнів володіння іншомовними комунікативними компетенціями сформульовані у положенні
Ради Європи «Загальноєвропейські референційні рамки володіння іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка» [3], або
cкорочено CEFR. Плодом 15-річних напрацювань учасників проекту стало створення стандартної термінології і системи одиниць, в рамках яких рівень володіння комунікативними компетенціями можна описати в однакових категоріях незалежно від
особливостей мови, освітнього контексту і методики викладання. Слід наголосити, що ця система стандартизації виходить не з
парадигмальних мовних структур (лексика, граматика, фонетика тощо), а саме з комунікативних знань, умінь і навичок мовця,
його здатності виконувати когнітивну діяльність, вступати в успішну, соціально і культурно адекватну комунікативну інтеракцію іноземною мовою та досягати поставлених прагматичних цілей в іншомовному середовищі [2].
Для даного дослідження ми намагалися відібрати кращі університети німецькомовного ареалу, керуючись об’єктивними
критеріями – незалежними світовими рейтингами університетів, а саме: 1) Рейтинг «Топ 100 світових університетів 2015/16»
за версією «The Telegraph» [6] і рейтингом світового спеціаліста з інформації у сфері вищої освіти, постачальника інформаційних послуг для Thomson Reuters – компанії Quacquarelli Symonds «Світовий рейтинг університетів 2015/16» [4].
За рейтингом «Топ 100» у першу двадцятку увійшли лише американські і британські університети за винятком Швейцарського федерального інституту технологій, Цюріх (ETH Zürich) − 9-е місце. Університети Німеччини з’являються у рейтингу
починаючи з 29-го місця, яке посів Людвіг-Максиміліан-Університет Мюнхен, далі слідують Гейдельберзький університет
(37), Берлінський університет ім. Гумбольдта (49), Мюнхенський технічний університет (53), Берлінський вільний університет
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(72), університет Тюбінген (78), Фрайбурзький (84) Боннський (94) і Геттингенський (99) університети. Австрійські університети не увійшли до першої сотні взагалі.
За версією QS у першій сотні опинилися німецькі університети ТУ Мюнхен (60), Гейдельберзький університет (66), ЛМУ
Мюнхен (75) і Інститут технологій Карлсруе (93). Німецькомовна Швейцарія представлена у рейтингу Швейцарським федеральним інститутом технологій ETH Zürich (9) і Цюріхським університетом (85). Австрійські університети у першу сотню не
потрапили і тут, хоча компанія відмічає їхню привабливість для студентів.
Аналіз вступних вимог до володіння німецькою мовою зазначених найрейтинговіших університетів Німеччини і Швейцарії показав, що вступники, які володіють німецькою мовою на рівні В2, мають шанс бути допущеними до навчання лише після
успішного складання вступного іспиту DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) з оцінкою щонайменше 2 або
3. Cтандартний пороговий рівень, який дозволяє вступити до цих університетів без мовного екзамену на основі сертифікатів
зовнішнього тестування, відповідає рівню С1 за іспитами TestDAF, DSH, DSD, ZOP, KDS, GDS, для Мюнхенських вишів також DSP, a Goethe-Zertifikat приймається здебільшого без зауважень лише на рівні С2, що свідчить про деяку невідповідність
Goethe-Zertifikat С1 стандартам CEFR. Найвимогливішими у цьому переліку є німецькі університети. Обидва цюріхські виші
бльш лояльно підходять до мовних втмог: вони готові за певних умов приймати Goethe-Zertifikat С1 і мають дещо ширший
перелік сертифікатів включно з ÖSD C1 з мінімальною оцінкою «добре» в усіх розділах. Рівень B2 характеризує самостійне
вживання мови на рівні вище середнього, рівень С1 – впевнене компетентне вживання мови і рівень С2 – компетентне вживання мови досвідченими мовцями.
Для встановлення рівня комунікативної компетенції вступників університети німецькомовного ареалу користуються різноманітним екзаменаційним інструментарієм. Це можуть бути власні мовні іспити DSH (Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang) в межах університету або загальнонімецької системи тестування UniAssist, а також результати
Festellungsprüfung – іспиту на придатність до навчання у виші, який проводять Studienkolleges – централізовані регіональні
підготовчі структури. Окрім того, університети визнають результати незалежних мовних тестів, орієнтованих на академічну
сферу. Про обсяги визнання і географічну сферу застосування зовнішніх мовних іспитів можна судити із таблиці 1.
Наведені у таблиці зовнішні тести можна класифікувати за різними критеріями.
За мовною орієнтацією:
– багатомовні: TELC, UniCert (не набули широкого поширення у німецькомовному регіоні);
– німецькомовні: KSD, GSD, ZOF, G-Z, TestDAF, ÖSD, DSH, DSD.
За сферою призначення:
– академічні: ТеstDAF, UniCert, DSH, DSD, TELC Deutsch C1 Hochschule;
– універсальні: KSD, GSD, ZOF, Zertifikat Deutsch, ÖSD, TELC та ін.
За географічною сферою визнання:
– весь німецькомовний регіон: DSH, DSD, TestDAF;
– Німеччина і Швейцарія: KSD, GSD, ZOF;
– Австрія і Швейцарія: ÖSD;
– Окремі країни та регіони: DSP (München), ÖIF, IZW (Wien) тощо.
За наявністю інших передумов і обмежень, крім знань:
– Широкодоступні (Goethe-Institut, TestDAF, ÖSD)
– Вимагають інших передумов (DSD, DSH, DSP та ін.).
Таблиця 1.

Порівняльна характеристика вимог до зовнішньої сертифікації володіння німецькою
мовою університетів Швейцарії, Німеччини і Австрії у 2015/16 навчальному році

Університет

D
S
H

D
S
D

K
S
D

G
S
D

Z
Test
O
DAFP
всі част.
Швейцарія

ЕТН

3

2*

+

+

+

UZH

2, 3

2

+

+

+

TU München

C2

2, 3
(част.B2+)

+

+

+

TDN4

C2

-

LMU

2

2

-

+

+

TDN4

-

-

Heidelberg

2

2

+

+

+

TDN4

-

-

FU Berlin

2

2
C1
всі част.

+

+

+

TDN4

C2

-

Feststellungs-prüfung Studienkolleg

B2

Мовні курси Uni Wien /
ін. австр. ун-ту, Language
University Center ;
TELC B2
ÖIF B2

Uni Wien

+

2

TDN4
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Goe-the
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C1*
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C1*
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S
D
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UniCert3

С1

TELC C1

DSP 2
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Feststellungs-prüfung Studienkolleg

Австрія
-

-

-
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TU Wien

2

-

-

-

-

-

-

B2

WU Wien

2

2

-

-

-

TDN4

B2

B2

Uni Graz

2

2

-

-

-

-

C1

C1

Innovations-zentrum Wien
B2.2
Wiener Internationale
Hochschul-kurse B2.2
Innovations-zentrum Wien
B2.2;
Uni Wien, In-t Germanistik
Sprachprüf.

* Додаткові умови

Отже, з урахуванням усіх наведених класифікацій, а також значно більшої стандартизованості у порівнянні з іншими
мовними іспитами, лідером зовнішніх тестів з німецької мови справедливим буде визнати TestDAF, створений спеціалізованим інститутом на замовлення Німецької служби академічних обмінів DAAD, Конференції ректорів вузів HRK і
Goethe-Institut і обов’язковий до визнання в усіх університетах Німеччини. Успішне складання іспиту TestDAF свідчить
про достатнє для студіювання володіння німецькою мовою на рівні від В2 до С1 і вміння:
– Виявляти детальну інформацію у коротких текстах різного змісту;
– Розуміти деталі і основні положення газетних і наукових текстів;
– Виявляти детальну інформацію у повсякденних ситуаціях;
– Слідкувати за перебігом інтерв’ю або бесіди на академічні теми;
– Розуміти наукові доповіді;
– Писати добре структуровані тексти, логічно і чітко викладаючи думки;
– Описувати, порівнювати і узагальнювати дані;
– Висловлювати власну точку зору у дискусії або бесіді, аргументовано і зважено пропонувати альтернативи і висувати гіпотези [5].
Кандидат, який успішно склав всі частини TestDAF на оцінку TDN4 і вище, вважається таким, що повністю виконав
вступні вимоги з німецької мови, і результати тесту є обов’язковими для визнання всіма вищими навчальними закладами
на території Німеччини. Результати TestDAF визнаються ВНЗ і науковими закладами як з метою допуску до навчання, так
і з метою визначення комунікативної готовності до наукових досліджень, і не лише у Німеччині, але й у більшості університетів німецькомовного ареалу Європи, зокрема такими, що займають найвищі рейтингові позиції.
З цієї причини модель комунікативних компетенцій, закладену в основу TestDAF, справедливо вважати найбільш повною і досконалою, а тому вартою того, щоб стати головним орієнтиром для викладання німецької мови в університетах
України. Наблизивши навчальні результати з німецької мови до вимог TestDAF, ми автоматично наблизимося до спільного європейського освітнього простору.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ
НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
У статті розглянуто особливості особистісно-діяльнісного підходу як методологічну основу формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів немовних вишів та проаналізовано сутність ключових
понять дослідження. На прикладі курсу за вибором з навчання іноземної мови продемонстровано практичну реалізацію цього підходу.
Ключові слова: особистісно-діяльнісний підхід, професійно орієнтована іншомовна компетентність, немовні
виші, структурування змісту курсу за вибором.
Aspects for forming profession specific foreign language communication competence to students of non-linguistic tertiary educational institutions on the basis of
learner-centered approach
The article deals with the features of the personal and activity approach as a methodological basis of the formation of
professionally oriented foreign language communication competence. It has been analysed the essence of research basic
concepts. It portrays the involvement of this approach in elective course on foreign language.
Key words: learner-centered approach, profession specific foreign language communication competence, non-linguistic
tertiary educational institutions, construction of foreign language elective course content.
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Особенности формирования профессионально ориентированной иноязычной компетентности студентов неязыковых вузов на основе личностно-деятельностного подхода
В статье рассматриваются особенности личностно-деятельностного подхода как методологическую основу
формирования профессионально ориентированной иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов и проанализировано основные понятия исследования. На примере курса за выбором для обучения иностранного языка продемонстрировано практическую реализацию этого подхода.
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Зважаючи на процеси активної міграції, глобальної мобільності і мультиспрямованості комунікації та тенденцій розвитку сучасного українського суспільства, іноземна мова професійного спрямування (ІМПС) стала засобом розвитку мовної компетенції і стратегій, які необхідні майбутнім фахівцям для ефективної участі в ситуаціях професійного спілкування. Рівень володіння ІМПС сприяє підвищенню мобільності та конкурентоздатності майбутніх дипломованих кадрів, які
мають почуватися впевнено на безкомпромісному ринку праці.
У нинішньому контексті багатомовності і нових технічних можливостей, глобальної англійської мови як засобу професійної комунікації і сучасної іншомовної підготовки майбутніх фахівців виникає нагальна потреба у якісно новому
підході до методики навчання іноземної мови (ІМ) для студентів немовних спеціальностей. Наразі ключовим питанням
постає підготовка фахівців з агрономії, менеджменту, правознавства тощо, де опанування профілюючого фаху поєднується з якісним вивченням ІМ. Розуміння цього дозволяє здійснення комплексного використання іншомовних мовленнєвих
умінь у вирішенні реальних професійних проблем та практичних завдань на основі особистісно-діяльнісного підходу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, свідчить про актуальність питання
поліпшення якості іншомовної підготовки майбутніх дипломованих кадрів різного професійного спрямування у вишах
(Т. Аванесова, С. Г. Заскалєта, С. Ю. Ніколаєнко, Л. Морська, А. Самсонова, О. Б. Тарнопольський та ін.) та іншомовної
професійної комунікативної компетенції (А. Андрієнко, Ю.Федоренко, Н. Чернова та ін.).
Проте невисвітленою частиною даної проблеми є втілення ідей поліпшення ІМПС майбутніх фахівців різного професійного спрямування на основі практичної реалізації особистісно-діяльнісного підходу.
Метою статті є висвітлення особливостей формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності (ПОІК)
студентів немовних вишів на основі впровадження особистісно-діяльнісного підходу. Відповідно до мети визначено завдання дослідження: з’ясувати сутність головних понять нашого дослідження; висвітлити деякі аспекти реалізації особистісно-діяльнісного підходу для формування ПОІК майбутніх фахівців.
У сучасних дослідженнях іншомовну комунікативну компетентність тлумачать як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з огляду на власні здібності й
соціальний статус [2, с. 13].
Іншомовну професійну компетентність майбутнього фахівця вчені розглядають як здатність здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування; взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги національні цінності,
норми та уявлення; створювати позитивний настрій спілкування для комунікантів [1, c. 16].
Аналіз цих та інших праць засвідчує, що дана інтегральна характеристика професійної діяльності фахівця охоплює дві
підструктури: діяльнісну (знання, уміння, навички та способи здійснення професійної діяльності); комунікативну (знання,
уміння, навички та способи здійснення професійного спілкування).
Ідея вивчення мов для спеціальних цілей узгоджується з особистісно-діяльнісним підходом до навчання: коли в центрі
уваги знаходиться студент зі своїми інтересами, потребами, когнітивними здібностями. Виходячи з цього, формування
ПОІК відбувається на основі діяльнісного підходу до навчання, в якому встановлюється взаємозв’язок між вивченням та
застосуванням мови, а також допускається використання комунікативного підходу.
Термін «особистісний» означає, «що всі психічні процеси, властивості та стани розглядаються як такі, що належать
конкретній людині, що є похідними, залежать від індивідуального та суспільного буття людини та визначаються його закономірностями» [12, c. 26].
Згідно з особистісно-діяльнісним підходом у центрі навчання знаходиться той, хто навчається, його мотиви, його неповторний психологічний склад, тобто студент як особистість. Викладач у контексті такого підходу створює максимально
сприятливі умови для розвитку кожного студента і розкриття його здібностей, визначаючи мету заняття та організовуючи
весь навчальний процес відповідно до інтересів студента, наявного рівня його знань і навичок. Мета заняття за умови реалізації особистісно-діяльнісного підходу формулюється з позиції кожного конкретного студента, всієї академічної групи [7, c.
95]. Студент після заняття зможе дати собі відповідь на питання, чого він навчився в результаті своєї діяльності. Цей підхід
орієнтує не лише на набуття знань, але й навчає управляти власною пізнавальною діяльністю, розвивати творчий потенціал.
Як зазначає І.О. Зимня, організація навчання на основі особистісно-діяльнісного підходу означає, що всі методичні
рішення викладача мають переломлюватися через призму особистості того, хто навчається, – його потреб, мотивів, здібностей, активності, інтелекту та інших індивідуально-психологічних особливостей [6, c. 95]. Особистісно-діяльнісний
підхід передбачає, що в процесі викладання ІМ викладач враховує вікові, індивідуально-психологічні особливості кожного студента. Це урахування відбувається як через зміст та форму самих навчально-мовленнєвих завдань, так і через
відповідний характер спілкування викладача з кожним студентом індивідуально та з групою.
Адресовані студенту питання, зауваження, завдання в рамках особистісно-діяльнісного підходу стимулюють та спрямовують його без надмірного загострення уваги на помилках. А.К. Маркова підкреслює, що таким чином відбувається не
тільки врахування індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається, а й розвиток їх пізнавальних процесів,
особистісних якостей, діяльнісних характеристик [9; 10].
Для нашого дослідження важливим є те, що сучасна концепція особистісно-орієнтованого навчання [3, c. 67–73] допускає зсув пріоритету з надмірного акцентування помилок, невдалих дій на навіть незначні досягнення з метою підтримки, спрямування і стимулювання інтелектуальної активності студента.
У роботі над помилками згідно Рамкової програми з іноземної мови для професійного спілкування (2006) слід дотримуватися таких рекомендацій: на етапі продукування змісту негайне виправлення помилок є недоцільним, оскільки може
перешкоджати комунікативній діяльності студента. Негайне виправлення помилок є доцільним і корисним на етапах вивчення мовних норм, при виконанні фонетичних, лексичних, граматичних вправ).
Другим аспектом зазначеного підходу виступає його діяльнісний компонент. «Принципи особистісно-діяльнісного
підходу пронизують усі сторони навчального процесу – процес пізнання, осмислення, сприйняття, закріплення, практич-
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ного застосування отриманих знань, умінь та навичок. Діяльність суб’єкта навчання – основний фактор його розвитку і
самовизначення» [8, c. 13]. Сутність терміна «діяльнісний» полягає в активній та свідомій позиції студента до навчання.
У процесі організації професійної підготовки студентів у ВНЗ важливо спрямувати дію як одиницю діяльності майбутнього фахівця на досягнення певної мети, використовуючи той чи інший мотив. Г.О. Атанов зазначає, що «спонукаючою
силою будь-якої дії є єдиний, або домінуючий, мотив всієї діяльності, до складу якого входить дана дія. Проте завжди
потрібно прагнути до створення «локальної» мотивації самої дії, і кращим засобом для цього є переведення дії на особистісний план того, хто навчається, створення умов, за яких він вважає виконання дії за свій особистий обов’язок» [4, c. 35].
Підхід є діяльнісно орієнтований у тому сенсі, що користувачі мовою і ті, що її вивчають, є насамперед «соціальними
агентами», або ж членами суспільства. Прийнятий у рекомендаціях підхід, що базується на діяльності, враховує також
когнітивні, емоційні та вольові здібності, так само як і низку специфічних якостей, властивих індивіду і використаних ним
у ролі соціального агента [5].
Категорія діяльності є для нашого дослідження однією з основних. В її контексті студент розглядається як суб’єкт навчальної діяльності, процес оволодіння ІМ як навчальна діяльність, а її об’єктом виступає мовленнєва діяльність.
Діяльнісний підхід, орієнтований на розвиток здібностей особистості того, хто навчається, характеризується високим
рівнем синергії, максимальною співпрацею та створенням сприятливих відносин між студентом та викладачем, в основі
яких лежать ідеї спрямування пізнавальних та професійних інтересів студентів. «Значущість суб’єктно-діяльнісного підходу полягає в тому, що він сприяє поєднанню процесів діяльності, мотивації, диференціації, індивідуалізації навчання»
[8, c. 15]. У світлі особистісно-діяльнісного підходу професійно-пізнавальна спрямованість будується за умови такої педагогічної діяльності, яка враховує індивідуальний досвід, цінності, мотивацію, потреби особистості. Тільки тоді особистість є реальним «центром» педагогічного процесу.
Аналіз теоретичних джерел та проведеної експериментальної роботи дозволяє стверджувати таке: для забезпечення
ефективності навчання необхідно, щоб особливості організації навчального процесу відповідали мотиваційній сфері того,
хто навчається. Розвиток мотиваційної сфери особистості необхідний, бо саме ним пояснюється інтенсивність у здійсненні обраної дії, активність у досягненні результату і мети діяльності. З підвищенням пізнавально та професійно цінної
мотивації підвищується творча активність, інтелектуальні можливості, посилюється пізнавальна діяльність суб’єкта навчання. Характеристика природи мотивації навчальної діяльності необхідна для виявлення та аналізу динамічних закономірностей поведінки та мотиваційних ресурсів особистості.
Вивчення психолого-педагогічних аспектів розвитку мотивації навчання є похідним моментом щодо розуміння механізмів професійного становлення особистості. Інтерес до професії та здатність до набування знань тісно пов’язані між
собою та одночасно відображені у мотиваційній структурі сьогоднішнього студента та майбутнього фахівця.
Недооцінка важливості формування мотивації навчальної діяльності призводить до зниження розвиваючого ефекту
знань і негативно позначається на формуванні особистості студента, а також на його ПОІК. Відомо, що саме негативне чи
безвідповідальне ставлення студента до навчання може бути причиною його неуспішності чи низької успішності. Доконче
необхідно перенести акцент у процесі навчання з викладання на учіння, організувати само викладання не як трансляцію
інформації, а як активізацію та «фасалітацію» [13, c. 42] процесів осмисленого навчання.
Передбачається можливість створення знань студентами, коли знання не передаються в готовому вигляді, а генеруються в ході власної діяльності. Для вирішення означеного завдання в навчальному процесі слід дотримуватися принципу
відбору індивідуальної освітньої траєкторії (індивідуальну траєкторію учіння, спираючись на тлумачення П.В. Сисоєва
[11, c. 125], розуміємо як індивідуальний освітній маршрут студента для досягнення мети відповідно до індивідуальних
стратегій оволодіння навчальним матеріалом, здібностей, особистісних мотивів, потреб).
Забезпечення випереджувального характеру учіння уможливлює професійно орієнтований та особистісний розвиток
майбутнього фахівця у процесі реалізації індивідуальної траєкторії учіння. Студент має право на свідомий і узгоджений з
викладачем вибір основних компонентів своєї освіти, особистісного змісту навчання.
Таким чином, у навчанні ІМПС у немовних вишах особистісно-орієнтований підхід реалізується у предметній діяльності студентів із вивчення спеціальності і, відповідно, поєднується з діяльнісно-орієнтованим підходом до навчання.
Обидва підходи інтегруються в особистісно-орієнтований підхід, який повністю відображає змістовність та процесуальність професійної підготовки студентів, що забезпечує умови для їхнього розвитку та саморозвитку.
Об’єднання ІМ, як одного з універсальних предметів, здатних збагачувати зміст навчання, з іншими предметами має на меті
вирішувати проблеми, з якими не можна впоратися в межах однієї дисципліни, оскільки необхідно застосовувати знання різних
дисциплін. Розуміння цього дозволяє здійснення міжпредметних зв’язків ІМПС з профілюючими предметами на основі навчальних дисципліни за вибором університету чи за вільним вибором студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Перспективний ресурс професійного розвитку можна розглядати курси за вибором, що входять до профілю навчання,
розширюють і поглиблюють зміст навчальної дисципліни і обираються студентами відповідно до їх інтересів та потреб.
Наприклад, у немовних вишах для студентів аграрного чи правознавчого профілю запропоновані курси за вибором «Англійська термінологія в аграрній сфері» та «Юридична термінологія сучасного правника» орієнтовані на розширення
міжпредметних знань і розвиток відповідних умінь студентів, що забезпечують професійну спеціалізацію із знанням ІМ
та специфіку типових видів діяльності.
Як показує досвід, зміст курсу за вибором з навчання ІМ не повинен дублювати зміст навчальної програми з ІМ; має
відповідати рівню володіння В1 (рівень стандарту, академічний рівень) за шкалою, рекомендованою європейськими стандартами; має задовольняти потреби студентів, які обрали його; має знайомити студентів з провідними видами діяльності
для цієї спеціалізації; має активізувати пізнавальну діяльність студентів.
Таким чином, основними аспектами особистісно-діяльнісного підходу, які складають підґрунтя формування ПОІК студентів немовних спеціальностей, є такі: визнання пріоритету індивідуальності, самоцінності майбутнього фахівця, який є
суб’єктом навчання; добір змісту курсу за вибором з навчання ІМ для студентів з урахуванням їхніх потреб у майбутній професійній діяльності, їхніх індивідуально-психологічних особливостей. Перспективним напрямом подальшого дослідження
цієї проблеми вбачаємо розробку критеріїв аналізу курсів за вибором з навчання ІМ студентів немовних спеціальностей.
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ІНТЕРАКТИВНІ ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
«ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
У статі представлено комплекс інтерактивних завдань, спрямованих на розвиток професійної компетентності
майбутнього викладача іноземних мов засобами курсу «Історія англійської мови»; проаналізовано ефективність застосування завдань даного типу під час підготовки спеціаліста у вищій школі.
Ключові слова: інтерактивні прийоми навчання, професійна компетентність викладача іноземних мов, Історія
англійської мови.
INTERACTIVE APPROACHES OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN
LANGUAGE TEACHERS VIA THE ACADEMIC COURSE «THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE»
The article demonstrates a complex of interactive tasks aimed at developing professional competence of the future foreign
language teacher via educational resources of the subject «The History of the English Language».
Interactive approach is based on interaction of all participants of educational process – students, teacher, educational
material, which is directed at developing creative thinking and effective communication on the interpersonal basis. The latter
is an aim of multifold personal development of a future specialist of the international standard. We believe that achieving such
complex aim is possible in terms of the modular-rating education with its arsenal of interactive ways of work.
Throughout the course we have been using such interactive approaches as performing projects, portfolios, essays; using interactive lectures (partner lecture, lecture-provocation, lecture-discussion); brainstorm, aquarium, educational games
(business, role, entertaining games), cooperative education (team learning, jigsaw), discussion.
There have been elaborated a complex of tasks due to three course themes: (1) The Germanic languages – common linguistic features; (2) Old English; (3) Middle English; (4) Early New English.
Evaluating efficacy of implementing such tasks in the course of the History of the English Language there have been found
out that they are instrumental in raising the quality of education and improving interpersonal relations and attitude to the subject.
Keywords: interactive approaches in education, professional competence of foreign languages teacher, the History of the
English Language.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
В статье представлен комплекс интерактивных заданий, направленных на развитие профессиональной компетентности будущего преподавателя иностранных языков средствами курса «История английского языка»; проанализирована эффективность применения заданий данного типа при подготовке специалиста в высшей школе.
Ключевые слова: интерактивные приемы обучения, профессиональная компетентность преподавателя иностранных языков, История английского языка.

Зміна пріоритетів сучасної вищої освіти зумовлює розширення спектру задач, що висуваються до кожної навчальної дисципліни: це, у свою чергу, вимагає формування нової моделі спеціаліста на основі якісно нового системного підходу в навчанні.
Першочерговим напрямом професійної підготовки сьогодні є формування професійної компетентності майбутнього
фахівця. Під професійною компетентністю розуміють інтегративну якість особистості спеціаліста, що об’єднує наявні в
нього професійні знання, уміння й навички (так звана фахова компетентність) та професійно значущі особистісні якості,
здібності, знання, уміння й навички (загальнокультурна, соціальна, комунікативна, інформаційна, операційна рефлексивна, самоуправлінська компетентності). До фахового компоненту професійної компетентності майбутнього викладача
іноземних мов відносять мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції. Окреслення й досягнення подібних комплексних цілей у навчальному процесі вищої школи вимагає пошуку ефективних освітніх технологій з відповідним арсеналом
дидактичних методів і прийомів. Усе вищезазначене повною мірою підтверджує актуальність проблеми дослідження.
У рамках міжкультурної інтеграції навчально-виховний процес сучасної вищої школи в Україні будується у формі
модульного навчання, яке за своєю сутністю передбачає упровадження активних методів роботи. Дійсно, за умов модульного навчання, яке базується на принципах діяльнісності та самостійності в пізнанні, студенти набувають високого
рівня когнітивних інтелектуальних навичок, здатності самостійно вирішувати проблеми, розвитку критичного мислення
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в прийнятті рішень. Реалізація модульного принципу уможливлює стиснення й структурування інформації з кожної навчальної дисципліни, що вивільняє багато часу, переносячи акцент зі змістового на розвитковий потенціал навчального
предмету, надає можливості перетворити майже кожний курс у засіб формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста. На нашу думку, одним з найцікавіших й напродуктивніших у цьому сенсі навчальних предметів є курс
«Історія англійської мови», адже учбова діяльність студента в його межах в повній мірі актуалізує й тим самим розвиває
всі компоненти професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов. Умовою для цього є, на нашу думку,
впровадження інтерактивних прийомів навчання.
Отже, об’єктом даного дослідження є формування професійної компетентності майбутнього викладача іноземних
мов. Предмет дослідження – процес розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами курсу «Історія англійської мови».
Метою дослідження є проаналізувати й експериментально перевірити ефективність упровадження інтерактивних
прийомів навчання в процесі розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами курсу
«Історія англійської мови».
Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що успішний розвиток професійної компетентності майбутнього
викладача іноземних мов засобами курсу «Історія англійської мови» відбуватиметься успішно за таких умов (1) упровадження модульно-рейтингової системи навчання та (2) реалізація інтерактивних відносин між суб’єктом і предметом
навчання, між суб’єктом навчання й викладачем та суб’єктами навчання в групі.
Зупинимося докладніше на понятійно-категоріальному апараті проблеми. Поняття «інтерактивний» походить від англійського «interact» («inter» – «взаємний», «act» – «діяти») [1, с. 94]. Отже, інтерактивне навчання слід розуміти як
навчання, що дозволяє тим, хто навчається, взаємодіяти з іншими учасниками навчально-виховного процесу – студентами, викладачем, навчальним матеріалом. Така взаємодія спрямована на формування навичок і настанов, що створюють
основу для вирішення проблем, творчого мислення й ефективного спілкування на міжособистісній основі. Інтерактивне
навчання є однією з форм реалізації особистісно зорієнтованого навчання, а отже має на меті всебічний особистісний розвиток майбутнього фахівця – фахівця міжнародного зразку.
Із-поміж методів інтерактивного навчання виокремлюють:
– на рівні взаємодії студента і предмету навчання – проекти, портфоліо;
– на рівні взаємодії студента і викладача – інтерактивна лекція (проблемна лекція, лекція-консультація, лекція – пресконференція, лекція удвох, лекція-дискусія, лекція-провокація, лекція-візуалізація);
– на рівні взаємодії студента з іншими студентами – мозковий штурм, акваріум, навчальні ігри, навчання у співпраці,
дискусія.
Зазначимо, що проблема впровадження інтерактивного методу в навчальний процес вищої школи вивчалася в роботах
А. Г. Бисерової, Є. М. Рослякової, К. Х. Хасенової (упровадження інтерактивних методів у модульному навчанні медичного вузу); М. В. Гулакової, Ю. В. Гущіна, Е. А. Реутової, Г. І. Харченко (дослідження ефективності інтерактивних методів
навчання у вищій школі); Н. Н. Двулічанської (використання інтерактивних методів як засобу формування ключових
компетенцій спеціаліста); О. А. Шадріна (упровадження інтерактивного навчання спілкуванню студентів фізкультурного
коледжу як фактору розвитку творчої активності). Інтерактивні методи навчання є провідними в розвитку іншомовної
компетенції тих, хто навчається (Н. Т. Агафонова, І. А. Неживльова, М. С. Скоріна, Н. В. Щеглова, Л. Г. Ярмолинець та
інш.). Проте розвивальний і виховний потенціал інтерактивних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами навчального курсу «Історія англійської мови» вивчено недостатньо.
Однак, як показує досвід, ресурси даного курсу сприяють розвитку всіх складових професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов – мовної (лексичної, фонетичної, граматичної, орфоепічної), мовленнєвої (говоріння, аудіювання, читання та навіть письма), соціокультурної (країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції), сприяє глибшому
розумінню, а отже й більш правильному й свідомому вживанню лінгвістичних феноменів. Досягнення подібної багатоаспектної мети можливе в умовах модульно-рейтингового навчання з його розмаїттям інтерактивних прийомів навчання.
Розглянемо докладніше інтерактивні завдання, розроблені нами для студентів третього курсу спеціальності «Філологія. Мова і література» Південноукраїнського національного педагогічного університету. Завдання демонструють можливу форму реалізації інтерактивних відносин між суб’єктом і предметом навчання (проект, есе) та між суб’єктами навчання
в групі – студентами курсу (мозковий штурм, акваріум, навчання в команді, пила (навчання у співпраці), ділові, рольові
та розважальні ігри). Робота ж, спрямована на реалізацію інтерактивних відносин між суб’єктом навчання й викладачем,
проводилася у вигляді проблемних лекцій, лекцій удвох та лекцій-провокацій. Комплекс завдань було розроблено за трьома темами курсу – (1) Германські мови – спільні лінгвістичні риси; (2) Давньоанглійський період; (3) Середньоанглійський період; (4) Ранній новоанглійський період (Надалі – Тема 1, Тема 2 тощо).
Мозковий штурм / Акваріум.
Тема 1. Германські мови – спільні лінгвістичні риси. Завдання за темою: Окресліть ймовірні причини великого пересуву приголосних.
Тема 2. Давньоанглійський період. Завдання за темою: У давньоанглійський період англійська мова була синтетичною, сьогодні її граматичний строй англійської мови є аналітичним. Як ви думаєте, чи пов’язано це зі зміною менталітету
англійської нації?
Тема 3. Середньоанглійський період. Завдання за темою: Як виглядала би англійська мова, якщо не було б нормандського завоювання?
Тема 4. Ранній новоанглійський період. Завдання за темою: Окресліть ймовірні причини великого пересуву голосних.
1. Навчання у команді (навчання у співпраці)
Тема 1. Завдання за темою: На розрізних картках проілюструвати кожний акт великого пересуву приголосних (І та ІІ
пересуви) (один приклад на одній картці, з іншого боку картки – відповідь на питання, який саме акт представляє даний
приклад). Обговорювати в малих групах.
Тема 2. Завдання за темою: Підготувати картки-завдання на визначення типу фонетичної мутації (а) давньоанглійських голосних; (b) приголосних. Підготувати ключі до завдань. Обговорювати в малих групах.
Тема 3. Завдання за темою: Проаналізувавши будь-який уривок з твору «Кентерберійські оповідання», підготувати 20
розрізних карток на 20 слів з уривку: 10 – слова французького походження, 10 – власне англійські слова (на зворотному
боці вказати походження). У малих групах по черзі опрацьовувати комплекти карток, намагаючись визначити походження кожного слова.
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Тема 4. Завдання за темою: Підготувати комплект з 15 карток з англійськими словами різного походження, запозичені
в даний період. На одному боці подати слово, на іншому – джерело й приблизну дату запозичення. У групах з 4-5 осіб
провести гру-змагання – Хто найбільш точно визначить етимологію слова? Кожен по черзі пропонує власний комплект
карток для опрацювання групою.
2. Пила (навчання у співпраці)
Тема 1. Завдання за темою: Проілюструвати принцип регулярної звукової відповідності на прикладі наступних мов:
Група 1: англійська – німецька – латинська. Група 2: латинська – російська – українська. Група 3: англійська – французька – російська. (Завдання виконується дома. Студенти підбирають по 5 прикладів звукової відповідності, пропустивши
змінювані літери в мовах так, щоб представники інших груп дописали їх, дотримуючись закону фонетичної відповідності.
На занятті формуємо мікрогрупи з трьох осіб – представників кожної із зазначених груп).
Тема 2. Завдання за темою: Поділити групу на 4 мікрогрупи. Кожен учасник мікрогрупи отримує власне завдання за
темою «Фонетичні мутації у давньоанглійський період» (наприклад, переломлення, дифтонгізація, палатальний умлаут,
ротацизм, гемінація). Самостійно вивчивши сутність явища, студент має підготуватися до викладення матеріалу іншим
учасникам мікрогрупи, підготувавши приклади й завдання на закріплення. Наприкінці роботи учасники мікрогрупи пишуть тест, отримуючи спільну оцінку.
Тема 3. Завдання за темою: Поділити групу на 4 мікрогрупи. Учасники мікрогруп отримують індивідуальні завдання
за текстом Дж. Чосера «Кентерберійські оповідання». Студент 1 – Проаналізувати форми й особливості функціонування
іменника; Студент 2 – Проаналізувати форми й особливості функціонування прикметника; Студент 3 – Проаналізувати
форми й особливості функціонування дієслова; Студент 4 – Проаналізувати синтаксичні особливості твору. У мікрогрупі
студенти виконують інтелектуальну карту – плакат за темою «Лінгвістичні особливості англійської мови середньоанглійського періоду на прикладі твору «Кентерберійські оповідання» та представляють її фронтально.
Тема 4. Завдання за темою: Поділити групу на 5 мікрогруп. Учасники мікрогрупи отримують одне з наступних питань на самостійне опрацювання: Рідномовні префікси. Рідномовні суфікси. Запозичені префікси. Запозичені суфікси.
Студенти виконують наступні завдання: (1) Визначити афікси даної категорії, запам’ятувати їх; (2) Підготувати наочну
презентацію матеріалу, представивши етимологію та приклади за кожним із афіксів; (3) Підготувати комплект карток
для перевірки засвоєння (на одному боці картки – афікс, на іншому – етимологічна довідка). Наприкінці роботи учасники
мікрогрупи пишуть тест, отримуючи спільну оцінку.
Ділові \ рольові \ розважальні ігри
Тема 1. Завдання за темою: Гра за темою «Асиміляція германських племен». До одягу студентів першої групи кріпиться ідентифікаційна картка з назвами германських племен-завойовників; другої – назвами племен корінного населення.
Студенти двох груп мають утворити пару, що відображує етнічні асимілятивні процеси, що відбувалися впродовж 4-9 вв.
Тема 2. Завдання за темою: Брейн-ринг. Чотири команди гравців одночасно відповідають на одне й те ж питання за
темою, причому команда, що першою правильно відповіла, позбавляє суперника можливості відповісти на це ж питання.
Перемагає команда, яка набрала більше очок.
Тема 3. Завдання за темою: Ділова гра – «Кінцеве – е у творах середньоанглійського періоду. Інтерв’ю професора
британського університету». Обрати сильного й творчо спрямованого студента на роль професора британського університету. Студент отримує завдання – вивчити тему за питаннями: (1) правила читання кінцевого – е в середньоанглійський
період; (2) причини й результати даного феномену; (3) часові й географічні характеристики. Під час інтерв’ю студенти
задають професору різноманітні питання за темою, записуючи відповіді у свої конспекти.
Тема 4. Завдання за темою: Рольова гра: Круглий стіл (Можлива форма проведення – Акваріум). Студенти отримують
ролі – Джон Драйден (французька лінгвістична лінія), Даніель Дефо, Джонатан Свіфт, Томас Еліот (англійська лінія),
Вільям Лілі (William Lilly) (латинська лінія). Обговорити лінгвістичні питання, актуальні для періоду. Дійти згоди щодо
того, яку саме лінію треба обрати за головну в розвитку національної мови.
3. Есе.
Тема 1. Завдання за темою: Який висновок можна зробити про культуру тевтонців, судячи з англійських слів германського походження?
Тема 2. Завдання за темою: Який вплив учинило скандинавське вторгнення на культуру й мову давніх англійців?
Тема 3. Завдання за темою: Чому лінгвісти, які займаються вивченням історії англійської мови, виокремлюють такі
етапи її розвитку, як давній, середній та ранній новоанглійський періоди?
Тема 4. Завдання за темою: На основі того, що ви взнали про розвиток англійської мови, починаючи з її зародження,
подумайте, як англійська мова буде розвиватися в майбутньому.
На підсумковому занятті відбувався захист проектів за темами, які не обговорювалися на семінарах, що передбачало
організацію й проведення незалежної науково-дослідної діяльності (студенти працювали вдвох).
Навчально-пізнавальна робота з курсу «Історія англійської мови» проводилася в рамках модульно-рейтингового навчання.
Оскільки, на нашу думку, інтерактивні прийоми роботи більше за інші здатні формувати свідоме ставлення студента до предмету вивчення й учіння взагалі, то в рейтинговій системі на даний вид роботи відводилося 30 балів (10 балів – есе, 10 балів
– проект та 10 балів – сумарний рейтинг за участь в усіх інтерактивних видах діяльності), тобто третина загального рейтингу.
Наприкінці курсу, організованого в такий спосіб, було досягнуто певні позитивні результати. По-перше, підвищилася
якість навчання порівняно з попередніми роками. Так, оцінку «відмінно» отримали 18% студентів, «добре» – 36%, «задовільно» – 46%, порівняно з результатами іспиту попереднього року: «відмінно» – 11%, «добре» – 25%, «задовільно» – 53%
та «незадовільно» – 11%. По-друге, це сприяло зміцненню й покращенню міжособистісних стосунків, зміненню відношення до дисципліни, зростанню впевненості у власних можливостях, пробудження інтересу до навчально-пізнавальної
діяльності, розвитку таких особистісних здібностей, як комунікативні, оперативні, організаційні та інш., що відобразилося
в бажанні студентів продовжувати індивідуальну науково-дослідну роботу в межах курсу з даним викладачем.
Проведене дослідження підтверджує гіпотезу дослідження, водночас його результати не вичерпують усіх аспектів
означеної проблеми й не претендують на її всебічне розкриття. Подальшого дослідження потребує розробка моделі проведення інтерактивних лекцій з курсу у контексті модульної системи навчання фахівців.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті досліджуються деякі аспекти педагогічної психології у процесі навчання іноземної мови студентів
немовних спеціальностей.
Ключові слова: дидактика, психологія, запам’ятовування, слухова пам’ять, мотивація, позитивні емоції, психічні процеси, мовленнєві навички.
ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN LEARNING FOREGN LANGUAGES
The article deals with some aspects of pedagogical psychology in learning foreign languages of non-linguistic specialities
students. In a number of their works the Ukrainian and foreign scholars take into consideration the problems of skills and
professionalism of educational activities and, in particular, the issues of educational psychology and didactics concerning the
optimal organization of the process of learning foreign languages in accordance with modern requirements and the actual
conditions of foreign language teaching of professional direction.
The researchers worked out the theoretical bases of studies that involve the development of intellectual, volitional, emotional and motivational spheres of personality. They found out that teaching a foreign language in high school is closely
linked with the rational use of psycho-physiological theory of memory. The success of the speech processes depends on wellestablished long-term and operational memory, and which should be developed in learning a foreign language.
Motivational factor occupies an important place among the necessary conditions for the organization of effective teaching
process. It is proved that positive emotions as an important component in the structure of human mental activity is one of the
most effective means to encourage students to learn. The current teacher in organizing the educational process should be the
regulator of the spiritual world of students and promote further skills improvement in a foreign language .
Special studies have shown that learning a foreign language as a means of intercultural communication is an effective tool
of knowledge stimulation and students creativity demonstration.
Our studies affirm that activation of thinking reinforces the work of attention, memory, and saturation of foreign language
classes content with socio-cultural information stimulates cognitive and communicative motivation, thereby activating the
mental abilities of students, including the operations of analysis, synthesis, mental planning and reflection.
Key words: didactics, psychology, memorizing, aural memory, motivation, positive emotions, psychiatrical processes,
speech skills.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются некоторые аспекты педагогической психологии в процессе обучения иностранному
языку студентов неязыковых спeциальностей.
Ключевые слова: дидактика, психология, запоминание, слуховая память, мотивация, положительные эмоции,
психические процессы, речевые навыки.

Постановка проблеми. Останніми роками стрімко збільшилася кількість інформації, яку студенти мають засвоїти для
успішного навчання у вищому навчальному закладі. Але порівняно з системою навчання, що існувала в країні до введення
Болонської системи, обсяг обов’язкових аудиторних занять, зокрема, у немовних ВНЗ зменшився, хоча залишається актуальним завдання сформувати у майбутніх фахівців практичні навички, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Водночас інтеграція України у європейський і світовий освітній простір зумовила зміну статусу іноземної мови, вивчення
якої набуло глобального характеру. А це потребує пошуку нових форм і методів навчання численних, психологічно відмінних груп студентів для найповнішої реалізації природних здібностей кожного з них.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Загальновідомо, що методика викладання іноземних мов (ІМ) не існує ізольовано, вона пов’язана з багатьма іншими науками (філософією, фізіологією, психологією, мовознавством, педагогікою
та ін.), орієнтуючись на встановлені ними закономірності. З лінгвістики методика бере науково обґрунтовані дані про
характер взаємовідносин різних рівнів мови як системи фонологічного, морфологічного, синтаксичного, семантичного і
логічного. Психолінгвістика, яка досліджує мовні здібності людини, процеси породження і сприйняття нею мовленнєвих
повідомлень й описує закономірності мовленнєвої діяльності, допомагає викладачам іноземної мови сформувати уявлення про зв’язки між мовою, мовленням і мовленнєвою діяльністю та усвідомити механізми оволодіння і користування
мовою. На сторінках наукової літератури проблемам організації навчання іноземної мов приділяється велика увага. У
низці своїх робіт вітчизняні і зарубіжні науковці (І. Л. Бім, О. О. Белявська, Л. В. Виготський, П. Я.Гальперін, В. В. Давидов, Н. В. Вольф, У. А. Гуцало, І. А. Зимня, С. Ю. Ніколаєва, Л. С. Панова, Є. І. Пассов, В. М. Плахотник, К. Роджерс,
Н. К. Скляренко та багато інших) зосереджують увагу на проблеиах майстерності і професіоналізму педагогічної діяльності і, зокрема, на питаннях психології і дидактики, що стосуються оптимальної організації процесу навчання іноземної
мови відповідно до сучасних вимог та реальних умов навчання ІМ професійного спрямування.
Тому метою статті є висвітлення деяких аспектів педагогічної психології і аналіз окремих психічних процесів під час
навчання іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку дидактики характеризується розробкою та впровадженням
цілої низки наукових теорій, знання яких дозволить викладачу забезпечити ефективність навчально-виховного процесу.
Так, спираючись на вчення Л. С. Виготського, дослідники розробили теоретичні основи навчання, які передбачають
розвиток інтелектуальної, вольової, емоційної та мотиваційної сфер особистості.
При викладанні іноземної мови слід враховувати ступінь розвитку психічних функцій, в першу чергу, студентів –
першокурсників, а саме: рівень сталості їхньої уваги, сприйняття, запам’ятовування, чутливості інтонаційного слуху,
функціонування механізмів мислення, в тому числі й рефлексії (здатності до міркувань, аналізу думок, почуттів); рівень
сформованості пізнавальних інтересів; загальний кругозір студентів.
Як свідчить досвід, найбільш адекватно відображають сформованість механізмів комунікативного розвитку першокурсників наступні фактори: 1) комунікативна виразність мовлення як покажчик сформованості фонематичного слуху;
2) ритм як компонент мовленнєвого слуху і найсуттєвіший компонент просодії (система вимови наголошених і ненаголошених, довгих і коротких звуків у мові); 3) здатність утримувати основну інформацію упродовж процесу слухання;
4) уміння свідомо будувати або відтворювати зв’язне висловлювання рідною мовою на основі прослуханої інформації.
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Важливу роль в оволодінні іноземною мовою відіграють процеси сприймання. З практики відомо, що засвоєння
матеріалу здійснюється успішно лише тоді, коли в його запам’ятовуванні діє якомога більше аналізаторів. Викладачу
слід звернути особливу увагу на розвиток слухових і мовномоторних відчуттів. І дійсно, слабкі студенти запам’ятають
технічний термін або складне словосполучення краще, якщо кожну нову мовну одиницю декілька разів пред’явити на
слух, і студенти відповідно повинні повторити її вголос. Ці відчуття треба потім підкріпити звуковими і рукомоторними
відчуттями, тобто зазначені специфічні терміни треба декілька разів прочитати й написати. Лише за цих умов успішно
закладатимуться в пам’ять образи мовних знаків в усій сукупності їх модальностей: як образи слухові, мовномоторниі,
зорові і рукомоторні.
За цією ж схемою, дотримуючись дидактичного принципу навчання «від легкого до важкого, від відомого до невідомого, від простого до складного» (Я. Коменський) та психологічної структури засвоєння знань – сприймання, розуміння,
осмислення, узагальнення, закріплення, застосування, слід відпрацьовувати новий граматичний матеріал, пов’язаний, наприклад, з перетворенням речень з дієсловом в активного стану на пасивний тощо.
Процес викладання іноземної мови у вищій школі дуже тісно пов’язаний з раціональним використанням психофізіологічної теорії пам’яті. Як відомо, існує пам’ять довготривала і короткочасна (оперативна). Обидва види пам’яті важливі для
засвоєння іноземної мови. В довготривалу пам’ять закладаються мовні засоби. Використання ж мовних засобів в мовленні
здійснюється через оперативну пам’ять, яка необхідна для здійснення поступових операцій в процесі мовленнєвої діяльності. Обидва види пам’яті тісно між собою пов’язані, їх треба розвивати при навчанні іноземної мови, адже успішність
процесів мовлення залежить від рівня їхнього розвитку. Не менш важливі в процесі засвоєння іноземної мови рецепторні
види пам’яті: зорова, слухова, моторна та вербальна. Чим більше рецепторних каналів бере участь у процесі пізнання, тим
ширшими є кордони пам’яті, що сприяє ефективнішому запам’ятовуванню та утримуванню інформації в пам’яті [9, c. 424].
З психології відомо, що існують два види запам’ятовування – довільне і мимовільне. Викладач іноземної мови повинен брати до уваги особливості, функції і місце кожного з них. Мимовільне запам’ятовування має місце тоді, коли
спеціальна мета запам’ятати, вивчити що-небудь не ставиться, а запам’ятовування відбувається саме собою, в процесі
якої-небудь іншої діяльності, особливо якщо вона має для студентів особисту значущість.
Результати досліджень науковця Л. Кости свідчать, що пам’ять у студентів з домінуючою правою півкулею мимовільна, і вони не здатні запам’ятовувати силою волі, тому великого значення під час занять потрібно надавати мимовільному
запам’ятовуванню іншомовної інформації [6, с. 23].
Проведені дослідження показали, що якщо в навчанні іноземної мови весь час ставити перед студентами комунікативні, немовні завдання, а мовні засоби подавати немов би на другому плані як засіб досягнення задач спілкування, то
запам’ятовування самого мовного матеріалу відбувається скоріше й міцніше. Тоді стає зрозумілою та роль, яка відводиться в навчанні іноземної мови мимовільному запам’ятовуванню. Це потребує від викладача постійного пошуку таких
вправ, в яких студенти б говорили, читали щось для них цікаве, і водночас засвоювали б мовний матеріал.
При дослідженні хвильової активністі головного мозку (Н. В. Вольф, І. І. Коробейнікова) було виявлено, що «неуспішні» студенти відрізняються від «успішних» студентів нижчою активністю лівої півкулі головного мозку, навіть при
виконанні вербальних і знакових завдань. У таких студентів значно нижча частота переходу з однієї півкулі на іншу при
виконанні завдань, які вимагають дієвості різних стратегій. Довільна пам’ять студентів з логічною лівою домінантою
допускає зазубрювання і багаторазове повторення матеріалу, що зазвичай і відбувається в навчальному процесі вищого
навчального закладу [3, с. 238].
Досліджуючи людей із феноменальною пам’яттю, вчені дійшли висновку, що таким людям вдалося досягнути таких надзвичайних здібностей завдяки тому, що вони певним способом «забарвлювали» інформацію, яку потрібно
запам’ятати, яка в результаті перетворювалася на незвичайну, екзотичну, вражаючу чи забавну. «Забарвлену» інформацію, як з’ясувалося, легше запам’ятати, оскільки вона збільшує рівень емоційного збудження та уваги [5, с. 147].
З іншого боку, не слід нехтувати довільне запам’ятовування. Воно є важливим для засвоєння значень, форм мовних
одиниць та змісту того, що треба висловити при говорінні, запам’ятати при читанні або аудіюванні.
Успіх студентів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю у значній мірі залежить від мотивації їхнього
навчання. Аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що серед інших необхідних умов з ефективної організації
навчання (оптимальне планування та керування, систематичний контроль) важливе місце посідає наявність саме мотиваційного фактору у студентів під час вивчення дисципліни.
З досвіду роботи бачимо, що студенти, які розуміють необхідність вивчення англійської мови для подальшої професійної діяльності та становлення як особистості, ретельно працюють як протягом аудиторних занять, так і при виконанні
завдань з самостійної роботи. А ті студенти, які не бачать перспективи використання іноземної мови у майбутньому, або
виконують завдання формально, або не виконують їх взагалі.
Найбільш важливими видами мотивації для студентів є:
1) Мотивація, пов’язана із перспективою використання іноземної мови в майбутній практичній діяльності, її називають «віддаленою», «загальною» «природною». Вона може засновуватись, наприклад, на таких міркуваннях: «Я хочу бути
інженером-будівельником. В наш час неможливо стати хорошим спеціалістом, не знаючи про досягнення світової науки
й техніки в галузі будівництва. Для цього необхідно знати іноземну мову»;
2) Мотивація, обумовлена самою діяльністю студентів на занятті іноземної мови, в результаті якої вони переконуються, що вміють спілкуватись іноземною мовою. Така мотивація є особливо сильною, якщо студенти виконують цікаві комунікативні вправи. Ось як вони пояснюють своє бажання вчити іноземну мову: «Ми наполегливо вчимо французьку, на
заняттях не гаємо ані хвилиночки.». «Наші заняття німецької мови насичені вправами ланцюжком по рядах, потім вдвох,
втрьох, і виявляється, що кожний з нас може щось розповісти, поспілкуватися один з одним».
Отже, узгоджена діяльність викладача та студентів має здійснюватися у встановленому порядку та певному режимі
при виконанні академгрупою того чи іншого завдання. Це може бути фронтальний режим (викладач працює з усією групою студентів, скажімо, при введенні певних мовних одиниць або відпрацюванні складних граматичних структур), парно-синхронний режим (всі студенти працюють в парах одночасно), парно-індивідуальний (окремі пари по черзі працюють
перед аудиторією, наприклад, будують діалог з використанням речень на закріплення нового граматичного матеріалу),
робота в малих групах (групи по 3-5 студентів розв’язують окремі завдання, а потім звітують за них перед аудиторією),
режим «натовп» (кожен студент має завдання, пов’язане із пошуком інформації шляхом опитування якомога більшої
кількості студентів у заданий викладачем час), рухомі шеренги (тут студент щоразу веде бесіду з іншим співрозмовником,
з яким спілкується протягом короткого проміжку часу, визначеного викладачем) [4, c, 109].
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Цю мотивацію називають «ближньою», або «штучною». Вона сприяє закріпленню «віддаленої», «природної» мотивації. Якщо студент на кожному занятті переконується в тому, що він здатний почати і підтримати бесіду, зрозуміти
іншомовні висловлювання, що ці вміння з плином часу удосконалюються, то це створює в нього загальну перспективу
оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування [8, c. 245].
Успішне оволодіння іноземною мовою у її когнітивній функції сприяє формуванню мовного чуття та стійкої мотивації постійної роботи над вдосконаленням мовленнєвих навичок. Ще один бік мотиваційної сфери навчальної діяльності
– інтерес до навчання. Основною рисою інтересу виступає емоційне забарвлення і, в першу чергу, позитивні емоції, які
мають особливе значення на початковому етапі навчання ІМ професійного спрямування, коли студент починає цікавитися
змістом навчального процесу.
Встановлено, що емоційні процеси завжди активізують творчу діяльність людини. Зокрема, К. Д. Ушинський наголошував: «Ніщо – ні слова, ні думки, ні навіть вчинки наші не виражають так ясно і точно нас самих і наше ставлення до світу,
як наші почування: в них чути характер не окремої думки, не окремого рішення, а всього змісту душі та її ладу» [10, с. 87].
На ситуаціях, які забезпечують вияв емоційного ставлення до різних подій, акцентує увагу зарубіжний дослідник К.
Роджерс [11, c. 122].
Отже, важливою дидактичною умовою переведення знань у переконання є емоційне ставлення слухачів до предмету,
що вивчається ними. Тому емоції як важлива складова у структурі психічної діяльності людини є одним з найефективніших засобів стимулювання студентів до навчання. Інформаційність, емоційна напруга матеріалу, що вивчається, через
вміле викладання педагога передаються слухачам, заохочуючи їх.
Раніше у вищій школі домінував безсистемний педагогічний вплив на формування вміння встановлювати емоційні
контакти між суб’єктами навчального процессу. Професійна підготовка викладача радянської доби давала йому теоретико-методичні уявлення про те, як формуються знання, вміння і навички, але вона не давала йому жодних відомостей про
те, як створювати емоційний фон занять. Вчені вважють провідним завданням викладача створення позитивних емоцій:
опора на них сприятиме пошуку інформації, яка підтримує стан задоволення, піднесений настрій студентів і, навпаки, негативні емоції викличуть дії, що спрямовані проти навчання і зменшують його продуктивність [5, c. 149].
Сучасний педагог під час організації навчально-виховного процесу має бути регулятором духовного світу студента
і, підтримуючи правильні дій студентів, стимулюючи їхні успіхи, сприяти подальшому вдосконаренню вмінь і навичок
з іноземної мови. Для створення сприятливої емоційної атмосфери заняття психологи рекомендують використовувати
зворотній зв’язок, різні види заохочення, залучення до творчої діяльності,нетрадиційне подання дидактичного матеріалу
з широким використанням інноваційних технологій і системи Інтернет. Це вимагає від викладача високої професійної підготовки і психологічної культури, знання індивідуальних особливостей студентів, психології академгрупи як колективу і
передбачає володіння ним засобами впливу на мотиви та інтереси вихованців [1, c.126].
Психологи з’ясували оцінку впливу позитивних емоцій на розумову діяльність студентів, у результаті чого встановлено, що працездатність у студентів при цьому підвищується на 30–40%. Однак, незважаючи на досить сильний вплив
емоцій на успіх у навчанні, більшість викладачів досі вважають, що головне в педагогіці – це добре знати свою науку та
вміти послідовно і логічно її викласти, а решта – справа слухачів. За такого ставлення працездатність слухачів знижується
на ті ж самі 30–40% [2, c. 48].
Як свідчать проведені дослідження, люди мають здатність запам’ятовувати інформацію, яку почули на початку розмови та в її кінці. Ці явища називаються ефектом першості та ефектом свіжості. Відповідно до цього твердження, можна
зазначити, що, незалежно від тривалості заняття, студенти запам’ятовують тільки початкову та кінцеву інформацію, яку
містить викладений матеріал. Саме тому створення якомога більшої кількості «початків» та «кінців» протягом заняття за
допомогою згаданої вище «забарвленої» інформації є важливим елементом навчального процесу, Вчені констатували, що
періодичне переривання завдання, навіть такого, перебіг якого проходить вдало, може призводити до отримання значно
кращого результату в запам’ятовуванні інформації [12, с. 31].
На думку фізіологів, зустрічаючись з чимось новим і незвичайним, мозок людини «дивується». Внаслідок цього активізується величезна кількість нервових елементів, включаються зв’язки між різними ділянками мозку, збільшується обсяг
пізнавальної інформації, що надходить через очі, вуха, інші сенсорні входи і засвоюється студентом. Зокрема, насичення
предметного змісту заняття іноземної мови соціокультурною інформацією стимулює пізнавально-комунікативну мотивацію вихованців, активізуючи їх розумові здібності. До того ж, новизна предметного змісту цієї інформації є вагомим
чинником інтенсифікації навчального процесу і розширення загальнокультурного світогляду студентів [4, c.111].
Глибоке знайомство з субкультурою країн, мова яких вивчається, як правило, захоплює молоде покоління і викликає
в них почуття великого естетичного захоплення, а також почуття співпричетності до іншого народу, яке досягається без
особливих зусиль. Поясненням цього феномена є ще одна вікова особливість студентської молоді, помічена психологами
й методистами: відсутність упереджень, негативних стереотипів щодо інших народів та їх країн. На відміну від дорослого
населення, студентська молодь внутрішньо схильна до міжкультурної комунікації і психологічно її представники готові
виступати посередниками в руйнуванні культурних бар’єрів. З огляду на цей фактор випливає двоєдине завдання навчан
ня іноземної мови у вищій школі: формувати культурну толерантність студентів і створювати адекватні умови для набуття
ними оптимального рівня міжкультурної іншомовної компетенції.
Незнання або невиконання правил місцевого мовного етикету, невірне розуміння мовних дій тієї країни, де знаходимося, зможе привести до серйозних непорозумінь і навіть конфліктів [7, с. 229].
Дослідження показали, що навчання ІМ як засобу міжкультурного спілкування є ефективним інструментом стиму
ляції пізнання, розкриття творчого потенціалу особистості студента і посилення гуманізації.
Висновки. Таким чином, психологічними факторами ефективної організації навчання іноземних мов студентів ми
вважаємо мотиваційну та емоційну сфери особистості, процеси запам’ятовування та збереження іншомовної інформації,
оптимальну організацію педагогічного процесу.
Важливою дидактичною умовою переведення знань у переконання є емоційне ставлення слухачів до вивчення іноземної мови, що стимулює їх пізнавально-розумову активність, підвищує працездатність, робить їх життя повноцінним і
цілеспрямованим.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань пам’яті та використання резервів пам’яті, засвідчив, що, незалежно від тривалості заняття, студенти запам’ятають тільки початкову та кінцеву інформацію заняття. З цього випливає, що
звернути увагу потрібно на те, щоб важлива інформація, яка міститься протягом заняття, не просочувалася через пам’ять
суб’єктів навчальної діяльності.
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Дослідне навчання показує: насичення предметного змісту заняття іноземної мови соціокультурною інформацією активізує розумові здібності студентів, зокрема операції аналізу, синтезу, уявного планування і рефлексії. Це означає, що
при навчанні буде важливо не тільки досягти якісних результатів в оволодінні іншомовним спілкуванням, а й знайти
можливість реального виходу на іншу культуру та її носіїв.
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Феномен МІЖКУЛЬТУРНої КОМУНІКАТИВНої КОМПЕТЕНТНоСТі викладача
вищої школи ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЯКОСТІ
У статті розглянуто властивості міжкультурної комунікативної компетентності у контексті культурологічного, комунікативного, компетентнісного підходів з метою гуманітарної оцінки професійно-педагогічної якості
викладача вищої школи, що є однією із складових педагогічних умов підвищення мотивації студентів до вивчення
іноземної мови.
Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетентність, міжкультурна особистість, професійно-педагогічна якість, викладач вищої школи
Cross-cultural communicative competence phenomenon as a special feature of a
higher school lecturer’s professional and pedagogic quality
The article reveals characteristics of a cross-cultural communicative competence in the context of culturological, communicative competence of approach for the humanist assessment of a professional pedagogic merit of higher school lecturers
that is vital to increasing in students’ motivation to study foreign languages. The authors emphasize the role of a university
teacher both as a skilled professional and a transferor, who absorbs and sees the essence of professional norms, having become a pro, and translates cultural norms of a certain professional field and transforms them through the function of culture
creation realization and ensures professional activity.
Key words: intercultural communicative competence, intercultural identity, professional teacher quality, higher school
lecturer.
ФЕНОМЕН межкультурной коммуникативной компетентности преподавателей
высшей школы КАК ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОго КАЧЕСТВА
В статье рассмотрены характеристики межкультурной коммуникативной компетентности в контексте
культурологического, коммуникативного, компетентностного подходов с целью гуманитарной оценки профессионально-педагогического качества преподавателя высшей школы, составной части педагогических условий, направленных на усиление мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетентность, межкультурная личность, профессиональное педагогическое качество, преподаватель высшей школы.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями.
Target setting. We live in a correspondence-driven world, in which the actual state of the world imposes constraints on interactions within it. The nature of considerable and at the same time welcomed condition of the modern world is coherence. The goal of
coherence is rationality and consistency in judgment and decision making. The openness as, its actual feature, optimizes dynamics
and modality of all public processes, within them education seems to be an important factor of systemic interconnections.
Values and cultural norms, language, art, all achievements of a man’s spiritual field of life are devoted to create the atmosphere
as prerequisites of individuals’ openness.
Postclassical type of the educational environment makes the pedagogues master new culture-correspondence modules that,
provided always their competent individual-activity formatting, become efficient factors of making the personality.
Linguistic culture belongs to one of determinative means of spiritual and moral development of the personality that is handled
by the pedagogues to realize their cross-cultural personality.
New researches, rethinking of traditional ideas of cross-cultural communications are stipulated by the practical demand for
culture-correspondence renovation of professional education essence that is oriented to the world’s progressive standards.
One of the obstacles of the process is a contradiction between an informative civilization demand for cross-cultural communicative competence of a high school teacher and the level of his readiness to exchange through dialoguing and mutual enrichment,
insufficient subject to globalization specific character that makes him both the citizen of the native country and the representative of
© О. В. Ніколаєнко, Т. О. Ушата, 2016
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profession and the man of the Universe and the agent of professional community in pedagogical field of social and cultural practice.
A university teacher is both a professional and a transferor, who absorbs and sees the essence of professional norms, having become a professional, and translates cultural norms of a certain professional field and transforms them through the function of culture
creation realization and ensures professional activity and development generation. Nowadays the metafunction realization requires
communicative competence at the creative-acmeological level that is determined by conventional and mental professional norms.
A personality culture and openness are rather significant factor of the metafunction successful completion through dialogue
but not as a solution of significant intercultural exchange. Thus the problem of crosscultural communicative competence acquires
actuality as an important feature which secures humanitarian examination of professional pedagogical quality by research analytically prognostic supervision of spiritual architectonics dynamics and a university teacher’s morality.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Last scientific researches analysis. Within current research area the concept
of cross-cultural competence is not new. It has been studied by N. Almazova, T. Kolodko, V. Namiestnikova, I. Pluzhnyk. [] This
phenomenon was partially researched by foreign scientists as P. Adler, R. Jakobson, D. Lutzker, W.B.Gudykunst, M.Maruyama,
R. Norton, J. Walsh, M. Yoshikawa. Studying researches we haven’t come across fundamental position as to cross-cultural competence of a higher school teacher.
Despite of developed conceptual systems of a personality’s professional progress in pedagogical activity, the problem of individual strategy, cultural and axiological teachers’ approaches and their technologies that help them make cultural facts haven’t
got any culturally appropriate concept. It results in the problem of the integrity of methodological and theoretical interdisciplinary
knowledge in the pedagogy of a higher school, acmeology, praxeology, developmental psychology, ergonomics and forces to study
the essence of creative-acmeological models of a higher school teacher’s professional development.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). The goals of the article. The problem being set requires an appropriate method search that would be theoretical grounds of analytical operations of phenomena that maintain the dynamics of interconvertible a higher school teacher profession and an agent of a certain type of socio-cultural practice. The researchers haven’t touched
theoretical grounds of the phenomenon in the light of personality communicative connotation. The authors just suggest models of linguistic willingness of philology-students. Therefore, the goal of this article is to highlight cross-cultural communicative competence
(CCC) with the possibility of diagnosing position as professional and educational quality (PEQ) of a higher school lecturer (HSL).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. The statement of basic materials.
It is evident that a study of cross-cultural communicative competence must ground on personal, culturological, communicative
and competence approaches which content reveals transfer function, creative and acmeological essence and praxeological purpose
of the phenomenon within the structure of a higher school lecturer’s professional and pedagogical quality. Culturological methodology in the modern understanding means a type of interdisciplinary discourse that is adequate to culture-centred paradigm of
education. Contents of a culturological approach make education components aim at culture and a person as its master and agent
who is ready to cultural self-development. The culturological approach to cross-cultural communicative competence is a compulsory methodological key-point that reveals the nature of culture as an integral prototype of a person’s activity contents, personal
characteristics, spiritual and personal values that are transferred through language and fill a higher school lecturer’s professional
and pedagogical quality with cultural contents.
A personality as the supreme value is able to realize cultural and creative ideas within pedagogical process through, firstly, different types of values understanding in the process of education, secondly, mutual trust and understanding of different contents of
cultural agents of the pedagogical process by ethnic, age-related, social and behavioural knowledge that identifies moral and spiritual characteristics of professional and pedagogical quality. In professional development the communicative approach aims at using
communicative paradigm that is realized by the agents who understand objective and subjective needs and are skilled-professionals
and exchange their own achievements in order to spread and implement new knowledge and experience. The communicative paradigm aims at mastering verbal and non-verbal technologies of cooperation, mutual improvement and exchange.
In the study of a higher school lecturer’s cross-cultural competence phenomenon we use cognitive algorithms of movement
from the phenomenon to its essence that causes to define general term as a compulsory research procedure. «Competence is the
quality of being competent, adequacy; possession of required skill, knowledge, qualification, or capacity» [8, с.419]. Analyzing
definitions given in pedagogy allows us to speak about identifying competence through the system of available professional components to act as a professional.
The competence has cognitive, professional and personal experiences combined and results in studying and self-development
of an individual. Educational matters researchers identify competence both as knowledge, skills and experience which form professional characteristics of a specialist and as a group of skills by which we assess skills, knowledge we’ve got while studying and are
necessary to perform professional activity [2, с.354].
The experts held that the identification of a higher school lecturer competence serves to define contents, essence, structure and
system of efficient process getting result criteria. He considered competence being combination of such competence components as
love to profession that aims at self-improvement, basic psychological and pedagogical background, experience and personal characteristics. Creative readiness to productive future tasks performance is basic message of fundamental education where competence
and skills are bases of any profession [4, с.13-27].
The competence through humanitarian character of professional and pedagogical activity focuses on the ability of a personality
to realize his valuable settings in practice. The competence as a unity of theoretical and practical readiness of a teacher to perform
professional functions characterizes both activity and a teacher himself as an agent in his independent, responsible and enterprising
mutual activity with the world. Because of its quality the competence combines professional and personal qualities, aims at the
acquisition of knowledge and purposive implement in prediction, planning and professional activity performance.
To our mind competence is a personal and procedural phenomenon that, in its turn, paves the way for creative and acmeological practice of professional rise to form, improve and renew a higher school lecturer’s professional and pedagogical quality. The
competence reflects the degree of understanding yourself as an expert and a pedagogue whose prominent feature is social and
psychological competence that emphasizes genetic communicative essence of pedagogical activity. It is necessary to state that professional and pedagogical competence and cross-cultural competence are interconnected at the level of contents and humanitarian
orientation of all communicative processes of educational reality.
The notion «communication» has a lot of characteristics that allows us to implement it as identical to the notion «socializing».
Communication means thoughts, information and emotions exchange by oral and written signals. Socializing means lingual behavior of both a certain ethnic group representative and professional community.
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In the middle of the last century P. Yakobson suggested communicative model that combines forms of communication and such
functions as: abstracting, contextual, cognitive, poetic, emotive and conative [10].
While studying a higher school lecturer’s cross-cultural and communicative competence we focus on universal functions of
cross-cultural communication such as informative, interactive, gnoseological, social, axiological, normative, semiotic, practical,
expressive, and interpretative.
A higher school lecturer’s communicative competence integrates attributes of communication and socializing. It is connected
with oral interpersonal verbal and non-verbal interrelation of affective-evaluative character that is realized in practice while communication means feelings and thoughts transferring and exchange between different people in creative and cognitive activity that
is realized by verbal and non-verbal means. However such differentiation for a higher school lecturer professional and pedagogical
quality humanitarian assessment is nominal because processes of communication and socializing are interrelated.
Within the sphere of pedagogical activity the aim of cross-cultural communication is, firstly, to exchange pedagogical experience,
its matters, the results and cultural facts, that represent it, techniques and technologies [9; 11, с. 147–158]. Secondly, it’s also necessary
to develop motive sphere and behaviour and involve them in making classical effects of professional and pedagogical quality active.
While expertizing professional and pedagogic higher school lecturers’ quality it’s important to take account of such a concept
as ‘cross-cultural personality’. This category is primary for such notions as ‘cross-cultural identity’, ‘multicultural personality’ [8,
c. 13–23], ‘international personality [11, c. 426–430], ‘universal personality’, ‘person-medium’, ‘transcultural identity’ and ‘the
purpose of identity’. While defining characteristics of cross-cultural communicative competence according to P.Adler states that
such a personality has specific individual conscience and is able to dialogue with new formations of the reality as well as being
integrated into the own culture on the edge of cultures. This personality has a new vision which can be the base of integrative and
creative perspective of ‘the third culture’ while avoiding conflicts [8].
Conclusion. Thus we consider the phenomenon of cross-cultural communicative competence coming out as emergent that is
based not on cultures’ contiguity being inherent to a personality and cultural environments but on the humanitarian effect as a result
of integration according to personal senses of cross-cultural communication as a lecturer.
Leaning on produced characteristics of competence, communication, ‘cross-cultural communication’, ‘linguistic personality’,
‘cross-cultural personality’ we propose to continue studying humanitarian effects in professional and pedagogic quality of higher
school lectures and to unveil such special features of cross-cultural communicative competence as:
– awareness of the purpose of humanitarian and culture creative professional and pedagogic communication at the crosscultural level;
– knowledge of professional concepts required by culture and an ability to create new professional thesaurus;
– realization of variable communicative strategies and due to verbal and non-verbal technologies to secure effective information collection and to use it properly for specific purposes;
– ability to show pro-active moral stand and psychological willingness to mutual understanding with educational reality agents;
– emotional flexibility;
– cast empathy;
– linguistic behavior self-regulation pursuant to pedagogic situation.
The perspective of further study of cross-cultural communicative competence is laid in humanitarian approaches application
while developing and its diagnosing in order to create the essence of professional post-graduating education.
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Херсонська державна морська академія, м. Херсон

ПРО СТАТУС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДМОВИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ
У статті аналізується роль та місце англійської мови у професійному спілкуванні членів багатонаціональних екіпажів сучасного торговельного флоту. Визначається лінгвістичний статус англійської мови як робочої мови на судні.
Ключові слова: морська індустрія, багатонаціональний екіпаж, людський фактор, професійна підмова морських
фахівців.
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STATUS OF MARITIME ENGLISH
The role and place of Maritime English in multinational crew members’ communication on board the vessels of modern
merchant fleet is analyzed. The linguistic status of English as a working language of the ship is determined as the subsystem
of Global English with particular features to promote effective professional communication as well as collecting, processing
and keeping professionally significant information.
Keywords: marine industry, multinational crew, human factor, seafarers’ professional sublanguage.
О СТАТУСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДЪЯЗЫКА МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье анализируются роль и место английского языка в профессиональном общении членов многонациональных экипажей современного торгового флота. Определяется лингвистический статус английского языка как
рабочего языка на судне.
Ключевые слова: морская индустрия, многонациональный экипаж, человеческий фактор, профессиональный
подъязык морских специалистов.

Постановка проблеми. Сьогодні важко переоцінити актуальність питань, пов’язаних з працевлаштуванням українських моряків на суднах іноземних судновласників та його обов’язковою передумовою – підготовкою фахівців у відповідності до міжнародних стандартів. Головним документом, що закріплює уніфіковані вимоги до плавскладу, є Міжнародна
конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ). Її наявність є обов’язковою на борту суден, в
офісах судноплавних і судновласницьких компаній, у морських навчальних закладах і тренажерних центрах. Її наслідком
є визнання дипломів моряків між державами.
Очевидно, що розвиток національної системи морської освіти та її подальша інтеграція у світову систему підготовки
фахівців морської галузі потребують урахування і втілення схвалених міжнародних освітніх стандартів, а також швидкого
реагування на інші освітні виклики глобалізації. Одним із таких викликів, що розгортається на тлі глобалізації економіки,
політики і культури, є, за визначенням дослідників, лінгвістична глобалізація, пов’язана з наданням мові, а саме – англійській, статусу мови світового спілкування. Попри всі ризики стосовно мовної уніфікації в освіті, вченими наголошується
сприятливість глобальної мови у залученні людини до світового освітнього простору, у розвитку науки й освіти. Безсумнівною реальністю сьогодення стає те, що той, хто володіє англійською, має більше можливостей для професійної і особистісної самореалізації.
Аналіз останніх досліджень. Останнім часом переважно у публікаціях зарубіжних авторів (V. Cook, R. Ellis,
T. Hutchinson, E. Mitropoulos, A. Nisbet, B. Pritchard, P. Strevens, P. Trenkner, A. Waters, F. Weeks) все частіше порушується
питання про доцільність уніфікації підходів в інтерпретації поняття «англійська мова морського спрямування». З метою гармонізації викладання англійської мови морського спрямування у світі, ініціатори її типологізації виносять на обговорення та
вивчають ідеї щодо місця і ролі її функціональних варіантів, а також їх поєднання у системі морської освіти та підготовки.
Метою статті є розкриття місця та ролі англійської мови у професійній діяльності фахівців морської галузі, специфіки
її лінгвістичного статусу.
Виклад основного матеріалу. Морський торговельний флот як найбільш інтернаціоналізована галузь промисловості є водночас і найбільш глобалізованою галуззю. Відомо, що 90 % світової торгівлі здійснюється морем. Через свій
глобалізований характер морська індустрія однією з перших зазнає суттєвих перетворень. Так, на зламі століть низкою
об’єктивних факторів спричинено ситуацію так званого «повного міксу», коли нерідко екіпаж судна представлено більше
ніж десятьма національностями, і саме судно становить комерційний інтерес для декількох країн. І хоча багатонаціональні, а отже багатомовні та багатокультурні судна не є новацією, сучасний період в історії морських перевезень охарактеризовано спеціалістами як «ера змішаних екіпажів», оскільки більш ніж дві треті (80 %) світових торговельних суден
комплектуються фахівцями різних національностей [5, с. 12].
Закономірним результатом такої політики формування екіпажів стало суттєве зростання ролі людського фактору, як
сукупності соціально-професійних та інших особистісних якостей людини, що впливають на ефективність, надійність і
безпеку її діяльності. Будучи нерідко порятунком у ситуаціях взаємодії з технікою завдяки здатності людини до нестандартних рішень, людський фактор все ж таки частіше розглядається як причина її помилкових дій за певних обставин. За
статистикою, лише 15% аварій на морі є наслідком технічної недосконалості конструкції судна та суднового обладнання,
10 % – результат форс-мажорних обставин (дія морської стихії), решта 75 % – трапляються саме через людський фактор.
З них від 20 % до 40 % (за різними оцінками) становлять нещасні випадки через проблеми у спілкуванні [4, с. 8].
За даними щорічного звіту про безпеку морських перевезень (Safety and Shipping Review 2015), світова тенденція до
зменшення обсягів збитків, пов’язаних з аварійністю суден, обнадіює: упродовж останніх десяти років загальні світові втрати морського судноплавства знизилися на 45 % [11]. Між тим, як фактор ризику першого плану, або злободенне
питання («hot topic», «key element») сьогодення у сфері морських перевезень, що має суттєвий вплив на стан аварійності
на судні, більшістю експертів визначається багатонаціональний екіпаж, 90 % якого користуються англійською мовою як
робочою мовою, не будучи при цьому її носіями [7; 8; 9]. Безпека сучасного мореплавства все більше залежить від комунікативного аспекту спільної діяльності екіпажів суден. Зрозуміло, що у колективі з фахівців різних національностей з
безліччю специфічних варіантів англійської мови (World Englishes) неминуче виникають бар’єри спілкування – психологічні, соціальні, культурні, мовні.
Факти досліджень свідчать про те, що невдачі та непорозуміння під час спілкування на судні призводять до порушення встановлених норм і правил, зниження ефективності праці, плутанини у діях через спровоковані невдоволення,
неуважність і недбалість у поведінці. Наслідки недостатнього володіння мовою можуть варіюватися від звичайного роздратування стосовно незрозумілих зауважень до будь-яких нещасних випадків, травмування, загибелі, втрати вантажу,
пошкодження майна або незворотного впливу на навколишнє середовище [7, с. 158]. Забезпечення ефективної комунікації
на судні завжди у центрі уваги досвідчених капітанів, на думку яких, відсутність достатнього спілкування в екіпажі є катастрофічним явищем та дорого коштує. Вона може зруйнувати репутацію не лише окремого кваліфікованого робітника,
але й негативно позначитися на галузі в цілому. Проте найголовнішим є те, що непорозуміння під час спілкування є актуальним фактором небезпеки в морі, фактором посилення схильності людини до помилок (human fallibility factor) [10, с.3].
У рамках Європейського проекту MARCOM експертами Міжнародної морської організації (ІМО) досліджувався стан
використання англійської мови на суднах світового флоту. За результатами спостережень експертів 37 % плавскладу відчували труднощі спілкування під час несення вахти. Між тим, за самооцінкою моряків цей показник зріс до 48%. Отже,
майже половина опитаних засвідчили високий ступінь невпевненості при виконанні службових обов’язків у ситуаціях іншомовного спілкування. За даними експертної оцінки, невдоволеність через погане знання англійської мови зафіксовано
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з усіх 19 аспектів життєдіяльності моряка, при цьому 36,4 % опитаних моряків відзначили лінгвістичні труднощі, 13,6 %
– культурологічні, а 9,4 % мали обидві проблеми [12, с. 151–153]. У висновку дослідження зокрема наголошено на тому,
що нездатність спілкуватися підвищує рівень стресу на борту судна, тому мовний фактор слід розглядати як набагато
важливіший за технічну компетентність моряка [12, с. 143].
Діяльність моряків завжди належала до професій надзвичайно складних і одночасно ризикованих. Тривале плавання пов’язане з постійним перебуванням членів екіпажу в умовах обмеженого простору, монотонної діяльності, різкого
звуження зовнішніх соціальних контактів, відірваності від сім’ї, підвищеної небезпеки виникнення аварійних ситуацій,
жорсткої регламентації життя, гіподинамії, відсутності особистого життя та ін. Все це дає підстави кваліфікувати роботу
моряків далекого плавання як діяльність за особливих умов. Іншими словами, це робота з підвищеним рівнем складності,
відповідальності, емоційної або фізичної напруги, втоми і стресу. Вона знаходиться на межі адаптаційних можливостей
людини або, навіть, перевищує її психічні, фізичні та психофізіологічні резерви [2].
У цій площині надзвичайно актуальним є вміння спілкуватися в багатомовному професійному середовищі, володіти
понятійним апаратом, нормами і правилами мовленнєвої діяльності, пов’язаними з професійною сферою взагалі та спеціалізацією зокрема. Мову професійного спілкування вчені визначають як лінгвістично організовану систему мовлення, «що
використовується представниками певної галузі для спілкування в ситуаціях, безпосередньо пов’язаних з професійними
аспектами … трудової діяльності» [1, с. 45]. Англійська мова є невід’ємною частиною життя моряка, оскільки у своїй роботі їм доводиться потрапляти у різні ситуації та спілкуватися на найрізноманітніші теми – професійні, побутові, особисті,
тому що судно є водночас і робочим, і навчальним, і соціальним середовищем для екіпажу.
На підставі аналізу наукових джерел можемо констатувати наявність цілої низки назв для варіанту мови, що забезпечує професійно орієнтоване спілкування. Серед них – такі близькі за значенням найменування, як фахова мова, професійна мова, професійний діалект, спеціальна мова, професійна підмова, мова для спеціальних цілей, соціально-професійний
варіант мови, субмова, функціональна мова та ін. Майже всі вони використовувалися для визначення різновидів національних мов, які обслуговували спеціальні сфери життя суспільства.
З точки зору функціонально-стилістичного підходу до розуміння сутності професійної підмови, якого ми дотримуємося слідом за рядом авторів [4,11], професійна мова – це перш за все одна з підсистем національної мови, представлена
великою кількістю варіантів, або різного роду підмовами. Ця особливість, як зауважує О.В. Фельде, зазвичай підкреслюється додаванням до означення «професійний» спеціальних морфем «під-» або «суб-»: професійна підмова або професійна субмова [6, с.178]. Незважаючи на певні різночитання, широкого вжитку серед вітчизняних і зарубіжних учених набув
термін «професійна підмова». Наприклад, М.І Солнишкіна, роз’яснює значення виразу «професійна морська підмова»
таким чином: це «один із варіантів реалізації мови етносу, підсистема, вторинна по відношенню до всенародної мови, з
характерним для неї тезаурусом, яка обслуговує як офіційну, так і неофіційну сфери спілкування у мореплаванні» [3, с.57].
На думку автора, вочевидь є те, що професійна підмова не є мовою у повному розумінні цього слова, оскільки неможливо
побудувати повноцінне висловлювання, користуючись лише професійними одиницями.
Висновки. Отже, приєднуємося до точки зору М.І. Солнишкіної у сприйнятті робочої мови морських фахівців як
професійної підмови моряків. Термін «підмова» є достатньою мірою умовним, хоча певним чином зумовлений особливостями функціонування англійської мови у морській галузі та її співвіднесеності з міжнародною англійською мовою як
частини до цілого. Компонент «професійний» підкреслює сферу функціонування підмови.
Стосовно статусу професійної підмови моряків визначаємо його як функціональний різновид міжнародної англійської
мови, її підсистему, певним чином соціально обмежену, а тому меншу за обсягом, з діалектикою взаємовідносин як частини і цілого. Будучи підсистемою міжнародної англійської мови, професійна підмова моряка зберігає її характеристики та
слугує засобом узагальнення, накопичення і збереження професійно значущої інформації, сприяє ефективній комунікації
у професійній сфері.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
В ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки
майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Проаналізовано роль і значення іншомовної професійної підготовки у процесі професійної підготовки майбутніх екологів. Визначено шляхи підвищення ефективності підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі через застосування
інтерактивних методів навчання у процесі цієї підготовки.
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх екологів, іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів, іншомовне професійне спілкування майбутніх екологів, інтерактивні методи навчання.
The usage of the interactive methods in the process of future ecologists’ training
for foreign language professional communication
This article deals with the specific features of the process of future ecologists’ training for foreign language professional communication. The role and the place of foreign language professional training in the process of future ecologists’ professional training
have been defined. The efficient ways of the of the process of future ecologists’ training for foreign language professional communication have been characterised. The role of interactive methods of foreign language learning has been defined. The efficient ways of
the interactive methods of teaching usage in the process of future ecologists’ training for foreign language professional communication have been analysed. Special attention is given to the interactive method of teaching – role-play. The specific features of these
method usage in the process of future ecologists’ training for foreign language professional communication have been analysed.
Key words: future ecologists’ professional education, future ecologists’ foreign language professional training, future
ecologists’ foreign language professional communication, interactive methods of teaching.
Использование интерактивных методов обучения в процессе подготовки будущих экологов к профессиональному общению в иноязычной среде
В статье рассмотрены теоретические аспекты использования интерактивных методов обучения в процессе
подготовки будущих экологов к профессиональному общению в иноязычной среде. Проанализированы роль и значение
иноязычной профессиональной подготовки в процессе профессиональной подготовки будущих экологов. Определены
пути повышения эффективности подготовки будущих экологов к профессиональному общению в иноязычной среде
с использованием интерактивных методов обучения в процессе этой подготовки.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих экологов, иноязычная профессиональная подготовка
будущих экологов, иноязычное профессиональное общение будущих экологов, интерактивные методы обучения.

Постановка проблеми. Інтеграція України в світову спільноту зумовила значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов як засобу обміну інформацією. Сучасні умови розвитку, розширення та поглиблення міжнародних контактів
вимагають від майбутнього фахівця високого рівня володіння іноземною мовою, особливо іноземною мовою професійного спрямування. Саме високий рівень володіння іноземною мовою професійного спрямування дозволяє майбутньому
фахівцю достойно конкурувати не тільки на вітчизняному ринку праці, але й за кордоном.
Особливо актуальним і необхідним на нашу думку є належний рівень володіння іноземною мовою майбутніми екологами. Адже сучасність характеризується не тільки високим рівнем наукового прогресу, але й значною кількість екологічних катаклізмів як наслідків того ж прогресу. Майбутня професійна діяльність еколога не може бути обмежена кордонами
однієї країни, що вимагає від фахівця такого рівня володіння іноземною мовою, який дозволив би йому вільно спілкуватись в іншомовному середовищі на професійні теми, вирішувати екологічні проблеми як в Україні, так і за кордоном. За
таких умов важливим і необхідним є підвищення ефективності професійної підготовки екологів, а також вивчення іноземної мови як складової цієї підготовки. Галузевим стандартом вищої освіти України визначено головні завдання підготовки
майбутніх екологів в умовах входження її до Європейського та міжнародного простору. Одним із таких першочергових
завдань є формування готовності до здійснення ефективної комунікаційної взаємодії в умовах іншомовного професійного
середовища, тобто до професійного спілкування в іншомовному середовищі [1].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблема впровадження інтерактивних методів навчання з метою підвищення ефективності іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів є досить актуальною
у системі сучасної освіти, адже велика кількість методів навчання часто зумовлює виникнення труднощів у виборі оптимально ефективного. Питаннями застосування цих методів для іншомовної підготовки фахівців досліджували багато науковців. Але, особливості застосування цих методів для оптимізації іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів у процесі їх професійної підготовки висвітлені у наукових дослідження не в повному обсязі.
Метою даної статті є висвітлення окремих теоретичних аспектів застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування іншомовному середовищі.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз праць за темою дослідження засвідчує, що різні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців до професійного спілкування в іншомовному середовищі в Україні висвітлювали: О. І. Куліш,
Л. І. Морська, М. М. Галицька, Т. В. Глазунова, Т. В. Алексєєва, М. І. Лісовий, Н. А. Сура, Л. П. Гапоненко, Ю. М. Друзь та ін.
Особливості професійної підготовки майбутніх екологів висвітлені у працях науковців: М. В. Симоновська,
С. М. Старовойт, Н. В. Семенюк, І. П. Ковальчук, С. Д. Рудишин, Ю. А. Скиба, О. В. Плахотнік та ін.
Виклад основного матеріалу. Державна національна доктрина розвитку освіти в Україні визначила необхідність
становлення освіти нового типу, що відповідала б потребам розвитку і самореалізації людини у нових соціокультурних
ситуаціях і задовольнила потреби суспільства у фахівцях з глибокою професійною підготовкою, здатних до творчої праці,
професійного розвитку, освоєння і впровадження інформаційних технологій, які володіють добре як рідною, так і іноземною мовами з метою спілкування у професійному середовищі, людей моральних та високоосвічених [7].
Сьогодні в Україні відбувається реформування освітньої системи, її кардинальне оновлення, спрямоване на досягнення визначених цілей. Основне завдання сучасної освіти – бути достатньо гнучкою до запровадження нових підходів, методів навчання,
використання інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій щодо розвитку та підтримки освітніх навчальних про© Н. В. Рубель, О. Ю. Винник, 2016
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грам. Основним заходом освітньої педагогічної діяльності в цьому напрямі є застосування інноваційних методів, форм, засобів
навчання, інтегральних курсів, розробка нових міждисциплінарних зв’язків на основі глобальних комп’ютерних комунікацій.
Іншомовна підготовка майбутнього еколога здійснюється у процесі вивчення студентами двох навчальних курсів іноземної
мови: загального курсу іноземної мови (для англійської мови (General English)), та мови для спеціальних потреб, або професійного спілкування (для англійської мови (English for Specific Purposes)). Залежно від особливостей навчального курсу, викладач
повинен обрати і певні методи, форми організації навчання, які будуть застосовані для оптимізації навчального процесу [15].
Правильний вибір методів та засобів навчання впливає як на здійснення процесу навчання так, і на його результат [5, с. 3].
Процес підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі передбачає формування у них навичок та вмінь професійного іншомовного спілкування з іноземними колегами з метою обміну інформацією у своїй професійній сфері. Розширення міжнародних контактів України та необхідність налагодження співпраці у
вирішенні різних екологічних проблем зумовлюють необхідність інтенсифікації у вивченні іноземної мови, а особливо
іноземної мови професійного спрямування. Володіння іноземною мовою стало однією з найважливіших потреб професійної діяльності майбутнього фахівця, що зумовило необхідність напрацювання нових підходів до організації навчання
іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах [6, с. 1].
Донедавна основними методами викладання іноземних мов для немовних спеціальностей в нашій країні були – читання і переклад спеціальних фахових текстів. Реалізовувалася лише одна мета професійної підготовки майбутніх фахівців
– інформативна, оскільки з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння, аудіювання)
розвивався лише один – пасивний, орієнтований на «впізнавання» – читання. Ця методика викладання іноземної мови
широко застосовувалась з цілком зрозумілих причин. Пояснюючи ситуацію, що існувала, С. Тер-Мінасова зазначає, що
спілкування з народами інших країн було обмеженим, країна була відрізана від світу західних мов, і ці мови вивчались
як мертві – латинь або грецька. У таких умовах викладання іноземних мов на основі тільки письмових текстів звужувало
комунікативні функції мови – головної, найбільш експліцитної, найбільш офіційної і соціально визнаної з усіх видів комунікативної діяльності – до пасивної здатності розуміти кимось створені тексти, а не створювати, не породжувати мову,
хоча без цього реальне спілкування неможливе [12, с. 12].
Сучасні освітні процеси зумовлюють нагальну потребу створення цілісної педагогічної системи, що передбачає оптимальне поєднання традиційних і новаторських підходів до проблеми підготовки майбутніх фахівців, загалом, та екологів, зокрема,
до професійного спілкування в іншомовному середовищі, використання інноваційного досвіду інтердисциплінарних наукових розвідок. Серед новаторських підходів значної популярності набули інтерактивні методи навчання. Інтерактивне навчання – це такий вид діяльності, який передбачає взаємодію студента з навчальним середовищем, що слугує джерелом досвіду,
який отримує студент [8]. Застосування цих методів дозволить ефективніше будувати навчальний процес в умовах сучасної
вищої школи та забезпечувати успіх діяльності викладача [9, с.137]. Перевагами використання таких методів є: орієнтація на
співпрацю викладача і студентів, активна участь студентів у навчальному процесі, творчий підхід до проведення навчальних
занять, самостійна пошукова та дослідницька діяльність студентів [4, с. 125]. Значна кількість інтерактивних методів навчання
дозволяє викладачеві обирати оптимальний для певної групи студентів відповідно до їх психологічних особливостей і завдань
конкретного заняття. Серед найбільш розповсюджених: мозкова атака, метод групової дискусії, метод аналізу конкретної
ситуації, рольові ігри. Характерними рисами таких методів є зміна взаємодії педагога і студента, а саме: активність студента
повинна випереджати активність педагога. Так, за умови використання методу групової дискусії, характер і атмосфера колективного обговорення проблеми створять умови для розвитку у майбутніх екологів навичок і умінь стисло, лаконічно і логічно
висловлювати свої думки, а також слухати думки інших, а потім відстоювати свої особисті погляди, навівши переконливі
аргументи [14, с. 365]. Серед інтерактивних методів навчання значною популярністю користуються рольові ігри.
Використання таких інтерактивних методів навчання як рольові ігри сприяє залученню майбутніх екологів до колективної діяльності, що також позитивно впливає на їх підготовку до професійного спілкування в іншомовному середовищі.
В. Філатов класифікує рольові ігри наступним чином:
• сюжетні, які вимагають тільки імітації відповідних дій, заданих роллю;
• ситуаційно-рольові, які мають можливості для часткової або повної імпровізації;
• ділові ігри [13, с. 27; 2].
Г. Скуратівська зазначає, що методика навчання іноземної мови у ВНЗ зазнала значних змін. Зокрема такі компоненти
структурної основи змісту як мета, зміст, засоби, принципи, методи навчання, організаційні форми проведення занять.
Серед інновацій вона виділяє застосування комунікативного методу і прийому ділової гри як провідних способів навчальної діяльності; поповнення системи принципів навчання принципами новизни, проблемності, ситуативності, поєднання
індивідуального пошуку знань з навчальною роботою в колективі; впровадження комп’ютерних технологій. Впровадження зазначених інновацій дозволяє інтенсифікувати також і процес підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Так ділова гра дозволяє максимально наблизити студента до реалій майбутнього
професійного середовища, забезпечуючи реалізацію принципу єдності теорії і практики у навчанні, принципу свідомості і
активності, принципу поєднання індивідуального пошуку знань з роботою в колективі, принципу сформованості навичок
і вмінь пізнавальної, професійної і організаторської роботи [11, с. 7; 3].
Володіння іноземною мовою – це здатність майбутнього еколога працювати з іншомовною літературою за фахом,
брати участь у бесідах та міжнародних конференціях, листуватись з іноземними партнерами, тобто майстерність застосовувати свої знання у власній професійній практичній діяльності. Це вимагає від викладача іноземної мови зосередити
особливу увагу на використанні інтерактивних методів навчання: від навчання іноземній мові до навчання іншомовному
мовленню, далі до навчання іншомовній мовленнєвій діяльності і, до навчання спілкуванню [10, с. 144].
У фахівців-екологів часто виникають проблеми у спілкуванні іноземною мовою у ситуаціях професійної діяльності,
адже специфікою таких ситуацій є те, що спілкування здійснюється не просто з метою обміну інформацією, а й для швидкого і оптимального вирішення різних екологічних проблем. Для підвищення ефективності та інтенсифікації процесу
іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів необхідно використовувати найбільш ефективні форми, методи і
засоби навчання, які б дозволили підготувати майбутнього фахівця-еколога до професійного спілкування в іншомовному
середовищі на високому професійному рівні.
Висновки. На основі проведеного аналізу вважаємо, що домінування активних та інтерактивних форм і методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі, сприятиме «зануренню» їх у іншомовне середовище, і створить умови для розвитку таких професійно-важливих якостей майбутнього еколога,
як ініціативність, самостійність, креативність, а також формуватиме у нього творчий характер мислення. Це, у свою чергу,
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забезпечить здатність переносити одержані знання у нові професійні ситуації, вирізняти аналогічність у віддалених явищах,
видавати необхідну інформацію у потрібний час, вміти правильно оцінити явище й обрати варіант вирішення проблеми.
Подальші дослідження. Перспективи подальших досліджень шляхів застосування інтерактивних методів навчання у
процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі можуть охоплювати аналіз закордонного досвіду реалізації таких методів та шляхи використання цього досвіду у процесі іншомовної професійної
підготовки майбутніх екологів в Україні.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ЛІНГВООСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Статтю присвячено проблемі формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів в
системі професійної підготовки.
Розкрито зміст поняття «інформаційно-комунікативна компетенція майбутнього філолога». З’ясовано основні
характеристики лінгвоосвітнього процесу. Визначено особливості формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх учителів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу.
Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетенція, інформаційно-комунікаційні технології, лінгвоосвітній процес, професійна підготовка, професійна компетентність.
FUTURE PHILOLOGISTS’ INFORMATION-COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION IN THE LINGUISTIC EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
The article is dedicated to the problem of information-communicative competence of future philologists in the system of
professional training.
The sense of the notion «information-communicative competence of future philologists» is cleared up. Major characteristics of linguistic educational process are clarified. Peculiarities of future philologists’ information-communicative competence formation in the linguistic educational process of higher pedagogical educational establishment are defined.
Key words: information-communicative competence, information-communicative technologies, linguistic educational
process, professional training, professional competence.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ В ЛИНГВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Статья посвящена проблеме формирования информационно-коммуникативной компетенции будущих филологов в системе профессиональной подготовки. Раскрыт смысл понятия «информационно-коммуникативная компетенция будущего филолога». Выяснены основные характеристики лингвообразовательного процесса. Определены
особенности формирования информационно-коммуникативной компетенции будущих учителей в лингвообразовательном процессе высшего педагогического ученого заведения.
Ключевые слова: информационно-коммуникативная компетенция, информационно-коммуникационные технологии, лингвообразовательный процесс, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із основних шляхів модернізації вітчизняної освіти є запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальних закладах. Важливість розвитку і використання
ІКТ підтверджується різними нормативними і установчими документами, прийнятими в Україні (Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, Державною цільовою програмою
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто
відсотків», Національною стратегією розвитку освіті в Україні на 2012-2021 роки, Законом України «Про Національну
програму інформатизації»). У зв’язку з цим актуалізується проблема підготовки майбутнього педагога, формування у нього інформаційно-комунікативної компетенції як необхідної умови його професійної стабільності, орієнтації у широкому
арсеналі інноваційного руху, наукових розробок, якісної організації навчально-виховного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі висвітлювалась у дослідженнях Р. Вільямса, Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова, К. Маклін,
Ю. Машбиця, С. Пейперта, Є. Полат.
Аналізу основних аспектів інформатизації навчання присвячено праці В. Бикова, Є. Вінниченка, М. Жалдака В. Заболотнього, В. Клочка, М. Лапчика, Ю. Машбиця, В. Монахова, С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерікова, О. Співаковського,
О. Спіріна, Н. Тализіної, С. Яшанова.
Питання формування інформаційно-комунікаційних умінь у майбутніх педагогів протягом останніх років вивчали Р. Гурін, О. Значенко, Н. Сороко, О. Ванівська, О. Подзигун, Р. Павлюк, І. Малицька, М. Вяльцева, Ю. Самойленко, Л. Морська.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що наразі існує ціла низка досліджень, у яких розкрито потенційні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування професійної компетентності фахівця. Однак, аналіз теоретичних досліджень і практичного досвіду сучасної педагогічної діяльності показує, що, незважаючи на пильну увагу до підвищення якості професійної підготовки студентів, проблема формування інформаційно-комунікативної компетенції з урахуванням
особливостей підготовки майбутніх учителів філологів під час їх навчання у вищій школі залишається недостатньо вивченою.
Формулювання мети статті. Мета статті – розкрити особливості формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу.
Виклад основного матеріалу дослідження… Серед науковців існують різні погляди щодо трактування поняття «інформаційно-комунікативної компетенції майбутнього педагога», зокрема, зазначається, що це:
– складне індивідуально-психологічне утворення яке функціонує на основі інтеграції теоретичних знань, практичних
умінь в галузі нових інформаційних технологій та певного набору особистісних якостей, які обумовлюють готовність
вчителя до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства [5, с. 3];
– інтегральна характеристика особистості, яка передбачає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здатність до
вирішення завдань у навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки та володіння прийомами
комп’ютерного мислення [1, с. 48];
– багатогранне інтегративне утворення особистості, що являє собою сукупність умінь та навичок роботи з інформацією у традиційній та електронній формі, здатність до роботи з комп’ютерною технікою, здатність до цілепокладання в
пошуку та до переробці і викладенні одержаної інформації, заснована на інтелектуальному та творчому потенціалі, особистих якостях, ціннісних орієнтаціях та досвіді особистості [6];
– інтегративна якість особистості, яка є результатом відображення процесів відбору, засвоєння, переробки, трансформації та генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, які дозволяють виробляти, приймати,
прогнозувати та реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності [7];
– cкладова професійної компетентності, яка є інтегративною властивістю особистості, що виявляється у сукупності
компетентностей технологічної, педагогічної і предметної (іноземна мова) сфери [3, с. 4].
Аналіз зазначених вище дефініцій засвідчив, що практично всі автори тлумачать «інформаційно-комунікативну компетенцію» як інтегративну якість чи характеристику особистості. Крім того, більшість дослідників виокремлюють складові компетенції, які мають бути сформовані в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця: знання, вміння,
навички, здатності стосовно роботи з інформацією засобами інформаційно-комунікаційних технологій; готовність до
професійної діяльності в нових умовах інформаційного суспільства; мотивацію до опанування знань про використання
інтелектуальних комп’ютерних систем у фаховій діяльності.
На основі зазначеного вище, можна зробити висновок про те, що інформаційно-комунікативна компетенція майбутнього вчителя – це складне професійно-індивідуальне інтегративне новоутворення, що являє собою систему знань, умінь,
навичок, ставлень, спрямованих на вироблення особистісних здатностей орієнтації в інформаційному просторі, отримання інформації та оперування нею відповідно до власних потреб і вимог професійної діяльності.
У контексті нашого дослідження ми зосереджуємо увагу на особливостях формування інформаційно-комунікативної
компетенції майбутніх філологів. Професійна підготовка таких фахівців здійснюється в ході лінгвоосвітнього процесу.
Під професійною лінгвоосвітою розуміють професійно-особистісний розвиток студентів засобами іноземної мови і лінгвістичної підготовки [4]. Відмінність лінгвоосвіти від викладання іноземної мови як навчального предмета полягає в тому,
що остання постає не лише як мета, а і як засіб професійного розвитку студентів. У ході зазначеного процесу максимально
використовується інтегративний потенціал іноземної мови як навчального предмета і його здатність бути як об’єктом, так
і засобом оволодіння знаннями, навичками й уміннями, у тому числі професійними [8, с. 58].
На думку Н. Л. Уварової, лінгвоосвітній процес будується на принципах трансінтегративності, тобто інтегративності
іноземної мови й ІКТ, яка проходить через весь освітній процес, і панінтегративності, тобто інтегративності ІМ й ІКТ,
яка прагне до охоплення якомога більшої кількості внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків [8, с. 58–59]. Так, під
час проектування інформаційної підготовки майбутніх філологів потрібно ураховувати такі концептуальні положення: 1)
мета та зміст інформаційної підготовки студентів філологічних спеціальностей визначаються метою, характером і змістом
їх майбутньої професійної діяльності й підготовки до неї; 2) значний інтегративний потенціал ІМ й ІКТ дає змогу використовувати лінгвоосвіту як засіб професійного розвитку майбутніх філологів через інтегрування інформаційної та лінгвістичної підготовки; 3) зміст і структура інтегративної лінгво-інформаційної підготовки студентів – майбутніх філологів
– мають виходити з характеру їх майбутньої професійної діяльності й водночас сприяти розширенню та поглибленню
знань, формуванню навичок і вмінь, а також розвитку професійних компетенцій студентів [8, с. 32].
Виходячи з наведених вище характеристик лінгвоосвітнього процесу, можна констатувати, що однією з особливостей
формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів- філологів є інтегрування лінгвістичного
й інформаційного змісту в ході професійного навчання майбутніх учителів іноземної мови у контексті реалізації цілей їх
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професійної підготовки (використання спеціально розроблених навчальних посібників, електронних словників, відеоуроків, вебквестів, професійних вебсайтів, а також автентичної художньої літератури й художніх фільмів іноземною мовою
тощо). Використання зазначених технологій сприяє не лише інтенсифікації процесу навчання мови та розвитку комунікативної компетенції студентів-філологів, а й використанню ІКТ у їх майбутній професійній діяльності.
У процесі організації лінгвоосвітнього процесу слід також урахувати такі показники інформаційно-комунікативної
компетенції майбутнього фахівця сфери освіти:
– усвідомлення участі системи освіти у глобальних інформаційних процесах;
– готовність до аналітичної обробки необмеженого обсягу інформації;
– прагнення до формування й розвитку особистих творчих якостей, що дають можливість генерації педагогічних ідей
у сучасному інформаційному середовищі з метою отримання інноваційних педагогічних результатів, а також створення
власного інформаційного середовища;
– оволодіння методами отримання, відбору, збереження, відтворення, представлення, передавання та інтеграції інформації;
– наявність високого рівня комунікативної культури й теоретичних уявлень та досвіду організації інформаційної взаємодії, що здійснюється в режимі діалогу;
– готовність до спільної з усіма суб’єктами інформаційної взаємодії оволодіння науковим та соціальним досвідом,
рефлексією й саморефлексією;
– готовність до застосування сучасних інтерактивних ІКТ як важливого аспекту професійного росту в умовах безперервної освіти в мінливому інформаційному суспільстві;
– здатність до моделювання та конструювання інформаційно-освітнього середовища й прогнозування результатів
власної професійної діяльності [2].
Наступною особливістю формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх педагогів є наявність психологічних проблем, що виникають у процесі професійної підготовки студентів, а саме: різниця мотивацій до вивчення гуманітарних і технологічних дисциплін; конфлікт між гуманітарним складом мислення і необхідністю засвоювати точні науки. Останні
фактори відбиваються як на доборі та застосуванні відповідних форм, методів і засобів навчання студентів, так і на структурі
інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів. На нашу думку, подолати психологічний дискомфорт (а деколи і бар’єр) покликана правильна ціннісно-мотиваційна основа, яка базується на усвідомленні студентами не просто необхідності, а нагальної потреби у впровадженні ІКТ у навчальний процес школи. Адже на фоні загальної інформатизації сучасного
суспільства ігнорування ІКТ неминуче призведе до збільшення психологічної відстані між учителем і учнями.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи зазначені
вище особливості формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх учителів-філологів, слід зауважити,
що однією із компетенцій, які в умовах інформаційного суспільства значною мірою визначають рівень професійних якостей фахівців усіх галузей, є інформаційно-комунікативна. Вона містить у собі такі якісні складові, як: володіння прийомами комп’ютерного мислення; вміння генерувати інформацію в особливий тип предметно-специфічних знань; здатність до
цілепокладання в пошуку та до переробки і викладення одержаної інформації.
В основу організації лінгвоосвітнього процесу професійної підготовки майбутніх філологів доцільно покласти підхід
інтеграції лінгвістичного й інформаційного змісту навчального матеріалу; врахувати показники інформаційно-комунікативної компетенції майбутнього фахівця сфери освіти; передбачити розвиток ціннісно-мотиваційного компоненту в
структурі інформаційно-комунікативної компетенції; переорієнтувати професійну підготовку майбутнього педагога з пасивного в інтерактивне формування професійно значущих умінь на основі активної взаємодії із засобами ІКТ.
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ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК ЗАСОБУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті розглядаються можливості іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови в аграрному університеті. Проаналізовано різні наукові підходи до вивчення проблеми міжкультурної
комунікації та визначені основні напрямки у дослідженні даної проблеми.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, іноземна мова, культура, мовне співробітництво, мовна модель.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE AS MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN AGRARIAN
UNIVERSITY
The article deals with possibilities of foreign language as means of intercultural communication in teaching foreign language in agrarian university. Different scientific approaches to studying intercultural communication problems are analyzed and
main directions in study of the problem are defined. It is well known that qualitative changes of the social and cultural character
of our state political content and its entering the international arena mean foreign language to be really significant and important
in practical and intellectual human activity. Foreign language is defined by many authors as means of intercultural communication to master of which is impossible without parallel studying of appropriate culture. Main directions which have been formed
in research of intercultural communication are analyzed in the article. It is proved that language is a culture instrument which
forms personality, it is specific means of saving and transferring information. A lot of functions are inherent to language but the
main ones are means of expressing thoughts and means of communication. It is marked that intercultural aspect in foreign languages studying aimed not only at pragmatic task but at developmental and comprehensive ones as well. It is proved that under
present conditions of social and economic changes, rapid growth of agrarian production a need in future agrarian specialists
with high level of professional background one of the components of which should be professional knowledge of foreign language
arises. But to get this aim it is necessary to change fundamentally the student attitude to foreign language studying. It is obvious
that training in foreign language in agrarian university demands improvement in the system of studying organization, creation of
effective didactic systems, new technologies and teaching methods. The main idea of foreign language studying is development
of students ability to use foreign language as an intercultural communication instrument in any sphere of activity. It is defined
that perspective of this work is forming an outlook which is based on principles identifying human values and also implies the
development process of mentally rich, highly moral personality of a future specialist who is able to solve creative tasks.
Keywords: intercultural communication, foreign language, culture, language cooperation, language model.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье рассматриваются возможности иностранного языка как средства межкультурной коммуникации в
преподавании иностранного языка в высшей школе. Проанализированы разные научные подходы к изучению проблемы межкультурной коммуникации и определены основные направления в исследовании данной проблемы.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, культура, языковое сотрудничество, языковая модель.

Розширення та якісні зміни характеру соціально-культурного змісту політики нашої держави та вихід на міжнародну
арену, визнання нашої державності, інтернаціоналізація усіх сфер життя суспільства роблять іноземну мову реально значущою та важливою у практичній та інтелектуальній діяльності людини. Вона стає діяльним фактором соціально-економічного та загальнокультурного процесу суспільства. Це підвищує статус іноземної мови як загальноосвітньої галузі освіти.
Іноземна мова визначається багатьма авторами як засіб міжкультурної комунікації, оволодіння яким неможливо без
паралельного вивчення відповідної культури. «Якщо розуміти під культурою все, що робить і думає нація, то мова фіксує,
як ця нація думає» [3, c. 81]. За думкою G. Brown, культура – це контекст, всередині якого ми існуємо, думаємо, відчуваємо і спілкуємось один з одним [7, p. 23]. Якщо організувати процес навчання і виховання таким чином, щоб іноземна мова
вивчалася як феномен національної культури, як «мовна модель» світу цього народу і цієї культури, буде забезпечено
повноцінну міжкультурну комунікацію і взаєморозуміння, тобто діалог культур.
У різні часи проблемою міжкультурної комунікації займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, такі як Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, О.А. Корнілов, С.П. Мамонтов, А.П. Садохін, Т.Г. Грушевицька, В.Д. Попков, С.Г. Агапова,
В.В. Кабакчи, В.Н. Топалова, Н.Ф. Бориско, П.Ю. Мельник, G. Brown, B.L. Whorf, E. Hall, M. Bennet, S. Merten, L. Bredella.
Але найбільш інтенсивне вивчення і дослідження міжкультурної комунікації почалось з середини 80-х років ХХ сторіччя.
Це пояснюється посиленням економічних і політичних зв’язків між країнами Європейського Союзу, мобільністю ринку
робочої сили, зростанням кількості емігрантів, процесами їх інтеграції і вторинної соціалізації тощо, і перетворенням суспільств цих країн в мультинаціональні і мультикультурні. Процеси інтеграції західноєвропейських культур охоплюють ці
країни настільки, що деякі дослідники приходять до висновку, що межі між культурами і субкультурами вже не співпадають з межами між державами [8, p. 86].
У процесі дослідницької роботи було проаналізовано різні підходи до проблеми викладання іноземної мови, але не
було знайдено спроб розгляду можливостей іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації у викладанні іноземної
мови у вищій школі. Цій проблемі й присвячена означена стаття.
У дослідженні міжкультурної комунікації склалися два напрямки. Перший базується на фольклористиці і має описовий характер. Його завданнями є виявлення, описування і інтерпретація повсякденної поведінки людей з метою пояснення
глибинних причин і детермінуючих факторів їхньої культури. Другий напрямок має культурно-антропологічний характер
і предметом своїх досліджень має різноманітні види культурної діяльності соціальних груп і спільнот, їх норми, правила і
цінності. Соціальна диференціація суспільства породжує в кожній групі свої норми і правила поведінки. Знання цих норм
і правил дозволяє швидко і ефективно виходити з ситуацій міжкультурного непорозуміння [2, c. 14].
Незважаючи на розбіжності в методологічних підходах і аспектах досліджень міжкультурної комунікації, більшість
вчених дотримуються думки, що головними цілями досліджень в цій сфері є наступні:
– систематичне викладення основних проблем міжкультурної комунікації, оволодіння основними поняттями і термінологією;
– розвиток культурної сприйнятливості, здібності до правильної інтерпретації конкретних проявів комунікативної
поведінки в різних культурах;
– формування практичних навичок і вмінь в спілкуванні з представниками інших культур.
А.П. Садохин розглядає міжкультурну комунікацію як обмін між двома і більше культурами продуктами їх діяльності,
який здійснюється в різноманітних формах [4, c. 245].
В основі сучасної цивілізації лежить різноманіття культур, які постійно перебувають у взаємозв’язку і взаємодії. При
цьому кожна культура має свою мовну систему, за допомогою якої носії спілкуються один з одним. Різні форми мовного
спілкування мають назву вербальних засобів комунікації. До найбільш відомих вербальних засобів комунікації належить
людська мова, оскільки завдяки мові люди передають і отримують основну масу життєво важливої інформації [5, c. 62].
Значення мови в культурі будь-якого народу неможливо переоцінити. Мова – це інструмент культури, який формує
особистість людини, яка саме через мову сприймає менталітет, традиції і звичаї свого народу, а також специфічний культурний образ світу [6, c. 14-15].
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Таким чином, мова є специфічним засобом зберігання і передачі інформації, а також керування поведінкою людини.
Завдяки мові здійснюється специфічно людська форма передачі соціального досвіду, культурних норм і традицій, через
мову реалізується спадкоємність різних поколінь і історичних епох. Мові притаманні багато функцій, але основні – це
засіб висловлювання думок, засіб спілкування. Серед численних функцій мови існує комунікативна функція, яка припускає, що без мови будь-які форми спілкування людей стають неможливими. Мова слугує комунікації і може бути названою комунікативним процесом у чистому вигляді. Оскільки культуру як специфічно людську ознаку пристосування
до оточуючого середовища теж можна назвати комунікацією, стає очевидним, що зв’язок мови, культури і комунікації є
природним і нерозривним.
В епоху Інтернету людське спілкування створює все більше мовних світів і використовує в них весь арсенал мовного
співробітництва. Сучасна людина починає розуміти, що культурну самобутність її народу неможливо відокремити від
культурної самобутності інших народів, що всі ми підпорядковуємося «законам» культурної комунікації [1, c. 45].
Іноземну мову, як один з головних засобів міжкультурної комунікації, необхідно вивчати як феномен національної
культури, як «мовну модель» світу цього народу і цієї культури, і, як результат, можливо сформувати особливий тип
компетенції – лінгвосоціокультурну і цим забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування і взаєморозуміння, тобто
діалог культур.
Міжкультурний вимір у навчанні іноземних мов переслідує не лише прагматичну мету (забезпечити студентів необхідними засобами для мовленнєвої взаємодії з носіями мови), але й – і навіть у більшій мірі – розвиваючу і загальноосвітню цілі. Вивчати іноземну мову означає увійти в незнайомий світ, стати відкритим для нового, відчути культурну
спільність з носіями мови й надати спілкуванню особливої повноти й багатомірності.
У сучасних умовах соціально-економічних змін, стрімкого розвитку сільськогосподарського виробництва, впровадження нових технологій, різноманітних форм господарювання виникає потреба в майбутніх спеціалістах сільського
господарства з високим рівнем професійної підготовки, одним із компонентів якої повинно бути професійне володіння
іноземною мовою. Але для досягнення цієї мети необхідно докорінно змінити саму позицію студента стосовно вивчення
іноземної мови. Із пасивного споживача наукової інформації, виконавця готових завдань, студент повинен основну перевагу віддати самостійній праці, розвитку свого творчого потенціалу.
Підготовка з іноземною мови у вищій школі потребує удосконалення системи організації навчання, створення ефективних дидактичних систем, нових технологій і методів навчання, які могли б забезпечити інтенсивне оволодіння системою знань і на цій основі – суттєвого підвищення рівня самостійної пізнавальної діяльності студентів.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти основною метою навчання іноземної мови є розвиток у студентів уміння використовувати іноземну мову як інструмент міжкультурного спілкування в будь-яких сферах життєдіяльності. Стратегічною метою є орієнтація навчання на виконання сучасного замовлення – володіння іноземною мовою як
засобом комунікації і забезпечення досягнення цієї мети.
Необхідно зазначити, що в процесі міжкультурних комунікацій ми виховуємо у майбутніх фахівців загальну і професійну культуру, розширюємо їхній світогляд, виховуємо особисте ставлення до іншої культури в процесі опанування
цієї культури, виховуємо у студентів культуру спілкування, ціннісні орієнтації, почуття, емоції, позитивне ставлення до
іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою.
Гуманізація вищої освіти на сучасному етапі ставить нові вимоги до спеціаліста в аспекті формування загальної
гуманістичної культури студентів. Це означає, що перспективою даної роботи є формування світогляду, який базується
на принципах, які визначають загальнолюдські цінності, а також передбачає процес розвитку духовно багатої, високоморальної особистості майбутнього спеціаліста, який здатен розв’язувати творчі завдання.
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(NIE)Zrozumienie dla uchodźców
w kontekście komunikacji międzykulturowej
Tym […], co jest cechą wyłącznie ludzką – tym, co rzeczywiście stanowi o tożsamości
człowieka, bez względu na to, gdzie się urodził – jest jego kultura, całościowe ramy komunikacyjne – słowa, działania, pozy, gesty, ton i barwa głosu, wyraz twarzy, sposób traktowania
czasu, przestrzeni, oraz przedmiotów materialnych, sposób w jaki człowiek pracuje, bawi się
kocha i broni samego siebie.[…]
Edward Twitchell Hall [3. s.43]

(Не)Зрозуміння для біженців в контексті міжкультурної комунікації
Життя на Землі протягом багатьох сторіч піддається різним перетворенням, це відноситься до змін еволюційних, географічних, континентальних, цивілізаційних, змін у кількості населення, культурі іт.д. Важливим наслідком
змін у культурі в сучасному світі є тенденція до універсалізації в плані цінностей, моделей поведінки та способів
спілкування. Сучасних людей тепер так само багато ділить як і з’єднує. Культури груп етнічних, расових, національних змішуються між собою, зливаються, перекриваються, з’являються нові напрями єдності. На перехресті
багатьох культур, люди, що належать до різних груп етнічних, расових, національних, створюють новий тип цивілізаційної, транснаціональної міжкультурної ідентичності, котра сприяє взаєморозумінню в контктах між людьми.
Ключові слова: міжнародні зв’язки, міжкультурна комунікація, асиміляція, стереотипи, цінності.
Misunderstanding for refugees in the context of intercultural communication
Live on Earth has underwent various transformations. The changes relate to transformations such as : geographical, continental, cultural, civilizational or population. The essential consequence of the these recent transformations is the tendency to
universalize in terms of values, patterns of behavior and ways of communication. As a result, people have a lot of in common
as well as they are divided in many aspects. The cultures of the ethnic, racial and national groups mingle and overlap with
each other. As a result, new areas of unity emerge. When many cultures meet, people belonging to above mentioned groups,
share a common and new type of civilizational, transnational and cross –cultural identity. That facilitates the mutual understanding and communication.
Key words: international communication, intercultural communication, assimilation, stereotypes, values.
(Не)Понимание для беженцев в контексте межкультурной коммуникации
Жизнь на Земле в течение многих столетий подвергается различным преобразованиям, это относится к изменениям эволюционным, географическим, континентальным, цивилизационным, изменениям в количестве населения,
культуры и т.д. Важным следствием культурных изменений в последнее время является тенденция к универсализации в плане ценностей, моделей поведения и способов общения, Современных людей сейчас также очень много
делит как и соединяет. Культуры груп этнических, расовых, национальных смешиваются друг с другом, сливаются,
перекрываются, появляются новые направления единства. На перекрёстке многих культур, люди, принадлежащие
к разным групам этническим, расовым и национальным, создают новый тип цивилизационной, транснациональной,
межкультурной идентичности, способствуя взаимопониманию в контактах между людьми.
Ключевые слова: международные связи, межкультурная коммуникация, ассимиляция, стереотипы, ценности.

Istotną konsekwencją przemian kulturowych w ostatnim czasie jest tendencja uniwersalizacji w zakresie wartości, wzorów
zachowań i sposobów porozumiewania się, sprawiająca, że ludzi równie wiele dzieli, jak i łączy. Kultury grup etnicznych, rasowych, narodowych mieszają się ze sobą, łączą, nakładają się na siebie, wyłaniając nowe obszary jedności. Na styku wielu kultur
ludzie należący do różnych grup etnicznych, rasowych oraz narodowych podzielają wspólny, nowy typ tożsamości cywilizacyjnej,
ponadnarodowej, międzykulturowej, ułatwiającej wzajemne zrozumienie oraz komunikację międzyosobniczą. Uczestnicy różnorodnych kultur korzystają z tych samych wytworów technologii materialnej, podzielają te same symbole, uznają wspólne wartości.
Tym, co upodabnia do siebie ludzi należących do różnych grup kulturowych i odrębności wyznaczonej kryteriami różnorodności
rasowej, etnicznej, religijnej i narodowej jest globalna, symboliczna przestrzeń komunikacyjna, nabierająca podstawowego znaczenia w układach tożsamości cywilizacyjnej [6, s. 7–8].
Charakterystyka i typologia pojęć
Komunikacja istniała od zarania dziejów ludzkości. Nasi przodkowie komunikowali się między sobą nie tylko po to, żeby
nawiązywać kontakty towarzyskie, ale przede wszystkim po to, żeby przeżyć. Komunikacja jest niezbędnym czynnikiem nawiązywania kontaktu i relacji międzyludzkich.
Komunikacja (łac. communicare – udzielać, współuczestniczyć) oznacza międzyosobowy proces porozumiewania się, obejmujący przekaz informacji, wiedzy czy idei. Dokonuje się przy użyciu odpowiednich środków i form, z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania osobowego. Komunikacja jest rzeczywistością wielopłaszczyznową i wieloaspektową (aspekt filozoficzny,
psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, religijny), głównie o charakterze poznawczym i etycznym w wymiarze indywidualnym i społecznym [2, s. 380]. Zdaniem K. Jaspersa komunikacja jest zespołem wzajemnych i świadomych porozumień dokonywanych przez udzielanie czegoś. Autor wyróżnia komunikację bytu ludzkiego i komunikację egzystencjalną. Obie realizują się
poprzez kontakty międzykulturowe, indywidualne i wspólnotowe oraz międzynarodowe [2, s. 380].
W dobie przemian nie tylko cywilizacyjnych, ale i kulturowych na szczególną uwagę zasługuję pojęcie komunikacji międzykulturowej. «Komunikacja międzykulturowa w swojej podstawowej formie dotyczy dziedziny naukowej i badań zmierzających
© Iryna Drozd, 2016

208

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

do zrozumienia, jak ludzie pochodzący z różnych państw i kultur zachowują się, komunikują i spostrzegają otaczający ich świat
w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego kontaktu» [1, s. 139].
Zdaniem K. Knapp – komunikacja międzykulturowa jest międzyosobową interakcją zachodzącą między członkami grup, które różnią
się przede wszystkim podejściem do podzielanej przez członków wiedzy oraz poszanowaniem własnych językowych i symbolicznych
form zachowania. Podstawową właściwością komunikacji międzykulturowej jest zatem proces nawiązywania kontaktu i porozumienia się
osób obcych, nieznajomych, które nie tylko mają inne korzenie kulturowe, ale i posługują się innym językiem ojczystym [1, s. 139–140].
Podsumowując definicje dotyczące pojęcia komunikacji międzykulturowej można stwierdzić, iż komunikacja międzykulturowa
jest dialogiem, który można sprowadzić do konfrontowania się narodowych, grupowych, etnicznych, kulturowych poziomów doświadczeń. Zróżnicowane grupy kulturowe rozmaicie postrzegają i pojmują rzeczywistość, a struktury zachowań jednostki kształtują
się przez kulturę grupy. W samej kulturze jest zawarta historia danej grupy, to znaczy, że zrozumienie i studiowanie jej pozwala
bardziej zbliżyć się do symboli czy rytuałów, którymi posługuje się inna kultura, celem uśmierzania własnych lęków. [1, s. 141].
Zjawiskiem komunikacji międzykulturowej badacze zainteresowali się w drugiej połowie XX wieku wraz z intensywnym
rozwojem nauk o języku, komunikacji a także dostrzeganiem wagi różnorodnej i przebogatej sfery komunikacji niewerbalnej.
Równocześnie z dynamiką zmian kulturowych i rozwojem narzędzi komunikacyjnych podziały te ulegają stałym uzupełnieniom.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka typów komunikacji międzykulturowej: 1) Komunikacja pomiędzykulturowa (inter-cultural communication), która dokonuje się pomiędzy reprezentantami odmiennych kultur narodowych i etnicznych np. Polak-Francuz. Odnosi się ona do kontaktów na poziomie interpersonalnym, których uczestnicy należą do różnych kultur, wchodzą
w interakcje, których imperatywem jest wspólnota życia społecznego; 2) Komunikacja poprzezkulturowa (cross-cultural communication), opisuje relacje komunikacyjne różnych grup wewnątrz jednej kultury narodowej. Dla tego typu komunikacji charakterystycznym jest to, iż różnice dzielące członków społeczeństwa są diagnozowane, badane i porównywane poprzez specjalne
instytucje; 3) Komunikacja międzynarodowa – (international communication) odbywa się między ludźmi należącymi do różnych
państw narodowych. W tym typie komunikacji proces komunikacji dokonuje się na płaszczyźnie instytucji od rządowych poczynając na wyspecjalizowanych agendach kończąc; 4) Komunikacja globalna (global communication) określająca ponadgraniczny
przepływ informacji, danych, opinii i wartości dzięki przemieszczeniu się grup, instytucji, rządów i zagadnień, które pojawiają się
na skutek tego przepływu. Komunikacja globalna odbywa się głównie na poziomie instytucji. 5) Komunikacja wewnątrzkulturowa
(intracultural communication) to komunikowanie się osób, które reprezentują tę samą kulturę, ale część ich systemu wartości różni
się mniej lub bardziej od wartości kultury dominującej. Ten typ komunikowania się dotyczy osób odmiennych ras, generacji, pełno
– i niepełnosprawnych, przedstawicieli odmiennych płci [4, s. 53–59].
W literaturze przedmiotu wśród uwarunkowań lokalnej komunikacji międzykulturowej, które zwiększają lub zmniejszają możliwość angażowania się grupy napływowej (mniejszości narodowe) w życie grupy dominującej, prowadząc do zadowolenia lub
niezadowolenia, wymienia się czynniki społeczno-polityczne i instytucjonalne oraz czynniki społeczno-psychologiczne. Czynniki
społeczno-polityczne i instytucjonalne mają dwa aspekty: 1) polityczno-prawny status jednostek, które przebywają na terytorium
innego państwa, tzw. migrantów. W każdym państwie istnieją regulacje prawne dotyczące warunków i możliwości przebywania
obcokrajowców i nie są one identyczne dla wszystkich; 2) poziom nierówności szans i perspektyw życiowych pomiędzy grupą
dominującą a napływową (migranci, grupy etniczne, pracownicy kontraktowi) [1, s. 143–144]. Do czynników społeczno-psychologicznych należą: atrybucje, stereotypy, hierarchie wartości i symbole oraz język.
Teoria atrybucji bierze swój początek od tendencji występującej a priori pośród przedstawicieli ludzkości, polegającej na poszukiwaniu wyjaśnień zachodzących zdarzeń. Poszukiwania te służą nadawaniu zdarzeniom znaczenia, umożliwiają rozdzielanie
nagród i kar, przewidują zachowania innych ludzi i pozwalają na orientację w środowisku. [1, s. 144–145].
Hierarchia wartości i zasady w komunikacji międzykulturowej są zjawiskiem trudnym, ponieważ nieznajomość tych zasad
może przysporzyć przybyszom kłopotu. Grupy etniczne czy nawet kulturowe mają ukształtowaną hierarchię wartości i zasady
funkcjonowania w tejże grupie, które stanowią podwaliny tożsamości i są zawarte w symbolach kulturowych.
Z kolei symbole to przede wszystkim gesty, kody ubrania, słownictwo, rytuały i ceremonie danej zbiorowości. W przestrzeni
międzykulturowej symbole zakorzenione w tradycjach kulturowych komunikujących się ze sobą stron, często stają się powodem
nieporozumień i konfliktów. Symbole: słowo, język, gest, ruch, zachowanie, znak mają określoną treść. Stanowią też egzemplifikację historycznego rozwoju i przystosowania różnych zbiorowości do warunków funkcjonowania. Symbole są nieodłączną częścią
tożsamości narodowej czy etnicznej [1, s. 145–146].
Jednym z najważniejszych komponentów kultury i narzędziem komunikacji międzykulturowej jest język werbalny. Zdaniem
lingwisty B. Whorfa «rozmaite grupy językowe rozmaicie postrzegają i rozumieją rzeczywistość, a struktura poznawcza jednostki
ukształtowana jest przez język jej grupy [1, s. 146–147]. Jednostka dokonuje wyboru języka w zależności od pozycji, jaką zajmuje
w przestrzeni międzykulturowej. Można stwierdzić, iż język oddziałuje na status jednostki, jak również na jej pozycję społeczną
czy status ekonomiczny, a w społecznościach wielokulturowych (wieloetnicznych) przytoczone wyżej aspekty są ważnymi komponentami w relacjach danych zbiorowości [1, s. 148–149].
Stereotypy i poziom ich uświadomienia to kolejny element komunikacji międzykulturowej odpowiedzialny za jej przebieg i
jakość. Stereotyp uważany jest za werbalną ekspresję przekonań o grupach społecznych lub poszczególnych członkach danej zbiorowości. Stereotypy mają logiczną formę wydawania wyroków poprzez przypisywanie grupom ludzi określonych właściwości lub
wzorów zachowania w niesprawiedliwy, uproszczony sposób, z tendencją do negatywnego wartościowania emocjonalnego, prowadzącego do ich stygmatyzacji i odrzucenia [1, s. 146]. B. Boćwińska-Kiluk wymienia następujące funkcje stereotypów: strukturyzująca, asymilacyjna, immunologiczna, wzmacniająca, stratyfikacyjna, cenzurująca, regulacyjna, redukująca i krytyczna [1, s. 147].
Omawiając komunikację międzykulturową warto zwrócić uwagę na teorie kultur i ich związek z komunikowaniem. Pionierem
w dziedzinie komunikacji jest E.T Hall, wybitny amerykański etnolog. On jest twórcą terminu «proksemiki» a także pojęcia kultur
wysokiego i niskiego kontekstu. Stworzył też najkrótszą definicję kultury i komunikowania, mówiąc, że «kultura jest komunikowaniem, a komunikowanie kulturą» [4, s. 99]. Zdaniem E.T.Halla niemal wszystko, kim jest człowiek i co robi, kojarzy się
z przestrzenią, a proksemika (z j. łac. proximus – bliski, najbliższy) «jest nauką zajmującą się ludzkimi sprawozdaniami tego, w
jaki sposób człowiek postrzega i użytkuje intymną, osobistą, społeczną i publiczną przestrzeń w różnych otoczeniach» [4, s. 100].
Koncepcja kultur Halla polega na tym, że w kulturach wysokiego kontekstu: np. kulturach azjatyckich (w takich krajach jak Japonia, Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni, nazwać je można komunikowaniem
między wierszami, każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie, natomiast większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. Z kolei w kulturach niskiego kontekstu (np. w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej)
komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni, to znaczy, że cały przekaz ma oznaczać jedynie to, co zostało powiedziane, nie
ma tu żadnego czytania między wierszami [7, [09.01.2016]].
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Naukowcy C. Berger i R. Calabrese twórcy teorii redukowania niepewności doszli do wniosku, iż w trakcie początkowych etapów związku interpersonalnego dominuje poczucie niepewności i ten stan jest źródłem frustracji, dlatego też dwoje obcych ludzi
przy pierwszym spotkaniu dąży do zredukowania niepewności i zwiększenia przewidywalności zachowania obu stron [4, s. 113].
Autorzy wyróżnili dwa typy niepewności: behawioralny i poznawczy. Behawioralny wiąże się z wątpliwościami dotyczącymi
zasad zachowania w danym społeczeństwie. Typ poznawczy natomiast – z wątpliwościami związanymi z indywidualnymi cechami
poznawanej nowej osoby. Teoria redukowania niepewności – jest systemem aksjomatycznym składającym się z ośmiu twierdzeń na temat niepewności. Teoria opisuje zależność pomiędzy podstawowym założeniem o niepewności a ośmioma kluczowymi
zmiennymi formowania związku, do których odnoszą się: dane werbalne, niewerbalna serdeczność, poszukiwanie informacji,
zwierzenia, wzajemność, podobieństwo, sympatia i wspólne sieci społeczne. [4, s. 113-114].
Podsumowując rozważania na temat teorii komunikacji międzykulturowej można stwierdzić iż cechą wspólną ww. teorii jest
wyraźna dominacja aspektu praktycznego nad teoretycznym. Teorie te oferują konkret, zwracając uwagę na rozwiązywanie problemu komunikacyjnego, oddalając się od ujęć uniwersalistycznych, całościowych i ostatecznych. Analiza tych teorii pozwala też
na wniosek, że w procesie komunikacji między przedstawicielami różnych kultur istnieją reguły dotyczące również interakcji międzykulturowych, tj. poza zasadami, trudnościami i barierami, charakterystycznymi tylko dla relacji międzykulturowych nakładają
się na nie reguły typowe dla komunikacji w ogóle. [4, s. 131-132].
Profile kultury
Zgodnie z różnymi teoriami, kultury prowadzą do wytworzenia się i utrwalania wśród swoich członków odpowiadających tylko im wzorów postaw i typów osobowości. Kultury mogą różnić się między sobą wielkością, zasięgiem oddziaływania języka, poziomem rozwoju technicznego, sposobami gospodarowania, stopniem złożoności kodów komunikacyjnych, systemami wartości,
normami obyczajowymi i prawnymi, dominującymi wzorami ekspresji, konwencjami społecznymi, lub kanonami estetycznymi.
Zachowanie członków innych kultur uwarunkowane jest tak cechami środowiska naturalnego i predyspozycjami psychofizycznymi, jak i społecznie ukształtowanymi oraz uporządkowanymi wartościami oraz normami. Profile kulturowe wzajemnie się przenikają i lokują się bliżej «kulturowej struktury osobowości» niż określonego rodzaju grupy kulturowej [6, s. 81].
T. Paleczny wyróżnił takie profile kultury jak: kultury «asertywne» i «nieasertywne», kultury «wstydu» i «winy», kultury «otwarte» i «zamknięte», kultury «zimne» i «gorące», kultury sformalizowane i nieformalne. 				
Kultury «asertywne» i «nieasertywne». Pojęcie zjawiska «kultury asertywności» odnosi się do społeczeństw o profilu kulturowym
kształtującym świadome i celowe postawy akceptacji i szacunku dla cudzej odrębności. Z kolei «kultury nieasertywne» podtrzymują wśród swoich członków poczucie wyjątkowości i wynikające z niego postawy niechęci do obcych, braku akceptacji bliższych
stosunków z członkami innych kultur, a w skrajnych sytuacjach nienawiść rasową czy religijną.
Kultury «wstydu» i «winy». We współczesnym świecie istnieją kultury, w których obyczaj jest ważniejszy i silniejszy niż norma prawna, a członkowie przedkładają reguły wspólnotowe nad przepisy kodeksów karnych. Poczucie wstydu, utrata godności,
czci, honoru, dobrej opinii jest gorsza niż inna sankcja (nawet odebranie życia). Z kolei dla kultur «winy» charakterystyczne jest
to, że konsekwencją naruszenia norm i obyczajów jest stosowna kara. Kultury wysokorozwiniętych państw są kulturami «winy».
Kultury «zamknięte» i «otwarte». Dla grup «otwartych» charakterystycznym jest umożliwienie swoim członkom kontaktów
z odmiennymi kulturowo ludźmi i ich akceptacja. Grupy «zamknięte» ograniczają dostęp ludzi z zewnątrz, działając bardzo rygorystycznie i inicjując rygorystyczne sankcje. Uniemożliwiają lub znacznie ograniczają możliwość opuszczenia macierzystej
zbiorowości tworząc bariery prawne, obyczajowe, etyczne, ekonomiczne.
Kultury «ciepłe» i «zimne». Kultury «ciepłe» są bardziej afirmatywne i rozwijają formy ludyzmu grupowego, typy zabawy i
obrzędowości oparte na uczestnictwie. Kultury «zimne» od swoich członków wymagają nieustającej mobilizacji, poświęcenia,
oddania wartościom takim jak przydatność, użyteczność, rentowność.
Kultury «sformalizowane» i nieformalne». Kultury «sformalizowane» depersonalizują stosunki grupowe, lokując poszczególnych członków nie w świecie przestrzeganego przez wszystkich obyczaju, ale w konwencji prawnej i regulaminu. Z kolei
w kulturach «nieformalnych» członkowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, prezentują postawy oparte na pozytywnej
samoocenie oraz akceptacji własnego położenia. Tożsamość tych jednostek zasadza się na pochodzeniu, fakcie urodzenia, i przynależności do konkretnej grupy (wspólnoty) [6, s. 83-94].
Modele interpersonalnych stosunków międzykulturowych
We współczesnym świecie ludzie wchodząc w relacje ze sobą jako członkowie różnych grup kulturowych, są wyposażeni
zazwyczaj w bardziej lub mniej ogólną i pobieżną definicję napotkanego przybysza. Wielki wpływ na stosunki między przedstawicielami innych kultur wywiera macierzysta kultura, kształtująca postawy i typy tożsamości, wytwarzając utrwalone w tradycji
modele tych relacji. [6, s. 147]. Naukowcy wyróżniają dwa modele stosunków międzykulturowych: model konfliktowy i integracyjny. Między konfliktowym a integracyjnym modelem stosunków międzykulturowych mieści się bardzo dużo wariantów pośrednich łączących elementy tak jednego, jak i drugiego. Zawierają one także reguły wspólne dla wszystkich tych odmian stosunków.
Podsumowując tę część opracowania można stwierdzić, iż «stosunki między ludźmi należącymi do odmiennych kultur rozciągają
się na skali od wrogości, konfliktu oraz antagonizmu, poprzez nieprzychylną, opartą na dyskryminacji i nierówności segregację
i separację, neutralną współobecność przy zachowaniu własnej odrębności kulturowej, różne formy częściowego przystosowania
społecznego, integracji, asymilacji po całkowite zlanie się – upodobnienie tych kultur do siebie [6, s. 147-148].
Podsumowanie
W ostatniej dekadzie problem wielokulturowości pojawił się między innymi w związku z napływem do Europy imigrantów
z różnych państw. W 2015r. szczególnie palące stały się kwestie związane z uchodźcami (migrantami) z Syrii i innych państw
Bliskiego Wschodu. Sytuacja państw Europy jest trudna, gdyż nie ma porozumienia pomiędzy nimi w kwestiach gdzie?, jak?, ilu?
«uchodźców» ma przyjąć każde państwo. Opinia obywateli również jest niejednoznaczna, gdyż większość boi się zmian, które
mogą pojawić się z związku z przyjęciem takiej liczby osób innej mentalności, religii, mając w pamięci nie tylko wydarzenia z
listopada 2015 r. w Paryżu.
Badacz komunikacji międzykulturowej Jerzy Nikitotorowicz uważa, że «w komunikacji społecznej wielu kultur w państwach
europejskich mają obecnie miejsce reakcje obronne; dominuje orientacja na ochronę własnych tradycji lub zamknięcie tożsamościowe przy koniecznym, niezbędnym dla egzystencji uczestnictwie w gospodarce globalnej i kulturze masowej» [5, s. 60]. Takie
tendencje – zdaniem Nikitorowicza mogą kreować następujące typy tożsamości: 1) radykalną, ujawniającą ukrytą i jawną przemoc, agresję, dążąca do konfrontacji i walki; 2) izolacyjną, związaną z przyjmowaniem odrębnych stylów życia; 3) segregacyjno-rasistowską; 4) asymilacyjną.
W takich sytuacjach grupy mniejszościowe obawiają się działań zmierzających do destrukcji – podporządkowania i narzucania
władzy większości; całkowitego wchłonięcia poprzez kulturę dominującą; (zakaz praktyk religijnych, degradacja wartości i norm);

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

210

asymilacji wymuszonej. Przechodzą zatem często do: nieprzestrzegania prawa; demonstracyjnych zachowań w zakresie obrony
swoich tradycji; obywatelskiego nieposłuszeństwa; rezygnacji z poprawności politycznej; rezygnacji z zasady domniemania niewinności; walki i deregulacji przejawiającej się w destrukcji, agresji i przemocy. [5, s. 60-61]. Z takimi aktami mamy do czynienie
w ostatnich latach. Co więcej – konflikty międzykulturowe (głównie na tle różnic religijnych islamu z innymi religiami) rodzą przemoc przejawiająca się w aktach terroryzmu, zarówno w miejscach, gdzie wyznawcy islamu stanowią większość, jak i tam, gdzie
stanowią część wielokulturowej społeczności. Ważny problem mają do rozwiązania zarówno politycy, jak i naukowcy: co zrobić,
by zapewnić narodom bezpieczeństwo; jak kierować wielokulturowością – aby różnice wyznawanych wartości nie potęgowały fali
agresji i przemocy; jak osiągnąć porozumienie, które pozwoli różnym kulturom żyć w symbiozie.
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POJĘCIE PROWINCJI W MALARSTWIE JERZEGO DUDY-GRACZA
Zaprezentowany kod estetyczny prowincji, który uległ zmianie, przesunięciu w stronę brzydoty, sacrum w profanum, które
obecne są w zapożyczeniach malarskich Jerzego Dudy-Gracza. Poprzez formy artysta zdegradował elementy przynależące do
kultury wysokiej. Wykorzystał gombrowiczowską formę, poprzez którą ośmieszone zostały toposy kultury polskiej. Groteska
w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza i jej elementy wymierzone są przeciwko mitom i stereotypom. Poprzez groteskę Duda
podważa prawdy znane ludziom, a także niszczy to co pozornie święte, wystawia na kpinę treści oczywiste, trywializuje i
degraduje sztukę, parodiuje jej wzniosłość. Obecna jest degradacja wzniosłych tematów, symboli i przeniesienie ich na grunt
życia codziennego. Analizując Golgotę jasnogórską można stwierdzić, że rzeczy święte są przez współczesnych niezauważane,
to co znane przez społeczeństwo u Dudy traci sens, jak na przykład Chrystus, który dla wielu wierzących obecny jest tylko w
kościele. Takie schematy malarstwo tego artysty niszczy i ukazuje głupotę i prostotę ludzi pozornie wierzących. Świat obrazów
Dudy to świat tragiczny, człowiek nie odnajdzie w nim wewnętrznej harmonii i spokoju.
Słowa kluczowe: Jerzy Duda-Gracz, groteska, prowincja, sacrum, profanum, malarstwo, mity, stereotypy.
The Concept of the province in the paintings of Jerzy Duda-Gracz
Jerzy Duda-Gracz presented the aesthetic code of the province that has been changed by moving to the side of the ugliness, the sacred in the profane, presents in his paintings. Using this form the artist is degraded elements relating to high culture. He used gombrowicz’s form, through which were teases toposes of Polish culture. The grotesque in painting and its elements, is directed against myths and stereotypes. Through the grotesque Duda denies the truth known to people, and destroys
that seemingly Holy, puts on mock obvious facts, posset and degrades the art, parodying his greatness. There is a degradation
of the lofty themes, characters, and transfer them to the soil of everyday life. Analyzing the Golgotha of Jasna Góra, we can
conclude that contemporaries go unnoticed is a sacred thing, all what is known in the society – for Duda is meaningless, as,
for example, Christ, for many believers is present only in the Church. Such schemes, the artist of this painting, destroys and
shows the stupidity and simplicity of the people, it would seem, believers. The world depicted by Duda-a tragic world where
a person can not find their inner harmony and tranquility.
Key words: Jerzy Duda-Gracz, Grotesque, Province, Sacred and profane, art, Myths and stereotypes.
Бачення провінції в живописі Ежего Дуди-Грача
Єжи Дуда-Грач представив естетичний код провінції, який був змінений завдяки переміщенню в бік каліцтва,
сакрального в профанський, присутній у його живописі. За допомогою цієї форми художник змінив елементи, що
стосуються високої культури. Він використав гомбровичевску форму, через яку були висміяні топоси польської культури. Гротеск у живописі та його елементи спрямовані проти міфів і стереотипів. Через гротеск Дуда заперечує істини, відомі людям, а також знищує те, що, здавалося святим, виставляє на посміховисько очевидні факти,
овульгаризовує мистецтво, створюючи пародію і велич. Присутня деградація возвеличених символів і перенесення
їх на грунт повсякденного життя. Аналізуючи «Голгофу Ясної Гори» можна зробити висновок, що залишаються
непоміченими сучасниками святі речі, все те, що відомо суспільству, у Дуди втрачає сенс, як, наприклад, Христос,
який для багатьох віруючих присутній тільки в церкві. Такі схеми, живопис цього художника руйнує і демонструє
обмеженість і простоту людей, здавалося б, віруючих. Світ зображений Дудою, це трагічний світ, у якому людина
не знаходить внутрішньої гармонії та спокою.
Ключові слова: Єжи Дуда-Грач, Гротеск, Провінція, Сакрально – профанський, Живопис, Міфи і стереотипи.
Понятие провинции в живописи Ежего Дуды-Грача
Ежи Дуда-Грач представил эстетический код провинции, который был изменен перемещением в сторону уродства, сакрального в профанный, присутствующий в его живописи. С помощью этой формы художник деградировал
элементы, касающиеся высокой культуры. Он использовал гомбровичевскую форму, через которую высмеиваются
топосы польской культуры. Гротеск в живописи и его элементы, направлены против мифов и стереотипов. Через
гротеск Дуда отрицает правду, известную людям, а также уничтожает то, что, казалось бы, святое, выставля-
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ет на посмешище очевидные факты, oпошляет и деградирует искусство. Присутствует деградация возвышенных
тем, символов и перенесение их на почву повседневной жизни. Анализируя Голгофу Ясной Горы можно сделать вывод, что современниками остаются незамеченными святые вещи, все то, что известно обществу – у Дуды теряет
смысл, как, например, Христос, который для многих верующих присуствует только в церкви. Такие схемы, живопись
этого художника, разрушает и показывает глупость и простоту людей, казалось бы, верующих. Мир изображенный
Дудой-это трагический мир, где человек не находит в нем внутренней гармонии и спокойствия.
Ключевые слова: Ежи Дуда-Грач, Гротеск, Провинция, Cакрально – профанный, Живопись, Мифы и стереотипы.

Czym jest prowincja? Miejscem czy stanem ducha i umysłu? Czy o prowincjonalności decyduje geografia czy mentalność,
stosunek do kultury i naszego w niej umiejscowienia? Pytania te będą w sposób zasadniczy określać kierunek niniejszych rozważań
nad pojęciem prowincji, która będzie tu rozumiana jako kategoria uniwersalna, a nie jako zapis konkretnego regionu geograficzno-administracyjnego. Według Leona Tarasewicza «prowincja to zjawisko intelektualne, które istnieje w sensie mentalnym» [5,
c. 17]. Wyżej wspomniany sens mentalny będzie definiować sposób myślenia, ubierania się, spędzania wolnego czasu a przede
wszystkim filozofię życia mieszkańców różnych regionów. Pojęcie to traktować będziemy zatem jako zbiór znaczeń daleki od
podziałów geograficznych. Nie jest ważna długość i szerokość geograficzna, nieważne są tu peryferie, ani «Centrum Świata» [5,
c. 17], ale swoiście rozumiany dialog znaków i porządków mentalno-kulturowych sytuujących się poza topografią, geografią, administracją. Aby zrozumieć i jednocześnie zobaczyć prowincję, jak to zrobił Jerzy Duda-Gracz, trzeba się do niej ustosunkować,
nabrać do niej dystansu. O takiej formie dystansu mówił Witold Gombrowicz, stwierdzając, iż aby móc pisać o worku kartofli, to
trzeba wyjść z tego worka i pisać o nim z dystansu.
Można stwierdzić, że prowincja jako kategoria kulturowa jest strukturą znaczeń i kodów służących wyjaśnianiu różnic między
ludźmi, ich zachowaniami i sposobem postrzegania świata.
Prawda o prowincji wydaje się być prawdą faktów i wydarzeń, które dzieją się wokół nas. Opowiadając, dokładamy naszą opowieść
do innych, tworząc w ten sposób wartki, narracyjny nurt, który łączy w sobie sprzeczne żywioły: różnorodne biografie, klęski i sukcesy,
pewność i zwątpienie – jednym słowem wszystko, co da się opowiedzieć. A więc to, co stanowi jądro mitu, jego istotę i treść [5, c. 17].

Z pojęciem mitu wiąże się sfera metafizyki. Ma ona na celu dotarcie do istoty bytu, do tego, co w głębi mitu, w jego wewnętrznej przestrzeni. Zostało już powiedziane: prowincja jest kwestią mentalną, nie tylko przestrzenną. Nie można jednak nie brać pod
uwagę regionalizacji. Tadeusz Słobodzianek, dramatopisarz współczesny, podkreśla ważność aspektu geograficzno-administracyjnego, który – jego zdaniem – mimo wszystko ma duże znaczenie. Najjaskrawszy jest tu przykład kompleksu prowincji Krakowa
wobec Warszawy (była stolica kontra obecna stolica) i Warszawy wobec większych metropolii.
Prowincjonalność, peryferyjność i regionalizm to ciąg pojęć, których bliskość znaczeniowa
[…] odsyła do wymiaru przestrzennej identyfikacji w bliższej człowiekowi skali lokalnej, prywatnej, intymnej, własnej. Różne nauki
rozmaicie definiują pojęcie «prowincji», jednak większość z nich odwołuje się do łacińskiego znaczenia słów: provincia, provincialis, objaśnianych jako część kraju, obszar, zakres, kraina, powiat, posiadłość, czy dzielnica położona na peryferiach metropolii, stolic, kulturowo-administracyjnych centrów [7, c. 445].

Pojmowaniu prowincji przez tak zwany «większy świat» towarzyszą takie słowa jak «zacofanie», «zaściankowość», «parafiańszczyzna». Często używa się określeń kolokwialnych – «wiocha, miejsce gdzie diabeł mówi dobranoc» etc. Określenia te
obrastały z czasem «znaczną liczbą stereotypów, idiosynkrazji i kompleksów. […] Duch parafii był zawsze emanacją tych jakości
przestrzenno-kulturowych, które obecnie przeżywają wielki renesans, rozbudzając liczne dyskusje nad nową mapą kultury współczesnego świata» [7, c. 445]. W większości przypadków wytyczną stosowania przywołanych tu określeń – synonimów prowincjonalności jest poziom rozwoju gospodarczego, infrastruktury transportowej, industrializacji, wykształcenia i dochodów. Prowincja
reprodukuje nie produkuje. Jest powtórzeniem czegoś, co jest kulturą dla metropolii, paradoksalnie jednak to właśnie prowincja
często jest natchnieniem i inspiracją dla artystów. Kultura musi istnieć jako symbioza prowincji i metropolii. W tej przestrzeni
może powstać coś nowego, cudownego. Sokrat Janowicz porównując literaturę do lasu, tak uzmysławia nam ten problem:
Las istnieje dzięki krzaczkom i podszyciu. Gdyby ich nie było to nie urosłaby żadna sosna. I dlatego źle, jeśli w literaturze nie ma
takich grafomanów. Dzięki tym rzeszom grafomanów może zaistnieć coś wybitnego tak jak w lesie ta sosna [5, c. 52].

Zrozumienie porównania prowincji do tzw. buszu jest tutaj niezbędne do zrozumienia przestrzeni prowincji. Możemy mówić o
prowincji terytorialnej i duchowej. Terytorialna ukazuje to, co dalekie od dużych miast. Natomiast duchową trudniej dostrzec, jest
sferą myśli. Taka prowincja może być obecna wszędzie, nawet w wielkim mieście. Tu – jak zauważa Dorota Utracka – «zasadniczym staje się pytanie: czy prowincja w sensie geograficznym jest prowincjonalna w sensie kulturowym?» [7, c. 446].
O swoistym paradoksie tego, co centralne mówi Sokrat Janowicza, zauważając, iż «talenty nie rodzą się na prowincji, a marnują w stolicy» [5, c. 53]. Można powiedzieć, że talenty uciekają na prowincję, aby nabrać energii do tworzenia. Metropolia ma w
sobie pewne sztywne zasady, powodujące, że trudno w niej tworzyć. Z prowincji artysta czerpie to, co najważniejsze – inność, ale i
autentyczność, niezbędną twórcom oryginalność. Prowincja jest także odskocznią od codzienności. To źródło twórczych aspiracji,
powrót do dzieciństwa. Artysta ucieka z miasta, aby tworzyć, później wraca do metropolii, która rządzi się towarem i pieniądzem.
Interesującym źródłem porównawczym jest tutaj, według Jerzego Plutowicza, film pt. Wszystkie poranki świata. Przedstawia
on problem odrzucenia przez głównego bohatera – artystę, życia w stolicy, ukazuje manifest bytowania w tzw. «Centrum Świata».
Prowincja jest dla artysty symbolem natury i tego, co dalekie od stolicy. Duże znaczenie ma tutaj słowo «opozycja», które oznacza
przeciwieństwo stolica-prowincja. Wyścig szczurów kontra spokojna sielanka, ośmiogodzinny dzień pracy kontra ciężka, ale spokojna praca w polu. Jerzy Plutowicz za przykład centrum kultury podaje Paryż, który według niego tak naprawdę jest tylko «targowiskiem próżności» [5, c. 115]. Owe centrum jest tylko miejscem, do którego trzeba coś wnieść, w którym robi się karierę, w którym
nie zwraca się uwagi na to, co związane jest z tradycją. Tak więc centrum można traktować tylko jako symbol. Jest ono jakby sumą
prowincji, magazynem jej doświadczeń, zbiorem pomysłów, dokonań wywiedzionych z przestrzeni marginalnych, centrycznych.
Ryszard Chodźko uważa, że «wielka stolica może być miasteczkiem albo wielką wioską, a miasteczkiem może być także prowincja»
[5, c. 21]. Wniosek z tego jeden: że możemy żyć w miasteczku jak chcemy, jakbyśmy byli w wiosce czy nawet na wyspie. To właśnie
Ryszard Chodźko porównuje miasteczko do wielkiego archipelagu wszelkich możliwości. Uważa, że rzeczone miasteczko to obszar,
pogranicze kulturowe, ale także psychologiczne, jakby «poligon doświadczalny ludzkich mentalności» [5, c. 21].
Istnieje także coś w sensie duchowości prowincji, coś, co skłania człowieka do wewnętrznej zmiany, która dokonuje się poprzez prowokacyjny charakter tego miejsca. Człowiek poprzez to staje się bogatszy duchowo, rozwija się dzięki wielości doświad-
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czeń, może łączyć w sobie rdzeń prowincji z otoczką metropolii i na odwrót. Z prowincji człowiek czerpie to, co daje natura, bierze
to, co z życia biorą drzewa, pochłania wszystko z powietrza i twardo chodzi po dywanach trawy [5, c. 23]. Jest otoczony darem
życia, może wędrować, podróżować w żywym obiegu natury i jest świadomy swojego miejsca, bytu. Poprzez to może zrealizować,
jak aktor, role swojego życia. Natomiast ci, którzy odwracają się od natury, odrzucają ją, «uciekają w beton» zostają wciągnięci
przez cywilizację, która jest nieludzka. Przykładem jest postać Edwarda Stachury, który był świadomy żywiołu jakim była dla
niego natura, z której czerpał energię. Kultura natomiast zapewniała mu tylko karierę.
Powołując się na słowa Ryszarda Chodźko, możemy stwierdzić, że «prowincja jest obszarem wielowymiarowym, który związany jest z duchem, mistycyzmem tego miejsca» [5, c. 23].. Przede wszystkim jest w niej swoboda przestrzenna, z której człowiek
może wydobyć pewne figury archetypowe podświadomości zbiorowej, ma możliwość zbadania głębi natury ludzkiej. Taka możliwość istnieje tylko dzięki temu, że na prowincji czas płynie wolniej, a ludzie są bliżej siebie. Chodzi tutaj o to, że właśnie na prowincji każda czynność, podniosła czy codzienna, oddziałuje na całą kulturę tego regionu. Tutaj każdy ruch i czyn jest bardzo szybko
dostrzegany, a jeśli jest niezgodny z obowiązującymi w danym regionie formami, wiadomość o tym roznosi się lotem błyskawicy.
Każdy mikroregion ma swoje zwyczaje i rytuały. To zjawisko Ryszard Chodźko nazwał mapą kartograficzną i obserwacyjnym
laboratorium wizyjnym. Możliwości takich obserwacji metropolia nie daje, człowiek w niej jest zagubiony, a co za tym idzie, nie
zwraca uwagi na wyżej wspomniane ruchy, czyny a nawet gesty. W wielkim mieście człowiek jest samotny w tłumie, izoluje się
od innych ludzi i ich problemów. To na prowincji człowiek może obserwować oraz sprawdzać znaczenie tropów wartości, a także
rozważać ich naturalną siłę.
Golgota jasnogórska
Jakkolwiek Duda wstydził się swego częstochowskiego pochodzenia, to jednak go nie ukrywał. To właśnie podjasnogórskie
miasto ukształtowało młodego artystę. Jak sam mówił, Klasztor Jasnogórski był dla niego miejscem pierwszych ćwiczeń, był
pierwszym plenerem. To tam powstawały pierwsze notatki z pejzażu czy architektury, szkice nabożeństw, pielgrzymów, odpustów. Jak sam artysta wspomina:
Tam próbowałem szkiców do kompozycji historycznych, rodzajowych, sakralnych, według portretów trumiennych i kościelnego barokowego malarstwa. Nie wiedziałem, że to podjasnogórskie praktykowanie, owo, «nulle dies sine linea», będzie fundamentem, na którym
zbuduję w przyszłości swoją malarską DROGĘ [1, c. 9].

W 1982 roku, w trakcie odbywającego się pleneru malarskiego z okazji 600-lecia obecności Obrazu Matki Bożej w Klasztorze
Jasnogórskim powstały portrety: Jana Pawła I, Jana Pawła II. Obrazy takie jak: Golgota IV i Nazareńczyk ukazują polską Drogę
Krzyżową, zestawienie wizerunku Jezusa z Matką Boską. Ukazanie DROGI z Męką Chrystusa artysta komentuje następująco:
Gdybyś się pojawił, Jezu, czy nie stałbyś się «wrogiem ludu», skoro jesteś Królem ? Czy nie przyjdą po Ciebie tajniacy z UB na Parkowej, nie staniesz przed sądem i nie wsadzą Cię do więzienia na Zawodziu ? Czy Cię w końcu nie ukrzyżujemy za to, że może nie jesteś
prawdziwy, tylko udajesz Jezusa, i dalej będziemy śpiewać z całego serca: «My chcemy Boga, my poddani. On naszym Królem, On nasz
Pan? [1, c. 9].

Motyw religijny obecny w obrazach Dudy-Gracza prezentuje głównie problem «śmierci Boga». Nośnym tematem jest również
polska żarliwość wyznania wiary, która nieodłącznie ukazuje nietolerancję dla wszystkiego, co odbiega od średniej normy katolicyzmu. Tematem dzieł Dudy-Gracza staje się więc społeczeństwo zaślepione wiarą, rytuałem, ceremonią.
Golgota Jasnogórska ukazująca Mękę Pańską to, w zamierzeniu dzieło, przed którym odbiorca musi przeprowadzić rachunek
sumienia. Golgota jest wciela taką formę przeżycia religijnego, które służyć ma oczyszczeniu, pozbyciu się grzechu. Zdeformowany i karykaturalny obraz drogi krzyżowej przedstawiający Chrystusa nie jest ukazany przez malarza w patetycznym tonie [10].
Postać Chrystusa przypomina człowieka współczesnego, co oznacza, że każdy codzienny przejaw naszej doczesności jest drogą
krzyżową, która «dzieje się» niejako w naszej współczesnej rzeczywistości. Świadczą o tym obecne na obrazach postacie dobrze
nam znane, przez to każdy może być uczestnikiem Męki Pańskiej, która jawi się jako odpowiednik losu i egzystencji człowieka
XX wieku. Chrystus posiadający cechy ludzkie, jest osamotniony jak współczesny człowiek. Teraz ów człowiek, tak jak Chrystus
jest przed ukrzyżowaniem biczowany, a jego krew spływa po ciele. Położono na jego ramiona krzyż, który musi udźwignąć. Wokół
niego nie ma osoby, która mogłaby mu pomóc i pocieszyć. Jest tylko tłum gapiów, który spogląda na upadek człowieka. Jest on
wystawiony na publiczny widok. Ciężki krzyż niesiony pod stromą górę życia jest symbolem cierpienia współczesnego człowieka. Trzeba zatem w owym doświadczeniu drogi (życia, istnienia, trwania) wziąć na barki wszystkie obowiązki, a także grzechy,
przez które człowiek upada. Środkiem wyrazu po jaki sięga artysta jest deformacja, która pełni rolę metafory malarskiej. To
właśnie ona służy karykaturze i groteskowości. Golgota… ukazuje świat współczesnych ludzi, jakże brzydkich, karykaturalnych,
wręcz żałosnych i dodatkowo zdeformowanych, który przenika się za światem reprezentantów narodowej historii i nie tylko [10].
Ukazany tłum jest tłem dla pierwszego planu, na który został wysunięty Chrystus sprowadzony do postaci zwykłego człowieka.
Przedstawiony jako osoba, do której może zbliżyć się każdy. Natomiast osoby z naszej współczesności wprowadzone przez artystę
malarza w przestrzeń Golgoty to świadomy zabieg, mający na celu ukazanie drogi krzyżowej, która dzieje się właśnie tu i teraz w
naszym kraju, w Polsce.
Stacja I Jezus na śmierć skazany – Piłat skazuje Chrystusa na śmierć. Stacja II Jezus bierze krzyż na swe ramie, a w tle obecne
są postacie dotknięte kalectwem, trzymające kule i mające protezy. Kalectwo według Dudy-Gracza jest symbolem trudu, to krzyż
którego przez całe życie unieść nie mogą. Natomiast proteza i kula w pewnym sensie wspierają ciężar kalectwa ludzkiego [9].
Stacja III – Jezus po raz pierwszy upada, opisując ten obraz można zacytować słowa kardynała Karola Wojtyły:
Odwracając oczy od tego poniżenia nie dostrzegamy w nim znaku słońca. Naród Polski jest zaślepiony i naiwnie wierzący. To właśnie
wiara jest tutaj symbolem zakłamania. Ludzie pozornie śpieszący się do kościołów, w których śpiewają pieśni i zbliżają się do Boga to
symbol ich naiwności [9].

Potwierdzeniem wyżej wspomnianej naiwności jest Chrystus leżący na ulicy, którego omija śpieszący do kościołów tłum,
pozornie modlący się [9]. Kościół jest utartym symbolem świętości i obecności Boga w naszej kulturze. Natomiast z tego obrazu
wyłaniają nam się treści oczywiste i ukazujące Boga obecnego wszędzie. Świątynia boska nie jest głównym miejscem i wyznacznikiem wiary. Nie trzeba być praktykującym katolikiem, żeby być wierzącym [9]. Trzeba ujrzeć Boga tam gdzie go nie ma, sprawa
podobnie ma się do prowincji z artykułu Adama Kalbarczyka, znajdujemy swoje centra na obrzeżach świata, tam budujemy swoje
wnętrze [4, c. 301]. Stacja IV – Jezus spotyka Maryję, która ukazana jest pod postacią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a za
nią w tle stoją w tłumie kobiety – matki. Matki rodzą dzieci i są z nimi przez całe ich dzieciństwo i życie, wspierając je kiedy są już
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samodzielne. W chwilach choroby, bólu i cierpienia są przy nich obecne, tak jak Maryja pod krzyżem swego Syna [9]. Następna
Stacja V to przypowieść o Szymonie Cyrenejczyku stojącym przy drodze, którą szedł Jezus i został wybrany przez żołnierzy, aby
pomóc mu udźwignąć krzyż. Owa postać, w którą wcielił się sam artysta jest tutaj ukazaniem postawy pozornego obrzędowania,
ponieważ nie z chęci, lecz z przymusu i strachu pomagał Chrystusowi. Jest w tym nawiązanie do wiary naszego narodu i jego obrzędowości. Postać Cyrenejczyka poprzez doświadczenie cierpienia oraz wystawienie na publiczne upokorzenie może zobaczyć,
jak płytka i fałszywa była jego wiara [9]. Stacja VI – Ulica św. Weroniki. To ona przetarła twarz Chrystusowi własną chustą, która
jest symbolem uleczenia, w tym przypadku uleczenia «otępiałej» ludzkości. Postać św. Weroniki została sprowadzona do zwykłego przechodnia, zwykłej kobiety wyłaniającej się ze współczesnego tłumu ludzi pozornie wierzących [9]. Stacja VII – Jezus po raz
drugi upada, a obok niego gromada ludzi, która się gdzieś śpieszy. To ludzie zabiegani, zajęci porządkami i zakupami w trakcie
Wielkiego Tygodnia, przed Wielkanocą. Nie zauważają tego co najważniejsze, bo przecież Jezus nie może leżeć na ulicy, skoro jest
synem bożym [9]. Stacja ta jest kontynuacją pozornego symbolu obrzędowania, który ukazany został w Stacji III, gdy Jezus po raz
pierwszy upadł. Tematyka tego dzieła sprowadzona jest do realiów naszego współczesnego przygotowywania się do świąt. Czynności i rzeczy pozornie ważne są wysunięte na pierwszy plan, czyli wyżej wspomniane zakupy. Natomiast kościół, modlitwy i czas
zadumy są na drugim i jakże dalekim planie [9]. Stacja IX – Jezus Chrystus po raz trzeci upada, jest nawiązaniem do wcześniejszej
(IV stacji), w której niewiasty rodzą dzieci i również cierpią z powodu ich krzywdy, bólu i niesprawiedliwości w stosunku do nich
[9]. Artysta pokazał dzieci, które są molestowane, pokrzywdzone i brutalnie zabijane. Są też i takie, które swymi małymi oczami
widziały okrucieństwo i zło wojny. To właśnie ich cierpienie doprowadziło Chrystusa do rozpaczy. W dalszej części obrazu widać
drabinę Jakuba, która jest symbolem ratunku i drogi do Królestwa Niebieskiego. Owa drabina sięga do nieba i po niej wchodziły w
widzeniu Jakuba anioły, tak jak to będą robić skrzywdzone dzieci, które ujrzą Bramy Królestwa Niebieskiego [9]. Stacja X – Jezus
do naga odarty, jego ciało wystawione na widok publiczny w trakcie procesji. Widoczna jest tutaj pogarda dla osób słabszych czy
gorszych, w tym wypadku będzie to Chrystus, któremu odebrano nie tylko ubrania ale i godność. Jedyne, co mu zostało to wstyd,
ale nie za siebie, lecz za tych, co to zrobili [9]. Stacja XI – Jezus do krzyża przybity. Przesłaniem tego obrazu jest cierpienie Jezusa
za tych, którzy zostali zabici, zginęli w obozach. Stacja ta ukazuje ludzkie męczeństwo zapisane na kartach historii narodu polskiego[9]. Przykładem jest samochód z wizerunkiem księdza Popiełuszki – współczesnego męczennika. Żył w czasach, w których był
dla władzy niewygodny i dlatego musiał zginąć. Następna stacja przedstawia Jezusa umierającego na krzyżu. Obraz ten jest symbolem zwątpienia ludzi, którzy uwierzyli w cud i zmianę na lepsze. Groby są symbolem domowego ogniska i wszystko sprowadzone
zostaje do tematu śmierci, której człowiek uniknąć nie może. Dlatego też wszystko to, co materialne i ziemskie nie ma znaczenia,
bo i tak grób będzie domem każdego człowieka [9]. Stacja XIV – Jezus do grobu złożony w gruzowisku krzyży, które go otaczają
z każdej strony, wręcz przygniatają [9]. Tłem całej tej stacji jest obóz w Oświęcimiu jako symbol zagłady życia ludzkiego i okrucieństwa do jakiego zdolny jest człowiek wobec bliźniego swego. Nie tak nasze społeczeństwo wyobraża sobie grób Chrystusa,
a na pewno nie jako gruzowisko krzyży. Obraz ten ukazuje wykorzystanie symbolu żywcem wziętego z historii naszego narodu.
Owym symbolem jest obóz w Oświęcimiu. Zastosowanie tak dobitnej symboliki ma ukazać ogrom cierpienia nie tylko Chrystusa,
ale wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Stacja XVI – Jezus ukazuje się apostołom, do których powiedział: Pokój wam (J,20-21).
Na drugim planie widać wieżę Babel, gdzie miało miejsce pomieszanie języków tych, którzy w Boga nie uwierzyli i chcieli się do
niego dostać. W chwilach zwątpienia zaczynamy wierzyć w Boga, wtedy kiedy jest nam źle i kiedy dotyka nas przygnębienie, choroba, śmierć bliskiej osoby. Dlatego w nas samych musi runąć wieża Babel-symbol niewiary, a jednocześnie pychy i zakłamania
[9]. Podsumowując analizę Golgoty jasnogórskiej można stwierdzić, że rzeczy święte są przez współczesnych niezauważane, to
co utarte i zakodowane przez społeczeństwo u Dudy traci sens, jak na przykład Chrystus, który dla wielu wierzących obecny jest
tylko w kościele. Takie schematy malarstwo tego artysty niszczy i ukazuje głupotę i prostotę ludzi pozornie, fałszywie wierzących.
Kolejne postacie ukazane w zdegradowanej materii wieży Babel 2 z 1977 roku. Obraz zawiera motyw Breugelowskiej wieży,
która została skończona. Wieża Babel u Dudy-Gracza jest symbolem niemożności skończenia jakiegoś przedsięwzięcia, niemożliwości dokończenia jej budowy. Artysta ukazuje trzech mężczyzn niezdolnych do pracy, w otoczeniu jakiegoś gruzowiska gratów.
Duda trawestuje symbol wieży Babel poprzez komizm postaci, które nieudolnie pracują, nie potrafią znaleźć wspólnego języka.
Nie chodzi tutaj o biblijne pomieszanie języków, ale o ich pozorną i syzyfową pracę. Ważny jest tutaj również aspekt estetyczny,
który przeszedł z wysokiej kultury do niszowej. Poprzez użycie groteski Duda podważył wzniosłość w ukazywaniu wieży Babel i
tradycyjne odczytywanie tego symbolu. Poprzez groteskę zdekomponował znany motyw głęboko osadzony w kulturze, w którym
prezentuje nam trzech majsterkowiczów w roboczych strojach z cwaniackimi twarzami z widoczną w tle tytułową wieżą. To jakby
przedstawienie rupieciarni, w której można znaleźć druty, cegły, młotki, zwoje kabli. Jeden z trzech bohaterów obrazu, trzyma w
dłoni gwóźdź i myśli jakby go naprostować, następny odpala papierosa, a ostatni modli się przy różańcu. Sytuacja ukazuje przerwę
w «robocie». Robotnicy chyba raczej oczekują na litość Boga, który nie pozwoli dokończyć budowy wieży. To właśnie ta wieża
jest tutaj przekleństwem, a przekładając to na czasy PRL-owskie, jest symbolem socjalistycznego znoju pracy bez przekonania,
motywacji, pracy dla wszystkich, więc dla nikogo. W wizji malarskiej Breugla robotnicy mimo rozpadającej się wieży nie przestają pracować, nie mają przerwy, usiłują wieżę dokończyć. Zaparcie tych robotników jest tutaj symbolem pychy i zarozumiałości.
Natomiast wizja Dudy nie przedstawia robotników pracujących, brakuje również magicznych symboli, takich jak siedem pięter
wieży. Jak wiadomo siódemka jest liczbą świętą i odnosi się do siedmiu ciał niebieskich. Symbolika i znaczenie tej liczby została
zdegradowana.
Obrazy Dudy odbierane są tylko w warstwie treściowej jak twierdzi Wiesław Garboliński. Nie dostrzegamy wartości artystycznych. Warsztat artysty według Garbolińskiego to «jedna z cnót kardynalnych». Zarzuty padające pod adresem artysty dotyczą
często stylu, którego podobno nigdy sobie nie wypracował, a sposób obrazowania porównuje się do malarstwa niderlandzkiego.
Wiesław Garboliński twierdzi, że każdy artysta współczesny powiązany jest z pewnym wątkiem historii sztuki, po czym rozwija ten wątek, który świadczy o powiązaniu z tradycją. Wybrany przez twórcę styl jest przecież świadectwem jego stosunku do
otaczającego go świata. Dlatego też, mówiąc o obrazach Dudy, o jego programie estetycznym, mamy na myśli skomplikowane
treści przedstawiające sferę mentalną, która ściśle związana jest z pojęciem prowincji [2]. Jego twórczość odczytywana była powszechnie jako ironiczny, satyryczny kadr rzeczywistości. Wyjaśnić trzeba jednak, że nie można wyłącznie przez pryzmat satyry
odczytywać jego obrazów. Silniejszą formą oddziaływania okazuje się dla artysty groteska uznana za kategorię estetyczną czy
«sposób ekspresji właściwy naszym czasom» [6, c. 15]. Zacytowane słowa, których autorem jest Lech Sokół, świadczą o tym, jak
popularnym narzędziem stała się groteska w czasach, w których widoczny jest kryzys duchowy społeczeństwa. Różne definicje
groteski przedstawia Wolfgang Kayser:
(1) groteska to wyobcowujący się świat, wyobcowujący się nagle, nie wyobcowany
(2) groteska to upostaciowane «ES», czyli twór nieosobowej siły, skojarzonej ze sferą «id» teorii psychologicznej [6, c. 15].
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Groteskowo ukazany świat wraz z jego prowincjonalnymi elementami wypaczonymi i wyglądającymi często, jak gdyby toczyła
je jakaś choroba, to sprzeczność, zło, chaos. Bardzo ważnym składnikiem groteski jest absurd, poprzez który ukazuje się takie treści
jak: sprzeczność, nonsens. Jest on świadomym zabiegiem artysty, który wyraża swoje poglądy, idee, myśli. Poprzez groteskę ukazuje
w obrazach przedmioty, które mają jakąś formę, na przykład ludzką. Owa forma wypiera to, co w nich ludzkie, to, co nawiązuje do
człowieczeństwa. Forma jest przerośnięta, zdeformowana, uwypuklona. Odzwierciedlają to słowa Bachtina, który napisał:
Groteskowe ciało nie jest wyodrębnione z reszty świata, nie jest zamknięte, nie ukończone, niegotowe, samo siebie przerasta, wyrasta
poza swoje granice. Podkreślone zostają te części ciała, które są otwarte na świat zewnętrzny-którędy świat wchodzi w ciało lub jest z
ciała wydalany-albo też te, za których pośrednictwem ciało samo wystawia się niejako na świat; a zatem otwory, wypukłości, wszelkie
odgałęzienia i wyrostki: otwarte usta, genitalia, piersi, fallus, gruby brzuch, nos [3, c. 20].

Owe postacie pozbawione są urody, a brzydota jest ich wyznacznikiem. Obrazy Dudy-Gracza przedstawiają takie postacie i
mają wywołać u odbiorcy «uderzenie», szok. Są wyrazistą i nową formą, która potwierdza niewłaściwość używania wyrazu piękno, które przestało mieć znaczenie. Groteska, która rządzi się światem obrazów tego artysty ukazuje sprzeczności współczesnej
rzeczywistości, jakieś jej formy, które tak naprawdę są bezkształtne. Czy była to odpowiedź malarza na komunistyczne zapotrzebowanie na,,nowego człowieka» pozostanie już jego tajemnicą. Duda wyjaśnia swoją twórczość poprzez «widzenie dziecka»:
Maluję świat, który odchodzi, umiera, gdzie więcej jest snu, zdarzeń z dzieciństwa, świat w pejzażu przedindustrialnym. Świat, w którym (...) nie ma drutów telefonicznych, kabli, anten satelitarnych, samochodów, samolotów – tego wszystkiego, co zaprowadzi człowieka
z powrotem na drzewo, jeżeli nadal będzie się tak intensywnie rozwijał pod tym względem [8].

Zacytowane powyżej słowa Jerzego Dudy-Gracza świadczą o jego specyficznej filozofii, o tym jak traktował świat, który przenosił na płótno. Specyfika świata przedindustrialnego ukazuje człowieka-robola. Oczywiście źródłami tych artystycznych kreacji
była obserwacja zabitych deskami dziur, rozmowy z ludźmi. Duda-Gracz fascynował się tym, co nie było «cywilizacją», uciekał
od serwowanej przez komunę wszechobecnej szarzyzny i otępienia. Przeciętny człowiek nie stanie w polu i nie będzie przyglądać
się kupie gnoju, tak jak to robił Duda. Z pewnością można mówić o specyficznie rozumianej peryferyjności percepcji, o szukaniu
alternatywy w tym, co nie nawiązuje do «cywilizacji», urbanizacji czy rozlicznie definiowanej nowoczesności.
Podsumowując można stwierdzić, że obecna jest degradacja wzniosłych tematów, symboli i przeniesienie ich na grunt życia
codziennego i współczesnego, to wyznacznik malarstwa Jerzego Dudy-Gracza. Uogólniając wymienione dzieła chciałam ukazać
pewnego rodzaju kontrast, czy grę opozycji: PIĘKNO – BRZYDOTA, SACRUM – PROFANUM, «GÓRA» – «DÓŁ», WYSOKIE – NISKIE, WZNIOSŁE – TRYWIALNE.
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ... TANECZNE KOROWODY W P0OWIEŚCIACH «SASKICH»1
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO2
It is time to begin the polonaise... Dancing parades in the works of Jozef Ignacy
Kraszewski
Dance and amusements held an important place in the world of Baroque: they occupied time, added charm to everyday
life and helped to establish and develop social contacts.
Dance fulfils a similar function in Józef Ignacy Kraszewski’s Saxon novels, which perfectly depict the community of the
Polish nobility under the reign of the Wettin dynasty.
1
Powieści saskie J.I. Kraszewskiego dotyczą czasów panowania na polskim tronie władców z dynastii Wettinów – Augusta II Mocnego i jego syna Augusta III (lata 1697 – 1763). Są to: Hrabina Cosel, Brühl, Z siedmioletniej wojny, Starosta warszawski, Na bialskim
zamku, Skrypt Fleminga, Pułkownikówna, Sąsiedzi, Wilczek i Wilczkowa, Herod-baba, Bratanki, Pan na czterech chłopach oraz dwie
ostatnie powieści należące do cyklu kronik historycznych: Za Sasów, Saskie ostatki.
2
Artykuł jest fragmentem rozprawy doktorskiej Aleksandry Modlińskiej pt: Obyczajowość szlachty polskiej w powieściach «saskich»
Józefa Ignacego Kraszewskiego
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Although there were many dances known in Rzeczpospolita, the characters shown in analyzed works prefer national
dances like polonaise (admired by foreigners and danced abroad) or mazur. Both dances were indispensable parts of each
ball. Foreign dances, like quadrille, have marginal place in the discussed works though they gained popularity at the court.
Key words: novel, Jozef I. Kraszewski, dance, history of culture.
Танці і розваги займали важливе місце в світі бароко: вони займають час, додають
привабливості до повсякденного життя і допомагають встановити і розвивати соціальні контакти
Танець виконує аналогічну функцію всаксонських романах Józef Ignacy Kraszewski, які прекрасно зображують
спільність польської знаті за часів правління династії Веттинів. Хоча було багато танців, відомих в Rzeczpospolita,
символи, зображені в проаналізованих роботах є національними танцями, такими як полонез (захоплювалися іноземці та танцювали за кордоном) або мазур. Обидва танці були невід'ємними частинами кожного балу. Іноземні
танці, як і кадриль, мають маргінальне місце в обговорюваних роботах, хоча вони завоювали популярність при дворі.
Ключові слова: роман, Юзеф І. Крашевський, танець, історія культури.
Танцы и развлечения занимали важное место в мире барокко: они занимают время, добавляют очарование к повседневной жизни и помогают установить и развивать социальные контакты.
Танец выполняет аналогичную функцию в саксонских романах Józef Ignacy Kraszewski, которые прекрасно изображают общность польской знати во времена правления династии Веттинов. Хотя было много танцев, известных в Rzeczpospolita, символы, показанные в проанализированных работах предпочитают национальные танцы, как
полонез (восхищались иностранцы и танцевали за границей) или мазур. Оба танцы были неотъемлемыми частями
каждого бала. Иностранные танцы, как и кадриль, имеют маргинальное место в обсуждаемых работах, хотя они
завоевали популярность при дворе.
Ключевые слова: роман, Юзеф И. Крашевский, танец, история культуры.

Naukowe zainteresowania tańcem, jako istotnym dla utrwalania narodowej tożsamości, zrodziło się na ziemiach polskich stosunkowo późno. We współczesnych badaniach nad tańcem w dobie baroku bezcenne są zapiski pamiętnikarzy tamtych czasów, jak
chociażby wspomnienia Jędrzeja Kitowicza i jego Opis obyczajów za panowania Augusta III [Kitowicz 1985], Fryderyka Schulza, Podróże Inflantczyka. Z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791 – 1793 [Schulz 1956], które w XIX w. na język polski
przetłumaczył Józef Ignacy Kraszewski czy podręczne kompendium gier i zabaw naszych przodków Łukasza Gołębiowskiego
[Gołębiowski 1831]. Ze współczesnych badaczy wspomnieć należy Grażynę Dąbrowską i pozycję Taniec w polskiej tradycji
[Dąbrowska 2006], Marię Drabecką i jej Tańce historyczne [Drabecka 1975], Annę Pydę-Grajpel – autorkę książki Charakter narodowy w muzyce i tańcach polskich [Pyda-Grajpel 2004] czy Martę Chechelska-Dziepak, zajmującą się symbolika poloneza jako
tańca sarmackiego [Chechelska-Dziepak 2001].
Badacze zgodnie podkreślają, iż staropolska skłonność do radosnego biesiadowania i korzystania z uciech wynikająca z charakterystycznej dla ludzi baroku afirmacji życia, inspirowała społeczeństwo do poszukiwania różnorakich zabaw i rozrywek.
Wypróbowaną i powszechną w tamtych czasach rozrywkę stanowił taniec, będący też jednym ze sposobów ucieczki polskiego
szlachcica doby baroku od nudy wiejskiego życia. Bez niego nie mogła się obejść żadna huczniejsza zabawa. «Zabawić się» oznaczało przede wszystkim upić się i wytańczyć3.
Zamiłowanie dawnych Polaków do pląsów podkreślali przebywający w Rzeczpospolitej obcokrajowcy. Według pamiętnikarza
Fryderyka Schulza – Sarmaci mieli szczególny talent do tańca; wykonywali go z «lekkością, wielką namiętnością i przejęciem».
Szczególne wrażenie na cudzoziemcu zrobiły polonez, inaczej polski taniec oraz mazur [Schulz 1956: 166].
Polonez był wówczas najsłynniejszym i najpopularniejszym tańcem szlacheckim; wykonywanym w strojach narodowych,
posiadającym charakterystyczne cechy: przodkowanie (przodownictwo) par, ukłony i towarzysząca temu powaga tańczących podczas przemierzania sali [Kuchowicz1993: 110]. Początkowo polonez występował w wielu odmianach i nosił różne nazwy, wśród
których do najpopularniejszych należały: pieszy, wielki, chodzony, starodawny czy polski w zależności od społeczności i regionu,
gdzie był wykonywany, a występował właściwie we wszystkich częściach kraju i był tańczony przez wszystkie warstwy społeczne.
Ostatecznie przyjęły się nazwy «chodzony» w odniesieniu do odmiany ludowej oraz «polski» lub «polonez» – dla tańca dworskiego i szlacheckiego [Pyda-Grajpel 2004: 110; Hławiczka 1965: 2].
Rzeczony osiemnastowieczny pamiętnikarz, którego zapiski tłumaczył Józef Ignacy Kraszewski, tak charakteryzował ów taniec:
Polski taniec jest tryumfem osób pięknego wzrostu, które wdzięczne ruchy, szlachetność postawy, chód wspaniały i zręczny,
rysy wesołe a poważne razem przybrać umieją. […] Taniec ten nigdy inaczej, jak w długich, pełnych szatach polskich narodowych
dla mężczyzn, a lekkich, powiewnych taratakach przez kobiety tańczonym być powinien. Kusy strój francuski tak nie przystaje do
majestatycznego charakteru polskiego tańca, jak i francuskie kuse stroiki kobiece, karako i gorsetki a kaftaniki wszelkiego rodzaju
[Schulz 1956: 168].
Trwający niekiedy nawet dwie godziny polonez przerywany bywał dla spełniania toastów lub przyśpiewek, które towarzyszyły
mu przeważnie we wszystkich jego odmianach4.
Czas trwania oraz nadmierna liczba figur tanecznych bywały nużące, zwłaszcza dla cudzoziemskich obserwatorów, co nie
zmienia faktu, że pod koniec XVIII stulecia ten najpopularniejszy z polskich tańców dotarł nie tylko do salonów niemieckich
czy paryskich, ale nawet pozyskał sobie prawo obywatelstwa na dworze wersalskim, o czym donosił w jednym z listów do matki
Nestor Sapieha: «tańczono […] poloneza w kostiumach polskich, >> niezupełnie podobnych do naszych, ale bardzo ładnych, a
królowa najpiękniejsza była ze wszystkich<<« [cyt. za Łoziński 1978: 206] – pisał szlachcic.
3
Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej podawał, że zamiłowanie do tańca było od najdawniejszych czasów cechą charakterystyczną ludów rdzennie słowiańskich. Autor broszury pt. Odpowiedź na złote jarzmo małżeńskie o staropolskich pląsach pisał: «Na to tańce
różne, żebyście się im (dziewicom) słusznie przypatrzyli. Na to świeczkowy, żeby, jeśli który nie dojrzy, lepiej ją widział przy świecy,
którą przed sobą nosi; na to mieniony, żeby z boku obaczył; na to goniony, aby widział, jeśli nie kaleka albo dychawiczna; na to śpiewany
kowal, żeby słyszał, jeśli niemota; na to Niemiec, żebyście jak w garnce kołatali, czy dobra miedź i złość, jeśli się w niej nie ozwie; na to
angielskie tańce świeżo wprowadzone, żebyście ku sobie rękami klaskali, motali się z sobą [...]». Cyt. za Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1972, s. 355.
4 Polonez w jego odmianach nazywano: pieszym, klaskanym, odbijanym. Por. z: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, s. 355; K.
Czerniewski, O tańcach narodowych naszych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce różnnych narodów, a w szczególności na
tańce polskie, Warszawa 1960.
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To, iż polskie tańce, jako jedyne spośród słowiańskich, zyskały popularność i stały się modnymi poza granicami tłumaczono
nie tylko ich lekkością, elegancją i charakterem, ale przyczynę tego upatrywano również w ogólnej kulturze narodu polskiego,
dzięki której mogły się one «rozwijać i udoskonalać»[cyt. za Gloger 1972: 357].
Dostojnego poloneza nie zabrakło wśród zabaw preferowanych przez bohaterów powieści dotyczących epoki saskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie mogło go zabraknąć chociażby dlatego, że odkąd przedostał się on do wyższych warstw społecznych,
został ulubionym tańcem braci szlacheckiej, co obrazuje w swoich utworach autor cyklu saskiego.
W Pułkownikównie goście zgromadzeni we dworze Zofii Borkowskiej «wysunęli się parami z bawialni na podsienie długim
sznurem» [Kraszewski 1974: 24] zaraz po tym, jak kapela zagrała polskiego, który rozpoczynał zabawę z okazji imienin gospodyni. Jakby na potwierdzenie przytoczonej wyżej opinii Schulza dotyczącej pięknego i dostojnego wyglądu tańczących poloneza,
autor rzeczonej powieści podkreśla walory fizyczne obywateli Rzeczpospolitej szlacheckiej, wkładając w usta narratora następujące słowa: «było na co patrzeć i sercu urość do czego. Z małym wyjątkiem wszystko to była dorodna, zdrowa, piękna, czerstwa,
kwitnąca młodzież, postrojona choć do króla na pokoje» [Kraszewski 1974: 24].
Polskiego chodzonego oraz innych tańców, będących nieodzownym elementem większości staropolskich uroczystości, pisarz
nie mógł pominąć, kreśląc obraz szlacheckich wesel. Szczególne miejsce wśród pląsów zajmował rozpoczynający uroczystości
polonez. Jemu to Kraszewski poświęca sporo miejsca m. in. w Herod-babie: «do tego pierwszego, poważnego polskiego tańca,
pokoje, ile ich było wkoło, musiano na drodze oswobodzić od sprzętów, bo zwyczajem było cały niemal dom obejść, kręcąc się i
zawracając, tak że nieraz w przeciwnych kierunkach para ostatnia z pierwszą się rozmijać musiała» [Kraszewski 1971: 159–160].
Taneczny korowód rozpoczynała młoda para, ale ponieważ prawie każdy z dostojniejszych gości chciał zatańczyć z młodą mężatką, dlatego, jak donosi narrator, «poszło więc odbijanego, z wielką po toastach i winie wesołością i okrzykami».
W trakcie owego poloneza główni bohaterowie mieli szansę szczerze ze sobą porozmawiać i wyjaśnić pewne drażliwe kwestie;
taniec ten połączył skłóconych ze sobą małżonków. Po skończonych tanach «każdy z ichmościów panią swą na miejsce odprowadził» [Kraszewski 1971: 162].
Dobieranie się osób w pary ukazywało wzajemne stosunki między wszystkimi osobami w zgromadzonym towarzystwie.
Pierwszeństwo oddawano osobom najstarszym i najwyżej postawionym w hierarchii ważności albo osobom, na których cześć
organizowano przyjęcie, stąd w przytoczonym fragmencie w pierwszej parze stanęli świeżo poślubieni małżonkowie.
W dostojnym chodzonym uczestniczyć mogli zarówno młodzi, jak i starzy. Dojrzali obywatele mieli szczególne upodobanie
do tego poważnego tańca – w przeciwieństwie do pląsów zagranicznych, często skocznych i nieskromnych, które nie licowały ze
staroszlachecką powagą.
W polonezie zwykle uczestniczyli wszyscy zebrani, pełnił więc on funkcję integrującą i wychowawczą poprzez oddawanie
pierwszeństwa osobom szanowanym oraz wyznaczanie miejsca pozostałym tancerzom. Wzajemny stosunek uczestników zabawy
odzwierciedlały figury taneczne – głównie ukłony [Banaszyński 1962: 30], ale też sposób łączenia par, co miało być wyrazem
równorzędności osób tańczących.
W przytoczonym fragmencie Herod-baby na uwagę zasługują właśnie figury wykonywanego poloneza, szczególnie zaś labirynt. Marta Chechelska-Dziepak zaznacza, że jako symbol baroku, będący niejako ulubionym rekwizytem epoki, labirynt nie
oznaczał chaosu, a pewien złożony porządek. Spokojne ruchy i precyzyjne gesty dowodzą, że poloneza zrodziła estetyka dworu i
jego obyczaje [Chechelska-Dziepak 2001: 170].
Ciekawą informację na temat inauguracji każdej zabawy w dworkach szlacheckich zawiera powieść Sąsiedzi: «polski odbijany,
który po wszystkich salach i izbach domu musiał odbyć pielgrzymkę» inicjował inne tańce i, jak zaznacza narrator, odbywało się
to «według prawideł, nawet na dworze saskim przyjętych» [Kraszewski 1973: 78–79]. Rzeczony utwór dość obszernie ukazuje
pewne elementy jednej z odmian poloneza – odbijanego. Taniec ten, podobnie jak inne jego gatunki, rozpoczynały najdostojniejsze
osobistości; w dalszych parach ustawiano się według uznania. Pierwsze rytmy muzyki były sygnałem do rozpoczęcia posuwistego kroczenia i towarzyszących temu figur, spośród których najważniejsze dla tego rodzaju poloneza było zmienianie partnerów.
Główny bohater przywoływanej powieści zmieniał partnerki aż pięciokrotnie, całując przy tym każdą w rękę po skończonym tańcu
[Kraszewski 1973: 79–80].
Pocałunek dłoni tancerki stanowił jedno z nielicznych poufniejszych zbliżeń tańczących. Skromność polskich pląsów wykluczała zwyczajne za granicą bliskie kontakty cielesne5 [cyt. za Łoziński 1978: 208], potępiane przez barokowych moralistów, którzy
– podobnie jak Bazyli Rychlewicz, zwracający uwagę na to «jak wiele panien poszło do tańca w wianku, a wróciły się ze wstydem
bez wianka» [cyt. za Tazbir 2000: 58–63] – ostrzegali przed niebezpieczeństwami, jakie niesie z sobą «nieprzystojna zabawa».
Polskiego odbijanego tańczono również na dworze hetmana Branickiego w Białymstoku, o czym mowa jest w powieści Saskie ostatki. Na uroczystych balach w rezydencji magnata nad zabawą gości czuwał specjalnie w tym celu wynajęty mistrz od tańców. Kawaler
d’ Ormont «biegał, prowadził, zapoznawał, częstował, dobierał pary do tańca, a sam nie tańcował, chyba chwilowo kogoś zastąpić było
potrzeba. Naówczas z wielką gracją występował i chował się szybko do kąta» [Kraszewski 1959: 162] – relacjonuje narrator utworu.
Dla stanu szlacheckiego pląsy stanowiły nie tylko podstawową formę rozrywki towarzyskiej, ale były też swego rodzaju
środkiem komunikacji niewerbalnej i sposobem zdobycia ogłady towarzyskiej. Ich rola różniła się zarówno od funkcji tańców w
życiu innych warstw społecznych tamtych czasów, jak i od roli, jaką tańce pełnią dzisiaj. W minionych wiekach stanowiły one nie
tylko ważny element całego wieczoru, ale też określały typ i styl konwersacji, czego przykłady zawiera badana twórczość autora
«trylogii saskiej». Pogawędki w tańcu nie wymagały poważnych tematów i konwersacji na najwyższym poziomie, mimo to pewna
swoboda i naturalność takiej rozmowy – budująca namiastkę intymności między mężczyzną a kobietą – miały swój urok i, jak
pokazują historie powieściowych bohaterów, również swoje skutki.
Dla bohaterki powieści Pułkownikówna taniec stał się okazją do flirtu, na który nie mogła sobie pozwolić w innych okolicznościach. Panna Tekla, chcąc oczarować majętnego wojewodzica: «z tańca do niego przybiegła i rękę mu jako wybranemu podała
[…]. Parę spojrzeń i słówek parę starczyło jej, aby najmocniejsze postanowienie zapomniane zostało. Kilka razy okręcili się po
sali, panna Tekla pochyliła mu się do ucha, poszeptali coś i Sapieha oszalał znowu» [Kraszewski 1974: 45].
W innym utworze, podczas tanecznych pląsów między młodymi należącymi do zwaśnionych ze sobą rodów narodziło się
uczucie [Kraszewski 1973: 80], które zaowocowało małżeństwem i zaprzestaniem sąsiedzkich kłótni.
To, że rozmowa była nie mniej ważnym elementem tańca niż ruch i muzyka, zdaje się potwierdzać również bohaterka Sąsiadów – rejentowa Rząrzewska, która chcąc swobodnie pogawędzić młodym szlachcicem złożyła mu taką oto propozycję: «Ano,
5
O Polkach, które towarzyszyły królowej Katarzynie po jej wyjeździe z Polski przeczytać można w liście Zofii Łaskiej, że «tym się
cesarzowej najwięcej podobały, iż kiedy w taniec szły, nie dawały się obłapiać ani całować; i Niemcom się to podobało; mówili, iż to
cnotliwa nacja polska».
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weźże mnie do tańca, to choć pogadamy» [Kraszewski 1973: 79]. Niestety, konwersacja nie mogła trwać zbyt długo, gdyż uniemożliwiały to zmieniające się pary.
Z innych tańców – popularnych za panowania na polskim tronie władców z dynastii Wettinów – na kartach swych powieści Kraszewski przywołuje «mazowieckiego», czyli mazura, który stał się niezwykle popularny u schyłku baroku [Kuchowicz 1992: 154].
Nazwa tańca pojawiła się w połowie XVIII w., wcześniej najczęściej używano nazwy «goniony», czasami też «wyrywas» lub
«szumny».
Anna Pyda-Grajpel zauważa, iż taniec ten łączy elegancję, szlachetność ruchu i wysokie poczucie godności osobistej z temperamentem, fantazją i żywiołowością. Można się w nim wykazać sprawnością fizyczną, ale też poczuciem piękna i harmonii ruchów
[Pyda-Grajpel 2004: 122]. Cudzoziemcy pisali o «mazurze», że w tym typowym polskim tańcu wyraża cały charakter Polaka,
jego żywość, elegancja, dowcip. Nie-Polak, chociażby tańczył najpiękniej, nie wykona go jak należy [Gloger 1972: 357]. «Lekki,
wesoły charakter mazura, który ciało zmusza do żywych, ciągle zmieniających się ruchów swobodnych, który od oczów wymaga
ognia i życia, w twarzy wyrazu czułości i rozkoszy, głowom nadaje ruchy stosowne: to dumnie są podniesione, to omdlałe i na
ramiona opadające»6 [Schulz 1956: 168].
W badanej twórczości taniec ten jeden z bohaterów-cudzoziemców postrzega jako pełen barbarzyńskich skoków [Kraszewski
1973: 83]; obcokrajowiec dołącza jednak do korowodu tańczących, chcąc zbliżyć się do pięknej polskiej szlachcianki. W owym
mazurze «skaczących, plączących się, podających sobie ręce i rzucających» [Kraszewski 1973: 85] było tak wielu, że jak zapewnia
narrator Sąsiadów, osiągnął on ogromne rozmiary.
Polonez rozpoczynał szlacheckie bale, mazur natomiast stanowił ich centrum, oznaczał apogeum. Polski był tańcem grupowym, w którym uczestniczyła wyłącznie szlachta, do mazura dopuszczano czasem także służbę, ponadto mogła w nim dawać popis
swoich umiejętności pojedyncza para.
Poza polonezem i mazurem – dwoma rodzimymi tańcami o zupełnie od siebie różnym charakterze – innych tańców nie preferowano w polskich dworkach szlacheckich ukazanych na kartach powieści saskich Kraszewskiego. Inaczej natomiast rzecz się
miała na dworze królewskim, gdzie w XVIII w. tryumfy święciły tańce zagraniczne – głównie francuskie – a ich przedstawicielem
jest opisany w powieści Za Sasów kadryl. Został on ułożony z myślą o bawiącym na jarmarku lipskim Auguście II, zaś jego wyjątkowość polegała na tym, że słynąca z ciętego dowcipu Zofia Karolina pruska w korowodzie tańczących dobrała cztery panie, na
czele których postawiła króla z nową faworytą, a obok i naprzeciw wyznaczyła miejsce byłym kochankom władcy. O reakcji panującego donosi narrator: «Z podrobioną, wymuszoną wesołością przetańczyły, głośno się śmiejąc, a w duszy przeklinając kadryla
tego, w którym [...] z pogardą na twarzy, z gracją i właściwą mu obojętnością podawał z kolei ręce przeszłości i teraźniejszości»
[Kraszewski 1958: 153].
W barokowym świecie taniec i zabawa zajmował istotne miejsce: wypełniały wolny czas, uatrakcyjniały rytm życia codziennego, pomagały rozwijać i utrwalać kontakty towarzyskie ważne przecież dla ludzi w każdej epoce. Podobne funkcje spełniał taniec
w powieściach Kraszewskiego. Bohaterów badanych utworów łączy skłonność do wspólnej zabawy najpełniej wyrażającej się w
radosnym biesiadowaniu i tańcach w wesołej kompanii.
Choć za panowania Wettinów w Rzeczpospolitej znane były różne tańce, to wśród postaci wykreowanych przez autora «trylogii saskiej» obce pląsy nie znajdowały zbyt wielu zwolenników; podobnie jak w innych dziedzinach życia, tak i w rozrywkach
moda na cudzoziemszczyznę (która zapanuje w polskiej kulturze w drugiej połowie XVIII wieku), aprobowana była tylko w niektórych środowiskach. Przewaga tańców obcych zaznaczyła się na dworze królewskim, w środowisku średniozamożnej i uboższej
braci szlacheckiej, reprezentującej ideologię sarmacką, dominował repertuar tańców rodzimych. Te też znacznie częściej pojawiają
się w analizowanych powieściach Kraszewskiego.
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Autor ma tylko jedno zastrzeżenie do warszawskich wykonań mazura, «że go figurami przeładowują i z tego powodu trwa on za
długo, by tancerze i tancerki do końca całą świeżość i rzeźwość swą zachować mogli».
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a woman in the victorian female discourse
The article offers an approach to studying the form and content of the communicative politeness principle in the stereotypic communicative behaviour of the Victorian woman as seen by male playwrights. The Victorian woman is a representative of middle/upper classes, the mouthpiece of Victorian mentality, social and cultural norms, the exponent of the language
standard of the age. Stereotypic communicative behaviour of the Victorian woman is realised in her discourse dominated
by the principle of politeness: positive politeness prevails, and the strategy of raising common ground is given priority to;
among negative politeness strategies the strategy of questioning/hedging is the one used most frequently. In the stereotype of
her communicative behaviour, the gender parameter has relative importance: positive politeness prevails in the situations of
feelings outpouring, small talk, and small talk; in the rest of the situations, politeness strategies variation is neutralised by the
situational criterion, it depends on the mono-gender or cross-gender contexts of communication.
Key words: communicative situation, crossgender context, monogender context, discourse, politeness principle, stereotypic Victorian woman.
ЖІНКА У СТЕРЕОТИПНОМУ ВІКТОРІАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ
У статті запропоновано підхід до вивчення форми і змісту комунікативного принципу ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки, якою її уявляли чоловіки-драматурги. Аналіз базується на поняттях стереотипу та увічливості, що уможливлює реконструювання стереотипу жіночої комунікативної поведінки.
Встановлено, що позитивна ввічливість домінує в ситуаціях виявлення почуттів, світської бесіди і флірту; в інших
ситуаціях варіативність за ситуативним критерієм нейтралізується і залежить від моногендерного чи кросгендерного контексту спілкування.
Ключові слова: дискурс, комунікативна ситуація, кросгендерний контекст, моногендерний контекст, принцип
увічливості, стереотипна вікторіанська жінка.
ЖЕНЩИНА В СТЕРЕОТИПНОМ ВИКТОРИАНСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье предложен подход к изучению формы и содержания коммуникативного принципа вежливости в стереотипном речевом поведении викторианской женщины, какой ее представляли мужчины-драматурги. Анализ базируется на понятиях стереотипа и вежливости, что делает возможным реконструировать стереотип женского
коммуникативного поведения. Установлено, что позитивная вежливость доминирует в ситуациях излияния чувств,
светской беседы и флирта; в других ситуациях вариативность по ситуативным критерием нейтрализуется и зависит от моногендерного или кроссгендерного контекста общения.
Ключевые слова: дискурс, коммуникативная ситуация, кроссгендерный контекст, моногендерный контекст,
принцип вежливости, стереотипная викторианская женщина.

The issue of an identity in discourse has long been of special interest to Ukrainian and foreign linguists. They have described a
personality in discourse ranging from a child [3] to a grown-up [1], from an imaginary hero [5] to a famous politician [6]. Yet, the
problem of gender representation in discourse remains to be solved, and this paper aims at defining the essence and characteristics
of a female identity in the Victorian discourse. The object matter of the article is the Victorian female discourse as the embodiment
of her communicative behaviour, the subject matter being variation of politeness strategies used in communication by the Victorian
woman. Communicative strategies of politeness have been employed by linguists as a supporting medium to draw conclusions on
concepts of the Victorian era (e.g. [8]). Yet the strategies themselves have a significant explanatory potential and their complex
analysis in the Victorian female discourse is currently topical.
To illustrate the findings and to draw the conclusions from, plays by the nineteenth century authors are used. Works created by male
writers (E. Bulwer-Lytton, H. A. Jones, O. Wilde, etc) that reconstruct female speech help to analyze the gender stereotype of a certain
historic period since fiction and drama are a reliable source of lexical, grammatical, syntactic, and pragmatic features [4, р. 177–181]. In
this paper samples of communicative politeness found in the discourse of the stereotypic Victorian woman are studied and summarized.
Basing on the theories of the identity by Ukrainian and foreign linguists [5, 7] the stereotypic Victorian woman is defined as a
representative of the middle or the upper class, the bearer of the Victorian morals, mentality, and values. Stereotypic characteristics
of her communicative behaviour are: employing numerous politeness strategies, discussing trivia, hedging, expressing emotions,
and being committed to traditions. The Victorian woman demonstrates preference as to using implicit means of communication.
Linguistic and extralinguistic characteristics of the woman under study make for immediate analysis of politeness strategies in the
Victorian woman’s discourse.
We define the Victorian woman’s discourse as the process and the result of her communicative activity that reflects her social
position and the mentality of the Victorian Age (Cf. [2]). Victorian values are considered to be the background knowledge; they
determine the choice of communicative politeness strategies. The following communicative situations are inherent in the Victorian
female discourse: outpouring of feelings, small talk, discussions (of morals, matrimonial problems, activity beyond the family
circle, financial standing of the family), gossip, flirtation, orders and instructions (the stereotypic Victorian woman does not have
any access to any career advancement outside home).
In order to reconstruct the stereotype of the Victorian woman and her speech it is necessary to consider the notion of face as
developed by Penelope Brown and Stephen Levinson. It is the public self-image that every member wants to claim for themselves,
consisting in two related aspects claimed by interactants: (a) positive face – the basic claim to territories, personal preserves, rights
to non-distraction – i.e., to freedom of action and freedom from imposition; (b) negative face – the positive consistent self-image
or «personality» (crucially including the desire that this image should be appreciated and approved of) [9, p. 6]. Consequently,
Penelope Brown and Stephen Levinson develop the system of thirteen positive and ten negative politeness strategies as a means of
supporting the corresponding face.
The strategies of positive politeness involve the speaker’s claiming «common ground» with the hearer, by indicating that they
belong to some set of persons who share specific wants, including goals and values [9, p. 103]. Negative politeness is redressive action addressed to the addressee’s negative face: the want to have freedom of action unhindered and attention unimpeded [9, p. 129].
It is the heart of respect behaviour, while positive politeness is the kernel of «familiar» / joking behaviour. In the stereotypic female
discourse under study politeness strategies usage varies according to situational and contextual (crossgender and monogender)
criteria, with positive politeness dominating on the whole.
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The Victorian woman’s discourse is dominated by the situational and contextual factors; on the other hand, the factor of gender
is of relative importance. This testifies preeminence of the metagender (common to the society / mankind on the whole) in the
stereotypic communication of the Victorian woman.
Positive politeness – regardless of the woman’s addressee – prevails in communicative situations of feelings outpouring (Р2,
Р12, Р13 strategies), small talk (P7) and flirtation (Р2, Р7, Р8, Р10, Р11).
In the feelings outpouring communicative situation, the Victorian woman can «Involve the speaker and the Hearer into the activity» (P12), which is revealed in the discourse via the personal pronoun we and its objective case form us, as well as via the possessive
pronoun our. In the example below, Clara Douglas suggests that she and her friend should pay a visit to their impoverished relative:
Clara. And he is alone – sad – forsaken – ruined. And I, whom he enriched – I, the creature of his bounty – I, once the woman
of his love – I stand idly here to content myself with tears and prayers! Oh, Lady Franklin, have pity on me – on him! We are both
his kin – as relatives we have both a right to comfort! Let us go to him – come!
Lady Franklin. No! it would scarcely be right – remember the word – I cannot (Bulwer-Lytton, 110).
The communicative situation of small talk is simultaneously the form and content of the politeness strategy P7 – «Presuppose
/ raise / assert common ground» – in the Victorian women’s discourse. The polite society pastimes are mentioned in one third of
extracts from the discourse under study that belong to the small talk situation.
Lady Caroline: I believe this is the first country-house you have stayed at, Miss Worsley?
Hester: Yes, Lady Caroline (Wilde, 95).
In the communicative situation of flirtation, «Exaggerate (interest, approval, sympathy with Hearer)» (P2) is used 3.5 times
more often than the other strategies mentioned above. This strategy is typical of the so-called «women’s speech» where it is expressed by intensifying modifiers (wonderfully, extremely, awfully, highly) or adverbs of degree and measure (so and how) and the
superlative degree of adjectives.
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. And this
is the box in which I keep all your dear letters (Wilde, 59).
In the other communicative situations variability of politeness strategies depending on the situation is neutralized and is determined by the context. The monogender communication is dominated by negative politeness in the situations of discussions (N2,
N6, N9 strategies are recorded) and in the situation of gossiping (N2); positive politeness occupies the foreground position in the
communicative situation of giving directions and instructions (Р2, Р12, Р13 strategies).
When discussing marriage and the choice of a husband, the stereotypic Victorian woman employs the «Apologize» strategy
(N6) to minimize the threat to her female hearer’s social face. The discourse explicates N6 in the following ways: offering apology
(Pardon me; Forgive me; Excuse me); stating the unwillingness to interfere with the hearer (I am afraid-clauses); and explaining
insuperable reasons why the threat to the hearer’s face has to be posed (It would distress me …but; I am (so) sorry, if …, but …).
Consider the example of two ladies contesting the betrothal with one and the same man (as it seems to them):
Cecily (very politely, rising): I am afraid you must be under some misconception. Ernest proposed to me exactly ten minutes
ago. (Shows diary.)
Gwendolen (examines the diary through her lorgnette carefully): It is certainly very curious, for he asked me to be his wife yesterday afternoon at 5.30. If you would care to verify the incident, pray do so. (Produces a diary of her own.) I never travel without
my diary. One should have something sensational to read in the train. I am so sorry, my dear Cecily, if it is of any disappointment
to you, but, I am afraid, I have the prior claim (Wilde, 66).
The dominating strategy for the communicative situation of gossiping is N2 – «Question, hedge». It derives from the speaker’s
want not to presume and the want not to coerce the hearer, i.e. not to be reputed as a gossip, which was not considered comme il faut
from the standpoint of strict Victorian morals. Thus the stereotypic woman tries – through the medium of her discourse – to dissociate herself from malignant gossip, or at least to show that she is superior to it. Discourse markers of N2 are interrogative sentences,
hedges on illocutionary force and quotes. The latter are expressed by clauses I hear, they say, I am told, making it possible for the
Victorian woman to shift responsibility for gossip onto the third party, like in the example below:
Lady Hunstanton: I fancy, Caroline, that Diplomacy is what Lord Illingworth is aiming at. I heard that he was offered
Vienna. But that may not be true.
Lady Caroline: I don’t think that England should be represented abroad by an unmarried man, Jane. It might lead to
complications (Wilde, 98).
In the communicative situation of giving directions and instructions the stereotypic Victorian woman often prefers to «Give
reasons» (Р13), especially if she is a governess: her authority to order is temporary; as soon as the young lady in her care comes of
age, the governess will lose all her power because she will be at least one step down on the social ladder. In the following example
the governess refers to her pupil’s guardian to support her instructions:
Miss Prism: Cecily! I am surprised at you. Mr. Worthing has many troubles in life. Idle merriment and triviality would be out
of place in his conversation. You must remember his constant anxiety about that unfortunate young man his brother. (Wilde, 42).
The cross-gender communication is dominated by positive politeness in the situations of discussions (Р4, Р5, Р11strategies are
recorded) and in the situation of gossiping (Р5, Р7); negative politeness dominates in the communicative situation of giving directions and instructions (N2).
When discussing the financial provision of the (future) family, the Victorian woman maintains a kind of social networking: she uses «In-group markers» (P4) to address her father (papa) and her male acquaintance (dear):
Brierly: And you never recovered your money?
Mrs. Willoughby: Not a penny, my dear […] (Taylor, 243).
When gossiping, the stereotypic Victorian woman may try to «Seek agreement» (P5) with the man-hearer. As gossiping is
considered by the Victorian society to be purely «female area», women seldom turn to men for support. If they do, however, such
discourse markers of the P5 strategy are used as disjunctive interrogative and interrogative-negative sentences. For example, Lady
Dulcie Skeen says spiteful things about a guest of hers:
Dulcie. (…) The Bishop was talking to me just now about his mission to convert the West End of London, and I could
scarcely keep from shrieking out to him «Yah, yah, yah!» Isn’t it strange?
Blanchflower. Not at all. Clergymen always produce that effect upon me (Jones, 425).
When giving instructions and directions to men (servants), the stereotypic Victorian woman uses questions and parentheses (I
think and I suppose). These means represent strategy N2 in the Victorian woman’s discourse:
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Cecily: Ask Mr. Ernest Worthing to come here. I suppose you had better talk to the housekeeper about a room for him.
Merriman: Yes, Miss (Wilde, 45).
On the whole, the Victorian woman’s discourse is dominated by positive politeness strategies, and most frequently used is the
strategy of involving the speaker and the hearer into activity; among less frequently employed negative politeness strategies is that
of questioning/hedging. The politeness strategies do not show systematically significant variation according to the context and are
mediated by the communicative situation. In prospect, it is necessary to analyze stereotypes of female communication presented by
English authors in their works and to establish the diachronic changes that the stereotype has undergone for centuries.
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AUDIOWIZUALNOŚĆ LITERATURY JAKO STRATEGIA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Audiovisual literature as strategy in intercultural communication
The reality presented in the literature adopts the audio-visual features and is constructed from fragments that are in
constant motion, characterized by a flashlight and temporal feature. The reality concept that the recent literature is related
to is created by media texts. As a consequence the process of text assimilation is changing becoming consistent with the
audiovisual absorption mechanisms and an intermedia literature is being formed. The concept of audiovisual narration relies
on penetration audiovisual strategies in literary narrative (composition, poetics, narration, a hero construction).
Key words: audiovisual narration, intermediality, intermedia literature, audiovisual strategies
Аудіовізуальність літератури як стратегія міжкультурної комунікації
Нова реальність залежить від аудіовізуальних механізмів, набуває свої властивості як фрагментація, сильна
емоціонолізація або моментальність. Це впливає на створювану сучасну літературу, яка запозичує багато рішень,
представлених у засобах масової інформації. В результаті, літературний текст під впливом аудіовізуальності змінюється, створюючи зовсім нові явища, такі як інтермедіальна література чи аудіовізуальна нарація. Концепція
такої літератури, яка простежується в основному в текстах масової культури, полягає в проникненні аудіовізуальних стратегій в літературні оповіді на рівні композиції, поетики, нарації або образу героя.
Ключові слова: аудіовізуальна нарація, інтермедіальність, інтермедіальна література, аудіовізуальні стратегії
в літературі.
Аудиовизуальность литературы как стратегия межкультурной коммуникации
Новая реальность зависит от аудиовизуальных механизмов, приобретает свои свойства как фрагментация,
сильная эмоционолизация, сиюминутность или моментальность. Это оказывает влияние на создаваемую современную литературу, которая заимствует многие решения, представленные в средствах массовой информации. В результате, литературный текст под влиянием аудиовизуальности изменяется, создавая совершенно новые явления,
такие как интермедиальная литература или аудиовизуальная наррация. Концепция такой литературы, просматривающаяся в основном в текстах массовой культуры, заключается в проникновении аудиовизуальных стратегий в
литературные повествования на уровне композиции, поэтики, наррации или образа героя.
Ключевые слова: аудиовизуальная наррация, интермедиальность, интермедиальная литература, аудиовизуальные стратегии в литературе.

Parafrazując słowa Adama Asnyka, można by zacząć niniejsze rozważania od uwagi, że każda epoka ma swój sposób wyrażania się w literaturze i tworzy własny repertuar form, dzięki którym porusza najważniejsze dla współczesności tematy, jak i dociera
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w sposób najcelniejszy do czytelnika. Maryla Hopfinger pisze: «Każda epoka w swoisty sposób ujmuje swoją literaturę i tworzy
własny repertuar gatunków literackich, który odpowiada na potrzeby, jakie pod adresem twórczości literackiej wysuwają uczestnicy kultury» (Hopfinger 2010: 35). Jak pokazuje historia komunikacji kulturowej każda era technologiczna miała swój sposób wyrażania się w literaturze i tworzyła własny repertuar form (Goban-Klas; Bajka; Hopfinger 2003), podobnie i dziś – niepodważalnym
rysem najnowszej literatury jest przekraczanie jej horyzontu literackiego ku rozmaitym zjawiskom audiowizualnym: filmowym,
telewizyjnym czy nowomedialnym. Dzieje się tak przede wszystkim z tego powodu, że media i konstruowane przez nie przekazy
audiowizualne stanowią nie tylko bardzo poważny dziś kanał przekazu i kontaktu z odbiorcą w dialogu kulturowym, ale także stają
się inspiracją dla literatury ze względu na specyfikę kodu, którym się posługują. Można zatem zaobserwować, jak rzeczywistość
przedstawiona w literaturze zaczyna przejmować cechy audiowizualności, a jej obraz jest konstruowany z fragmentów będących
w ciągłym ruchu, charakteryzujących się chwilowością czy migawkowością. Niemal każdy produkowany dziś tekst posługuje się
techniką zmieniającego się obrazu znaną z przekazu telewizyjnego. W konsekwencji zmienia się także proces przyswajania tekstu,
który zaczyna być zbieżny z mechanizmami przyswajania przekazów audiowizualnych. Dokonujące się w ostatnich dekadach
zmedializowanie wyobraźni przekłada się na konstruowanie oraz recepcję nowego typu narracji przesiąkniętych audiowizualnością, a ta przekracza granice lokalności, regionalności czy globalności.
Twórcy literatury coraz częściej wychodzą naprzeciw tendencjom rozszerzenia literatury o inne zjawiska generowane chociażby przez nowe technologie czy neotelewizję. Współcześni pisarze korzystają z osiągnięć filmowców, muzyków, autorów programów telewizyjnych, specjalistów od marketingu, producentów widowisk, wskazując na prymat audiowizualnych form przekazu
we współczesnej płynnej sytuacji transkulturowej (Lachman 2007: 11-22). Zazwyczaj umiejscawiają oni fabułę w czasach współczesnych, weryfikowalnych, traktując z respektem konteksty społeczno-kulturowe (geograficzne, polityczne, historyczne itd.),
które pełnią funkcję identyfikującą i kulturową, jednocześnie obok elementów tożsamościowych pojawiają globalne evergreeny,
kulturowe internacjonalizmy, wywiedzione z obrazów telewizyjnych: seriali, filmów, programów rozrywkowych czy informacyjnych. Powyższa uwaga obejmuje nie tylko płaszczyznę świata przedstawionego, ale i formy czy konwencji, bowiem coraz częściej
nie można mówić o tradycyjnym gatunku, a raczej o gatunkowych hybrydach łączących wypowiedź literacką z konwencjami kina
grozy, sensacji, komedii czy jeszcze innymi formami medialnymi. Jednocześnie trzeba zauważyć, że zjawisko to zdefiniować się
wyraźnie przede wszystkim w zakresie literatury popularnej, co w pewien sposób mogłoby tłumaczyć tak silne zmedializowanie
narracji. Z drugiej strony, podobne uwagi, kierowane niegdyś pod adresem popkultury ze względu na procesy globalizacyjne, w
końcu objęły wszystkie przestrzenie kultury: także elitarną, wysoką, niszową czy szeroko rozumiane subkultury, co daje podstawy
do sądzenia, że proces audiowizualizacji dotyczy wszystkich rejonów twórczości literackiej.
Obserwowane praktyki komunikacyjne ostatnich dekad pokazują, że pojęcie medialności przestaje ograniczać się do rzeczywistości opisanej za pośrednictwem technik audiowizualnych, ale staje się także cechą konstytutywną kultury rozumianej jako
narracja, a co za tym idzie i literackości. Ze względu na rozwijającą się kulturę medialną literatura przestaje ograniczać się do
słowa pisanego, wchodząc w inne obszary działania: fotografię, muzykę, film, telewizję, nowe media. Twórcy literatury coraz częściej wychodzą naprzeciw tendencjom rozszerzenia literatury o inne zjawiska generowane chociażby przez nowe technologie czy
neotelewizję. Korzystają oni z osiągnięć filmowców, muzyków, autorów programów telewizyjnych, specjalistów od marketingu,
producentów widowisk, wskazując na prymat audiowizualnych form przekazu we współczesnej płynnej nowoczesności. Dzieje się
tak między innymi dlatego, że zmienia się kontekst twórczości literackiej – jeśli w ramach badań poststrukturalnych silny nacisk
kładziono na zjawisko intertekstualności, to obecnie należałoby raczej zwrócić uwagę na intermedialność. Dziś bowiem kontekstem powstającej literatury nie jest inny tekst pisany, ale wydarzenie medialne, przekaz audiowizualny emitowany w telewizji lub
za pomocą sieciowego serwisu społecznościowego. Tym samym punktem odniesienia dla współczesnej literatury staje się rzeczywistość medialna, która wyznacza wzorce, sytuując się w roli autorytetu. Jak pisze Krzysztof Uniłowski: «W społecznym odczuciu
kontekstem dla Doroty Masłowskiej nie będzie ani zorientowana socjolingwistyczna proza z lat siedemdziesiątych, ani dzisiejsza
młoda literatura. Kontekstem dla niej będą raczej Magda Mołek, Matylda Damięcka czy Ewelina Flinta, a w najlepszym razie
telewizyjne albo gazetowe reportaże o dresiarzach, narkotykach i nastoletnich przestępcach» (Uniłowski 2008: 214-215). Pojęcie
rzeczywistości, do której odnosi się literatura najnowsza, jest kształtowane przez teksty medialne. Życie «pokolenia facebooka»
wyznaczane jest przez sieć internetową, klipy MTV i telefon komórkowy. Niewątpliwie punktem odniesienia dla współczesnej
literatury staje się rzeczywistość medialna, która wyznacza wzorce, sytuując się w roli autorytetu. Jednak w badaniu tekstu literackiego powstającego pod wpływem przekazów medialnych warte rozważenia wydaje się konstruowanie struktury narracyjnej
tekstu ze względu na jego audiowizualną konstrukcję. A relacja ta może dotyczyć zarówno samej konstrukcji przekazu1, jak i
narracji literackiej budowanej zgodnie z prawidłami innych sztuk: filmowej, telewizyjnej, sieciowej itd. Zasadne zatem wydaje się
rozważenie kwestii: na ile przekaz audiowizualny kształtuje przekaz literacki, jakie nowe sposoby wypowiedzi znajduje literatura,
w jakie nowe obszary wkraczają formy literackie. Nie chodzi tu jednak o inspiracje literatury mediami, choć te wydają się niepodważalne, ale podjęcie badań na temat przenoszenia strategii medialnych na grunt literacki. W taki bowiem sposób można określić
literaturę intermedialną, którą należałoby badać w ujęciu interdyscyplinarnym i definiować jako inicjatywę multigatunkową (Marecki 2003: 5-21), wymykającą się dotychczasowym definicjom literaturoznawczym.
Nie wchodząc zbyt głęboko w koncepcję intermedialności (Hejmej; Higgins; Hopfinger 2010: 163-171; Chmielecki; Intermedialność w kulturze końca XX wieku), warto przywołać tylko najważniejsze konstatacje, dające pewne tło poniższym analizom.
Koncepcja narracji intermedialnej zwraca uwagę na niejednorodność przekazu, który składa się z różnych segmentów dopełniających się dzięki swoistej różnorodności oraz multimedialność, czyli wykorzystywanie wielu mediów w konstruowaniu przekazu.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o klasycznie rozumianą multimedialność, czyli wykorzystywanie różnych bodźców
audiowizualnych w ramach jednego medium, ale o pewien rodzaj opowieści wyrażanej przez różne media, której sens konstytuuje
się pomiędzy nimi, a nie w nich samych. W takie rozumienie multimedialności wpisuje się także koncepcja konwergencji, zgodnie
z którą komunikację konstruuje się w oparciu o różne kanały przekazu, odmienne treściowo fragmenty, operując różnymi narzędziami medialnymi i udostępniana potencjalnym odbiorcom na różne sposoby w rozmaitych, często hybrydycznych formach medialnych (Jenkins 2007: 93-129). Jednak zarysowana tu idea opowieści transmedialnej pozostanie jedynie kontekstem niniejszych
rozważań, bowiem to co bardziej istotne dla audiowizualizacji literatury kryje się za mechanizmami intermedialności formalnej
i transformacyjnej2. Ta pierwsza kategoria, zwana także transmedialną, zwraca uwagę na podobieństwo między poszczególnymi
1
Można w tym miejscu przywołać opublikowaną w Stanach Zjednoczonych książkę Jennifer Egan pt. A Visit from the Goon Squad,
będącą kolażem stylów i tematów, w której autorka wprowadza narrację w postaci slajdów Power Pointa czy Produkt Polski Sławomira
Shutego, w którym autor konstruuje narrację w oparciu strony (graficzny układ i jego konstytutywne elementy) gazetki reklamowej hipermarketu, włączając w obraz tekst o charakterze antyglobalistycznym i antykonsumenckim
2
Wśród kategorii intermedialnych wymienia się cztery: syntetyczną, formalną, transformacyjna i ontologiczną. Taką typologię zjawisk
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mediami wynikające ze sposobu działania artystów czy posługiwania się zbieżnymi technikami (tj. narracyjność, serialowość, rytmiczność, symultaniczność, technika montażu, przetworzenia tematyczne za pomocą różnych realizacji medialnych), dając możliwość odczytywania literatury w kontekście mechanizmów medialnych z uwzględnieniem narzędzi medioznawczych w badaniu
literaturoznawczym. Ten aspekt pozwoliłby badać sposoby przenoszenia strategii wypowiedzi charakterystycznych dla mediów
audiowizualnych do narracji literackich. Druga kategoria wymieniana przez Jensa Schrötera dotyczy uobecniania się w obrębie
jednego medium śladów innego medium, obejmując zjawiska wzajemnych przekształceń form wizualnych i akustycznych. Wyrazem tak rozumianej intermedialności byłyby utwory literackie, nawiązujące do konwencji audiowizualnych: narracji filmowych,
telewizyjnych czy fabuły gier wirtualnych, konstruując literacką ich interpretację. Tym samym realizowałyby one formułę tekstu
intermedialnego, przekształcając paradygmat wizualny lub akustyczny w językowy.
W obu przedstawionych propozycjach ukazywania wzajemnego przenikania się czy krzyżowania różnego typu tekstów: literackich i medialnych oraz odmiennych doświadczeń: narracyjności i audiowizualności3 zaskakuje tendencja do przekraczania granic
mediów, specyficznych medialnie jakości symbolizacji i związanych z nimi problemów estetycznych norm, kryteriów wyborów i
postrzegania, pojmowania tekstu i formy, budowania kompozycji i konstytuowania wydarzeń fabularnych. Tym samym badanie
oddziaływania medialności na zjawiska literackie nie może sprowadzać się do kwestii adaptacyjnych, w których uwaga badacza
skupiona jest poprzez nachylenie semiotyczno-strukturalne na zmienności znaków czy strukturze narracji, ale powinno traktować
je jako zjawiska hybrydowe, na które składają się odmienne źródłowo strategie narracyjne, poetyki, konwencje czy sposoby budowania świata przedstawionego (Schmidt 2010: 161).
Warto powyższy proces krótko przedstawić na konkretnym przykładzie. Takim w kontekście wyrazistości opisania modelu
wydaje się powieść kryminalna i wpływ rozwiązań filmowych na jej kształt. Powieść kryminalna po pierwsze dlatego, że jest
ona obecnie jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych odmian literatury popularnej, co wydaje się dużą zasługą
z jednej strony nowej konwencji zaproponowanej przez kryminał skandynawski, z drugiej zaś renesansu tego typu opowieści w
produkcjach telewizyjnych i kinowych. W obu typach tekstu odbiorca dostrzeże z pewnością wyraźne odejście od tradycji gatunku
(Lasić 1971: 5), eksponującego utwór o wyrazistej, zwięzłej kompozycji – nawet nieco schematycznej zamkniętej do wybranej
przestrzeni i grona postaci, z sugestywnie zarysowanymi typami bohaterów, opartego na intrydze, ku nowym formom wyrazu,
budowaniu nici porozumienia z czytelnikiem, otwartości rozwiązań fabularnych i wielowątkowej narracji. Wśród nowych zjawisk
charakteryzujących powieść kryminalną należałoby wymienić niewątpliwie przejęcie z tekstów filmowych rozwiązań kompozycyjnych, narracyjnych oraz poetyckich (rozumianych jako zespół zabiegów formalnych, stanowiących o własności języka danego
typu przekazu), które pokrótce zostaną omówione.
Jeśli spojrzeć na historię relacji filmu i literatury, można dostrzec, że od lat 30. XX wieku daje się zaobserwować wzajemne
przenikanie się tematów i rozwiązań fabularnych w zakresie kryminału, melodramatów i romansów literackich. Jest to spowodowane po pierwsze popularnością gatunków filmowych takich jak melodramat czy horror, mających swoje korzenie w kulturze
romantycznej – w romansach i novel gothic (wystarczy wspomnieć, że Gilbert K. Chesterton, podkreślając więź kryminału z tradycją literacką, nazywał opowieść kryminalną «romansem nowoczesnego miasta»4); po drugie rozwijającą się kulturą popularną i
nowym masowym obiegiem treści kulturowych dzięki między innymi wysokonakładowej prasie, pełnej sensacyjnych wiadomości
i opowieści z «dreszczykiem». W efekcie rodzi się zapotrzebowanie na narrację kryminalną, która zaspokajałaby gusta masowego odbiorcy. Z czasem można obserwować zjawisko przenoszenia konwencji filmowych także spod znaku kina gangsterskiego,
sensacyjnego czy thrillera do powieści kryminalnej, poprzez włączanie rozwiązań narracyjnych, fabularnych czy kompozycyjnych
charakterystycznych dla tego typu gatunków.
Najbardziej znaczące dla przynależności gatunkowej wydają się pewne elementy fabuły, po których widz rozpoznaje nie
tylko daną konwencję, ale i bardzo konkretne przykłady filmowe. W tym kontekście można by rozpatrywać umieszczenie w prozie kryminalnej scen, będących intertekstualnymi nawiązaniami do obrazów filmowych wywiedzionych z konkretnych obrazów
filmowych, pełniących niemal funkcję «cytatu», jak i budowania atmosfery z elementów nawiązujących w kontekstowo do konkretnych rozwiązań filmowych wyrastających czy to z typowych dla konwencji (horroru, thrillera, komedii, sensacji, kina Nowej
Przygody) scen czy z twórczości konkretnego artysty kina (popularne nawiązania do Kubricka, Shyalamana, Spielberga, Lyncha).
Najczęściej pojawiające się odniesienia filmowe dotyczą jednak kina noir i jego specyficznej budowy świata przedstawionego oraz
kreacji bohatera. W powiązaniu z tak popularnym obecnie w kinie thrillerem kryminalnym (Bordwell 2010: 365), w którym krzyżują się interesy świata przestępczego, stróżów prawa i niewinnych oraz świadków, ten film noir ukazuje posępną rzeczywistość,
pełną światło-cienia, z dominującą aurą cynizmu. Towarzyszy temu mroczna estetyka, która określa relacje bohatera-protagonisty
do otaczającego go świata. To zazwyczaj prywatny detektyw zupełnie pozbawiony manier oraz nieustannie przeżywający kryzys
materialny i egzystencjalny, dający wyraz swej niechęci do rzeczywistości poprzez nadmierne spożycie alkoholu (Nurczyńska-Fidelska 2009: 184-188). Ewolucja gatunku i mariaż z thrillerem właśnie spowodował wprowadzenie także innych typów bohatera: dziennikarza, prawnika czy policjanta przeżywającego trudności rodzinne lub noszącego traumę po śmierci kogoś bliskiego.
Równie wielką popularnością cieszy się przejmowanie przez literaturę rozwiązań fabularnych zaczerpniętych z kina pornograficznego. Autorzy kryminałów, zgodnie ze standardami wyznaczającymi poczytność i popularność, umieszczają w fabule sceny
erotyczne, które komponowane są na wzór nowoczesnego porno. Wprowadzane opisy nie tylko nie unikają skojarzeń filmowych,
ale wręcz je podkreślają, eksponując tak charakterystyczne ujęcia wyłaniającej się z łazienki kobiety w seksownym desu. Inne
opisy chętnie wprowadzane przez autorów przywołują typowe dla kina hard core trzy dość schematyczne i charakterystyczne typy
działań, składające się na filmowy akt seksualny: «ekshibicjonistyczne obnażanie ciała, «genitalne show» w postaci różnych form
cielesnego obcowania oraz «eskalację «szaleństwa wizualnego» pod postacią money shot» (Loska 1995: 112). Zdarza się często,
że któryś z tych aktów zostaje sprzężony z aktem zbrodni. Łatwość ich wprowadzenia w narrację literacką, rozpoznawalna kompozycyjna i estetyczna korespondencja obrazu pornograficznego w narracji kryminalnej potwierdza jedną z popularnych konstatacji,
że «wszyscy jesteśmy z YouPorn».
intermedialnych proponuje Jens Schröter w artykule Intermedialität. Facetten und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen
Begriffes (Hejmej 2010: 279-280).
3
Narracja rozumiana jest tu zarówno jako sposób konstruowania porządku przekazu literackiego, jak również jako akt umysłu przeniesiony do sztuki życia, tym samym staje się ona sposobem opisu zdarzeń i działań w wymiarze całościowym, rozwijającym się w czasie i budującym struktury znaczące. Zmierza ku obejmowaniu poprzez nią wszystkich zdarzeń życia i odczytywaniu ich w dyskursie tożsamościowym
(Rosner 2003: 8) Audiowizualność medialna ujmowana jest jako typ doświadczenia kultury oparty na rodowodzie technicznym, w którym
olbrzymią rolę odgrywa percepcja wzrokowo-słuchowa, a w ostatnich latach także ruchowo-taktylna (Hopfinger 2010: 53-69).
4
G.K. Chesterton, A Defence of Detective Story, w: The Art of the Mystery Story: Collection of Critical Essays, ed. H. Haycraft, New
York (Kraska 2013: 53).
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Poza opisanymi bezpośrednimi nawiązaniami do konkretnych filmów lub typów obrazowania danej konwencji, literackie
opowieści kryminalne przejmują z gatunków filmowych pewne rozwiązania kompozycyjne. Jeśli bowiem w horrorze schemat
fabularny zaczyna się od ataku «monstrum» a pozostała oś narracji skupia się na próbie pojmania potwora (Nurczyńska-Fidelska
2009: 48), to wprowadzenie tejże kompozycji do powieści kryminalnej będzie natychmiast rozpoznawalne. Jednak nawiązania do
konwencji filmowych nie ograniczają się tylko do tego, można wszak zauważyć, że kompozycja powieści kryminalnej w dużym
stopniu odpowiada schematowi scenariusza filmowego, którym rządzi zasada złotego trójpodziału z silnie zarysowaną ekspozycją,
dynamicznym rozwinięciem oraz efektownym rozwiązaniem. Większość wydawanych dziś powieści kryminalnych zaczyna się od
wydarzenia inicjującego jak wyłowienia zwłok z glinianki, śmierć kochanków w pokoju hotelowym czy osobliwy akt samobójczy.
Tak jak w przypadku opowieści filmowej, zabieg ten służy zaciekawieniu, przykuciu uwagi czytelnika i poprowadzeniu go do
kolejnych stron, na których ten będzie miał do czynienia z licznymi zwrotami akcji: działaniami bohatera – protagonisty dążącego
do wykrycia zbrodniarza oraz jego przeciwnika (lub całej grupy), która będzie mu to utrudniać. Kolejne zwroty akcji wyznaczane
będą przez cząstkowe punkty kulminacyjne lub punkty ogniskujące, w których bohater będzie odkrywał przełomowe dla śledztwa fakty lub wiązał się w sojusze prowadzące do zakończenia dochodzenia. Rozwiązanie zagadki nie dokonuje się już w głowie
detektywa, nie jest bowiem wyłącznie efektem intelektualnej gry, ale w trakcie działania bohatera, stąd zakończeniu towarzyszy
ekscytujący moment kulminacyjny, pełen napięcia i prowadzący do emocjonalnego i psychologicznego sfinalizowania śledztwa.
Zazwyczaj wszystkie wątki poboczne, dookreślające bohaterów podczas prowadzonego śledztwa (napięcia rodzinne, problemy
zawodowe, związki emocjonalne) mają także swoje zwieńczenie w tej części i to one stanowią o ostatecznym rozwiązaniu akcji.
Na zakończenie rozważań o wpływie gatunku filmowego: jego struktury, kompozycji, schematu fabularnego itp. na powieść
kryminalną trzeba by wspomnieć o niezwykłej roli suspensu. Mimo, że to rozwiązanie fabularne, polegające na chwilowym zawieszeniu biegu akcji w szczególnie istotnym momencie, weszło do opowieści kryminalnych już dawno, należy zauważyć, że jego
proweniencja jest zdecydowanie filmowa. Jest to figura narracyjna oparta na oczekiwaniu widza na to, co nieuniknione, a tym samym budzące w odbiorcy silne emocje wynikające z wiedzy, której nie posiadają bohaterowie tekstu. Suspens wpisany jest w model triady wraz z ciekawością a zaskoczeniem, która pozwala wyjść poza centralną opowieść kryminalną ku okolicznościom z nią
związanym. Jeśli bowiem Ciekawość, domagająca się odpowiedzi na temat przebiegu głównego nurtu śledztwa, zmierza w jednym
tylko kierunku, to Zaskoczenie wymyka się tej statycznej i zamkniętej formie i zamiast dochodzenia do celu proponuje odbiorcy
dystans do opowiadanej historii poprzez włączenie innych kierunków narracji (Kraska 2013: 147). Do propagatorów tego rozwiązania należał przede wszystkim Alfred Hitchcock, który z suspensu uczynił swój znak firmowy i jeśli dziś jest on stosowany w
rozwiązaniach literackich to przede wszystkim dzięki temu reżyserowi. Autorzy powieści kryminalnych, wpływając na emocjonalne reakcje odbiorcy, dość często stosują suspens czy to poprzez zasadę równoległych narracji (działania protagonisty zmierzają do
wykrycia zbrodni, jednak są one skazane na niepowodzenie ze względu na inne działania antagonisty, który wcześniej zaplanował
inne rozwiązanie, o których protagonista nie wie), czy też poprzez przemienność wątków (silnie emocjonalna akcja często przerywana jest wątkiem pobocznym). Można także suspens rozpatrywać jako bardzo zaskakujące zakończenie, zmieniające znaczenie
prowadzonej przez cały utwór fabuły, podczas którego zostają ujawnione prawdziwe intencje bohaterów, podejmowane przez nich
działania, co prowadzi do odkrycia niespodziewanej prawdy. Często wprowadza się takie rozwiązanie poprzez napięcie pomiędzy
partnerami prowadzącymi śledztwo (stary-młody, kobieta-mężczyzna, funkcjonariusz – amator), gdy śledztwo ukierunkowane na
sprawy wewnętrzne i porachunki między nimi, zmienia bieg i znajduje swoje zakończenie w zupełnie innym miejscu.
Powyższe rozważania prowadzą do pytania o zmieniającą się wraz z medializacją narracji poetykę wypowiedzi literackiej.
Zarówno kompozycja, struktura wypowiedzi i jej konwencja, jak i narracja jest silnie determinowana przekazami audiowizualnymi, a powstający w ten sposób literacki obraz jest konstruowany z fragmentów będących w ciągłym ruchu, charakteryzujących się
chwilowością, migawkowością. Tym samym zapis literacki nabiera cech charakterystycznych dla techniki filmowo-telewizyjnej
(specyficznie wideoklipowej), której właściwości można określić jako szybkie następstwo kolejnych obrazów, agresywne użycie
kamery i montażu, ukazywanie przedmiotów z niezwykłych kątów widzenia przy użyciu obiektywów o krótkiej ogniskowej, co
daje efekt sensorycznej percepcji tekstu. Powieść kryminalna, konstruując rzeczywistość przedstawioną za pomocą takiej techniki
proponuje rozwiązania narracyjne w oparciu o dynamicznie zmieniające się obrazy, z których jedne wypierają drugie. Ów natłok
nakładających się obrazów koresponduje dość dobrze z ich intensywnością (wspomnianymi już bodźcami sensualnymi – nie tylko
wzrokowymi) oraz nasyceniem znaczeniami, na które składają nie tyle odniesienia kulturowe lokalnej rzeczywistości pozajęzykowej, ale przede wszystkim teksty medialne, eksplorujące gatunki filmowe i telewizyjne. Objawia się to w tekście literackim między
innymi migawkami obrazów, natłokiem wrażeń, skrótów myślowych maksymalnie skondensowanych lub cytatów filmowych
stanowiących rodzaj komentarza w formie o wiele krótszej niż wymagałby tego opis.
Omówiony powyżej przypadek powieści kryminalnych nie stanowi bynajmniej jakiegoś odosobnionego przypadku, wręcz
przeciwnie, niemal każdy konstruowany dziś tekst literacki posługuje się techniką audiowizualną zmieniającego się obrazu korespondującego z poetyką filmowo-telewizyjną. Wśród najbardziej znaczących można by wymienić: kształtowanie wypowiedzi
literackiej w oparciu poetykę zbliżoną do poetyki wideoklipowej, charakteryzującą się częstotliwością zmian obrazu literackiego,
migawkowością, sensorycznością czy fragmentaryzmem; wykorzystywanie zabiegów typowych dla konstruowania ruchomego
obrazu poprzez zmienność punktów widzenia kamery, planów, montaż ujmowanych w zmiennej perspektywie narracji; upodabnianie toku wypowiedzi do przekazu zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające; naśladowanie form wykorzystywanych
przez środki masowego przekazu (relacja na żywo z miejsca zbrodni, reportaż) itp. (Bodzioch-Bryła 2011: 141-142). Większość z
przywołanych właściwości zaudiowizualizowanej literatury można odnaleźć w omówionym tu przykładzie powieści kryminalnej.
Z powyższych rozważań nasuwają się zatem następujące wnioski. Wobec powyższych zjawisk trudno we współczesnej sytuacji komunikacyjnej utrzymać rozdział literatury od mediów i wytyczać ostre granice pomiędzy różnymi typami przekazów.
Jak bowiem pokazuje doświadczenie literackie ostatnich dekad rzeczywistość przedstawiona w literaturze zaczyna przejmować
cechy audiowizualności: jej obraz jest konstruowany z fragmentów będących w ciągłym ruchu, charakteryzujących się chwilowością czy migawkowością właściwych dla przekazu medialnego (filmowego, telewizyjnego czy ostatnio cyfrowego); jej narracja
niejednokrotnie konstruowana jest na wzór ujęć kamery, stosując zmienność perspektywy opowiadania wywiedzioną z technik
montażu i punktów widzenia kamery. W konsekwencji zmienia się także proces przyswajania tekstu, który zaczyna być zbieżny z
mechanizmami percepcji audiowizualnej, wymagając od czytelnika większego zaangażowania zmysłowego niż przy tradycyjnej
lekturze. Ta zmiana komunikacji literackiej odpowiada nowej zmedializowanej tożsamości współczesnego odbiorcy kultury, na
doświadczenia którego składają się zarówno indywidualne przeżycia, jak i ślady teleobecności, czyli zetknięcie się z rzeczywistością wykreowaną medialnie.
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УДК 811

TRANSFORMACJA MEDIUM KSIĄŻKI
Medium jakim jest książka ulega ciągłej zmianie. Transformacje przebiegają na wielu płaszczyznach i dotyczą zarówno formy
fizycznej publikacji, jak i formy literackiej. Literatura wkracza bowiem nie tylko w przestrzeń cyfrową i internetową, lecz także w
przestrzeń, w której medium może być wszystko i każdy. W przypadku fizycznej przemiany książki, mowa przede wszystkim o liberaturze, będącej próbą ujęcia literatury totalnej. Na polu elektronicznym literatura zyskuje dodatkowe bodźce, oddziałujące nie
tylko na wzrok, ale również na słuch i dotyk. Literatura elektroniczna cechuje się ponadto szeroko rozumianą interaktywnością, intermedialnością i transmedialnością. Można wyróżnić także przykłady hybrydyczne, uwidaczniające przemiany zarówno w formie
fizycznej, jak i niefizycznej. Powstaje więc szereg pytań odnoszących się przede wszystkim do samego pojęcia książki jako takiej.
Słowa kluczowe: literatura, e-literatura, nowe media, Internet, liberatura.
The transformation of the book medium
The book medium is constantly changing. The transformations is running on many levels, which invole also the physics form of publications, and also the literary (not physics) form. Because the modern literature is existing not only in the
electronic or web space. Nowadays everything and everybody can be a book. This is that new casus of literature. The physics
transformations of the book focus on liberature, whitch is an attempt to define the total literature. On the electronic level,
literature has many new stimuli. They influence on human senses, for example sight, hearing or even touch. The electronic
literature has also interactivity, intermediacy nad transmediality. It is possible to enumerate a hybrid examples, whitch transform also on the physics level, and also on the not physics level. So there are many questions about definitions of book.
Key words: literature, e-literature, new media, Internet, liberature
Трансформація медиум-книги, Міхал Вільк
Медіум, яким є книга, постійно змінюється. Перетворення відбуваються в різних площинах і мають відношення
як до фізичної форми публікації, так і формі літературної. Література входить не тільки в цифровий та інтернетпростір, але і в простір, в якому медум може бути все і кожен. У випадку фізичної трансформації книги, в першу
чергу, йдеться про літературу, яка є спробою літератури тотальної. На електронному полі література набуває
додаткових можливостей, що впливають не тільки на зір, але і на слух і дотик. Крім того електронна література
характеризується інтерактивністю, інтермедіальністю і трансмедіальностью в широкому розумінні. Можна виділити також гібридні приклади, що ілюструють зміни, які відбуваються як у фізичній, так як і нефізичної її формі. У
зв’язку з цим виникає ряд питань, що стосуються, головним чином, розуміння книги як такої.
Ключові слова: література, електронна література, нові медіа, Інтернет, література.
Трансформация медиум-книги
Медиум, каковым является книга, постоянно изменяется. Преобразования происходят в различных плоскостях
и имеют отношение как к физической форме публикации, так и форме литературной. Литература входит не только в цифровое и интернет-пространство, но и в пространство, в котором медиум может быть все и каждый. В
случае физической трансформации книги речь, в первую очередь, идет о литературе, являющейся попыткой литературы тотальной. На электронном поле литература приобретает дополнительные возможности, воздействующие
не только на зрение, но и на слух и осязание. Кроме того электронная литература характеризуется интерактивностью, интермедиальностью и трансмедиальностью в широком понимании. Можно выделить также гибридные
примеры, иллюстрирующие происходящие изменения как в физической, так как и нефизической ее форме. В связи с
этим возникает ряд вопросов, имеющих прежде всего отношение к понятию книги как таковой.
Ключевые слова: литература, электронная литература, новые медиа, Интернет, литература.

Przyglądając się współczesnym sposobom wydawania literatury, łatwo można dojść do wniosku, że autorzy chcą wykorzystać
coraz większą liczbę nośników, chcą by przekazywane przez nich treści były obecne tam, gdzie do tej pory nie były. I tak oto litera© M. Wilk, 2016
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tura wkracza nie tylko w przestrzeń internetową – zresztą w sposób naturalny i zrozumiały – lecz także w przestrzeń, w której medium może być wszystko i każdy. Stąd różnorodne formy książki, nawet takie, które odnoszą się do ludzi jako nośników opowieści.
Niniejszy artykuł, będący właściwie przyczynkiem do dalszych, wnikliwszych badań, podejmuje problemy współczesnej
transformacji medium literatury jaką jest książka. Celem jest odnotowanie różnorodnych przemian, a także potrzeby zredefiniowania pojęcia książki jako takiej. Literatura postgutenbergowska, rozumiana jako wychodząca poza ramy tradycyjnej publikacji
drukowanej, jest już oczywistym faktem. Dotyczy to literatury elektronicznej, cyfrowej, a także zjawisk istniejących wciąż w polu
druku, np. liberatury.
Zjawiska blisko powiązane z tymi przekształceniami dotyczą także remediacji, transmedialności czy intermedialności. Stanowią one przykłady przemian nie tylko w obrębie literatury, ale także kultury i komunikacji. Bowiem zmiany zachodzą również w
sposobie porozumiewania się i reagowania na komunikaty pochodzące z otaczającej rzeczywistości.
Remediacja – jak ujmują Jay David Bolter i Richard Grusin, twórcy tego pojęcia – to proces polegający na «zastępowaniu
jednego medium, które stanowi w danym czasie dominujący środek rozpowszechniania literatury, przez medium inne, nowsze»
[14]. Co istotne, pewne cechy poprzedniego medium są zachowane, inne z kolei podlegają procesom przekształcenia, czy po prostu
zanikają. Wobec tego możemy wskazać następujący kierunek remediacji: oralność, następnie piśmienność, która została zremediowana przez druk, a obecnie możemy mówić o remediacji cyfrowej. Ważnym aspektem remediacji jest «ewolucyjność rewolucji»,
czyli stopniowe przejście od jednego medium do następnego. Polega to na tym, że «wszelkie nowe formy początkowo naśladują
stare i dopiero po pewnym czasie różnice ulegają pogłębieniu» [12, s. 85].
Dlatego Bolter i Grusin opisując proces remediacji, piszą o podwójnej logice immediacji (immediacy) i hipermediacji (hypermediacy), a więc przezroczystości i nieprzezroczystości medium. W pierwszym przypadku medium znika przed odbiorcą (z
czym mamy do czynienia w wirtualnej rzeczywistości), w drugim uwidacznia się poprzez wykorzystywania różnych mediów (np.
Internet) [14].
Transmedialność i intermedialność wydają się pojęciami tożsamymi, ponieważ dotyczą obecności i wykorzystania wielu
mediów, choć są to zjawiska na pewnych płaszczyznach odmienne. Niniejszy artykuł nie ma jednak na celu wyszczególnienia
subtelnych różnic, jakie dzielą oba pojęcia. Najistotniejszym faktem jest owa łącząca je polifonia mediów [2, s. 125-126], które
współistnieją w akcie odbioru, a w przypadku książki szeroko rozumianej, w akcie lektury. Zarówno transmedialność i intermedialność wskazują na dużą rolę, jaką odgrywają różnorodne media, współcześnie przede wszystkim nowe media. Dlatego też można
zaryzykować stwierdzenie, że tego typu odbiór tekstu będzie odbiorem rozszerzonym.
Do tego dochodzi pojęcie konwergencji, w ujęciu Henry’ego Jenkinsa rozumiane jako łączliwość informacji pochodzących z
różnych środków przekazu, czy też scalanie starych mediów z nowymi [3, s. 49]. Problematyka ta jest bardzo złożona i obejmująca
wiele płaszczyzn, jednakże punkty wspólne uwidaczniają, że książka i przekazywana przez nią treść decentralizuje się, to znaczy,
że pojedynczy egzemplarz, czy pojedyncza realizacja literacka nie jest wystarczająca, czy też – jak moglibyśmy to inaczej ująć –
samodzielna. Dzieło wchodzi w interakcje nie tylko z użytkownikiem-czytelnikiem, nie tylko w związki intertekstualne, ale przede
wszystkim zaczyna funkcjonować w wielu mediach, nierzadko symultanicznie, przez co zaczyna przybierać przeróżne formy.
Fizyczna transformacja książki
Zenon Fajfer, autor pojęcia liberatury (literatury totalnej, w której tekst i przestrzeń książki stanowią nierozerwalną całość
oraz są w pełni kontrolowane przez twórcę), pisał, że książka «nie zawiera już utworu literackiego, lecz sama nim jest» [7, s. 234].
Przypomina to McLuhanowską koncepcję, że medium przestaje być nośnikiem informacji, medium samo w sobie jest przekazem.
W przypadku literatury powoduje to, że strona wizualna (a nawet audialna) publikacji jest równie ważna co treść. Dochodzi zatem
do sytuacji, w której nie musimy – jak pisze Fajfer – «ograniczać się tylko do tradycyjnej formy kodeksowej», bo «dzieło może
przybierać dowolną postać i być zbudowane z dowolnego materiału» [7, s. 234].
Z kolei w tekście Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich zadał wprost pytanie:
Czy pod pojęciem formy rozumianej jako »ustalony wzorzec, według którego kształtowane są poszczególne dzieła«, a pod
pojęciem dzieła literackiego, rozumianego jako »językowy twór sensowny (wypowiedź) spełniający warunek odpowiedniości
względem uznawanych standardów artyzmu« […] mieści się także refleksja nad wyglądem samej książki? Czy fizyczny kształt i
budowa książki są częścią składową dzieła literackiego, czy też jest to tylko i wyłącznie sprawa drukarza, introligatora, wydawcy
i powszechnie obowiązujących w danym okresie norm? [1, s. 18]
W wyniku rozważań nad tym, co jest materią twórcy, Fajfer stworzył pojęcie liberatury (od łacińskiego liber – książka [1, s.
18]), określające wyodrębniony przez niego «nowy rodzaj literacki». W tym zbiorze mają znajdować się te utwory, w których «literaci obmyślają całą książkę łącznie z jej cechami typograficznymi» [1, s. 18]. Katarzyna Bazarnik w artykule Liberatura, czyli o
powstawaniu gatunków (literackich) pisze, że pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, równolegle z propozycją Fajfera, w anglosaskim
słowniku terminów literackich i teorii literatury opracowanym przez J. A. Cuddona w haśle punctuation (interpunkcja, przestankowanie) pojawiła się książka rozumiana jako swoisty znak interpunkcyjny [1, s. 20]. Typologia, którą tam zaproponowano, obejmowała osiem poziomów, od pojedynczego znaku graficznego (litery), przez między innymi pismo ciągłe, znaki interpunkcyjne,
układ (typografię) strony, aż po «książkę, czyli najwyższą, najobszerniejszą przestrzenno-materialną formę organizacji dyskursu»
[1, s. 20]. Jak zauważa Katarzyna Bazarnik, ta definicja otwiera «możliwość zbadania form książki jako interpretowalnych »znaków przestankowych««, zatem biorąc pod uwagę analogię do różnic w znaczeniu zdań zakończonych odpowiednimi znakami,
np. . ! ?, «należałoby więc inaczej interpretować książkę w formie zwartego kodeksu, książkę-w-pudełku, czy książkę-zwój, albo
e-książkę» [1, s. 20]. Takie podejście do literatury znajduje się wśród postulatów teoretyków liberatury.
Książki zaliczane do tego rodzaju dzieł literackich wymykają się tradycyjnemu pojmowaniu, bowiem wśród nich znajdziemy
takie pozycje, które wymagają od odbiorcy zupełnie innych zachowań. Pojawia się więc całkowicie nowy lekturowy paradygmat,
zakładający większe zaangażowanie czytelnika. Dla przykładu, książki Fajfera Spoglądając przez ozonową dziurę nie można otworzyć tak, jak zwykłej publikacji, jest bowiem wydana w formie butelki. Idąc dalej – posługując się wyliczeniem Agnieszki Przybyszewskiej z artykułu Daleko czy jednak blisko? O tym, co łączy liberatów i e-literatów – można wymienić na przykład publikację
Andrzeja Bednarczyka, Świątynia Kamienia, która posiada okładkę z betonu, zaś w środku na kartach papieru znajdują się skaliste
detale, surowe pejzaże z gór poprzeplatane drobnymi wierszami. Przez środek wszystkich kart przechodzi otwór, który zgodnie z
zamiarem autora jest miniaturą studni, z kamykiem na dnie. Z kolei Radosław Nowakowski stworzył Ulicę Sienkiewicza w Kielcach, w przypadku której czas odgrywa główną rolę i determinuje interpretację dzieła [21]. Jest to jedna z nielicznych książek,
którą przelicza się nie na strony, ale na metry: złożona ma format 16 na 30 cm, po rozłożeniu – 45 na 1020 cm. Na kartce papieru,
rozwijającej się jak harmonijka, odwzorowano najdłuższą kielecką ulicę, a czytelnik staje się przechodniem [19].
Zatem liberatura może stanowić próbę uchwycenia literatury totalnej, rozumianej jako dzieło nie tylko w pełni zależne od zamysłów autora, ale również wymykające się konwencjonalnym definicjom formy. Katarzyna Bazarnik pisze, że liberatura pojawiła
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się jako «reakcja na masową digitalizację i odcieleśnienie tekstu», a także jako «swoisty etap w ewolucji form literackich, które
istniały już wcześniej» [1, s. 20].
Wśród cech gatunkowych liberatury, których obecność przemawia za określeniem danego dzieła takim mianem i zaliczeniem
go do tej kategorii, Bazarnik wymienia kolejno: 1) użycie niewerbalnych i typograficznych środków wyrazu (a więc typografii,
rozkładu elementów graficznych itp.), 2) przestrzenną organizację tekstu (odautorską konstrukcję tomu i paginację), 3) ikoniczność
(ikoniczność struktury, dzięki której «budowa tekstu czy książki odzwierciedla strukturę świata przedstawionego» [1, s. 23], co
więcej, C. D. Malmgren wyróżnia różne przestrzenie ikoniczne, np. alfabetyczną, leksykalną, paginalną, kompozycyjną [1, s. 23]),
4) autorefleksyjność czy też metatekstualność (czyli odautorskie komentarze «przypominające czytelnikowi, że ma w ręku ten
konkretny tekst» [1, s. 23]), 5) hybrydyczność lub polimedialność (połączenie różnych mediów czy też dziedzin sztuki w ramach
jednego utworu), 6) interaktywność i ergodyczność (czyli zaangażowanie czytelnika w determinowanie przebiegu narracji), 7)
intencyjność (zamiar autorski, a więc zachowanie kompozycji i typografii nadanej utworowi przez pisarza), 8) materialność (czyli
ważność użycia konkretnego tworzywa), 9) specyfikę medium (wykorzystanie swoistych cech nośnika tekstu, a więc nieprzekładalność danego dzieła, co powoduje, że przekład intermedialny jest niemożliwy) [1, s. 23–24].
Niefizyczna transformacja książki
Biorąc pod uwagę fakt istnienia liberatury, należy również pamiętać o funkcjonowaniu e-literatury. Różni się ona od literatury
«analogowej» tym, że «wykorzystuje specyficzne możliwości, jakie daje środowisko elektroniczne, a jakie są nieosiągalne na
papierze czy innym z dotychczasowych materialnych nośników» [1, s. 25], zatem e-literaturą nie może być literatura przeniesiona
w świat cyfrowy w sposób mechaniczny (np. poprzez skanowanie), który zniekształcałby formę lub znaczenie dzieła. Wśród specyficznych cech literatury elektronicznej jest interakcja, a także ruch, który z powodzeniem można pokazać na dowolnym ekranie
urządzenia elektronicznego. Podobnie jest z dźwiękiem.
Wśród licznych przykładów można wymieć pierwszy w Polsce wideotomik poezji animacyjnej, czyli C()n Du It Katarzyny
Giełżyńskiej. Jak czytamy w opisie utworu, to «zbiór poetyckich klipów słowno-muzycznych, prezentujących najważniejsze zjawiska w kulturze wizualnej oraz stawiających pytania o miejsce człowieka w sferze on-line i o tożsamość w czasach awatarów»
[20]. Czytelnik ma tak naprawdę do czynienia ze zbiorem materiałów filmowych różnej długości, zatem trudno nazwać odbiór tego
dzieła czytaniem. Podobnie jak w przypadku projektu Romy’ego Achituva i Camille Utterback zatytułowanego Text Rain. Jest
to właściwie interaktywna instalacja, w której widzimy swoje odbicie, wyświetlane na dużym ekranie. Wówczas na nasze ciało
spada wiele liter alfabetu. Jednakże opad tego «deszczu» nie jest do końca swobodny i przypadkowy. Każda fizyczna przeszkoda,
np. ramiona, przedmiot, może zatrzymać poszczególne litery, z których powstanie tekst, w przypadku tego projektu wykorzystany
został wiersz Talk, You Evan Zimroth [3, s. 300]. Podobną interaktywność, ale polegającą nie na ruchu, tylko bezruchu, można
zauważyć w przypadku instalacji Jasona E. Lewisa i Bruna Nadeau pt. Still Standing, gdzie uczestnik, aby przeczytać wiersz Seeking sedation, musi nieruchomo kontemplować pojawiający się na ekranie tekst, bowiem jakikolwiek ruch powoduje jego rozpad
[3, s. 304–305].
N. Katherine Hayles twierdzi, że przykłady literatury elektronicznej «ustawiają […] literaturę jako doświadczenie odczuwane
zupełnie inaczej niż dotychczas, niezwiązane już z trwale zapisaną stroną tekstu, lecz poszerzone o wielozmysłowe odczuwanie»
[cyt. za: 15, s. 29], czyli coś, co określa mianem fullbody experience [15, s. 29]. Podobnie jak Rita Raley, stwierdza także, że
«czytanie staje się kinestetycznym […] i żywym doświadczeniem, angażującym nie tylko umysłową aktywność dekodowania, lecz
również cielesne interakcje ze słowami postrzeganymi jako poruszające się w przestrzeni obiekty» [cyt. za: 15, s. 29].
Próby zredefiniowania lektury i dzieła literackiego, pod wpływem pojawiających się przejawów e-literatury, spowodowały
także zmiany w pojmowaniu literackości i poszukiwania adekwatnego określenia dla tego typu realizacji sztuki słowa. Jak pisze
Przybyszewska, jako «przejaw takich poszukiwań traktować należy zwrot od mówienia o literaturze ku traktowaniu (za Ongiem)
o piśmienności (literacy) a później jeszcze ku temu, co Gregory L. Ulmer – w pełni już wpisując się w dyskurs nowomedialny –
określił mianem electracy» [15, s. 30]. I choć trudno przełożyć ten ostatni termin na język polski, to wyraźnie uwidacznia się tutaj
związek mediów elektronicznych z literaturą.
Katarzyna Bazarnik zwraca uwagę na jeszcze jedną różnicę między formą publikacji drukowanych, a nośników elektronicznych, która pojawia się już na poziomie «geometrycznym». Jako przykład podaje Primum Mobile Zenona Fajfera, w którym
«prostokątny, papierowy tomik zawiera w sobie okrągłą płytę CD z plikiem zapisu […] poematu w formie filmu, który do swego
zaistnienia potrzebuje ekranu komputera, telewizora czy sali kinowej» [1, s. 26]. Warto pamiętać, że także pierwsza hipertekstowa
powieść na świecie (powstała w 1987, a ukazała się w 1990 roku), a więc popołudnie. pewna historia (afternoon. a story) Michaela
Joyce’a, wydana została na dyskietce [13], a obecnie dostępna jest w formie płyty CD. W tym przypadku dochodzi więc do zjawiska hybrydyczności medium, o czym szerzej będzie w dalszej części artykułu.
Jay David Bolter w książce Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku zauważa, że
narodziny kodeksowej formy książki spowodowały powstanie szeregu nowych możliwości dla pisarzy i czytelników. W miejsce zapisu stworzonego do głośnego odczytania dzieła kodeks proponuje przestrzeń domkniętą i bardziej dopracowaną pod względem wizualnym. Taka forma książki mogła pomieścić kilka razy więcej tekstu niż zwój. […] Również wygląd książki stał się
ważniejszy, gdy zmienił się sposób jej użycia i publiczny odczyt zastąpiła prywatna lektura» [4, s. 105]
Autor dodaje ponadto, że «przemodelowanie książki za sprawą technologii cyfrowych umniejsza znaczenie zakończenia dzieła,
które wytworzyły rękopiśmienne kodeksy i książki drukowane. Różne urządzenia elektroniczne […] jednocześnie uznają osiągnięcia drukowanego kodeksu i pozostałych druków papierowych oraz próbują je zastąpić» [4, s. 107]. I choć komputery są «książkami
hybrydycznymi», to takim samym mianem możemy określić te publikacje drukowane, które odsyłają do stron internetowych, np.
dzięki zaimplementowanym kodom QR. Jak zaznacza Bolter, «takie hybrydy działają przeciwko idei zakończenia, jako że zarówno poprzez swoją formę, jak i poprzez swoją funkcję odsyłają użytkowników do innych tekstów, urządzeń i mediów» [4, s. 107].
Hybrydy i książki nietypowe
Wskazując na hybrydyczność książek, poza wymienionymi wcześniej tekstami zapisywanych na fizycznych płytach CD, należy zwrócić uwagę jeszcze na przykład Andrzeja Głowackiego, który, tworząc Archetypturę czasu, czyli sztukę bez słów, założył, że
tekst strony jest wzorem geometrycznym [8, s. 7]. Książka opiera się na kodach QR (z ang. Quick Response ‒ ‘szybka odpowiedź’),
przenoszących tekst do cyberprzestrzeni. Aby odczytać właściwy tekst, należy zeskanować kod za pomocą aplikacji zainstalowanej w urządzeniu mobilnym. W efekcie otrzymujemy link, pod którym kryje się krótki tekst w surowym, nieprzetworzonym i
niezaprojektowanym stanie. Jak pisze Głowacki, drogą do odpowiedniego odczytania takiej książki jest «aktywne uczestnictwo w
lekturze, tj. tworzenie map myśli poprzez odręczne zapisywanie tekstów bezpośrednio na kartach książki wedle przyjętych przez
siebie kryteriów interpretacji» [9, s. 8]. Taki proces nazywa się «personalizacją tekstu» i nie trudno dostrzec, że kryje się za tym
wizualizacja tekstu, choć już w postaci bardzo konkretnej, bo w formie fizycznego obrazu.
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Obok Archetyptury czasu można postawić podobny projekt zatytułowany Between Page and Screen autorstwa poetki Amaranthy Borsuk i programisty Brada Bouse’a [18]. Przez wydawcę reklamowany jest jako cyfrowy pop-up book (publikacja trójwymiarowa), składający się z minimalistycznej książki, na której stronach znajdują się kody QR. Jednakże do poprawnego odczytania
potrzebujemy komputera z kamerą i dostępem do Internetu, a także musimy wejść na stronę internetową projektu, gdzie znajduje
się aplikacja odczytująca kody. Odbiorca na ekranie widzi nie tylko siebie i książkę, ale po zeskanowaniu kodu, również tekst. Co
najważniejsze w przypadku tego projektu, utwory pojawiają się w postaci trójwymiarowej, jako różnorodne wzory, czy też bryły
geometryczne. Mimo, że autorzy piszą na stronie internetowej, że utwór nie pojawia się ani na kartach książki, ani na ekranie, tylko
w rozszerzonej przestrzeni (augmented space) pomiędzy nimi [18], to jednak odbiorca czyta tekst wyjściowy na ekranie urządzenia. Niemniej jednak jest to nowatorski sposób lektury, w którym zaangażowanie czytelnika jest podwójne. Z jednej strony operuje
fizycznym nośnikiem, jakim jest zadrukowany wolumin, z drugiej wykorzystując urządzenie i aplikację (stanowiące lekturową
protezę), doświadcza tekstu elektronicznego, cyfrowego.
Pewną nietypowość w podejściu do pojęcia książki można spostrzec przy omawianiu zjawiska, jakim jest Żywa Biblioteka.
Warto przywołać ten przykład chociażby dlatego, że zmienia się tutaj nie tyle forma «książki», tylko samo ujęcie czym książka jest
i czym może być. Żywa Biblioteka, zorganizowana po raz pierwszy w 2000 roku w Danii [23], jest projektem, w którym ludzie
stanowią księgozbiór, niemalże jak na kartach powieści Raya Bradbury’ego 451 stopni Fahrenheita. Są to Żywe Książki, czyli
osoby pochodzące z grup postrzeganych stereotypowo, a więc często znajdują się wśród nich między innymi ludzie odmiennej
orientacji seksualnej, wyznawcy różnych religii, osoby o innych odcieniach skóry. Założeniem Żywej Biblioteki jest pokazanie, że
prawa człowieka powinny być szanowane przez innych. Organizatorzy mają na celu uświadomienie ludziom, czym są uprzedzenia, jakie niosą ze sobą konsekwencje, a także promują wartości tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji [23]. Opiera się to na
mechanizmie poznania historii każdego z uczestników poprzez rozmowę, co pokazuje, że człowiek jako jednostka jest nośnikiem
określonej narracji i podobnie jak książka może stanowić pretekst do lektury.
Podsumowując dotychczasowe, dość pobieżne obserwacje, należy wysunąć niosek dość oczywisty: książka zmienia swoją
formę, nie tylko w obrębie fizycznego nośnika tekstu (co uzmysławia istnienie liberatury), ale również w przypadku swej istoty
(elektroniczne formy literatury). Ponadto mamy do czynienia między innymi ze zjawiskami remediacji książki (od zapisu «analogowego», czyli druku, do zapisu cyfrowego), a także transmedialności oraz intermedialności. Pod uwagę należy brać coraz więcej
czynników i mediów, które literaturę przekazują. Powstaje także zupełnie nowy model komunikacji na linii autor-dzieło-odbiorca.
I co istotne, dotychczasowy czytelnik staje się odbiorcą (bo nie tylko czyta tekst), a nawet uczestnikiem, użytkownikiem (ponieważ
bierze czynny udział w akcie lektury, a także ma wpływ na samo dzieło), przez co zmienia się jego status oraz zasób zachowań.
Zachodzi więc potrzeba zadania pytania o pojęcie książki jako takiej, a także o znaczenie literackości współczesnych utworów.
Niewiadomych jest wiele. Co więcej, można zadać pytanie, od którego wychodzi się w niniejszym artykule, a podobne do tego,
które postawił Zenon Fajfer: czy współcześnie można i warto mówić o stałej formie książki? Jeśli tak, to czy stanowi ona nośnik
znaczeń i powinna być uwzględniana w procesie dekodowania opowieści? Współcześnie jest to pytanie retoryczne, bowiem liberatura udziela odpowiedzi pozytywnej, a coraz liczniejsze przykłady transmedialnych i intermedialnych utworów udowadniają, że
trudno utrzymać stałą formę książki, jako determinującą dzieło literackie. Można zastanowić się jeszcze nad problemem, czy nie
pokutuje nadal traktowanie tego typu literatury jako eksperymentalnej, jak proponuje np. Loss Pequeño Glaziera, pisząc, że należy
«traktować literaturę elektroniczną jako kontynuację eksperymentalną literatury drukowanej» [15, s. 30-31], a nie równorzędnej
wobec tej tradycyjnej, czyli «analogowej», wychodzącej w formie fizycznej. Bo jeżeli chodzi o zmiany, to w żadnym razie ich nie
unikniemy. One już zachodzą i stają się faktami. Jedyne co można zrobić, to je odnotować i przeanalizować.
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ЗООМОРФНЫЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ А. ВОЛОДИНА «ДОНДОГ»
В статье исследован бестиарный репертуар романа А. Володина «Дондог», в котором трагический опыт истории ХХ столетия осмысливается в параметрах постмодернистской дистопии. Установлено, что зооморфная
образность романа, воплощая ужас исторического развития, тотальность насилия, обратимость концептов
палач-жертва, семантически апеллирует к мифологии «нижнего мира» (тараканы и другие насекомые, крысы,
летучие мыши, вороны, волки, собаки и др.) и демонстрирует динамику от зооморфных сравнений и метафор к
антропозооморфным образным конструктам.
Ключевые слова: Антуан Володин, «Дондог», постмодернистская дистопия, бестиарная поэтика, зооморфные
мотивы, антропозооморфизация.
Зооморфні мотиви в романі А. Володіна «Дондог»
У статті досліджено бестіарний репертуар роману А. Володіна «Дондог», в якому трагічний досвід історії
ХХ століття осмислюється в параметрах постмодерністської дистопії. Встановлено, що зооморфна образність
роману, яка втілює жах історичного розвитку, тотальність насильства, оборотність концептів кат-жертва, семантично апелює до міфології «нижнього світу» (таргани й інші комахи, щури, кажани, ворони, вовки, собаки) і
демонструє динаміку від зооморфних порівнянь і метафор до антропозооморфних образних конструктів.
Ключові слова: Антуан Володін, «Дондог», постмодерна дистопія, бестіарна поетика, зооморфні мотиви, антропозооморфізація.
Zoomorphic motifs in the novel «Dondog» by Antoine Volodine
The article studies the poetics of bestiarity of the Volodine’s novel «Dondog», in which the tragic experience of the history
of the XXth century is interpreted in the parameters of postmodern dystopia. We analyzed the system of zoomorphic motifs
(zoomorphic parallels, comparisons, metaphors and idioms; animalistic, anthropozoomorphic and shapeshifter images). It
was proved that zoomorphization as a part of mortality topic in «Dondog», is semantically based on the mythological structures (such as chthonic mythology of insects, birds, rodents, wolves as the inhabitants of the «lower world») and transgressive
mechanisms (e.g. hybridization, monstrosity). The specific dynamics of the bestiary imagery is revealed from zoomorphic
parallels, comparisons and metaphors to the creation of anthropozoomorphic image construct (e.g. Dondog – the cockroach,
Marconi – the bird, Schlumm – the wolf, Gabriella Bruna – the horse).
Numerous and varied demonstrations of the bestiary discourse in the novel «Dondog» actualize the polar opposite meanings: on the one hand, they act as a mean of the character’s identification in a post-apocalyptic society, which depersonalizes
a person with its dehumanizing historical practice (a myriad of insects becomes the symbol of impersonality and massovisation) and reduces it to the lower level of the animal evolution («human-cockroach»); the dominance of bestiary imagery
becomes also a sign of the total violence and extrapolates the idea of reversibility in the victim-executioner pair. On the other
hand, the animals in Volodine’s work («non-humans», «Untermensch») are presented as a sign of exclusion of the majority
and their social organization (swarms, colonies, packs, flocks) becomes a positive counter-model for humanity, which survived the bloody collapse of the «egalitarian utopia».
Key words: Antoine Volodine, «Dondog», postmodern dystopia, bestiary poetics, zoomorphic motifs, anthropozoomorphization.

Бестиарная тема, сопровождающая культуру от ее истоков, приобретает особо выразительное звучание, когда миф
вторгается в сферу актуальной политической идеологии, обнажая смыслы, предполагающие испытание хрупкости границы между человеком и животным [5]. Н. Г. Бабенко, предлагая типологию бестиарной тематики в новейшей литературе,
выделяет разработку антропозооморфных мотивов; изображение фантастических мифологических животных, противостоящих миру людей; мотив оборотничества [1, с. 174-185]. В литературе постмодернизма, по мнению Н. Е. Лихиной,
бестиарный мотив часто является логическим компонентом эсхатологического плана; типологизирует разработку мифа,
выступает смыслообразующим компонентом в антиутопии [7, с. 151].
Творчество французского писателя Антуана Володина (род. 1950), пребывающее в последнее десятилетие в эпицентре
литературоведческого внимания (М. Ламарр [11], И. Рюф [12], Л. Рюффель [13], Е. Дмитриева [4]. В. Пестерев [8] и др.),
являет показательный пример обозначенной тенденции. Неопределенность биологического статуса володинских персонажей, очевидная значимость и богатейший репертуар бестиарной мотивики в его романах (тараканы, гигантские пауки,
птицы, крабы, ящерицы, волки и другие животные), заставляет рассмотреть вопрос об образных градациях и функциях
зооморфизмов в творчестве писателя. Цель нашей статьи – выявить номенклатуру, функции и художественную динамику бестиарной образности в романе А. Володина «Дондог» (2002, русск. пер. 2010).
Актуализируя бестиарную проблематику в творчестве А. Володина, французские исследователи А. Рош [12]) и
Л. Рюффель [13] сходятся и в оценке тотальности володинской анималистики, и в том, что она не вписывается в традицию «бестиарных антиутопий», в которых общество животных воспроизводит способ функционирования человеческого социума [13, с.256]. Однако там, где А. Рош констатирует «завершение «животного становления»» (термин Делеза),
«нивелирование границы между существом человеческим и животным», Л. Рюффель видит оппозицию «человеческого»
и «не-человеческого», в которой «не-человеческое» воспринимается как позитивная поведенческая модель [13, с. 256].
Концепция А. Володина, на наш взгляд, амбивалентна, и анализ романа «Дондог» позволяет это продемонстрировать.
Объективно творческий метод А. Володина воспроизводит параметры постмодернистской антиутопии ХХІ века (дистопии), заявляющей новые позиции «через изменение структуры персонажей, (…), углубление трагизма в положении
личности, которая утрачивает классическую «персоналистичность» (…). Персонажами становятся «минус-люди» (монстры, оборотни, мутанты), (…)» [3]. Агрессивное пространство володинской дистопии, этой «размеченной колючей проволокой вселенной» [2, с. 259], где «лагерная система распространилась на все континенты» [2, с. 232], «отталкивает
личность, деперсонифицирует ее, выхолащивая человеческое, пробуждая, с одной стороны, звериные инстинкты насилия
и жестокости, а с другой – послушания, подчинения, ибо только это ведет к физическому самосохранению» [10, с. 203]
(«(…) у меня отшибло последние рудименты неповиновения», – признается герой [2, с. 256]). Поэтологически это воплощают процессы зооморфизации, «уподобления животному как средство обретения идентичности в ситуации уже назревшего конфликта человека с социумом» [6, с. 69].
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Персонаж романа, бывший узник лагерей Дондог Бальбаян (временами он становится Шлюмом, Габриэлой Бруной,
Тохтагой Узбегом) – существо, раздавленное колесом истории, выброшенное за границы нормального существования,
«недочеловек», человек-таракан, в русском переводе – «таркаш». Внешнее движение романа «Дондог» определяется мотивом мести («прежде чем умереть окончательно», герой намерен «свести счеты с двумя-тремя типами» [2, с. 15]). Но
подлинный его сюжет – это авантюра письма, сочинение автобиографии, онирическое странствие в пространстве памяти,
которая вбирает коллективный исторический опыт и коллективное бессознательное.
Дондог движется сквозь Черный коридор, предсмертный туннель, который открывается жерлом мусоропровода, пробирается сквозь безлюдные трущобы-лабиринты Сити, населенного «(…) мертвецами, таркашами и недочеловеками» [2,
с. 19], где «За дверями квартир то и дело слышно, как скрипят друг о друга тараканы» [2, с. 82]. Ведущий зооморфный
мотив романа – образ таракана – сначала вводится в плане «res» как параллель к образу жалкого узника, который освободился из заточения и застыл «на грани небытия, на краю мерзкого коридора» [2, с. 29] перед тем как навсегда воссоединиться с «неживыми земными магмами» [2, с. 24]. Сравним: «ЗаточЕнный у него под каблуком таракан воспользовался
случаем, чтобы освободиться. Он продолжал взбрыкивать под неусыпным присмотром близнецов-братьев, караулящих
момент, когда он окончательно превратится в пищу» [2, с. 14]. Затем параллелизм сменяется сравнением: «(…) под каблуком Дондога, (…), барахтался полураздавленный таракан. (…), он был совсем как мы, он стремительно терял интерес к собственному будущему» [2, с. 9]. А затем сравнение метафоризируется, бестиарный образ переходит в план «verba»,
знаменуя отождествление человека и насекомого («таркаш», «как и все таркаши», «таркаший устав»). Насекомые, напротив, очеловечиваются: «(…) они, не сбавляя скорости, перебрасывались репликами. Им не нравилась Джесси Ло, и они
в голос об этом заявляли» [2, с. 276]. Дондога же теперь прямо называют «насекомым» [2, с. 282], «жуком» [2, с. 283], его
опасаются, словно он превратился в «какую-то непредсказуемую тварь» [2, с. 280]. Сам он, упав с лестницы, ощупывает
«свои сочленения» и понимает, что, «по счастью, (…), не повредил ни одного существенного сегмента» [2, с. 288].
В сценах решающей встречи Дондога и его врага Маркони комнату заполняют сонмы насекомых, вновь предстающие в плане «res»: «(…) ткань тут же подалась, выпустив на волю примерно семьсот шестьдесят двух крохотных
мотыльков» [2, с. 108]. Исполненность пространства насекомыми («Вездесущая моль», «чешуекрылые» мотыльки [2, с.
108] сбиваются в рои, налипают на лицо и тело) – экстраполяция вовне тварной сущности персонажа, который вскоре сам
превращается в «чешуерукую» или «рукокрылую» тварь: слышен шелест мириад «серо-зеленых перышек», которыми
ощетинивается тело Маркони: «Теперь на нем там и сям ерошились грязные изломанные перья, которые и не думали втягиваться обратно» [2, с. 289]. В финале эпизода Маркони уже «пролетел над самой землей» [2, с. 289]: «Новая волна пуха
и перьев зашипела вокруг него и помогла преодолеть последние пятьдесят сантиметров» [2, с. 287], – его трансформация
стала полной.
Звуки «внешнего мира» в романе (например, «отголоски голосов и даже смех», доносящиеся с Кукарача-стрит), также
не принадлежат людям: «Лаяла собака. Гукали на пустырях жабы. В окрестностях четвертого этажа вели охоту летучие
мыши» [2, с. 118]; полаивала «какая-то зверюга» [2, с. 124]. Акцентируется, что «людская жизнь казалась этой улочке
совершенно чуждой», словно за ночь убийцы очистили всю зону, не пропустив ни единой живой души» [2, с. 199]. Обитатели внешнего пространства в каждом эпизоде – преимущественно насекомые и пернатые: («Вокруг (…) пруда (…)
начинали щебетать птицы. Полагаю, степные каменки. (…)» [2, с. 178]; «… в воздух на несколько метров поднимались
большие черные птицы» [2, с. 110-111]; «(…) вороны с карканьем съезжали по шиферным плиткам» [2, с. 136]; «Огромные чайки с равнодушными глазами» [2, с. 66] наблюдали за Дондогом и его братом; проплывающий дирижабль «сопровождали любопытные вороны, ласточки, галки» [2, с. 139]. Однако лидирует энтомологический бестиарий: «Повсюду
нежно пострекатывали сверчки» [2, с. 256]; «Вокруг нас клубились насекомые» [2, с. 267]; тесная квартирка Габриэлы
Бруны «кишела клопами» [2, с. 146]. «На лестничной клетке разразилась долгим стрекотом экваториальная цикада» [2,
с. 195]; «В 4А набились потерявшие от ливня голову насекомые всех сортов» [2, с. 231]; «Кругом кишели, суетились
тараканы» [2, с. 291] и т.п. Настойчивое обращение А. Володина к образам насекомых и птиц (иногда – крыс, волков,
лошадей), то есть животных, образующих «сообщества» (колонии, рои, стаи, своры, табуны) симптоматично: «там, где
коллективистский проект человечества потерпел поражение, животные одержали победу» [13, с. 256].
В эпизоде насилия над Габриэлой Бруной также доминирует бестиарная образность. Безлюдный и угрюмый фабричный лабиринт («Нигде ни души») оживляют только «звучные пируэты ос» [2, с. 130]. Главный фигурант этой сцены,
всадник Гюльмюз Корсаков вводится в эпизод через звук копыт его лошади («(...) из узкого прохода донесся цокот копыт» [2, с. 128]) и на всем его протяжении насильник «замещается» бестиарным образом: «Кобыла приближалась (…). Ее
слезящиеся глаза встретились с глазами Габриэлы Бруны. В них угадывалось животное безумие, (…)» [2, с. 129]. Кобыла
сначала сравнивается с наездником («массивный, истерический глаз, такой же блуждающий, как и у ее хозяина» [2, с.
136], затем физически сливается с ним («Он не разъединялся со своей животиной» [2, с. 137]», и наконец полностью отождествляется: «Зверюга чувствовала присутствие женщины, (…) и рот ее корежила ярость. Гюльмюз Корсаков пересек
порог здания, составляя вместе с лошадью (…) гигантский ансамбль, (…)» [2, с. 138], ибо «(…) с самого начала она была
просто-напросто животным двойником своего хозяина, такой же преступной, как он сам» [2, с. 144]. Лошадь здесь
символизирует инстинкт, животную жизненную силу, «(…) ассоциируется с сексуальной энергией, (…) вожделением»
[9], но также «воплощает мощную власть» [9].
Мотив подмены продолжается в описании кошмарного сна Габриэлы, в котором появляется не сам насильник, а его
двойник, лошадь: «(…) на ее губы, на десны и зубы навалилась … морда с ноздрями» [2, с. 145]. На этот раз метаморфозу
переживает сама Габриэла: «В нее встряла чуждая масса, размытая и красноватая, (…), лошадиная голова. Потекли ручейки крови, (…). Они текли внутри ее плеч и шеи. С нею смешивался животный организм. (…) Голова заняла место ее
собственной. И весила тонну (…)» [2, с. 145-146]. Эта трансформация символизирует обратимость отношений в связке
жертва-палач: теперь уже Габриэла стала частью карающей силы мировой революции, поменявшись местами с насильником («вы… окажетесь в моей власти» [2, с. 166]). Та же диалектика – в паре Дондог-Маркони, исполняющих зловещий
«танец убийцы и убиваемого» [2, с. 293]. «На безбрежной карте лагерей» [2, с. 166] насилием охвачены и палачи, и жертвы, и их роли реверсивны.
В школьной сцене унижения подростка Шлюма, одного из воплощений Дондога, насилие трактуется как низведение
до животного состояния: «Беспощадно и предельно грубо ты оказывался отброшенным в вызывающее омерзение детство
человечьей породы; перед другими выставлялось напоказ, что ты – ничто, всего-навсего одинокое смехотворное животное» [2, с. 59]. Зооморфным двойником подростка становится волк: «Шлюм был худющий старшеклассник, поджарый
как волк» [2, с. 59]; с лицом «загнанного зверя, но зверя отнюдь не из покладистых, (…)» [2, с. 59]. Шлюм сначала сравни-
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вается с волком и другими животными («Он оперся на руки и расправил грудь и плечи, будто хотел изобразить какое-то
животное, например выскальзывающую из расселины ящерицу или внимающего мирозданию варана» [2, с. 73]), а затем
и сам оборачивается зверем: «(…) Шлюм претерпел метаморфозу. (…). Изменилась не только личина, но и сама его
личность. Изменился даже его организм. (…). Отныне он обрел совершенно иной животный статус, (…). Он без всякого
перехода достиг состояния взрослого недочеловека, свободного и независимого, (…)» [2, с. 87–88].
Дружественный по отношению к «недочеловеку» мир олицетворяют в романе собаки – «Смоки, глянцевито-черная
немецкая овчарка, и Смерч, рыжий пес-полукровка», запах которых сливается в сознании Дондога с запахом заботливой
бабушки [2, с. 69], пропахшей «огнем, горючим, собаками» [2, с. 68]. В Троемордвии Габриэла носила «сапоги из собачьего меха» [2, с. 174], «подшивала одежды (…) собачьими шкурами» [2, с. 181]. Кельтская и христианская мифологическая
символика собаки вбирает такие смыслы как «преданность, защита, бдительность» [9]; в более древних представлениях
собака (как и волк, лошадь) «ассоциировалась с загробным миром – как его страж и проводник, доставляющий туда души
умерших» [9]. Сам Дондог сравнивается с «псом в ночи». Во время «второго уничтожения уйбуров» нечеловеческий ужас
обречённых на смерть и «онемевших» от страха людей передают звуки животных: «рычит от страха овчарка Смоки»;
«клацает зубами и воет от страха бойцовский пес Смерч»; «я слышал нескончаемый скулеж собак» [2, с. 78]. В предсмертных видениях Дондога «Какая-то таракашка» [2, с. 285] превращается в собаку (он дает ей имя Смоки, «собаки из своего
детства, (…) всегда послушной и доброй к недочеловекам и детям» [2, с. 285]. Ну и наконец, совершив месть и завершив
свой текст, Дондог кровью выводит на стене: «Кто не читал Дондога, не достоин быть собакой» [2, с. 297]).
Номенклатура зооморфных сравнений и метафор в романе поистине неисчерпаема, а их плотность постоянно сгущается: «Солдат шипел как змея» [2, с. 142], «… обнюхивал мой паспорт» [2, с. 257]; охранник был похож на «медведя в
коротких штанишках», «способного сломать тыльной стороной лапы хребет» [2, с. 215], «выставлял напоказ (…) оскал
своих зубов», [2, с. 216]; лагерный безумец «(…) напоминал попавшую в паучью сеть огромную пяденицу» [2, с. 272]; слышалось «тявканье громкоговорителя» [2, с. 256]; «темнота пахла… лисицами, кротами» [2, с. 225]; противники «рычали
в лицо друг другу» [с.289]; враг «походил на исполинского сверчка» [2, с. 318]; «в его лапах» Дондог «был всего-навсего
бессильным животным» [2, с. 306], сам он двигался «с медлительностью лемура» [2, с. 295], гибкостью «серебряной
рыбки» [2, с. 291]; у девушек: «светлая мордочка маленького зверька» [2, с. 224], «обезьяноподобное» лицо [2, с. 311].
Наконец, уже сами животные сравниваются с другими животными: «(…) гекконы…, по-крокодильи расслабившись по
верху стен, переваривали добычу» [2, с. 231], «насекомые прекратили наконец свой кошачий концерт» [2, с. 253] и т. п.
Зооморфизмы доминируют в идиоматике романа: «с черепашьей скоростью», «волчий холод», «кошачий концерт», «с
орлиным взором», «оседлать кобылку» и др.
Таким образом, процессы зооморфизации в романе «Дондог» семантически опираются на мифологические структуры
(хтоническая мифология насекомых, птиц, грызунов, волков как обитателей «нижнего мира») и трансгрессивные механизмы (гибридизация, монструозность). В ключевых эпизодах «Дондога» выявляется динамика бестиарной образности:
от зооморфных параллелей, сравнений и метафор к антропозооморфным образным конструктам (Дондог-таракан, Маркони-птица, Шлюм-волк, Габриэла Бруна-лошадь). Многочисленные манифестации бестиарного дискурса (зооморфные
параллели, метафоры и идиомы; анималистические, антропозооморфные и оборотнические образы) в романе «Дондог»
актуализируют полярные смыслы: с одной стороны, они выступают как средство идентификации персонажа в постапокалиптическом социуме, антигуманная практика которого деперсонифицирует человека (знаком обезличенности становятся мириады насекомых) и низводит его на нижние ступени эволюции (человек-таракан). С другой стороны, животные
у Володина («не-человеки», «унтерменши» – так и слышится «меньшинства» и «братья наши меньшие») предстают как
знак исключенности из большинства, а их социальная организация (рои, колонии, стаи, своры) – как позитивная контрмодель по отношению к человечеству, пережившему кровавый крах «эгалитаристской утопии». Доминирование бестиарной образности становится также знаком тотального насилия и экстраполирует идею реверсивности в паре жертва-палач.
Перспективным представляется изучение специфики бестиарной поэтики романов А. Володина «Малые ангелы» и
«Бардо оr not Бардо».
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Становлення прецедентних ІМЕН
та еволюція їх значення в АМЕРИКАНСЬКОМУ медіадискурсі
У статті проводиться дослідження процесу становлення імен як прецедентних та еволюції їх значення. Визначаються та ілюструються основні причини зміни значень прецедентних імен та чинники, що сприяють витісненню
наявних прецедентних імен новими.
Ключові слова: прецедентне ім’я, лінгвокультурна спільнота, когнітивна база, медіадискурс.
Formation of precedent-related names and evolution of their meaning in the American media discourse
The article investigates the processes of the evolution of precedent-related names. On the basis of modern media, the author
illustrates the examples of the processes taking place with precedent-related names and explains the reasons for these processes. A precedent-related name usually represents a bigger number of similar objects being the most prominent representative of
this group. If a new name appears, it may substitute the existing one. The names in question may also function simultaneously
in the language and be used as synonyms. The new precedent-related name may displace the existing one because of a much
stronger emotional impact, or because of its relative novelty. Another reason for the displacement of a precedent-related name
is the change in its interpretation. Since each precedent-related name has a set of dominant features, if another feature appears,
it can conflict with the existing ones up to the point when the name changes its meaning and can no longer be used to nominate
the same things. The results of the research expose the dynamic nature of the cognitive features of precedent-related names and
help to trace the exact moment when a precedent-related name appears in the language or changes its meaning.
Key words: precedent-related name, lingual-cultural community, cognitive basis, media discourse.
Становление прецедентных имен и эволюция их значения в американском медиадискурсе
В статье исследуются процессы становления имен как прецедентных и эволюции их значений. Определяются и
иллюстрируются основные причины изменения значений прецедентных имен и факторы, которые приводят к вытеснению существующих прецедентных имен новыми.
Ключевые слова: прецедентное имя, лингвокультурное сообщество, когнитивная база, медиадискурс.

Постановка проблеми та огляд останніх досліджень. Прецедентні імена (далі ПІ) є одним із найбільш динамічних
різновидів прецедентних феноменів. Незважаючи на ряд досліджень ПІ [1; 2; 3; 7], питання становлення певного імені як
прецедентного та сталість його значення залишаються досі недостатньо з’ясованими. Вперше у теорії прецедентності подібні питання піднімалися ще у 1994 році В. Костомаровим та Н. Бурвіковою у статті «Як тексти стають прецедентними»
[5]. І хоча у цій статті увага приділялася становленню тексту як прецедентного (який поряд з ПІ є ще одним різновидом
прецедентних феноменів), подібні процеси релевантні також і для ПІ. Завданнями нашої розвідки є: дослідити процес виникнення ПІ, з’ясувати можливості зміни значення ПІ та визначити причини таких змін. Матеріалом дослідження стали
ПІ, виявлені в американських періодичних виданнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Прецедентне ім’я є індивідуальним іменем, яке пов’язане або 1) з широко
відомим текстом, який відноситься, як правило, до прецедентних, або 2) з ситуацією, широко відомою носіям мови, і яка
виступає як прецедентна, ім’я-символ, яке вказує на певну еталонну сукупність окремих якостей [4, с. 108]. На думку
Є.Нахімової, ПІ є власними іменами, які використовуються у тексті не стільки для позначення конкретної людини, скільки
у якості певного культурного знаку, символу певних якостей, подій [8]. При вживанні ПІ відбувається номінація самого
прецеденту, до якого апелює автор, однак важливим у цьому плані, як зазначає В. Красних, є апеляція не до власне денотата (референта), а до набору диференційних ознак цього ПІ [6, с. 48].
Наведемо приклад, коли через вживання ПІ відбувається номінація не лише самого прецеденту, а ширшої категорії
об’єктів, найвідомішим та найтиповішим представником яких є певне ПІ:
«In that case, the coasts they protect would be exposed to the full fury of tomorrow’s Katrinas.» (Newsweek, May 17, 2010)
У цьому прикладі вжито прецедентне ім’я Katrina, що є оригінальною назвою тропічного шторму, який у 2005 році
завдав значних збитків на південно-східному узбережжі США. Це ПІ стало, зрештою, загальною номінацією подібних
явищ чи осіб (Katrinas вжито як номінацію стихійних лих, що загрожують руйнуваннями побережжю країни з боку Мексиканської Затоки). На перехід одиниці з розряду власних назв до загальних свідчить форма множини, у якій ця одиниця
вжита. Таке вживання ПІ дозволяє автору додати експресивності своєму висловленню, адже на відміну від прямої номінації (hurricane чи storm), Katrina спричиняє більший емоційний ефект, аніж загальна назва. Ця номінація почала набувати
рис ПІ практично одразу після самого явища, яке вона називала. Причина, з якої саме ця номінація стала прецедентною
(адже за останні роки було декілька подібних штормів, які, однак, не набули такого статусу: Rita, Ivan, Wilma), полягає у її
значно більшій інтенсивності у порівнянні з іншими такими явищами. Як наслідок цієї інтенсивності, спостерігалася значно більша увага до цього явища у медіадискурсі, і саме це повторюване звернення сприяло переходу власної назви у ПІ.
Згодом до такого ПІ можуть додаватися інші, референтом яких є явище, порівнюване за своєю інтенсивністю з явищем, яке оригінально позначало існуюче ПІ. У такий спосіб новіше ПІ може існувати паралельно з попереднім, не витісняючи його:
«…President Obama calls for action on climate change, to help prevent further rises in temperature and future Katrinas and
Sandys…» (Huffington Post, March 13, 2013).
Однак, іноді новіше ПІ може сприяти витісненню попереднього ПІ, яке вживалося для вираження подібного значення.
Це може відбуватися з декількох причин: 1) референт нового ПІ має суттєво більшу інтенсивність домінантної ознаки ПІ
(до 1986 року найбільшою ядерною катастрофою вважалося бомбардування Хіросіми та Нагасакі, після – аварія на ЧАЕС,
а з 2011 року спостерігається часта апеляція до аварії на АЕС у Фукусімі в Японії, яка хоча за своєю серйозністю і не стала
більш згубною, аніж попередні, однак є більш нещодавньою), 2) інтенсивність домінантної ознаки певного ПІ втрачається
за рахунок того, що інша ознака витісняє її і «заважає» однозначній асоціації з ПІ у контексті, 3) в результаті процесів змін
в культурі відбувається переосмислення ПІ, і його подальше вживання вважається небажаним (ця думка носить більше
гіпотетичний характер, оскільки важко визначити, коли певна одиниця припиняє вживатися як прецедентна, і чи це відбу© Ю. М. Великорода, 2016
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лося саме в результаті переосмислення ПІ). Розглянемо нижче приклад того, як поява нового явища, яке за інтенсивністю
домінантної ознаки перевершує існуюче ПІ, сприяє витісненню останнього:
«The name Deepwater Horizon has now taken on a whole other meaning, one that is ominous in nature rather than symbolic
of exploring new horizons.» (Newsweek, June 21, 2010)
ПІ «Deepwater Horizon» є назвою нафтобурової установки в Мексиканській затоці, на якій відбувся катастрофічний
розлив нафти у квітні 2010 року. У цьому прикладі чітко проілюстровано, як власна назва почала набувати ознак ПІ, іменуючи ширшу категорію об’єктів. По суті, як імпліцитно вказується у прикладі («… has taken on a whole other meaning…»),
«Deepwater Horizon» стало назвою будь-якої екологічної катастрофи техногенного характеру.
Більше того, ПІ «Deepwater Horizon» починає займати нішу, яка раніше належала іншому ПІ – розливу нафти з танкера
Exxon Valdez: «As BP’s efforts to stanch the flow of oil gushing out of its collapsed rig in the Gulf of Mexico continue, there’s not
much for any of the world’s giant petroleum companies to feel good about, but Exxon, at least, has one tiny reason to smile. As of
today, its name will no longer be linked to the words nation’s worst oil spill. After 21 years, the notorious Exxon Valdez disaster has
dropped to second place on that ignoble list, replaced by BP’s Deepwater Horizon.» (Time, June 7, 2010). Такі приклади свідчать
про динамічність процесів, які відбуваються у когнітивній базі з ПІ: нові ПІ входять у когнітивну базу, витісняючи інші,
іноді «синонімічні» ПІ можуть існувати паралельно, однак їх актуалізація відбувається по-різному, залежно від контексту
статті та предмету опису.
Другою причиною витіснення ПІ є поява нової домінантної ознаки, яка може конфліктувати з тією домінантною ознакою, на позначення якої вживається певне ПІ.
Зміна значення ПІ може відбуватися з декількох причин, і пов’язана з його переосмисленням. Таке переосмислення
може відбуватися як за участі об’єкта прямої номінації ПІ, так і без його участі, а більше під впливом соціальних чинників.
Існує низка ПІ, які номінують діячів культури, політики чи спорту, які продовжують свою діяльність і в наш час. Отож,
якщо поведінка людини, до якої прив’язане певне ПІ, раптово змінюється, іншим може стати також і значення цього ПІ.
Проілюструємо цей процес на прикладі ПІ Tiger Woods. До листопада 2009 року Тайґер Вудз був відомим чорношкірим
гольфістом. Домінантними були такі ознаки цього ПІ як колір шкіри та надзвичайна і виняткова успішність у спорті
(особливо у спорті, який вважався спортом для «білих»). В американських медіа зустрічаємо приклади такого вживання
цього ПІ: «Will Hockey Ever Get Its Tiger Woods?»(Time, January 27, 2008). Під час президентських перегонів 2008 року між
Бараком Обамою та Джоном МакКейном Обама нерідко порівнювався з Тайґером Вудзом, який, певною мірою, був його
попередником в успішності чорношкірого американця у сфері, де максимальні досягнення належали завжди «білим»:
«McCain was «the real audacity of hope» and not just a political «Tiger Woods»« (Huffington Post, April 16, 2008). Однак одразу
ж після скандалу, пов’язаного з особистим життям атлета, це ПІ почало вживатися на позначення морального занепаду,
прикладу людини, яка за маскою порядності чинила ганебні речі:
«The institutions that we’re used to thinking of as numinous and divine – churches, banks, governments, Tiger Woods – are
showing disturbingly mortal tendencies.» (Time, March 15, 2010).
В результаті таких змін, ПІ Tiger Woods не припинило вживатися як ПІ, натомість воно набуло цілком нової домінантної ознаки, яка різко суперечила тій, що була раніше. Такий конфлікт призвів до того, що, очевидно, на даний момент
поняття успішності чорношкірого атлета у спорті «для білих» не має ПІ для свого вираження. Після скандалу ПІ Tiger
Woods уже не може виконувати цю функцію, і не з’явився реальний новий об’єкт, який би міг його замінити. Слід усвідомлювати, що ПІ Tiger Woods виконувало принаймні дві номінативні функції у вузькому сенсі: найменування успішного
чорношкірого спортсмена у спорті «не для чорношкірих», а у широкому – найменування успішного чорношкірого діяча
у сфері «не для чорношкірих». У першому сенсі спостерігається певна лакунарність ПІ – на цей час не існує однозначного
ПІ з такою номінативною функцією. Стосовно ширшого значення, ПІ Tiger Woods не було єдиним з такою функцією:
« … he [Michael Jackson] was a transracial icon, a black person whom white Americans took to their hearts and whose
blackness came to seem incidental – along with … Michael Jordan, Oprah Winfrey, Tiger Woods, and, inevitably, Barack Obama.»
(Newsweek, July 6-13, 2009).
Очевидно, що у цьому ширшому значенні Tiger Woods лише зникло зі переліку ПІ, які можна було вжити на позначення такого поняття, а у його новому значенні колір шкіри повністю втратив свою вагомість як одна з домінантних ознак, а
вагомою однакою залишився лише моральний занепад:
«Nor was Strauss-Kahn a fallen star like Tiger Woods or Charlie Sheen or one of the libidinous lawmakers and Luv Guvs…»
(Time, May 30, 2011).
Висновки та перспективи подальших досліджень: сучасні медіа постійно шукають нові шляхи вираження значень та впливу на свою аудиторію. Одним із ефективних засобів цього є вживання ПІ. Оскільки процес пошуку нових
виражальних форм у медіа є динамічним, така ж динаміка спостерігається і у випадку із функціонуванням ПІ. Сучасні
особливості вживання ПІ свідчать про певний відхід від їх «канонічного» статусу, про який говорили засновники та розробники теорії прецедентності. ПІ не має за собою чітко закріпленого статусу; в результаті постійного повторюваного
звернення до ПІ може відбуватися їхнє переосмислення, і, як наслідок, відбувається «стирання» їх прецедентних ознак,
або ж набування ними нових ознак, які виключають можливість однозначної актуалізації попередніх. Такі процеси у мові
не є новими, очевидно, що подібно колись виникали і функціонували такі зараз загальноприйняті слова як Bedlam чи
Hooligan. У нашій розвідці нам вдалося виявити приклади самого моменту становлення імені як прецедентного, показати
причини, з яких ПІ змінює своє значення, та проілюструвати процес витіснення ПІ та його заміни новим. Зміна значення
ПІ відбувається внаслідок його переосмислення у лінгвокультурній спільноті, або ж через те, що інші або нові ознаки
ПІ стають більш домінантними, і саме ПІ в результаті цього починає ставати еталоном інших явищ. Перспективами подальших розвідок вважаємо дослідження втрати ПІ його прецедентності та зникнення прецедентного імені чи феномену з
когнітивної бази лінгвокультурної спільноти.
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АНТИЧНИЙ ХОР У ДРАМАХ ЕВРИПІДА: КОМУНІКАТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
На матеріалі трагедій Еврипіда «Іфігенія в Авліді» та «Іфігенія в Тавріді» в статті розглядається хор як мелічна (пісенна) частина античної драми. Основну увагу зосереджено на комунікативних аспектах хорових пісень, на
функціях їх як акту мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: драма, хор, комунікативна функція.
Ancient сhoir in Euripides’ dramas: communicative interpretation
Choir as a song part of ancient drama is considered in the given article on the basis of Euripides’ tragedies «Iphigenia in
Aulis» and «Iphigenia in Tauris». Special attention is paid to the communicative aspects of choral songs and their connection
with linguistic means and the communicative function that helps the extension of receptive possibilities of the text.
Key words: drama, сhoir, communicative function.
Античный хор у драмах Еврипида: коммуникативная интерпретация
На материале трагедий Еврипида «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» в статье рассматривается хор
как меличная (песенная) часть античной драмы. Основное внимание сосредоточено на коммуникативных аспектах
хоровых песен, на функциях их как акта речевой деятельности.
Ключевые слова: драма, хор, коммуникативная функция.

Постановка проблеми. Застосування хорової техніки, різноманітність її форм і функцій на різних етапах еволюції
жанру є основною особливістю структури античної трагедії, корінною її відмінністю від більш пізньої драми. В межах
античної драми, а саме, драми грецької, в період з VI по IV ст. до н.е. хор пройшов практично всі стадії свого розвитку,
характеризуючись при цьому різним ступенем залучення у драматичну дію. Слід зазначити, що хор присутній не лише в
античній драматургії, але й в театрі інших історичних періодів (раннє Середньовіччя).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання структури античної трагедії, особливостей хору як її невід’ємної
складової, функцій хору в театральному дійстві викликає постійний інтерес вчених-літературознавців. Хор розглядається з точки зору його участі в драматичному конфлікті, в творенні сюжету драми, в організації драматичної структури.
Основи для вивчення цієї проблеми були закладені у працях А. А. Анікста [2], М. Л. Гаспарова [3], Ф. Ф.Зелінського [4],
О. М. Фрейденберг [5], [6], В. Н. Ярхо [8] та ін.
Постановка завдання. Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує також вивчення античної драми у площині комунікації, дослідження її найважливіших як структурних, так і семантичних елементів, в тому числі й хору, в комунікативному аспекті. Це дало б змогу з’ясувати феномен процесу сприйняття і засвоєння традицій античної літератури та античного театру. У нашій статті зупинимось на комунікативних особливостях хорових пісень у контексті трагедій Еврипіда
«Іфігенія в Авліді» та «Іфігенія в Тавріді».
Виклад основного матеріалу. Хорові партії є невід’ємною частиною ліричної дійсності трагедії і виступають конструктивними елементами одночасно як зовнішньої, так і внутрішньої її структури. Прихід хору (парод) організує початок
дії, відхід його (ексод) – кінець дії. Численні пісні хору, які ми зустрічаємо у Еврипіда, сприймаються, здебільшого, як
ліричні вірші-вставки, але участі у розвитку сюжету хор майже не бере. Його роль полягає у коментуванні того, що не
можна відобразити на орхестрі (опис грецького війська, морських суден, могутніх героїв), вираженні свого ставлення
(схвального чи навпаки) до дій героя, що, відповідно, впливає на формування позиції глядача чи читача трагедії – зовнішнього реципієнта. Наголосимо, що його слід диференціювати від реципієнта внутрішнього – героя трагедії, соліста.
Хоча хор завжди підтримує героя, співчуває йому, у більшості випадків у античній драмі соліст не звертає на нього жодної уваги. Однак у розглядуваних нами трагедіях Еврипіда знаходимо випадки, коли соліст реагує на репліки хору (Хор
(Орестові). Жаль мені, жаль тебе: /Скроплять водицею.../ Кров’ю омиєшся!.. Орест. Не треба смутку. /Зоставайтесь
в радості. Хор (Піладові). Жереб щасливіший/ Випав тобі, в свій край/ Ти повертаєщся! Пілад. Хіба то щастя – смертю
друга куплене?). В інших випадках навіть вважає його повноправною діючою особою, здатною до дії (Орест звертається
до Іфігенії, вказуючи на хор: ...подбай-но, щоб котра з між них / Не продала нас)*.5
Пісні хору у структурі трагедії виконують комунікативні функції, притаманні будь-якому мовленнєвому акту. Р.Якобсон
[7], виділяючи їх 6: (комунікативну (референтивну), апелятивну, поетичну, експресивну, фатичну, метамовну), наголошує
на тому, що відмінності між повідомленнями полягають не у монопольному виявленні якоїсь однієї функції, а в їхній
відмінній ієрархії. Словесна структура повідомлення залежить, насамперед, від функції, яка переважає. Стосовно цього
моменту цікавою нам видається перша пісня хору з драми «Іфігенія в Авліді». Хор халкідських жінок розповідає про те,
що він прийшов здалеку, покинувши свою батьківщину, слідом за чоловіками, яких Агамемнон веде у похід, «щоб додому красуню Єлену вернуть». Вся їхня розповідь – це поетичний «каталог» кораблів та славетних героїв, яких побачили
жінки: В морі – безліч суден бойових.../Ген на правому крилі /Мірмідонів рать морська/ Шикувалась – Фтії міць:/ Бойових
*

Тут і далі текст Еврипіда цитуємо за перекладом А. Содомори та Б.Тена.
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п’ятнадцять суден…/Побіч – у такій же кількості/ Ряд аргівських кораблів./ Їх вели: син Талая Мекістей/ І Стенел – парость Капанеєва [1, с. 293].
Ці картини підсилюються словами хору, що вказують на їх візуальний характер: «побачити хочу» (168), «вздріла намети й щити» (186), «побачила» (188), «бачила» (203, 217, 287), «мій зір спогляданням утішавсь» (227), «постав перед
моїм зором» (292-3). Зорові образи, що фігурують у цій одній пісні дванадцять разів, дають своєрідні коментарі того, що
було неможливо відобразити у мистецький спосіб, створюють певну установку на сприйняття зображуваного, зумовлюють певний емоційний настрій. Тут на перший план виступає референтивна функція, що є основним завданням багатьох
повідомлень. Однак, необхідно звернути увагу на побічні вияви інших функцій, зокрема емотивної, або експресивної, що
має за мету пряме вираження ставлення мовця (у нашому випадку – хору) до того, про що він говорить. Вона пов’язується
з прагненням справити враження певних емоцій. При перечисленні хором «баченого» ним у далеких морських подорожах
виявляються елементи етнографічних перебільшень, подиву перед надзвичайною могутністю ахейського війська. Це проявляється в емотивному забарвленні висловлювання на всіх рівнях – на звуковому, граматичному і лексичному. Ілюстративними є окличні (Як мій зір спогляданням утішавсь: Наче мед серце осолоджував!; Ось який похід постав перед моїм
зором!) та порівняльні речення (Бачила я корінних, мов сріблом цяткована шерсть), складні прикметники (ахейці пишнокудрі, рать срібновесельна), суперлативи прикметників (кораблі найстрімкіші, образ Паллади наймиліший). Відмітимо,
однак, що з точки зору реальності зміст цієї пісні не міг відповідати дійсному перебігу подій. Адже жінки не слідували за
чоловіками у Троянському поході, а тому не могли здійснити морську подорож із Халкіди задля того, щоб побачити ахейський флот і прославлених героїв. Як припускає у своїй праці «Миф и литература древности» О.Фрейденберг [6], функція
древнього хору полягала, швидше всього, у розповіді про «бачене», про візуальне «чудо» як про щось прекрасне.
Численні розповіді хору О.Фрейденберг називає міфічними, не тільки через їх зміст, але й виходячи із способу їх передачі. Хор ніколи не передає конкретних подій з їх реальним часом і простором. Те, про що він розповідає, «відбулося
раз і назавжди, і те минуле, в якому воно відбулося, поширюється і на теперішнє. Інакше кажучи, воно нереальне: у ньому
немає ні теперішнього, ні минулого, але і одне, і друге, не «триваючи», стоїть на місці у своєму одномірному просторі»
[6, с. 367]. Діючі особи – це боги, герої, стихії, наділені людськими рисами. Всі вони мають імена, що конкретизує їх, але
одночасно ці особи «вважаються всім знайомими», тобто для них характерна схематична, безособова спільність рис.
На перший погляд, розповіді хору не мають прямого відношення до дії п’єси. На все, що відбувається на сцені і передється конкретними фактами, хор реагує якимсь аморфним, невизначеним остаточно відносно головної емоції, ставленням.
Виражається це найчастіше через медитацію, співчуття, благання. Домінантне місце в них займають експресивна та апелятивна комунікативні функції. У Еврипіда, який вводить у хорові пісні сильну емоційність, тематичні уривки утворюють
мотиви жалів, плачів: О доме Атрідів!.. Пропало все!../ Блискучий скіпетр і давня/ Слава отчого дому!.. [1, с. 345].
Іноді складається враження, що хор не слухає, а твердить своє, що у трагедії наявні дві різні лінії: одна – солістів, інша – хору.
Як зазначає О.Фрейденберг [6], хор – носій теми, але не наррації, не дії, не сюжету (курс. наш – С.В.). Хор співає «з приводу»
головної події, але він нічого не говорить про події у прямій, безпосередній формі, а наводить лише віддалені аналогії. Ілюстративною тут може бути строфа й антистрофа стасиму першого «Іфігенії в Тавріді». Хор співає про силу кохання, про чари Афродіти та
Ерота, далі слідують повчальні роздуми про доброчесності людини, Еврипід вводить мотив про згубну силу неприборканої пристрасті. І лише після цього хор логічно завершує свою думку, повертаючись до подій, що спричинили початок Троянської війни.
Міфологічне мислення хору створює картину, що не рухає сюжету, кожна наступна думка не розвиває попередньої,
а зачіпається за неї. Образна конкретність розповіді позбавлена узагальнення, настільки насичена деталями, що важко
знайти головну думку. Кожен іменник супроводжується великою кількістю складних прикметників, за образом слідує образ, кожна думка – атрибут попередньої. Ось як описується Еллада у хоровій пісні («Іфігенія в Тавріді»): Тужу тут без
еллінських свят,/ Тужу тут без Діви, котра/ До породіллі спішить на поміч,/ – Без Артеміди, що славну свою/ Має оселю в
підніжжі Кінфу,/ Де лапастої пальми тінь,/ Де розлоге лавра гілля,/ Де оливи священної зелень срібляста,/ Милий схов для
роділлі – Лето/ Над озера плесом округлим,/ Де найчистішим співом лунким /Лебідь музам слугує [1, c. 375].
Згадуючи Грецію, хор насамперед починає говорити про богиню Артеміду, переходить до опису її житла. Таким чином, спомини про Елладу йдуть шляхом змалювання природи, пишної зелені, що оточує оселю богині, тобто епітетним
визначенням деяких другорядних рис. Найбільшу смислову навантаженість у мові хору несуть епітети. Однак вони не
виділяють суттєвих рис предмета, а виступають лише його тавтологічними атрибутами. Так, тінь пальми, зелень лавра і
оливи, плесо озера створюють нерухому, стоячу картину, що є атрибутом до образу Греції. Навіть опис подій, повних руху,
ведеться шляхом перечислення ряду іменників і епітетів. Наприклад, згадуваний вже збір ахейського війська перед походом, що нагадує величну завмерлу картину.
Часто хор починає свої пісні з якоїсь другорядної обставини або із звернення до особи, яка не має жодного відношення
до викладеного міфу, репрезентуючи при цьому на першому плані конотативну функцію, яка знаходить своє чисто граматичне вираження у кличному відмінку. Такі приклади неодноразово знаходимо у Еврипіда, зокрема, у «Іфігенії в Тавріді»:
стасим перший, строфа перша (Темна, мов ніч,/ Темна, мов ніч, морська протоко...), стасим другий, строфа перша (пташко
– ти, що край скель морських,/ Де, біліючи, хвиля б’є,/ Піснею сиплеш сумною!).
Зупинемося детальніше на хоровій пісні, що становить парод трагедії «Іфігенія в Тавріді». Умовно його можна поділити на три частини. Перша – звернення учасниць хору до наявного або уявлюваного поблизу народу. Тут виділяється
фатична функція хору, основним завданням якої, за Р.Якобсоном, є встановлення комунікативних зв’язків, акцентування
уваги на співрозмовникові, що реалізується посередництвом обміну ритуальними формами або навіть цілими діалогами.
Так, провідниця хору виступає із звичним закликом дотримувати благоговійної тишини, щоб не порушити необережним
словом їхнього священного обряду: Занімійте побожно, сусіди/ Островів двох, що в морі Евксінськім/ Височать побіч
себе. Друга частина – звернення хору до богинь: О дочко богині Лето,/ Володарко гір Діктінно,/ В твій храм, де над рядом
колон/ Щирозлоті сяють карнизи,/ До пречистої – чиста йду,/ Прислужниця жриці твоєї... Ця частина пароду є προσόδιον
або піснею-процесом, відомо, що вона виконувалася у супроводі флейти, хор святковою процесією наближається до храму,
щоб принести дари або жертви. Місце перебування богині згадується з притаманною хору деталізацією (щирозлоті карнизи). За звичаєм, якщо хор не належить країні, де відбувається дія, вказується його батьківщина і причина, чому він її залишив. Фатичність передбачає такі уточнення, щоб запобігти будь-якому непорозумінню: довіра до мовця має бути повною
Тому тут згадується спочатку рідна країна з її розкішним блиском, Еллада з її укріпленими стінами, потім більш загальна
назва – Європа як процвітаюча культурна країна. Третя частина розглядуваної нами хорової пісні – це звернення учасниць
хору до Іфігенії. Воно сповнене здивування, чого жриця так несподівано викликала їх до храму. На це вказують експресивні елементи: питальні речення, повторення одного за значенням слова: Ми вже тут. Що таке? Що турбує тебе?
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Висновки. Ми намагалися прослідкувати всі основні функції хору як мовленнєвого акту комунікації. Можна зробити
висновок, що особливість хорових пісень як ліричного компоненту античної драми зумовлює різну ступінь використання
тих чи інших функцій. Референтивна функція, хоча й присутня у піснях у більшій чи меншій мірі, поступається місцем
експресивній функції, яка завжди домінує у ліричній поезії. Для встановлення комунікативних зв’язків з реципієнтом як
внутрішнім, так і зовнішнім, важливу роль відіграє фатична функція. Референтивна функція у поєднанні з експресивною,
поетичною, апелятивною та фатичною створюють сприятливі умови для рецепції античного сюжету.
На теперішній час хор, втративши своє смислове значення, залишився традиційним фоном у європейській опері, зберігши лише риси колективності і пісенності, тільки одну функцію – бути музичним супроводом солістів, не приймаючи
участі в дії.
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Феномен паракритики у трактуванні Ігаба Гассана
Стаття присвячена аналізу концепції паракритики, запропонованої провідним американським теоретиком і
критиком І. Гассаном. Охарактеризовано специфічні риси пара/критичного письма, яке породжує нові моделі проникнення у сутність як художнього, так і літературно-критичного твору в епоху постмодерна і слугує дороговказом в період формування пост/постмодерністської естетики.
Ключові слова: паракритика, суб’єктивація, саморефлексія, особистість, постструктуралізм, постмодернізм,
пост/постмодернізм, Ігаб Гассан.
The phenomenon of paracriticism in Ihab Hassan’s interpretation
This article is dedicated to the analysis of a concept of paracriticism which was proposed by the leading American theorist
and critic I. Hassan. The characteristic features of para/critical writing have been revealed and analyzed in this research. It
gives ground to suggest that paracriticism undermines traditional forms of literary critical argumentation and urges to the
development of new models of analysis for artistic and critical texts during the formation of after postmodernist aesthetics.
Testing the theory in action, I. Hassan has created an interactive critical dimension, where the object of a critical analysis is
an artistic text and, simultaneously, a critical text – the text-in-progress, exposing its own linguistic features, analytical and
personal strategies and carrying a humanistic impulse of the infinite renewal of life and literature.
Key words: paracriticism, subjectivation, self-reflection, personality, poststructuralism, postmodernism, after-postmodernism, Ihab Hassan.
Феномен паракритики в трактовке Ихаба Хассана
Статья посвящена анализу концепции паракритики, предложенной ведущим американским теоретиком и критиком И. Хассаном. Дана характеристика особенностей пара/критического письма, которое дает толчок развитию новых моделей анализа как художественного, так и литературно-критического текста в период формирования пост/постмодернистской эстетики.
Ключевые слова: паракритика, субъективация, саморефлексия, личность, постструктурализм, постмодернизм, пост/постмодернизм, Ихаб Хассан.

Ігаб Гассан один з перших серед американських критиків уторував шлях експлікації особистісного в літературнокритичному тексті. За свідченням самого Гассана, ще наприкінці 60-70-х років ХХ ст. він почав підбирати ключа до
пояснення нових культурних реалій (децентрація суб’єкта, розквіт теорії, плюральність, «поетичне мислення» та ін.) не
в континентальній філософії, а в американському прагматизмі та автобіографії [9, с. 124]. На його думку, специфіку як художнього, так і літературно-критичного твору в постмодерністську добу має визначати нова якість стосунків між об’єктом
і суб’єктом, «я» та іншим, що породжена виникненням нової «постмодерної естетики довіри» [8, с. 28]. Ця естетика протистоїть «інтелектуальній культурі зневір’я», що інтерпретується багатьма дослідниками як основна ознака сьогодення.
Апелюючи до В. Джеймса, який був переконаний у можливості коригування нашого недосконалого світу за умови бажання
людей об’єднати свої зусилля, І. Гассан прагне відновити той оптимістичний внутрішній стан, що завжди був характерною
рисою американської національної свідомості – згадаймо, наприклад, Б. Франкліна з його життєрадісною, незламною вірою
у силу розуму, або В. Ірвінга, твори якого просякнуті духом веселої насмішки, або О. Генрі, що наділив своїх героїв рятівним
почуттям гумору, або Марка Твена… У такий спосіб І. Гассан прагне знайти прихисток від пануючих в інтелектуальному середовищі наприкінці ХХ ст. ідей про остаточну втрату ідентичності, про «смерть» автора, героя, читача і навіть художнього твору.
Відомо, що І. Гассан завжди скептично ставився як до ідеї остаточної вичерпаності та моральної застарілості концепції «автономного я», так і до його безсумнівної та абсолютної цілісності. Тому ситуація «сутнісної невизначеності
/ indetermanence» [8, с. 20], яка, за власним свідченням теоретика, є характерною ознакою постмодернізму, мала стати
поштовхом до формування більш складних та позбавлених наївності уявлень про реальність і людину, що, в свою чергу,
стимулювало пошук нових форм оповіді про себе і світ. Так поступово народжувалися гассанівські концепції паракритики
і парабіографії.
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Злободенна тематика і актуальна проблематика гассанівських творів привертали увагу вітчизняних (Т. Н. Денисова, В.
І. Ліпіна, Т.В. Михед, М. О. Зубрицька та ін.) і зарубіжних науковців (К. Брук-Роуз, Р. Касеріо, Ч. Карамелло, Д. Клінковіц,
Л. Гатчен, Л. Н’ялл). Проте своєрідна концепція паракритики, що була запропонована І. Гассаном більше ніж чверть століття тому, вивчена недостатньо. Тому метою цієї статті є висвітлення та аналіз специфічних рис пара/критичного письма,
яке породжує нові моделі проникнення у сутність як художнього, так і літературно-критичного твору в епоху постмодерна
і слугує дороговказом в період формування пост/постмодерністської естетики.
Паракритика, в розумінні І. Гассана, має бути саме тією формою самовдосконалення критика, що найбільше відповідає центральній для естетики постмодернізму ідеї про «перетинання кордонів», тобто відмови від таких закріплених
традицією «умовностей», як, наприклад, сувора жанрова приналежність. Паракритика, вважає теоретик, це – «спроба
відновити мистецтво багатьох покликань. Не текст та його послання, а метафори. Не форма, що точно передає враження,
а невизначеність між однією формою та іншою / an attempt to recover the art of multivocation. Not the text and its letters but
metaphors thereof. Not a form strictly imposed but the tentativeness between one form and another» [12, с. 20].
Відмітною ознакою поетики літературно-критичних праць І. Гассана стає складний механізм нашарування особистісних проекцій світу, своєрідно сприйнятого як автором художнього твору, що аналізується, так і критиком. Суб’єктивність
критика по відношенню до літератури, особистісний тон в її оцінках є, як зазначають дослідники (Ч. Карамелло /
Ch. Caramello, Дж. Клінковіц /J. Klinkowitz, Б. Шеєр-Шёцлер / B. Scheer-Schäzler, Л. Н’ялл / L. Niall), характерною рисою гассанівських критичних нарисів. Не випадково книгу «Справжній Прометеїв вогонь: уява, наука та культурна різноманітність»
(«The Right Promethean Fire: Imagination, Science, and Cultural Change») автор характеризує як «майже роман», в якому, за
свідченням Ч. Карамелло, поєдналися такі якості, як літературність, що притаманна, наприклад, творам Р. Барта, персоналізм, як у В. Вітмена, та імперсональність, як у Т. С. Еліота [5, с. 191]. Ця «художність», що властива й іншим творам критика,
є свідоцтвом особливої природи сучасної критичної думки, для якої важливим є і сам процес оприявлення думки у слові.
Втім, не всі дослідники називають такий підхід продуктивним. Наприклад, Р. Касеріо вважає, що значення запропонованого І. Гассаном неологізму «паракритика» є недостатньо обґрунтованим, а його стиль, «породжений ненавистю до
формалізму, дорівнює педантизму безформності» [6, с. 183]. Саме так критик оцінює комплекс композиційних та стилістичних засобів (відмова від академічного «ми», фрагментарність, афористичність, підкреслена особистісність й автобіографічність критичного дискурсу) обраних І. Гассаном для реалізації своїх творчих ідей.
Дійсно, літературно-критичні праці («The Dismemberment of Orpheus: toward a postmodern literature», 1971; «Paracriticisms:
Seven Speculations of the Times», 1975; «Parabiography: The Varieties of Critical Experience», 1979; «The Right Promethean Fire:
Imagination, Science, and Cultural Change», 1980), що були створені І. Гассаном у 70-80-х роках минулого століття складно
назвати академічними. Серед дослідників немає єдиної думки щодо мовних експериментів та «типографських трюків», які
відрізняють критичну прозу вченого. Так, К. Брук-Роуз схвально оцінює багатоманітність стимулюючих думку засобів і
прийомів, як то наявність «обов’язкових контрапунктів, переглядів, риторичних питань, відхилень, інших точок зору та
порівняльного друкарського розмічення / constant counterpoints, revisions, queries, digressions, other visions, and juxtaposing
typography» [4, с. 344], яке наповнює тексти І. Гассана. В свою чергу, Ч. Карамелло вважає «маніпулювання шрифтами»
мозаїчність та каталогізацію, що підкреслюють літературність тексту та принципову незавершеність думки, менш витонченими засобами передачі змісту, ніж існуюче поряд майстерне та складне нашарування алюзій, образів та ідей [5, с. 177]. Сам
І. Гассан у передслові до книги «Розчленовування Орфея: назустріч постмодерністській літературі» («The Dismemberment
of Orpheus: toward a postmodern literature», 1971), яка передує у циклі робіт вищезгаданого періоду, декларує необхідність
відмови від традиційних модусів літературознавчого письма заради пошуку нових форм «розмови про літературу».
Поступальний рух творчої та інтелектуальної енергії І. Гассана скеровується стрижньовою ідеєю про плідність розмови про літературу на мові самої літератури. Ця ідея домінує в літературно-критичному середовищі ХХ ст., і критика, як
зауважує Дж. Гартман, відмовляється виконувати лише службову функцію і змінює свій статус «підлеглої», створюючи
тексти, які самі – література [7, с. 213]. Яскравих прикладів тут достатньо – від критичної прози символістів (А. Білий, В.
Брюсов, Д. Мережковський та ін.), які в першій чверті минулого століття ініціювали процес «естетизації критики», до стилістично насиченої, фрагментарно-дискретної, багатозначної, особистісно забарвленої критики постструктуралістів (Р.
Барт, П. де Ман, Ж. Дерріда та ін.), які інтенсифікували цей процес наприкінці століття. Зрозуміло, що такий зсув акцентів
тягне за собою відмову від усталених канонів, спричинює змішування та ускладнення форми критичного твору, а згодом
породжує автометаописи, які поєднують критичні роздуми і автобіографію. Яскравим прикладом автометаопису є книга
І. Гассана «З Єгипту: епізоди і пояснення автобіографії» («Out of Egypt: Scenes and Arguments of an Autobiography», 1986).
«A construction of literary history and a romance of criticism» [9, с. xiv] – це формула, з якої починається вибудовування
оригінальної авторської концепції паракритики. Багатозначність слів «construction/ споруджування, побудова, тлумачення» та «romance/ романтичний роман, вигадка», оздоблених неозначеним артиклем «а», вказують напрямок авторської
рефлексії, орієнтир якої – суб’єктивація критичного аналізу. Саме за рахунок суб’єктивації відбувається експлікація особистісного в критичному тексті І. Гассана, коли в логічні схеми суто наукового дискурсу свідомо вплітається «інтелектуальна вигадка» – так критик називає складне поєднання досвіду, знань, інтуїції і фантазії, що злиті в його «метафорах
нової критичної перцепції» в єдине ціле [11, с. 28].
Принагідно слід зазначити, що ми, спираючись на сформульоване М. Фуко визначення, розуміємо під суб’єктивацією
процес створювання суб’єкта, тобто формування суб’єктивності, яка не надана йому a priori [2, с. 284]. Цілком певно, що
І. Гассан, рухаючись у фарватері постструктуралістської думки, особливу увагу приділяє історичному «складанню» різних
форм суб’єкта, про які писав М. Фуко, та їх взаємовідносинам з «іграми істин» [2, с. 255]. Він формує своєрідний ланцюг
фрагментів філософської, художньої та критичної думки, де епістемологічна свобода та відкритість грають вирішальну роль,
а це, в свою чергу, дає можливість проявитися особистісному на всіх рівнях художнього або літературно-критичного тексту.
«Ми можемо почати будь-де, – констатує І. Гассан у «Паракритицизмах» – квазі-критичному творі, що вельми нагадує художні експерименти Дж. Барта у збірці малої прози «Заблукавши в кімнаті сміху» (1968). «Ерудит може знайти
початок у графіті. Я побачив речення на потрісканій стіні…/ We can begin anywhere… A generalist may find in graffiti a
start. I saw a sentence on a crumbling wall... » [12, с. 97] – так на наших очах народжується думка, що утілюється в напрочуд незвичну форму «феєрії для голосу і плівки». Текст наповнюється образами і особистісними реакціями на події як
реального, так і художнього світу, «я» нібито зненацька з’являється у тексті і звідси починають вибудовуватися ланцюжки
асоціацій: від графіті до Маркса, від Маркса до сучасної прози, а потім нові кола думки, що об’єднані рефреном «історія
– спочатку трагедія, а потім – фарс». Цей рефрен, локалізований в окресленому відрізку тексту, звичайно не поодинокий,
дозволяє відмітити ще одну важливу рису гассанівських текстів – увагу не тільки до літератури, а й до широкого кола
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історико-філософських, соціально-політичних, культурологічних питань, що робить його критичні нариси особливо сучасними і надає їм суспільного резонансу.
Відомо, що суворо закріплених прийомів суб’єктивації не існує. Дослідники (В. Одинцов, Ю. Караулов та ін.) схильні розглядати суб’єктивацію як засіб формування індивідуального стилю письменника. Серед формальних ознак стилю
І. Гассана слід виділити деяку переобтяженість філософською ерудицією, несподівані переходи від прямої до невласнопрямої мови, значущі повтори, монтаж і стилізацію й залучення читача до співтворчості. «Я» критика постійно контактує
зі сферою особистісного, роздвоюється, а іноді зовсім зникає в поліфонії голосів, демонструючи «рівноправ’я свідомостей
у ставленні до істини», про яке писав М. Бахтін [1, с. 309]. Ця риса притаманна всьому корпусу критичних текстів І. Гассана. Наприклад, в есеї «Парабіографія: види критичного досвіду» критик звертається до читача: «Слухай, розмірковуй,
який голос тобі подобається» [11, с. 422]. Таке звернення не тільки вітає плюралізм думок, притаманній епосі постмодерну, а й акцентує існування єдиного рухомого творчого простору, в якому художні винаходи Л. Стерна, Г. Джеймса,
Дж. Джойса, Г. Стайн, С. Беккета, Х.-Л. Борхеса, Дж. Барта, С. Діксона та інших новаторів стають основою для жанрових
новоутворень як у царині художньої літератури, так і у сфері критичних роздумів. Змішанням художнього і критичного
дискурсів, що оприявлює себе у процитованому зверненні, І. Гассан намагається поєднати у своєму літературно-критичному нарисі дослідження механізмів читацької співтворчості і принципів саморозкриття. Для нього важливо не тільки
долучитися до дискусії про роль і місце читача у сучасному творі, започаткованої Р. Бартом, а й проникнути у сутність
створення оманливо простої розповіді про себе. Тож суттєвим є й автобіографічний момент, тобто ситуація в тексті, коли
той, хто пише звертається в першу чергу до себе, як до першого читача. У такий спосіб критик намагається побачити себе
очами Іншого, об’єктивувати свій образ, а потім присвоїти собі.
У «Паракритицизмах», де плекається мінливість та несталість думки, зміна образів автора спричинює зміну ракурсів
на одвічні філософські та художньо-естетичні питання, оголює багатоплановість змісту художнього твору, провокує виникнення питань, умовчань, недомовок, алюзій, здогадів. Втім, «я» критика не загублюється в «мозаїці тверджень», а,
співіснуючи з думками інших, утворює ситуативний простір, де суб’єктивне, що викриває себе у профетичних інтенціях
автора, конотативно проблематизує критичний текст, оголює структури мови і свідомості.
Маршрути подорожі гассанівської думки пролягають від скарбів єгипетської бібліотеки Наг Хамаді, що зберегла людству гностичні тексти про абсолютну особистість, через надбання доби романтизму і модернізму, до пошуків постмодернізму, і далі – в майбутнє. Осягненню цих просторів сприяє застосування І. Гассаном одного з художніх прийомів,
іронічно охрещеного Х. Л. Борхесом «забрудненням реальності мрією» («contamination of reality by dream») [3, с. 71],
тільки цього разу таким чином «забруднюється» територія критичного тексту, де змістовність поєднується з фантазією
і новаціями в області форми, які Дж. Барт у славетному маніфесті «Література виснаження» («Literature of Exhaustion»,
1967) радив застосовувати та вдосконалювати [3, с. 66].
Тож практичні засади реалізуються як у площині змісту, так і у площині форми – на рівні метафор, порівнянь, антитез, – «на межі» [12, с.28], що позначає рубежі відомого, в украпленнях саморефлективних «відхилень», що виблискують
на тлі критичного аналізу серед графічно маркованих відрізків тексту, які зазвичай позначають жанрові кордони: курсив,
наприклад, – це спогади, товстий шрифт – екскурс в історію культури, звичайний друкарський – критичні роздуми про
сьогодення, декоративний – це для культурологічних анекдотів. І все це просочене особистісним, яке І. Гассан не тільки
не маскує, а навпаки, підкреслює.
Випробовуючи теорію в дії, І. Гассан створює інтерактивний паракритичний вимір, в якому об’єктом аналізу є одночасно текст художній і текст критичний – текст, що створюється критиком зараз і в процесі створення оприявлює власні
лінгвістичні функції, аналітичні і особистісні стратегії й що найважливіше – несе в собі гуманістичний імпульс нескінченного оновлення життя і літератури.
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА НІМЕЦЬКОМОВНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ЧИ ВЗАЄМНА РЕЦЕПЦІЯ?
У статті здійснена спроба, на підставі аналізу перекладної та критичної німецькомовної спадщини Лесі Українки, визначити ступінь рецепції творчості поетеси в німецькомовному культурному просторі. Автор приходить
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до висновку, що діяльність перекладачів та наукових критиків відіграє важливу роль в процесі рецепції творчості
автора в іншомовний культурний простір, рівно як і в процесі міжкультурної комунікації.
Ключові слова: рецепція, міжкультурна комунікація, компаративістика, культурний простір.
Lesya Ukrainka and german-speaking cultural space: is there mutual reception?
Modern culture is developing at the present stage by expanding the boundaries of intercultural interactions that’s
why their study was one of the most importantrepresentatives of tasks of the humanitarian academia. Research of issues of
intercultural communication helps to to understand the mechanisms of cultures and their mutual influence. The idea of intellectual reception that provides academics opportunities to study the possible outcomes and consequences ofintercultural
relations, has a powerful cognitive charge.
The article attempts to determine the degree of reception of works of the poet in the German-speaking cultural space,
basing on analysis of translation and critical work of Lesya Ukrainka’s german-speaking heritage. The author conludes that
the work of translators and academic critics plays important role in reception of the author’s works in the foreign-language
cultural space, exactly as in the process of intercultural communication.
Keywords: reception, intercultural communication, comparative studies.
Леся Украинка и немецкоязычное культурное пространство: взаимна ли рецепция?
В статье делается попытка, на основании анализа переводного и критического немецкоязычного наследия Леси
Украинки, определить степень рецепции творчества поэтессы в немецкоязычном культурном пространстве. Автор
приходит к выводам, что деятельность переводчиков и научных критиков играет важную роль в процессе рецепции
творчества автора в иноязычное культурное пространство, как и в процессе межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: рецепция, межкультурная коммуникация, компаративистика, культурное пространство.

Постановка проблеми. Постать видатної української поетеси Лесі Українки ніколи не залишала байдужими науковців
різних поколінь. Її особистості, її творчості присвячено багато досліджень не лише в Україні, але й за межами нашої держави. Проте на сьогоднішній день є чимало питань, які чекають на їх висвітлення. Одне з таких є питання іншомовної культурної рецепції творчості поетеси, що і стане об’єктом нашої розвідки. Актуальність дослідження визначається характером
самого культурного простору, не достатнім дослідженням на сьогоднішній день питання німецькомовної перекладної та
критичної спадщини Лесі Українки. Сьогодні, коли вітчизняне літературознавство переживає період оновлення, напрацювання нових парадигм, питання рецепції творчості Лесі Українки, яка привнесла багато нового не лише в українську, але й у
світову літературу, має внутрішнє співзвуччя із новими науковими тенденціями. Метою написання даної розвідки служить
спроба визначити ступінь рецепції творчості Лесі Українки в німецькомовному культурному просторі.
Виклад основного матеріалу. Порівняльне вивчення літературних явищ, як один із продуктивних методів літературознавчих досліджень сприяє глибшому розумінню внутрішніх законів літературного та загальноестетичного розвитку. І
тому дана проблема останнім часом привертала та привертає увагу все більшої кількості представників наукових кіл. Дане
питання вивчали І. Г. Нєупокоєва, М. Б. Бергельсон, С. Г. Тер-Мінасова, Є. М. Верещагін, В. П. Костомаров, А. Швейцер,
Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер та ін. Серед вітчизняних вчених заслуговують на увагу праці Ф. С. Бацевича,
Л. І. Мацько, О. О. Селіванової.
Взаємозв’язок літератур являється однією із ланок в ланцюзі міжкультурної комунікації. Оскільки єдність літературного процесу не означає його якісної тотожності, як і подібності літератур різних регіонів та країн. Очевидними є глибинні, суттєві розбіжності між культурами різних країн. Але людство створило культуру, яка не є унітарною, «унісонною».
Вона має «симфонічний характер» [4, с. 427]
На сучасному етапі розвитку літературознавства вивчення певної національної літератури було б обмеженим, якби її
розглядали окремо від світового літературного процесу. Ще Й.-В. Гете свого часу зазначив, коли давав визначення поняттю «світова література», маючи на увазі діалектичну взаємодію багатогранних культурних зв’язків, які збагачують окремі
національні культури, що кожна нація може у іншої віднайти «… дещо, що вона може прийняти, і дещо, що вона може
відхилити, дещо, що можна наслідувати, і таке, чого слід уникати» [1, с. 571].
Певного роду зв’язки між окремими літературами існували ще здавна, та десь з ХІХ століття їх починають сприймати
як необхідні, оскільки саме в ХІХ столітті зароджуються глибокі контакти між літературами. Зростає кількість перекладів
з іноземних авторів. В періодиці також починають регулярно з’являтися публікації, які знайомлять читачів із культурним
життям за кордоном. Разом з тим зростає й коло читачів, на яких спрямовані публікації. І не в останню чергу також за
рахунок гендерного фактору. Творчість зарубіжних літераторів та художників входить в духовне життя кожної розвиненої
нації, тим самим збагачуючи художню свідомість її представників. З цього приводу І. Г. Нєупокоєва зазначає: «Складний
процес взаємодії літератур не гладкий, в ньому діють сили притягання та відштовхування, при чому чим крупніші фігури
зіштовхуються в цьому процесі, тим більш неочікуваним є результат цієї боротьби – як і неочікуваним є завжди народження істинного твору мистецтва. Можна стверджувати, що чим більш значущим, чим більш національно своєрідним є
твір мистецтва, тим повніше та багатогранніше він пов’язаний з розвитком світової культури, при цьому або розвиваючи
її певні традиції, або являючись новаторством, яке, в свою чергу, буде сприйматися подальшим розвитком як традиція.»
[5, с. 8] Але історія національної літератури буде володіти всією необхідною повнотою тільки тоді, коли «… вона буде
ґрунтуватися на визнанні діалектичної єдності національних та міжнаціональних історико-літературних процесів, якщо
вона враховує загальні літературно-історичні закономірності і разом з тим з’ясовує специфічні закономірності відповідної
національної літератури чи групи літератур, виходячи, при цьому, із специфіки окремих письменників та творів.» [8, с. 66]
Отже, не слід ігнорувати ту обставину, що між культурами відбувається постійний обмін інформацією. І твір, який виходить з-під пера творця, стає об’єктом рецепції, як читацької так і критичної, не лише в всередині власної культури, але
й в іншомовних культурах. Про таке В.М. Жирмунський писав, що твір, коли входить в новий літературний та культурний
контекст, перетворюється на «явище суспільної ідеології, в певному відношенні рівноправне із продуктами національної
творчості» [2, с. 14].
Та якщо для рецепції межах національної культури для твору художньої літератури необхідні такі чинники, як компетентність читача, його здатність відчути та осмислити художність, багатогранний світогляд твору, вести діалог з текстом,
на що звертали увагу М. М. Бахтін, М. М. Гіршман, В. І. Тюпа, Б. Й. Корман, Ю. М. Лотман, то для рецепції твору в межах іншомовного культурного простору необхідні, як мінімум, ще дві додаткові умови: або досконалі знання іншомовним
читачем тієї іноземної мови, яким написаний твір художньої літератури, або ж наявність перекладеного варіанту цього
твору мовою реципієнта. Перший варіант, звичайно, краще. Та, нажаль, в сучасному суспільстві не завжди трапляються
такі збіги.
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Художня рецепція літературного твору в іншомовному культурному просторі може бути реалізована як на рівні читацької рецепції так і на рівні критичної рецепції. І, на нашу думку, вони можуть слугувати показником успішності входження творчості письменника в культурний простір іншої країни. А це, в свою чергу, робить успішною міжкультурну
комунікацію на рівні літературної та читацької рецепції. Також, при більш широкому погляді на проблему, можна сказати,
що це дозволяє письменнику посісти гідне місце не лише в національній, а й в світовій літературі.
Розглянемо це на прикладі німецькомовної рецепції творчості Лесі Українки. Нас цікавить питання: чи посіла геніальна
українська поетеса гідне місце в німецькомовній літературі, та чи відбувається рецепція її творчості німецькомовним читачем.
Процес міжкультурної комунікації передбачає взаємні літературні зв’язки, тобто двосторонню літературну рецепцію,
тому що «жодна велика національна література не розвивалася поза живою і творчою взаємодією з літературами інших
народів, тому ті, хто намагається піднести свою власну літературу, твердячи, що вона виникла винятково на місцевому,
локальному ґрунті, не присуджують її тим самим на «блискучу ізольованість», а навпаки, на провінційну обмеженість і
самообслуговування» [3, с. 71].
Підґрунтя для докладного вивчення питання німецькомовної рецепції та інтерпретації творчості Лесі Українки ще в
50-60 роки було закладене такими видатними вченими як О. Євніна, І. Журавська, Ф. Погребенник, Ю. Бойко-Блохін. Цій
темі присвячені розвідки Я. Лопушанського, А. Гобач.
Німецька література, яка вважається однією з провідних світових літератур, завжди мала значний вплив на творчість
та культурний розвиток українських митців слова. Не стала виключенням і Леся Українка, яка досконало володіла німецькою мовою, що дало їй можливість познайомитися із провідними творами представників цієї літератури та не лише
познайомити з ними україномовного читача, перекладаючи їх українською, а й під їх впливом створила одні із своїх найкращих творів.
А що ж з рецепцією творів української поетеси в німецькомовній літературі? Найперша згадка імені Лесі Українки німецькою мовою з’являється в 1898 році в журналі «Die Gesellschaft» в статті Осипа Маковея «До відродження малоруської
літератури» [11, с.11]. А твори поетеси, перекладені німецькою мовою вперше були опубліковані в 1900 році в цьому ж
таки журналі. Це були переклад поезії «To be or not to be?», який Леся Українка зробила сама, та нарис «Лист у далечінь»
[7, с. 43–47]. Загалом же нами було виявлено 33 критичних відгуків на творчість поетеси та лише 13 публікацій творів Лесі
Українки. Слід зазначити, що в критичних відгуках згадується, опублікована в 1984 році на сторінках часопису «Jahrbuch
der Ukrainekunde», праця Володимира Михайла Яніва, представника української діаспори в Європі, українського громадсько-політичного діяча, науковця, літератора, психолога, публіциста та поета, ректора Українського Вільного Університету «Рідкісна французька публікація», в якій автор знайомить німецькомовного читача зі збіркою «Леся Українка», що
вийшла з друку в Парижі в 1983 році та містить доповіді учасників конференції, що відбулася 23 та 24 квітня 1982 року
в університеті Сорбонни. Професор проводить аналіз 14 публікацій, вміщених до збірки [9]. Серед критичних нарисів з
друку вийшло також дві збірки професора Українського Вільного Університету Юрія Бойка-Бойка Блохіна «Gegen den
Strom» [6] та «Lesja Ukrainka und die westeuropäische Literatur» [10]. Перша містить три розвідки професора присвячені
творчості Лесі Українки: XVII – Larissa Kosač (L. Ukrainka); XVIII – «Stätte der Arbeit, Land der Knechtschaft»; XIX – Lessja
Ukrainkas «Der steinerne Herr» («Камінний господар»). Друга ж збірка містить матеріали симпозіуму, який проходив 8–10
листопада 1988 року в місті Мюнхен та був присвячений творчості української поетеси. В збірці представлено 8 науковокритичних розвідок представників німецькомовних літературознавчих кіл про творчість Лесі Українки. А в числі опублікованих перекладів творів Лесі Українки німецькою з друку вийшла лише одна збірка її творів «Надія». Її видали в Україні
та приурочили 100-річчю від Дня народження поетеси [12]. Інше – це переклади окремих творів чи поезій, опубліковані
в збірках чи публіцистиці.
Помітна перевага саме німецькомовної критичної рецепції творчості Лесі Українки. Авторами критичних розвідок,
присвячених творчості поетеси, переважно є представники літературних кіл України ХІХ-ХХ століття, україномовної діаспори чи фахівці, в коло професійних інтересів яких входить творчий доробок Лесі Українки. Значна частка досліджень
присвячена драматичному генієві української поетеси та впливові творчості класиків німецької літератури на творчість
Лесі Українки. Нажаль, доводиться констатувати той факт, що твори української поетеси не є в широкому доступі для
німецькомовного читача. В першу чергу через малу кількість їх перекладів німецькою мовою. Геній української поетеси
майже не знайомий широкому колу читачів німецькомовного культурного простору. Адже саме переклад є одним із найважливіших способів входження твору в іншомовне середовище, оскільки саме він дає змогу читачеві ознайомитися із
текстом твору. Також варто зазначити, що переважна більшість німецькомовної Лесіани була опублікована в кінці ХІХ – в
першій половині ХХ століття.
Леся Українка, яка все своє життя знайомила свій народ із кращими зразками світової літератури, робила переклади
творів класиків європейської та світової літератури українською, на нашу думку, так і не посіла належне місце в німецькомовній літературі. Тобто, у випадку із творчістю Лесі Українки можна говорити про часткову німецькомовну рецепцію
творчості української поетеси. І саме відсутність з боку перекладачів, літературознавців, видавців зацікавленості у популяризації творчості поетеси в світовому літературному просторі, Леся Українка на сьогоднішній день не є визнаним
генієм світової літератури і не посідає в ній належне місце, на яке заслуговує.
Проте, навіть та незначна кількість опублікованих її творів, біографій, публіцистичних та літературно-критичних
праць, присвячених творчості поетеси, до певної міри сприяє Лесі Українки в іншомовне культурне середовище, в якому
вона набуває нових образів. Ці нові образи, які заміщують україномовну Лесю Українку в німецькомовній літературі, в
свою чергу, займають у світовій літературі рівноправне положення з творами української поетеси, тому і заслуговують на
детальне дослідження.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ
Порушується проблема стимулювання інтересу до історичної літератури в майбутніх учителів-істориків. Актуальність статті зумовлена зростанням впливу нових інформаційних технологій на процес професійної підготовки
студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У статті запропоновано тексти, спрямовані
на розвиток читацьких інтересів у майбутніх учителів історії, що сприятимуть формуванню у студентів мовнокомунікативної професійної компетенції.
Ключові слова: мовнокомунікативна професійна компетенція, читацький інтерес, текст, стилістичний аналіз
тексту.
Forming of culture of reading of fiction of students-historians
The problem of stimulation of interest is violated in historical literature for future teachers-historians. Actuality of the
article is predefined by the increase of influence of new information technologies on the process of professional preparation
of students from a course «Ukrainian (after professional aspiration)». The texts, sent to development of reader interests for
the future teachers of history, which will assist forming for the students of lingually-communicative professional competense,
are offered in the article.
Key words: lingually-communicative professional competense, reader interest, text, stylistic analisis of text.
Формирование культуры чтения художественной литературы у студентов-историков
Поднимается проблема стимулирования интереса к исторической литературе у будущих учителей-историков.
Актуальность статьи предопределена ростом влияния новых информационных технологий на процесс профессиональной подготовки студентов в курсе «Украинский язык (профессионального направления)». В статье предложены
тексты, направленные на развитие читательских интересов у будущих учителей истории, которые будут способствовать формированию у студентов языковокоммуникативной профессиональной компетенции.
Ключевые слова: языковокоммуникативная профессиональная компетенция, читательский интерес, текст,
стилистический анализ текста.

Відповідно до Концепції національної освіти України сучасні виші покликані реалізувати нові тенденції розвитку
вищої освіти, її змісту і якості, зокрема завдання формування й розвитку т.зв. освітнього інтелектуального потенціалу нації. Останнім часом у методиці викладання дисциплін гуманітарного циклу особливого поширення набули інтерактивні
форми, зорієнтовані на співпрацю вчителя та учня, їх актуальність та доцільність у сучасному освітньому процесі не викликає сумнівів. Загальновідомо, що сучасне студентство здебільшого віддає перевагу новим інформаційним технологіям
(комп’ютерній мережі Internet), і навряд чи можна стверджувати, що процес формування читацького інтересу, закінчившись шкільним віком, не потребує рекомендацій філологів, а також вузьких спеціалістів [2, с. 135].
Сьогодні, за винятком кількох сторінок у Вікіпедії, можна констатувати відсутність рекомендованих для прочитання
історичних творів, які або доволі активно виявляють себе в національному культурно-мовному просторі, або вийшли з
розряду актуальних через певні екстралінгвістичні причини. На нашу думку, головним аргументом, який доводить необхідність звернення вітчизняної лінгводидактики до хрестоматійних, зокрема національно-міжнародних творів, може послужити той факт, що осягнення їх є незаперечним показником долучення особистості до певної історико-літературознавчої епохи, її культури, життєвої ідеології соціуму.
Цілком очевидно, що процес формування українськомовної професійної компетенції у вищих педагогічних навчальних закладах набуває повноти і логічної завершеності лише за умови звертання до книги. Так, на необхідності пошуку
ефективних методів розвитку читацького інтересу в студентів наголошує Л.І.Мацько: «Читання як процес мовленнєвої
діяльності заслуговує пильнішої уваги до нього з боку лінгводидактів і методистів. Читання розвиває пізнання, розширює
перцептивний досвід, формує словник, усталює мовні стереотипи. У процесі читання засвоюються правопис, граматичні
форми, збагачується лексикон, виробляється мовне чуття, образність мови стає формою образного бачення світу» [4,
с. 100]. Отже, формування всіх складових мовно-комунікативної професійної компетенції у студентів видається неможливим без розвитку в майбутніх учителів читацьких інтересів.
Одним із актуальних завдань оновленого вузівського курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є вивчення теоретичного матеріалу відповідно до визначених Міністерством тем, яке базується на різноманітних фахових
текстах. В основному це стилі сучасної української мови, а також робота з фаховими текстами в контексті відповідних
змістових модулів.
Так, особливостями викладання курсу на гуманітарних факультетах є безперевна робота на розвитком мовлення студентів, збагачення їх термінологічно-словникового запасу та й розширення обізнаності, загальної й вузькофахової ерудованості. Для таких актуальних цілей більшість викладачів добирає матеріал з різностильових джерел. Взірцем можуть
бути опубліковані колективом викладачів підручник Л. Г. Погиби, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко «Українська мова
фахового спрямування» та навчальний посібник «Практикум з української мови за професійним спрямуванням» [5].
Наш досвід полягає у власному самостійному доборі різноманітних цікавих текстів фахового змісту й науково-етичного спрямування, зокрема завдань для практичних занять (наприклад, самодиктанти), для проведення дискусій з обговорення фахових проблем (приміром, добірка афористичних виразів), а також для підготовки до публічних виступів («Історична
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скарбничка», «Історична бібліотека»). На подібні добори текстів орієнтуємо й студентів. Для прикладу, студентам-історикам в рамках курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для самостійного прочитання рекомендується
список історичних романів, який як приклад міжпредметних зв’язків міг би бути актуальним, з одного боку, при вивченні
курсів «Історія України», «Історія держави та права України», а з іншого – для всебічного розвитку майбутніх учителів
історії. Твори, безперечно, узгоджені з фахівцями – літераторами й істориками.
Історію історичного роману як жанру започаткували ще свого часу твори про Олександра Македонського, Троянську
війну з 1 ст. н.е., а також французькі псевдоісторичні романи 17 ст.: у них історія була лише тлом для змалювання незвичайних пригод персонажів, а історичні факти –фантазувалися. Перший справжній історичний роман створив В. Скотт,
котрий зумів поєднати історичний факт з художнім вимислом, користуючись при цьому як романтичними, так і реалістичними способами зображення, і це вплинуло на розвиток історичного роману в європейських літературах. В епоху
романтизму історичний роман став одним із найбільш поширених літературних жанрів. Для історичного роману 19-20
ст. вірність історичній правді не виключає звернення до злободенних проблем сучасності, тому нерідко і виконує певне
ідеологічне призначення. Для сучасного історичного роману характерне зближення з іншими різновидами роману – пригодницьким, психологічним та ін.
Пропонований нами список історичної літератури орієнтований хронологічно:
ДО НАШОЇ ЕРИ – Валентин Чемерис «Ольвія»; Юрій Хорунжий «Гонитва до мосту»; Іван Білик «Не дратуйте грифонів» тощо.
НАША ЕРА – VI-Х СТОЛІТТЯ – Іван Білик «Меч Арея»; Володимир Малик «Князь Кий»; Дмитро Міщенко «Розплата»; Антін Лотоцький «Наїзд обрів»; Раїса Іванченко «Зрада, або Як стати володарем»; Семен Скляренко «Святослав»;
Іван Білик «Похорон богів»; Юліан Опільський «Ідоли падуть»; Павло Загребельний «Диво» та ін.
XI-ХІІ СТОЛІТТЯ – Віталій Кулаковський «Володимир Мономах»; Осип Назарук «Осмомисл»; Володимир Малик
«Червлені щити»; Богдан Лепкий «Каяла»; Роман Федорів «Отчий світильник»; Антін Лотоцький «Смертне зілля»; Теодор Микитин «Полки ідуть на Галич».
XIII-ХVІ СТОЛІТТЯ – Антон Хижняк «Данило Галицький»; Раїса Іванченко «Золоті стремена»; Василь Ян «Чінгісхан», «Батий»; Іван Франко «Захар Беркут»; Валерій Шевчук «Дерево пам’яті»; Роман Іваничук «Червлене вино»,
«Манускрипт з вулиці Руської»; Адріан Кащенко «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове»; Осип Назарук
«Роксоляна»; Павло Загребельний «Роксолана»; Андрій Чайковський «За сестрою», «Сагайдачний»; Віталій Кулаковський «Северин Наливайко» та ін.
XVII-ХІХ СТОЛІТТЯ – Григорій Квітка-Основ’яненко «Заснування Харкова»; Іван Ле «Хмельницький»; Михайло
Старицький «Перші коршуни»; Зінаїда Тулуб «Людолови»; Марія Пригара «Михайлик – джура козацький»; Василь Шевчук «Побратими»; Роман Іваничук «Яничари» («Мальви»); Юрій Косач «Рубікон Хмельницького»; Яків Качура «Іван Богун»; Ліна Костенко «Маруся Чурай»; Пантелеймон Куліш «Чорна рада»; Юрій Мушкетик «Яса», «Гетьманський скарб»;
Богдан Лепкий «Мазепа»; Роман Іваничук «Орда»; Віталій Кулаковський «Дике поле», «Ріки виходять з берегів»; Спиридон Добровольський «Карасунський кут»; Володимир Гжицький «Кармалюк» та багато інших.
XX СТОЛІТТЯ – НАШ ЧАС – Володимир Винниченко «Щоденники»; Юрій Яновський «Вершники»; Юрій ГорлісГорський «Холодний Яр»; Борис Антоненко-Давидович «Смерть»; Валер’ян Підмогильний «Місто»; Михайло Стельмах
«Чотири броди»; Василь Барка «Жовтий князь», «Сад Гетсиманський»; Олександр Довженко «Поема про море»; Олесь
Гончар «Собор»; Володимир Яворівський «Марія з полином у кінці XX століття», Андрій Кокотюха «Таємниця козацького скарбу» тощо.
Ми не претендуємо на завершеність списку в силу багатьох причин. Історія відкриває все нові й нові сторінки – і їх
творчо переосмислить ще не одне покоління митців слова. Прикладом може слугувати одна з останніх компактних збірок
«Історія України очима письменників» (К. : Фоліо, 2013. – 580 с.), що вміщує оповідання, уривки з романів, візії, повісті
сучасних українських письменників, присвячені якійсь події або персоні української історії від IX ст. до 202… року. У
цій книзі є і зовсім забуті сторінки історії – період державності Білих Хорватів у Прикарпатті, який Володимир Єшкілєв
вважає вузловим моментом нашої історії, є і фантастичний Підземний Кремль в уривку з роману Андрія Куркова, в якому
вічно живий Ленін керує нашою країною, є і глибоко особиста буковинська історія Марії Матіос, і легендарний Довбуш
Андрія Кокотюхи. Тут і містика і історія, переплетені в XVII столітті в уривку з нового роману Юрія Винничука, і Ярославна Валентина Чемериса, і трагічне XX століття в неназваній Коломиї Романа Іваничука, і булгаковський Київ Лади
Лузіної, і ностальгія за молодіжною субкультурою 80-90-х Сергія Жадана.
Щоб спростувати чи переконатися в історичній правдивості висловленої думки, треба досить детально прослідкувати
не лише за фактажем, а й за мовною палітрою письменника, знайти ті корені, які надають їй народного колориту – здійснити і лексичний, і стилістичний, і культурологічний текстовий аналіз. Тільки кропітка робота з текстом історичного
твору складає своє, свідоме ставлення до нього, а відтак сприятиме творчому підходу до вирішення поставленого завдання, формуватиме позитивне освітньо-виховне середовище. «Культурний фон сучасної освіти створює передумови
для ґрунтовної культурологічної підготовки учнів, яка полягає у виробленні духовно-ціннісних орієнтацій, готовності до
діалогічного співіснування різних культур та особистостей», – наголошує Л.А.Бутенко [1, с.20].
У процесі сприйняття історичних творів (а відтак і інших мистецьких творінь – фільмів, драматургії, образотворчих
елементів тощо) здійснюється порівняння з фактами історичної дійсності. Адже відомо, що автори історичних романів, вивчаючи окремий проміжок часу, використовують усі відомі засоби: першоджерела з архівів, музеїв, дані усної історії та ін.
Художній твір – це усвідомлення життєвих естетичних ідей. Історичні твори вивчаються не відірвано від життя, а у
щільному зв’язку з ним. При цьому нами рекомендується схема текстового соціально-історичного хронотопу, розроблена
Н. Копистянською: 1.Відбиття в заголовку задумів автора. 2.Залежність від жанру. 3.Датування, згадка історичних осіб,
місцевостей. 4.Соціально-історичні події та обставини, зображені безпосередньо, подані авторською чи персонажною інформацією. 5.Посереднє відображення через долі, трагедії, становлення характерів персонажів, ретроспекцію. 6.Соціально-історичний хронотоп. 7.Злиття часів. 8.Часовий та просторовий перенос дії. 9.Відбиття через авторський час. 10.Можливість, неможливість відкритого висловлювання автором своїх поглядів, роль алегорії, символу міфу, метафоричності,
містифікації. 11.Емблематичний хронотоп, знак часу. 12.Відбиття у підтексті. 13.Запрограмування надтексту, апеляція до
знань і досвіду читача. 14.Об’єктивна і суб’єктивна віддаленість від авторського хронотопу. 15.Пафос зображення, патетика, героїзація, іронія, сатира. 16.Взаємини: особистість – суспільство. 17.Індивідуальна і суспільна трагедія втраченого
часу» [3, с. 28]. Такий аналіз під силу студентам гуманітарного напряму. Опираючись на таку схему, студенти пишуть есе,
усно розповідають про твори, розвиваючи риторичні здібності.
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Гуманітарний фах неможливий без постійного самовдосконалення, читання. А відтак цей вічний рушій просвіти через
учителів у майбутньому принесе до школи художню книгу з минулих часів.
Отже, під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» формуємо стійкі читацькі інтереси
студентів, сприяємо їх захопленню художніми творами і в позааудиторний час, виробляємо потяг до творів мистецтва слова, не передбачених для вивчення програмою, підвищуємо загальну культуру спілкування студентів. Перспективу такої
роботи бачимо у ширшому впровадженні в навчальний процес курсів і спецкурсів інтегрованого характеру, наприклад,
української історичної літератури.
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Комунікативні стратегії в дискурсі мовної особистості «Ідеальній чоловік»
Статтю присвячено вивченню реалізації комунікативного принципу увічливості в дискурсі «ідеального чоловіка», створеного письменницею Дж. Остін. Автором проаналізовано функціонування стратегій і тактик негативної
увічливості як базової для британської лінгвокультурної спільноти, зроблено висновки стосовно розподілу мовленнєвих тактик та ходів, що становить мовленнєвий портрет ідеального літературного героя.
Ключові слова: дискурс, комунікативний принцип увічливості, мовленнєва стратегія, мовленнєва тактика, мовленнєвий хід, негативна увічливість.
COMMUNICATIVE STRATEGIES IN THE DISCOURSE OF THE LIGUISTIC IDENTITY «AN IDEAL MAN»
The article is devoted to investigating the communicative principle of politeness of an ideal man’s discourse created by
the writer Jane Austen. The author analyzes functioning of strategies and tactics of negative politeness which is basic for the
British linguistic and cultural community. The author comes to the conclusion concerning the distribution of speech tactics
and moves that represent the speech portrait of the ideal literary character.
Key words: discourse, communicative principle of politeness, speech strategy, speech tactic, speech move, negative
politeness.
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДИСКУРСЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
Статья посвящена изучению реализации коммуникативного принципа вежливости «идеального мужчины», созданного писательницей Дж. Остин. Автор проанализировал функционирование стратегий и тактик негативной
вежливости как базовой для британской лингвокультурной общности, сделал выводы касательно распределения
речевых тактик и ходов, которые представляют речевой портрет идеального литературного героя.
Ключевые слова: дискурс, коммуникативный принцип вежливости, речевая стратегия, речевая тактика, речевой ход, негативная вежливость.

Кожен носій мови знає, що мовленнєві дії можна планувати, і в деяких випадках це робити просто необхідно. Для
людини, яка звикла рефлексувати з приводу власного мовлення, стратегічне і тактичне прогнозування своїх висловлень
є цілком усвідомленим завданням, яке, у свою чергу, може стати об’єктом лінгвістичних розвідок. Вивчення специфіки
мовлення певної національної ідентичності можна екстраполювати й на ідеалізовану особистість, об’єкт цього дослідження – британського чоловіка першої половини ХІХ ст., як його уявляла письменниця Дж. Остін. Предметом роботи є комунікативні стратегії в дискурсі зазначеної ідеалізованої мовної особистості. Мета роботи полягає у встановленні специфіки
використання ідеальним чоловіком комунікативних стратегій увічливості, які є складовою частиною його мовної особистості. У якості матеріалу для проведення дослідження обираємо романи Дж. Остін; з них виокремлюємо методом суцільної вибірки комунікативні стратегії увічливості, вживані в мовленні головного героя, ідеалізованого письменницею.
Поняття комунікативної стратегії і тактики не є відкриттям останнього десятиліття: активне вживання цих термінів
почалося з середини 80-х рр. ХХ ст., що було результатом посилення комунікативно-прагматичного підходу до аналізу
мовних фактів. Стратегічними аспектами комунікації займалися багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (Дем’янков
1982, ван Дейк 1983, Сухих 1986, тощо). Серед сучасних українських досліджень стратегічних аспектів комунікації можна назвати вивчення лінгвістичних аспектів аргументації та систематику комунікативних стратегій і тактик (Бєлова А. Д.),
дослідження маніпулятивних стратегій в сучасній англомовній комунікації (Дмитрук О. В.), опис комунікативних стратегій сіблінгів в англомовному сімейному дискурсі (Звєрєва О. Г.), аналіз стратегії конфронтації в англомовному дискурсі
(Фролова І. Є.) та ін. Проте, аналізу мовленнєвої поведінки ідеалізованого героя британських прозових творів ще не
було здійснено. Таким чином, наше дослідження, виконуване із застосуванням новітніх функціональних підходів сучасної
лінгвістики до аналізу мовленнєвих практик ідеалізованої особистості англомовного літературного твору, є актуальним.
Розуміння комунікації як цілеспрямованого інформаційного обміну між партнерами, спрямованого на здійснення на
партнера певного впливу, зумовлює визначення комунікації як стратегічної діяльності. Бажання мовця досягти певних
результатів за допомогою комунікативних дій приводить до вибору ним стратегій та тактик, завдяки яким він забезпечує
ефективність свого впливу. У процесі досягнення комунікативної мети мовець узгоджую з нею мовленнєві ходи під час
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спілкування. Така залежність перебігу комунікації від комунікативних цілей зумовлює виділення та дослідження комунікативної стратегії, шо в найширшому значенні розуміється як комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення
комунікативної мети.
Комунікативну поведінку особистості можна представити як ієрархічну систему, складену з комунікативних стратегій, тактик і дій. Є.В. Клюєв пропонує наступний опис такої системи: «Використовуючи комунікативну компетенцію,
мовець ставить перед собою комунікативну мету ... і, слідуючи певній комунікативній інтенції, формує комунікативну
стратегію, яка змінюється в комунікативну тактику ... як сукупність комунікативних намірів (завдань), поповнюючи комунікативний досвід мовця» [5, с. 201].
Комунікативні стратегії реалізуються в дискурсі, який, у свою чергу, є базовою характеристикою особистості [4] і
невід’ємним компонентом при її моделюванні [3]. Дискурс визначаємо, виходячи з положень прагмалінгвістики, підсумовуючи трактовки останніх десятиліть [7] як особливе використання мови для відображення особливої ментальності, 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, дискурс ідеального чоловіка – це мисленнєво-комунікативний феномен, процес та результат мовленнєвої діяльності британця, який відбиває його соціальний стан і
ментальність певного історичного періоду.
Є.В. Клюєв визначає комунікативну стратегію як «сукупність запланованих заздалегідь і реалізованих у процесі комунікативного акту практичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети» [5, с. 127]. О. С. Іссерс також
наголошує на розумінні стратегії як планування процесу комунікації залежно від ситуативного контексту та фактичної
реалізації цього плану [2]. Стратегії в дискурсі реалізуються тактиками. Кожна комунікативна стратегія характеризується
певним набором комунікативних тактик, які розуміються як певні мовленнєві дії комуніканта, що сприяють реалізації обраної ним стратегічної лінії [6, с. 208]. Комунікативна тактика покликана забезпечити в межах конкретної інтерактивної
взаємодії здійснення обраної комунікантом стратегії. Деякі вчені співвідносять стратегії з досягненням певних комунікативних цілей, а тактики – з мовним наповненням комунікативних ходів [1, с. 207].
Одним з найвідоміших персонажів, якого ідеалізує Дж. Остін, є містер Дарсі з роману «Гордість та упередження». Містер
Дарсі – безперечно еталон для жінок своєї епохи; в ньому є шляхетність, прямолінійність, розум, доброта, твердість, рішучість. Містер Дарсі – багатій та аристократичний землевласник [9]. Дж. Остін представляє його нам як гордого, проте інколи
егоїстичного джентльмена. Якщо ж зрозуміти його думки, переживання і взагалі його образ мислення і підстави для дій, то
усі його дії (у т.ч. мовленнєві) стають абсолютно виправданими, правильними вчинками, до яких прискіпатися неможливо. У
цій роботі звернемося до аналізу комунікативних стратегій негативної увічливості, вживаних в мовленні головного героя вищезгаданого твору, оскільки комунікативна мета, яку він переслідує – підтримати право на самовизначення у всіх своїх діях.
Негативна ввічливість – або увічливість віддалення – головним чином націлена на виправлення негативного соціального обличчя слухача, його головного бажання підтримати право на самовизначення. Негативна ввічливість по суті
базується на ухиленні від прямої відповіді; уживання стратегій негативної ввічливості походить з упевненості, що мовець
усвідомлює та поважає бажання адресата отримати невтручання в свої дії [8, с. 129-130]. Таким чином, негативна ввічливість характеризується прагненням триматися осторонь, формальністю, стриманістю, увагою до самооцінки слухача.
Сутність стратегій віддалення (або негативної увічливості за П. Браун та С. Левінсоном [8]) полягає в коригуванні акту
ушкодження соціального обличчя слухача з огляду на бажання останнього, щоб мовець не зазіхав на його право здійснювати певні дії, у т.ч. мовленнєві [8, с. 131]. Виокремлюють чотири групи тактик, за допомогою яких мовець може реалізовувати стратегічний намір щодо підтримання соціального обличчя [8, с. 131]. 1) Тактика уникання мовцем створення
припущень щодо потреб слухача реалізується (за П. Браун і С. Левінсоном) у комунікативному ході ухильності – (N2). 2)
Тактика уникання мовцем можливості створити загрозу соціальному обличчю слухача реалізується наступними комунікативними ходами: непрямого висловлювання – (N1), демонстрації песимізму – (N3), зменшення ступеню втручання – (N4),
шанобливого ставлення – (N5). 3) Тактика відмежовування мовця та слухача від певного акту ушкодження соціального
обличчя реалізується такими комунікативними ходами: вибачення – (N6), імперсоналізації мовця та слухача – (N7), пояснення акту ушкодження соціального обличчя слухача загальним правилом – (N8), номіналізації – (N9). 4) Тактика компенсування мовцем інших потреб слухача, що виникають через необхідність підтримання соціального обличчя, реалізується
у комунікативному ході, в якому мовець зобов’язується перед слухачем, а не навпаки – (N10).
Розглянемо, як цей набір тактик функціонує у дискурсі ідеального чоловіка, створеного Дж. Остін. За нашими даними
стратегія віддалення у мовленні ідеального чоловіка представлена найбільшою кількістю комунікативних ходів ухильності – N2. Цей хід можна назвати домінуючим.
[«Is Miss Darcy much grown since the spring?» said Miss Bingley;»will she be as tall as I am?»]
… «I think she will. She is now about Miss Elizabeth Bennet’s height, or rather taller.» – N2 [J. Austen, p. 32]
Коли місіс Бінгли питає містера Дарсі про його сестру та порівнює її з собою, містер Дарсі, відповідаючи ухильно, порівнює свою сестру з місіс Елізабет. У цьому прикладі показана властивість хеджування, яка свідчить про те, що мовець
не бере на себе повну відповідальність за правдивість свого висловлення, таким чином стратегія N2 реалізує потребу говорити невпевнено, що закладено в ментальності британської лінгвокультурної спільноти та виражається у нашій вибірці
мовним засобом I think. Також, наявний в цьому прикладі сполучник-маркер or показує, що мовець зрікається правдивості
свого висловлення, протиставляючи факти та демонструючи невизначеність.
… «I assure you, madam,» he replied, «that she does not need such advice. She practises very constantly.» – N2 [J. Austen, p. 135]
У розмові між Леді Кетрін та містером Дарсі щодо успіхів його сестри Джорджиани, він відповідає у непрямий спосіб,
ухиляється, але запевняє леді Кетрін, що все добре, за допомогою мовного засобу I assure, який демонструє усунення двозначності або неясності. Таким чином, мовець відповідає на запитання співрозмовниці та підтримує її соціальне обличчя.
Стратегія N7 передбачає пом’якшення акту ушкодження соціального обличчя шляхом переходу від особистісно-орієнтованого спілкування в більш абстраговану від дійсності площину.
[A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages, to deserve the
word; and besides all this, she must possess a certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her address
and expressions, or the word will be but half-deserved.»]
«All this she must possess,» added Darcy, «and to all this she must yet add something more substantial, in the improvement of
her mind by extensive reading.» – N7 [J. Austen, p. 33]
У розмові з міс Елізабет йдеться про те, якою має бути справжня «освічена жінка», а насправді така, яку міг би покохати
сам Дарсі. Він погоджується з думкою Елізабет та додає декілька своїх власних вимог, наприклад, вона повинна багато чи-
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тати, мати хист до співу, малювання і танцю. Висловлюючи свою думку, Дарсі використовує узагальнення, а не конкретику.
Стратегія N1 передбачає висловлювання у непрямий спосіб. Ця стратегія націлена на зменшення ступеня втручання за
рахунок використання непрямих способів передачі інформації, і маркером цієї стратегії є прислівник perhaps.
«Perhaps that is not possible for anyone. But it has been the study of my life to avoid those weaknesses which often expose a
strong understanding to ridicule.»–N1 [J. Austen, p. 47]. – Розмова відбувається між містером Дарсі та міс Елізабет. Містер
Дарсі пояснює, що він позбавився недоліків, щоб не виглядати смішним в очах суспільства.
Стратегія N4 демонструє мінімізацію шкоди соціальному обличчю співрозмовника, тобто зменшення ступеня втручання у його власний внутрішній простір; головним чином це прикметники на позначення невеликої кількості у найвищому ступені порівняння. Нами зафіксовано такі маркери на позначення N4: (for) a minute, one / a moment, a little та ін.
«I have not the smallest objection to explaining them,» said he, as soon as she allowed him to speak. «You either choose this
method of passing the evening because you are in each other’s confidence, and have secret affairs to discuss, or because you are
conscious that your figures appear to the greatest advantage in walking; if the first, I would be completely in your way, and if the
second, I can admire you much better as I sit by the fire.» – N4 [J. Austen, p. 46]
Містер Дарсі відмовляється йти на прогулянку міс Елізабет та міс Бінглі, досить багатослівно (два складнопідрядних
речення). У цьому прикладі представлено спробу мінімізації ступеня ушкодження негативного обличчя співрозмовниць,
оскільки мовець не має жодних заперечень щодо надання пояснень, уникаючи, таким чином, небажаних тем для розмов.
Стратегія N8 використовується в різностатевому спілкуванні, оскільки генералізація вимог у вигляді незалежних норм
і цінностей більшою мірою застосовна до співрозмовника, ніж до співрозмовниці.
…»There is, I believe, in every disposition a tendency to some particular evil – a natural defect, which not even the best
education can overcome.» – N8 [J. Austen, p. 47].
Містер Дарсі спілкується з міс Елізабет про те, що кожній людині властива схильність до якогось недоліку, і цей недолік не можна подолати навіть відмінним вихованням. Мовець змушений за певних обставин встановити акт ушкодження
обличчя як приклад або зразок загального соціального правила, положення чи обов’язку.
За результатами проведеного дослідження уживання комунікативних стратегій віддалення, або стратегій негативної
увічливості, у дискурсі ідеального чоловіка – героя англійського жіночого роману – ми робимо висновок, що ідеальна
мовна особистість надає перевагу тактиці уникання створення припущень щодо потреб слухача, що реалізується у комунікативному ході N2, але він також дуже уважно ставиться до інтересів і чеснот слухача, демонструє повагу (комунікативні
ходи N2, N7, N1, N4, N8). Ідеалізована мовна особистість роману Дж. Остін, і, ширше кінця XVIII – початку XIX ст. – це
підкреслено шанобливий, але відсторонений чоловік, який володіє літературною англійською мовою та обізнаний з правилами увічливої поведінки у світському товаристві. Перспективою подальших розвідок вважаємо аналіз мовленнєвої
поведінки ідеалізованого чоловіка як його представлено в англійських жіночих романах у діахронії.
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ЦИКЛ ВОЛТА ВІТМЕНА «ДІТИ АДАМА» У СВІТЛІ КВІР-ТЕОРІЇ
У статті проаналізований цикл Волта Вітмена «Діти Адама» крізь призму квір-теорії й доведено, що його твори мають чітко виражене гомоеротичне підґрунтя, позаяк сам автор мав нетрадиційну сексуальну орієнтацію, і не
приховуючи цього, відтворював це у своїх «піснях». Доведено також, що «квір»-поезію Вітмена неможливо сприймати у «чистому» вигляді, тому що для адекватного її розуміння важливим є відповідний історичний контекст та
обставини, в яких жив та творив американський поет.
Ключові слова: квір-теорія, нетрадиційний, сексуальні стосунки, гомо еротична поезія, рівність чоловіків і жінок, орієнтація, сучасний дискурс.
Walt Whitman’s Cycle «Children of Adam» in the light of queer theory
After analyzing the current critical literature and scientific research on the subject, it is concluded that in modern discourse the term «queer» represents a new type of uncertain semantics category, which is being studied nowadays. It is proved
that queer theory as a new and modern direction is the result of scientific search of philosophers, culture experts and philologists due to the peculiarities of rapid socio-cultural development of Western countries and America.
Walt Whitman’s cycle «Children of Adam» in the light of queer theory is also analyzed and it is proved that his works are
characterized with explicit homoerotic basis, since the author had a non-traditional sexual orientation and never hid it, repro-
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ducing it in their «songs». Thus, the range of problems of the cycle «Children of Adam» is very broad. In this cycle cultural,
aesthetic and social problems such as the equality of men and women, the beauty of the human body, physical and spiritual
harmony, non-traditional sexual relationship between men are showed. It is proved that Whitman’s homoerotic poetry can not
be perceived in its «pure» form, because to understand it adequately it’s important to know the relevant historical context and
circumstances in which a great American poet lived and worked.
Keywords: queer-theory, non-traditional, sexual relationship, homoerotic poetry, equality of men and women, orientation, modern discourse.
Цикл Уолта Уитмена «Дети Адама» в свете квир-теории
В статье проанализирован цикл Уолта Уитмена «Дети Адама» сквозь призму квир-теории и доказано, что его
произведения имеют четко выраженную гомоэротическую основу, поскольку сам автор имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, и не скрывая этого, воспроизводил это в своих «песнях». Доказано также, что «квир»-поэзию
Уитмена невозможно воспринимать в «чистом» виде, потому что для адекватного ее понимания важен соответствующий исторический контекст и обстоятельства, в которых жил и творил американский поэт.
Ключевые слова: квир-теория, нетрадиционный, сексуальные отношения, гомоэротическая поэзия, равенство
мужчин и женщин, ориентация, современный дискурс.

Досягення Заходу не лише у політичному, економічному, а й в культурному плані накладають свій відбиток на розвиток української спільноти. Велика кількість теорій, що вивчають альтернатині аспекти людської сексуальності, культурні
права гендерних і сексуальних меншин в європейських країнах набувають все більшого розголосу і в Україні.
Поява гей-лесбійських студій стала доказом того, що на початку 90-х років ХХ століття гей-лесбійська теорія стала
доволі популярною, а згодом, виокремившись в самостійну галузь, почала інтенсивно розвиватися та вивчатися. Проте,
як стверджує Пітер Баррі, «гей-лесбійська критика не є однорідною й уніфікованою інтелектуальною течією. Існує низка
відмінностей між лесбійською теорією та гей-студіями» [1, с. 166]. Завдяки такій демаркації в 1990-х р.р. виникає галузь,
що наразі відома як «теорія нетрадиційної сексуальності» (queer theory).
Варто зазначити, що західні країни пішли шляхом сексуальної та гендерної лібералізації набато раніше, але в останні десятиліття дослідження у контексті квір-теорії стають актуальною темою академічних і публічних дискурів й серед
української аудиторії.
Наше дослідження орієнтоване саме на дослідження творчості одного з найвідоміших та неоднозначних поетів Америки Волта Вітмена саме крізь призму квір-досліджень. Адже загальновідомим фактом є його нетрадиційна сексуальність, публічне визнання власної гомосексуальної орієнтації, що була відображена у його збірці «Leaves of Grass», а найбільше – у циклі «Children of Adam».
Актуальною робота є перш за все тому, що творчість американського письменника у світлі квір-теорій ще не вивчалася, хоча поетичний доробок Волта Вітмена неодноразово ставав об’єктом літературознавчих розвідок як вітчизняних
(С. Бреславська, Т. Венедиктова, Т. Михед, С. Пригодій), так і зарубіжних науковців (Р. Асселіні, П. Баррі, Дж. Бівер,
К. Біч, Г. Блум, Р. Екіс).
Отже, центральним поняттям нашої роботи є квір-досліджень є «квір», що виникло у контексті американського громадянського руху за права людини та феміністичного руху.
Квір-студії концентруються на суспільні симовлізуючі практики у сфері культури, сексуальної ідентичності. Цей напрямок досліджень є дуже продуктивним на Заході. Розвиток квір-досліджень має важливе значення для обґрунтування
ставлення до ЛҐБТ політиків та суспільства. Саме там з’явилися перші спеціалізовані кафедри та дослідницькі центри з
квір-тематики.
В Україні поки що не існує спеціалізованих кафедр квір-досліджень або гейських та лезбійських студій, хоча деякі аспекти цієї проблематики викликають зацікавлення й українських науковців, зокрема в Національному університеті імені
Тараса Шевченка.
Цим пояснюється той факт, що у ґендерному аспекті й у світлі ґей-лесбійських студій дослідження творчості Вітмена
почалося порівняно нещодавно, а саме з праць зарубіжних науковців, яскравим прикладом яких є, наприклад, критик
Пітер Баррі, який спробував розглянути лірику американського митця крізь призму саме ґей-лесбійських студій. Англійський дослідник наголошує на гомоеротичному підґрунті поезій Волта Вітмена, зокрема періоду Громадянської війни,
акцентуючи, що у поезії Першої світової війни рани, поранені, лікарні набувають «еротичних конотацій, оскільки уможливлюють чуттєвий еротичний контакт між чоловіками» [1, с. 182].
Теорію нетрадиційної орієнтації у творчості американських письменників та поетів (у тому числі й Вітмена) також
розвивали Джудіт Батлер та Ів Седжвік.
Гомоеротична поезія є одним з проявів квір-теорії, яка має за мету охопити та зобразити будь-який вид сексуальної
активності чи тотожності, які підпадають під категорію «традиційність – нетрадиційність». Queer-теорія включає в себе як
прочитання квір-творів, так і теоретичне обґрунтування «незвичності» як такої. Queer-теорія розглядаться як крізь призму
феміністичних поглядів на гендер, так і у контексті гей-лесбійських студій, що велику увагу приділяють вивченню соціально-конструктивної природи сексуальних актів та тотожностей. У той час як гей-лесбійські дослідження фокусуються
на природній та неприродній поведінці, при цьому поважаючи поведінку гомосексуальну.
Сам Вітмен за життя мав довгий список коханців. Поет віддавав перевагу молодим хлопцям (віком від сімнадцяти до
двадцяти двох років), з якими згодом припиняв стосунки. Першим постійним коханцем американського поета став (незабаром після виходу першого видання «Листя трави») водій з Брукліна Фред Воан, з яким поет прожив кілька років та до
кінця життя був писав йому листи й не припиняв спілкування.
Відтак твори американського поета неможливо сприймати як такі, що засуджують та не сприймають традиційних
норм та форм кохання, прийнятих у звичайному суспільстві. Просто його поезії змальовують кохання у всіх її проявах,
іноді навіть об’єктом його сексуального захоплення може бути мертва людина, зазвичай це – чоловік, і, як правило, воїн
(в таких поезіях Вітмен, за словами Пітера Баррі, виявляє навіть елементи некрофілії): O my soldiers twain! O my veterans
passing to burial! / What I have I also give you. / The moon gives you light, / And the bugles and the drums give you music, / And
my heart? O my soldiers, my veterans. / My heart gives you love [11] або Till late in the night reliev’d to the place at last again I
made / my way, / Found you in death so cold dear comrade, found your body son / of responding kisses, (never again on the earth
responding) [11].
Поясненням цього була Громадянська війна між Північчю і Півднем (1861 рік). Через рік був поранений брат поета
Джордж, який воював на боці північних штатів. Волт поспішив на фронт, щоб допомогти братові. Саме там він відчув
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усі страхіття війни. Саме у той час поет переживав найглибші емоції у своєму житті, які поселила в його душі війна, й
саме тоді він передав їх у поемах «Drum Taps» циклу «Листя трави», а його скорбота щодо вбивства президента Авраама
Лінкольна лягла в основу безсмертної елегії «When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d».
Проте більшість «військових» творів американського поета присвячені чоловікам, які отримали поранення в бою,
тому багато з них є доволі кривавими й досить натуралістичними: By these, crowds, groups of forms vaguely I see on the
floor, / some of the pews laid down, / At my feet more distinctly a soldier, a mere lad, in danger / of bleeding to death (he is shot
in the abdomen), / I stanch the blood temporarily (the youngster’s face is white as a lily) [11]. Це пояснюється тим, що під час
Громадянської війни для Вітмена рана набувала «еротичних конотацій» (П. Баррі), оскільки робила можливим чуттєвий
еротичний контакт між чоловіками і таким чином виправдовувала такі стосунки.
Ставши одним з найбільших відомих американських поетів, Вітмен своїм відкритим поетичним дослідженням гомоеротичних бажань мав великий вплив на письменників, які жили і творили з ним в один час – таких «піонерів» гей-літератури,
як Едвард Карпентер і Дж. А. Саймондс (який видав дослідження про творчість Вітмена через рік після його смерті). Е. Карпентер в 1877 році зустрічався з Вітменом, а Дж. Саймондс листувався з ним, однак, коли Саймондс в одному зі своїх листів
прямо запитав Вітмена про гомосексуальні фантазії в «Галамусі», той відповів йому, що такі питання «викликають у нього
подив», і заперечував можливість присутності у своїх поемах того, що він називав «неадекватними тлумаченнями».
В американського поета є твір, який красномовно підтверджує факт того, що Вітмен під час Громадянської війни не
сприймав себе як людину нетрадиційної сексуальної орієнтації, він називав себе «wound-dresser» (лікувальником ран),
який просто намагався допомогти вижити фізично і морально мужчинам-воїнам: The hurt and wounded I pacify with soothing
hand, / I sit by the restless all the dark night, some are so young, / Some suffer so much, I recall the experience sweet and sad /
(Many a soldier’s loving arms about this neck have cross’d / and rested, / Many a soldier’s kiss dwells on these bearded lips) [1].
Війна, таким чином, «перетворюється на «безпечну» територію, де зазвичай притлумлені почуття можна виявити відкрито, хоча винятковість обставин означає водночас і те, що пробуджені почуття відрізняються від таких у звичайному
житті» [1, с. 182]: I am faithful, I do not give out, / The fractur’d thigh, the knee, the wound in the abdomen, / These and more I
dress with the impassive hand, (yet deep in my / breast a fire, a burning flame) [11].
Проте, незважаючи на те, що сам Вітмен думав про свій «Галамус», а потім і про цикл «Діти Адама», його поеми так чи
інакше в кінці XIX – на початку XX століття однозначно сприймалися як пристрасні гімни міцніючої самосвідомості геїв.
Це підтверджується тим автобіографічним фактом, що, достойно проявивши себе, працюючи в госпіталях, Вітмен в 1865
році отримав посаду в Департаменті у справах індіанців, але вже через півроку був звідти звільнений «за двадцять сотири години» за наказом міністра внутрішніх справ Джеймса Херлана, який, прочитавши поеми Вітмена, вважав їх непристойними.
Тож єдиною «безпечною» територією для Вітмена стають саме лікарні, лазарети та військові шпиталі, де розвивалася
його пристрасть, його бажання допомагати пораненим та бажання віддавати їм усю свою любов. Опис шпиталів займає
чільне місце у циклів його творів «Барабанний бій» («Drum-Taps»), що присвячений військовій тематиці: We come to an
open space in the woods, and half by / the dim-lighted building, / This a large old church at the crossing roads, now an impromptu
hospital [11]; On, on I go, (open doors of time! open hospital doors!) [11].
Американський поет перераховує усе, що він бачить та спостерігає у цих закладах, вдаючись до одного зі своїх улюблених прийомів – «каталогу»: …I see a sight beyond all the pictures / and poems ever made, Shadows of deepest black, just lit by
moving candles and lamps…/ crowds, groups of forms vaguely I see n the floor, / …Surgeons operating, attandants holding lights,
the smell of ether, / the odor of blood, / The crowd, O the crowd of the bloody forms, the yard outside / also fill’d [11].
Віддана, навіть саможертовна праця у лікарнях, емоції, переживання позначилися на здоров’ї Волта Вітмена, він пережив
декілька ударів, результатом яких став параліч митця, тому останні роки життя поет провів, прикутий до інвалідного крісла.
Проте він не нудьгував, друзі та коханці не залишали Волта без уваги. З 1888 року майже щодня бував у нього новий улюбленець – юний банківський службовець, родич Альберта Ейнштейна, Хорес Траубел. Як виявилося згодом, юнак робив детальні
записи про життя великого поета. Після смерті Вітмена Траубел опублікував їх, заробивши на цьому чимало грошей.
Отже, гомоеротичну поезію Вітмена неможливо сприймати у «чистому» вигляді, тому що для адекватного її розуміння важливим є відповідний історичний контекст та обставини, в яких жив та творив «новітній Христос американської
релігії». Вітмен став помітною і впливовою фігурою на початку руху гомосексуалів за свої права. Його поеми пробудили
у багатьох гомосексуальну чуттєвість, що приховувалася до певного часу.
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ГОТИЧНИЙ РОМАН І ЗАРОДЖЕННЯ НЕОГОТИЧНОГО НАПРЯМУ В КУЛЬТУРІ
У статті розглядається неоготичний напрямок в культурі та мистецтві. Автор аналізує неоготичну літературу, її генезис, жанрові особливості, естетичні характеристики, вплив на сучасну культуру. У статті простежу-
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ється еволюція готичної прози в літературі Великобританії від моменту її виникнення до початку XXI ст. і робиться спроба обґрунтувати класифікацію сучасного неоготичного роману, в яку включені масова неоготика, прагнуча
до жанрового канону, постмодерністська неоготика, яка віддаляється від традиційної жанрової форми готичного
роману, але втілює його художню функцію, вселяє страх через зображення поведінкових патологій.
Ключові слова: готичний роман, готична розповідь, середньовічний, страх, жах, піднесене, замок, хронотоп,
надприродне, фольклор, неоміф, архетип, три хвилі неоготики.
Gothic novel and the emergence of Gothic direction in culture
The article is devoted to the Neo-Gothic style in culture and art. The author analyzes Neo-Gothic literature: its genesis,
genre features, aesthetic characteristics, influence on a modern culture. The author traces the development of British Gothic
prose from its emergence up to the early XXI century and puts forward a classification of contemporary Neo-Gothik novels
which includes mass Neo-Gothik and PostModern novels, breaking with the traditional generic form but realizing its main
artistic function, causing terror due to depicting behavioral deviations.
Key words: Gothic novel, Gothic story, medieval, fear, horror, the sublime, the castle, chronotope, supernatural, folklore,
neo-myth, archetype, three waves of the Neo-Gothic.
Готический роман и зарождение готического направления в культуре
В статье рассматривается неоготическое направление в культуре и искусстве. Автор анализирует неоготическую литературу, ее генезис, жанровые особенности, эстетические характеристики, влияние на современную
культуру. В статье прослеживается эволюция готической прозы в литературе Великобритании от момента ее
возникновения до начала XXI века и делается попытка обосновать классификацию современного неоготического романа, в которую включены массовая неоготика, стремящаяся к жанровому канону, постмодернистская неоготика,
которая отдаляется от традиционной жанровой формы готического романа, но воплощает его художественную
функцию, вселяет страх через изображение поведенческих патологий.
Ключевые слова: готический роман, готический рассказ, средневековый, страх, ужас, возвышенное, замок, хронотоп, сверхъестественное, фольклор, неомиф, архетип, три волны неоготики.

Англійська готична літературна традиція XVIII ст. досліджувалась такими вітчизняними вченими, як О. Ю. Білоус,
В. М. Жирмунський, Г. В. Заломкіна [4;6;7]. У зарубіжному літературознавстві це статті Г. В. Анікіна, В. Е. Вацуро [1;5].
Література зобов’язана готичному роману введенням таємниці у композицію, як обов’язкового організуючого і інтригуючого моменту. Задача авторів готичних романів, в тому, щоб побудувати таку сюжетну лінію і змусити читача брати
участь в розкритті таємниці.
Актуальність статті зумовлена потребою класифікувати сучасний неоготичний роман, постмодерністську неоготику,
з’ясуванню особливостей часових елементів при описі подій у сюжетній лінії готичних творів. Об’єктом дослідження постають готичні романи різних століть.
Явище неоготики існує вже більше двохсот років. Його зародження пов’язано з появою готичного роману в Англії в
кінці XVIII ст., в переломний момент осмислення людиною його місця у світі і формування нових соціальних цінностей.
Усвідомлення нездійснення гуманістичних ідеалів епохи Просвітництва призводить до кризи раціоналізму у філософії і
классицизму, як художнього стилю. На першому етапі формування неоготики спостерігається зв’язок літературних тенденцій з архітектурними. Поява «Замку Отранто» Горація Уолпола, який став основоположником жанру, припадає на
період зародження неоготичного напрямки в архітектурі. Зауважимо, що популярність літератури такого типу сприяє
поширенню архітектурної неоготики в Європі [1;13].
На противагу літературних творів класицизму, об’єктом художнього пізнання яких була сучасність, готичний роман і
романтизм, який формується в той же період, черпають своє натхнення у культурі епохи Середньовіччя, що не використовувалось в епоху Просвітництва, яка сприймала готику як щось непотрібне, реакційне, застаріле. Сам термін Gothic story,
вперше вжитий Горацієм Уолполом у підзаголовку до «Замку Отранто», швидше, використовувався у значенні «середньовічний». Автор пише в передмові до другого видання: «У цьому творі була зроблена спроба поєднати риси середньовічного і сучасного романів» [8, с. 34].
Крім того, словом gothic, висхідним до племен готів, в епоху Просвітництва називали всю «варварську» середньовічну
культуру, яка прийшла на зміну знищеної «еталонної» класичної античності. Відбулася зміна орієнтирів мистецтва того
періоду пов’язана з більш глобальним процесом. Як зазначає Франциска Фур-тай у вступі до своєї роботи «Ars et Schola.
Теорія образотворчого мистецтва в Середні віки», «на рубежі XVIII-XIX століть, з входженням в європейську цивілізацію
машини, почалася зміна метакультурної парадигми з античної на середньовічну» [14, с. 3].
У другій половині XVIII ст. в Англії сприйняття свого історичного минулого зазнало глобальної зміни. Усвідомлюється естетична цінність культури Середньовіччя, а багато в чому завдяки готичного роману розуміння готики змінюється сприйняття її як варварського мистецтва на символ релігійного містицизму, зв’язку людини з потойбічним світом.
І романтизм, і готичний роман зробили поворот до історичного минулого, що зовсім не властиво літературі епохи Просвітництва. Тільки якщо романтизм в середньовічній літературі і фольклорі цікавили героїчні характери їх дійових осіб, то
готичний роман – містичні легенди, перекази і повір’я, пов’язані з надприродними силами. Обидва напрямки характеризуються створенням яскравих образів і ситуацій, що не укладаються в буденне життя. Тим не менш, романтизм і готичний
роман пішли кожен своїм шляхом, так як їх цікавили різні аспекти людського буття. Таким чином, готичний роман не залишився перехідним явищем до романтизму від літератури епохи Просвітництва. Це особливий жанр, що існує досі [8;13].
На перших порах готичний роман зберігав повчальний характер літератури епохи Просвітництва, проте не з позиції
виключно суспільних моральних цінностей. У ньому з’явився мотив вищого правосуддя і відплати за рахунок втручання
потойбічних сил. Успадкував він і різке протиставлення героїв позитивних негативним. Предмет жанру був настільки
новим для літератури тієї епохи і настільки йшов врозріз з ідеалами епохи Просвіти, що автор першого готичного роману,
Горацій Уолпол, побоявся видати «Замок Отранто» під своїм ім’ям. У передмові до першого видання, він написав: «Пропоноване читачеві твір було знайдено в бібліотеці, належить католицькій родині старовинного походження, на півночі
Англії. Воно було надруковано готичним шрифтом в Неаполі в 1529 році» [2; 8, с. 29].
Автор першого офіційного готичного роману не тільки дав йому назву, але і сформулював його основні жанрові
особливості. У передмові до першого видання, даючи характеристику твору, нібито написаним в середні століття, він
відзначає наявність стародавніх забобонів, чудес, привидів, чаклунських чар, віщих снів і інших надприродних явищ. Ці
елементи стають невід’ємною частиною жанру. Таким чином, він вводить прийом історичної стилізації, характерний для
багатьох творів літератури неоготики. [3; 8, с. 31].

248

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

На формування естетики жанру справило значний вплив «Філософське дослідження про походження наших ідей піднесеного і прекрасного» Едмунда Берка, що вийшло в 1757 р. У даній роботі Берк стверджує: «Все, що яким-небудь
чином влаштовано так, що збуджує ідеї невдоволення і небезпеки, іншими словами, все, що в якійсь мірі є жахливим або
пов’язане з предметами, вселяють жах або подібність жаху, є джерелом піднесеного; тобто викликає саму сильну емоцію,
яку душа здатна відчувати» [3, с. 77]. Наявність надприродного і жахливого, що викликають почуття страху, стає основоположною рисою готичного роману. Говард Лавкрафт у своєму дослідженні «Надприродний жах в літературі» писав:
«Страх – найдавніше і найсильніше з людських почуттів, а самий давній і самий сильний страх – страх невідомого.
Навряд чи хто-небудь з психологів буде це заперечувати, і в якості загальновизнаного факту – це має на всі часи затвердити
справжність і гідність таємничого, страшного оповідання, як літературної форми» [12].
Важливим елементом створення атмосфери страху в неоготичній літературі є місце дії. Найчастіше, особливо в ранніх
готичних романах, це замок. По ходу розвитку жанру також найбільш частим місцем дії стають монастир, собор, кладовище,
невелике поселення, готичний особняк, будинок і навіть квартира. Але це в будь-якому випадку, безумовно, замкнутий простір, так чи інакше виражає собою висновок героя в рамках фатуму, у владі надприродних сил. Саме місце дії характеризується
похмурою, нагнітаючої жах обстановкою: заплутані коридори, таємні ходи, темні підвали, сходи, старовинні предмети, картини, книги, окультна символіка, склепи, розриті могили. Найчастіше це супроводжується дивними звуками, несподіваними
поривами вітру, жахливою грою світлотіні, появою «демонічних» тварин, наприклад, чорного кота, ворона, вовка або кажана.
Готичний роман має особливий хронотоп. Саме він допомагає, враховуючи неоднорідність літературних творів, що відносяться до неоготики, зарахувати той чи інший твір до цього жанру [10;13].
Замкнутість і похмурість місця дії є відображенням і інших пластів простору в готичному романі – сюжетного і психологічного. Іноді герой за сюжетом буквально заточений в місці дії, але завжди знаходиться у владі року, надприродних
сил і часто переслідує його минуле. Рух простору відбувається за рахунок його згортання: від відкритого в замкнутий, з
поступовим підсиленням [2;13].
Цікаво, що герой перебуває в полоні не тільки простору, але й часу. Минуле в готичному романі вливається в даний й
визначає майбутнє. Минуле просочується через всі три пласта простору літературного твору. В першу чергу, через місце
дії. Минуле завжди вливається у теперішнє через простір літературного твору. Наприклад, через сюжетно-психологічний
зміст, якщо фабула пов’язана з якоюсь історією з минулого героя або його сім’ї. Або якщо давні події, які потягли за собою те, що відбувається, не мають прямого відношення до головної діючої особи, але воно було залучено тим або іншим
чином: приїхавши до одного, придбавши предмет «з історією», вступивши в контакт з духом, примарою або древньою
демонічною істотою і т. д. Ця розмитість тимчасового простору поряд з контрастним вторгненням зловісних надприродних сил у звичну реальність персонажів посилює відчуття занурення в лякаючу таємничу ірреальність, яка поглинає все
глибше, як героя так і читача [2;13].
Саме наприкінці XVIII – початку XIX ст. складається так звана класична школа готичного роману. Після згаданої
Клари Рів варто відзначити Софію, яка своїм романом «Притулок, або Повість тих часів», що вийшов у 1785 р., справила
вплив на творчість значущої фігури в розвитку жанру – Анну Радкліф, автора творів «Сицилійський романс», «Лісовий
романс», «Удольфскі таємниці». Такі дослідники готичного роману, як Едіт Біркхед і Девендра Варма, відносять творчість Радкліф до так званої школі напруги і незрозумілою тривоги. Можна сказати, що саме Анна Радкліф вплинула на
розвиток літературного саспенсу [10;13].
У жанрі неоготичної літератури і під її впливом творили великі письменники XIX-XX ст., такі як: Роберт Льюїс Стівенсон, Генрі Джеймс, Джозеф Шерідан Ле Фаню, Уілкі Коллінз, Монтегю Родс Джеймс, Теофіль Готьє, Артур Мэйчен,
Едвард Бульвер-Літтон, Вальтер Скотт, Чарльз Діккенс, Ернст Теодор Амадей Гофман, Джордж Гордон Байрон, Артур
Конан Дойл, Проспер Меріме, Віктор Гюго, Гі де Моппасан, Едгар Аллан По, Оскар Уальд, Амброз Бірс [10;13].
Говорячи про неоготичну літературу XIX ст., важливо відзначити наступну тенденцію її розвитку. Вона спочатку існувала у вигляді роману чи повісті. Тим не менш, саме в XIX ст. з’явилися численні розповіді, що зберігають жанрові та
естетичні особливості готичного роману, стали вкрай популярними. Багато класиків літератури даного періоду пробували
себе в жанрі готичного оповідання. У зв’язку з цим широке поширення в XIX ст. «Готичний роман», «готичний оповідання», а також «готичний кінематограф» є стійкими поняттями по відношенню до розглянутого напрямку в мистецтві та
культурі, хоча, безумовно, мова йде про неоготичні твори [11;13].
Неоготична література, з’явившись на зламі XVIII-XIX ст., отримала швидке поширення і стійко існувала протягом
двох наступних століть, не будучи вільним жанром, але маючи постійну читацьку аудиторію. Посилення неоготичної
тематики в культурі на зламі XIX-XX ст. пов’язано з раннім кінематографом, в якому з’явилися численні екранізації літературних творів неоготики, які здобули таким чином нову популярність [7].
Таким чином, міфологія готичного роману, заснована на давньому фольклорі про надприродне, сопричасній категорії
жахливого, через кінематограф увійшла в сучасну культуру і стала її невід’ємною частиною. У зв’язку з цим можна говорити про стійке існування такого явища в культурі, як неоготика, протягом двох століть і донині.
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МІЖ ФІЛОЛОГІЄЮ І ФІЛОСОФІЄЮ: РЕЦЕПЦІЯ КНИГИ Ф.НІЦШЕ
«НАРОДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ З ДУХУ МУЗИКИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ КУЛЬТУРАХ
У статті проаналізовано найяскравіші відгуки на книгу Ф.Ніцше в російській та українській культурах першої
третини ХХ і поч. ХХІ ст. До уваги було взято релігійну філософію В.Соловйова; опрацювання ніцшеанської ідеї
світу як естетичного феномену В.Івановим; виявлено радянський лексикон в інтерпретації О.Лосєва; замовчування
постаті Ф.Ніцше у книзі Т.Зелінського. В українській культурі ідеї Ф.Ніцше осмислювали переважно у контексті
літературного процесу, як тло для українського раннього модернізму. У статті згадано різні позиції І.Франка, Лесі
Українки, О.Кобилянської. Критики часопису «Українська хата» популяризували ідеї Ф.Ніцше з метою творення
модерного типу індивіда і модерної нації. У цьому аспекті дві культури різко розходяться. Н.Зборовська уперше в
українській культурі здійснила критичний підхід до творчості Ф.Ніцше, застосувавши психоаналіз.
Ключові слова: модернізм, рецепція, стиль, аполлонівське начало, діонісійське начало, філософія, критичний дискурс.
BETWEEN philology and philosophy: the brightest reviews of the book The Birth of
Tragedy by F. Nietzsche in Russian and Ukrainian cultures
The presented article is devoted to the analysis of the brightest reviews of the book The Birth of Tragedy by F. Nietzsche
in Russian and Ukrainian cultures in the first third of the 20th century and at the beginning of the 21st century. The author has
taken into account the religious philosophy of V. Solovyov and V. Ivanov’s processing of the Nitzschean idea of the world as
an aesthetic phenomenon, identified Soviet vocabulary in the interpretation by O. Losiev as well as omission of the figure of
F. Nietzsche in the book by T. Zelinskiy. In Ukrainian culture, the ideas of F. Nietzsche were comprehended in the context of
the literary process, as the background for early Ukrainian modernism. The article includes various views of I. Franko, Lesia
Ukrainka, O. Kobylianska. The critics of the journal Ukrainska Khata (Ukrainian House) were popularizing F. Nietzsche’s
ideas with the view to creating a modern type of an individual and a modern nation. From this standpoint, the two cultures
differ dramatically. N. Zborovska was the first to critically approach F. Nietzsche by applying psychoanalysis.
Keywords: modernism, reception, style, the Apollonian, the Dionysian, philosophy, critical discourse.
между филологией и философией: рецепция книги ницше «рождение трагедии из
духа музыки» в украинской и русской культуре
В статье проанализированы самые яркие отзывы на книгу Ф.Ницше в российской и украинской культурах первой
трети ХХ в. и нач. ХХІв. Внимание обращено на религиозную философию В.Соловьева; интерпретацию ницшеанской
идеи мира как эстетического феномена В.Ивановым; замолчивание личности Ф.Ницше в книге Ф.Зелинского. В украинской культуре идеи Ф.Ницше осмыслялись преимущественно в контексте литературного процесса, как фон для
украинского раннего модернизма. В статье освещены разные позиции И.Франко, Леси Украинки, О.Кобылянской.
Критики журнала «Українська хата» (Украинская изба) популяризировали идеи Ф.Ницше с целью создания модерного типа индивида и модерной нации. В этом аспекте две культуры резко поляризируют. Н.Зборовская впервые в
украинской культуре продемонстрировала критический подход к творчеству Ф.Ницше, применяя психоанализ.
Ключевые слова: модернизм, рецепция, стиль, аполлоновское начало, дионисийское начало, философия, критический дискурс.

Об’єктами дослідження у цій статті вибрано найбільш вагомі в інтелектуальному плані реакції на книгу «Народження
трагедії…» (1872) Ф.Ніцше (1844-1900) в українській та російській культурах першої третини ХХ та поч. ХХІ ст. Предметом наукового зацікавлення є фокус бачення раннього ніцшеанського тексту, специфіку котрого можна прирівняти
із постмодерним текстом. Мета нашої праці – увиразнити специфіку національних інтерпретацій твору Ф. Ніцше. Для
досягнення мети необхідно виконати наступні основні завдання: 1) опрацювати першоджерело мовою оригіналу і в українському та російському перекладах; 2) звернути увагу на фокуси бачення книги «Народження трагедії…»; 3) порівняти
українську та російську інтерпретації. До об’єкту дослідження застосований міждисциплінарний підхід (філософія, філологія, історія); гносеологічна настанова на розуміння комунікації в людському бутті (Г. Г. Ґадамер, П. Рікер); порівняльний метод. Новизна дослідження полягає у зіставленні позицій, за якими стоять різні національні стереотипи мислення.
У російській культурі творчість Ф. Ніцше (1844–1900) зіткнулася із доктриною В.Соловйова (1853-1900), так само
філософа і поета, котрий ілюстрував власні ідеї та переконання символістськими образами. Обоє мислителів стояли на
глибокій релігійній основі, але це аж ніяк не об’єднувало їх. На прикладі Ф.Ніцше та В.Соловйова можна побачити усю
складність конфесійних проблем у християнстві.
У той час, коли Ф. Ніцше вже прийняв захоплення книгою «Народження трагедії…» від Р. Вагнера (1813–1883) й найближчих друзів, мовчання свого університетського учителя Ф. В. Річля (1806-1876) і розгромну критику У. фон Віламовіцом-Мьоллєндорфом (1848–1931) літературної частини своєї книги, та все ще продовжував очікувати на реакцію читачів,
– В.Соловйов захищав магістерську дисертацію «Криза західної філософії» (1874). Він критикував позитивізм О. Конта
(1798–1857), недоліки раціоналістичного та емпіричного мислення; натомість із натхненням говорив про цілісне знання,
всеєдність універсуму. Здається, позиції німецького і російського мислителів співпадають. Однак, молоде покоління росіян (В. Соловйов відразу здобув популярність серед студентів) по суті утверджувало ту саму ідею вищості російської
культури над західноєвропейською, але в інших формах, ніж це колись робили і слов’янофіли, і західники. Суттєвих змін
у позиціях російських інтелектуалів першої та другої половини ХІХ ст. не було. Ф. Ніцше стає філософом західноєвропейського модернізму саме тому, що робить тотальний переворот. І не тільки у заперечуванні, як у демонстрації іншого
стилю письма. В. Соловйов буде критикувати винятково антихристиянство Ф.Ніцше, без аналізу специфіки його письма.
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Російські поети-символісти роздвоювалися між власним і чужим філософами. Тема світової скорботи, треба визнати,
більше резонувала із ніцшеанськими ідеями, аніж соловйовськими. Недаремно Вяч. Іванов (1866–1949) у книзі «Еллінська релігія страждаючого бога» (1917) спирався саме на книгу «Народження трагедії…» як на синтез філософії, музики
і літератури, котрим і можна виразити глибинний песимізм давніх греків, екстраполювати його на настрої російського
суспільства. Йому як досліднику і поету імпонував підхід, що розширював поле мислення, фактично руйнував усякі межі
в гуманітарній думці. Критичний закид робив для академічної проформи, але не по суті. «…Это изумительное по силе
прозрений исследование можно было бы прежде всего упрекнуть, – писав Вяч.Іванов, – в недостаточности углубления
в сущность дионисийского начала как начала религиозного и культового содержания трагедии; вообще – в односторонности чисто эстетического изьяснения дионисийских явлений. Но именно благодаря отвлеченному эстетизму их истолкования мы поняли их психологически, поняли, что это – явления вневременные, необходимые и снова возможные» [5,
с. 316] Як бачимо, Вяч. Іванов через пів сторіччя підсилює сподівання Ф. Ніцше на повернення європейської культури до
стану діонісійсько-аполлонівської гармонії; підсилює тоді, коли модерністи уже збагнули утопічність уявлень професора
класичної філології Базельського університету, побачили завершення його трагічної історії життя.
Оскільки від книги «Еллінська релігія страждаючого бога» збереглися лише фрагменти, то нічого не можемо сказати
про аналіз літературної частини цього твору. Вяч.Іванов, однак, позитивно згадує Еврипіда (аполлонівський культ у трагедії «Іпполіт»), критикованого Ф. Ніцше за введення сухої раціоналістичної схеми на місце колишньої есхілівської гармонії
аполлонівського та діонісійського начал, що і призвело, на його думку, до занепаду давньогрецької трагедії й в цілому
викривило шлях західноєвропейської культури. Бачимо непослідовність Вяч. Іванова, котрий хоча й хвалить Ф. Ніцше,
але не може дотримуватися його концепції.
Якщо вийти за коло літераторів, на котрих, за загальною думкою Б.Рассела [12, с. 638], зміг і вплинути Ф.Ніцше, то
серед учених знайдемо подібне ставлення. У книзі «Давньогрецька релігія» (1918) російський філолог та історик античності Т. Зелінський високо оцінюючи досягнення Е. Роде (1845–1898), близького приятеля Ф. Ніцше, від якого автор
«Народження трагедії…» почерпнув враження діонісійського культу; а також досягнення У. фон Віламовіц-Мьоллєндорфа, першого критичного рецензента книги Ф. Ніцше, – жодним словом не згадує засновника філософії модернізму. Більше
того, учений був переконаний, що досягнення Е. Роде та Віламовіца у «свідомість інтелігенції ще не проникло» [3, с. 7].
О. Лосєв (1893–1988) у час політичної зміни Російської імперії, коли більшовицька ідеологія переслідувала інакодумство, виражає захоплення Ф.Ніцше як дослідником античності. Не можна не побачити слідів радянського мислення у наступному фрагменті, взятого із «Нарисів античного символізму і міфології» (1928–1930): «Концепция Ницше не умерла, а,
наоборот, превратилась в прочно обоснованную научную теорию; и только из-за упорства многие филологи продолжают
игнорировать великое дело Ницше и Роде» [7, с. 27]. Можна припустити, що О. Лосєв читав «Історію давньогрецької релігії» Т.Зелінського і натякає саме на нього, як на ігноранта «великої справи» Ф. Ніцше. О. Лосєв хоче швидше захистити
автора «Народження трагедії…», аніж поставити запитання, чому його ігнорують.
Розглянемо захоплення О.Лосєва ніцшеанським текстом ближче. Передусім він звертає увагу на стиль Ф.Ніцше, називаючи його імпресіоністичним. Назву очевидно треба розуміти естетично: синтаксичні конструкції у книзі навіюють враження, подібно музиці. Текст, котрий чинить художній вплив, отже, і визначають у стилі художників. Обширно цитуючи
книгу задля відчуття імпресіонізму О.Лосєв на цьому і зупиняється – стиль аналізувати він не буде. Російський філософ
не бачив єдності між формою вислову і змістом. Якщо аполлонівське та діонісійське начала для нього не були відкриттям
(вказує на неоплатоніка Прокла з V ст. як першовідкривача діалектичного погляду на античну культуру), то взаємодії цих
начал О.Лосєв приділяє постійну увагу. І які терміни використовує? Боротьба, конфлікт, синтез, зрощування. А звідси робить висновок: «В концепции Ницше слишком сильно бьется западная романтическая душа. Тут слишком много нервов,
энергии, «воли»; слишком много блужданий, исканий. Безысходной тоски, напряжения и неопределенности. Античность
спокойнее, беспорывнее, сосредоточеннее, определеннее, телеснее, ограниченнее. Здесь больше дневного освещения,
больше солнца, в конце концов больше здоровья, чем в учении Ницше» [7, с. 37].
Оспорювати твердження О. Лосєва про романтичний наліт на книзі Ф.Ніцше безпідставно. Вплив і філософії романтизму, і мистецтва романтизму очевидний. Але якби О.Лосєв замість – боротьби і взаємопоглинання – користувався термінологією не радянської епохи, то і висновок був би глибшим. О.Лосєв нічого не пише про критику «сократизму» у книзі
«Народження трагедії…». Єдиний раз згадує ім’я Сократа, і жодного разу – ім’я Еврипіда. Більше того, через десяток
сторінок критикує базову трагедію – «Прометей закутий» Есхіла, котрою Ф.Ніцше ілюструє діонісійське начало.
У чому проявився прямий вплив Ф. Ніцше на О. Лосєва, так це на його міркуваннях про арістотелівську поетику
трагічного міфу. Розглядаючи його внутрішні особливості О. Лосєв спирається не тільки на «Поетику» Арістотеля, але
й на його «Метафізику». Звідси виводить перший із п’яти головних моментів трагедії: «…необходимо преступление» [7,
с. 734]. Ф. Ніцше уже в першій книзі вказав, що йде в напрямку імморалізму. І цей новий етичний (чи неетичний) постулат
спрацював у інтерпретації О. Лосєва.
Які попередні висновки можна зробити? В російській культурі кінця ХІХ і першої третини ХХ ст. реакція на ранній
твір Ф. Ніцше була швидше мистецькою, задля творчого натхнення, а не науковою. Навіть у випадку О.Лосєва підхід до
книги «Народження трагедії…» естетичний, як продовження ейфорії читача.
Входження Ф. Ніцше в українську культуру пов’язане передусім з іменами І. Франка (1856–1916), Лесі Українки
(1871–1913) і власне критичним дискурсом, у якому про Ф. Ніцше згадували принагідно.
Леся Українка, працюючи над статтею «Заметки о новейшей польськой литературе» (1901 р.) для російського читача,
поставила Ф.Ніцше в контекст польської лірики кінця ХІХ ст., у котрій, на її думку, переважали песимістичні настрої: «демонизм Байрона, стремящийся к нирване, пантеизм Шелли, холодный космический пессимизм Леконт де Лиля и [Жозе]Мария Эредиа, сатанизм Бодлера, сверхчеловеческая презрительность Ницше, тоска пресыщенья и набожность отчаянья
Верлена, нравственный нигилизм Рембо…»[13, с. 112–113]. Якщо відносно Ш.Бодлера та інших поетів ще можна посперечатися, то оцінка Ф.Ніцше, на наш погляд, не є упередженою. Антидемократизм філософа модернізму проявився
достатньо виразно уже в його першій книзі. Без опозиції аристократ-чернь він не міг обійтися ні в описі аполлонівського,
ні діонісійського начал. Ф.Ніцше вважав, що аристократ – це той кращий тип, який з’являється на вершині «золотого
віку» давньогрецької культури. І відповідно, коли з Еврипідом починається занепад, у культурі домінує «міщанська посередність» (die bürgerliche Mittelmässigkeit). Можна без сумніву твердити, що критику міщанства Ф.Ніцше Леся Українка
приймала, але зневагу інших соціальних груп вона не підтримала з огляду на свою політичну заангажованість.
Через декілька років І.Франко, реагуючи на маніфест українських модерністів (стаття в газеті «Діло» за 6 грудня 1907 р.), не
погодився із їх лідером О.Луцьким щодо кризи, яку спричинила поява «Заратустри» Ф. Ніцше. Аргументом у дискусії «гу-
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манітарна криза» на боці молодомузівців є, наприклад, неприйняття розвитку психології, зокрема, психоаналізу З. Фройда. Австрійський психіатр не слабше від автора «Народження трагедії…» здійснив переворот консервативних поглядів.
Справді, «ідоли падали» в традиційних поглядах на сім’ю, дитину, жінку, освіту, зайнятість працею, гнучкість мислення,
природу індивідуума. Тому наявність кризи треба визнати. Але в узагальненні проблеми Ф. Ніцше як особистості, котра
боролася «з границями можливості і з нерозв’язаними загадками власної душі. Ніцше справді пережив таку кризу і вона
ввігнала його в божевілля» [14, с. 412], – І. Франко був правим. Докладніший аналіз його творів у рецензії «Маніфест Молодої Музи» не передбачався, а спеціально вибрати автора «Заратустри» об’єктом дослідження І.Франко не бачив сенсу.
Т. Гундорова у зв’язку із письменницею О. Кобилянською (1863–1942) відкриває українське ніцшеанство на рівні
творчості і стилю життя. Леся Українка в одному із листів до О. Кобилянської, «зауважуючи, що її не приваблює Ніцшева
«біла бестія», із симпатією говорила про свого друга-«ніцшеанця» Сергія Мержинського. Загалом, нові товариські стосунки чоловіків і жінок складалися на початку ХХ ст. не без впливу німецького філософа-артиста» [2, с. 230].
У творчості О. Кобилянської знаходимо відгук головних ніцшеанських ідей: духовного аристократизму, «вищої людини», «нової жінки». Передусім вони належать книзі «Так казав Заратустра». Що ж до першого твору Ф. Ніцше, то
Т. Гундорова помітила його вплив на новелу О. Кобилянської «Природа», у якій відбувається «перетворення естетичного
споглядання на діонісійське дійство, з якого, зрештою, народжується аполлонівська формотворчість. Це своєрідна варіація Ніцшевого «народження трагедії з духу музики», лишень у Кобилянської смисл трагедії інший, оскільки йдеться про
народження «нової жінки», що є результатом (пере)творення «природи» й «культури» в моменті екстатично-оргіястичного злиття статей» [2, с. 37].
Отже, у попередніх висновках можна констатувати, що рецепція творчості Ф.Ніцше в українській культурі наприкінці
ХІХ та ХХ ст. зводиться до утвердження чи реабілітації феномену українського раннього модернізму. Тобто про Ф. Ніцше
передусім говорили у зв’язку з певними постатями літературного процесу.
М. Євшан (1889–1919) був одним із найактивніших молодих критиків, хто зв’язував ніцшеанські ідеї з українською
культурою [Див. 15]. «Українські адепти модерності усвідомлювали, що за тодішніх умов посилення процесів культурної
інтеграції впливів не уникнути, однак намагалися відрізняти впливи за їхньою якістю та походженням» [6, 91]. Творчість
Ф. Ніцше займала безумовну позицію. Критики підштовхували ніцшеанські ідеї виконувати функцію творення індивідуума і нації. Через сторіччя над цими зусиллями М.Євшана та інших учасників дискурсу українського раннього модернізму
розмірковували С. Павличко [Див.16], Г. Корбич [Див.6], С. Яковенко [Див. 16]. Постать Ф. Ніцше в тій чи іншій мірі була
ними висвітлена як тло епохи.
Літературознавчі монографії В. Агеєвої [Див.17], Т. Гундорової [Див. 2], Я. Поліщука [Див.11] розглядали творчість
Лесі Українки, О. Кобилянської у контексті ідей Ф.Ніцше. Визначаючи окремо стратегічну мету книги «Народження
трагедії…» Я. Поліщук вказує на критику моделі європейської культури, що «базувалася на визнанні аполлонівського,
тобто односторонньо-інтелектуального, самоспоглядального начал» [11, с. 86]. Учений протиставляє діонісійське й аполлонівське начала на користь першому. Що означає односторонність, – не пояснює. На нашу думку, Я. Поліщук ототожнює
аполлонівське начало із «сократизмом», «раціоналістичною схемою» Еврипіда, якого, за висловом Ф. Ніцше, «покинули
і Аполлон, і Діоніс». Саме «теоретична людина» Сократа, котра все упорядковує, чим і породжує нігілізм, – об’єкт критики німецького мислителя. Ось тут проявляються найбільш проблемні аспекти книги «Народження трагедії…», котрі
потребують дискусії. Зокрема, арійська ідея, протиставлення аріїв – семітам і вихід на імморалізм у цьому контексті. Діонісійське начало – це комплекс ідей, деякі з них переросли в ідеологію.
Критичне ставлення І.Франка до Ф. Ніцше та його українських адептів (коло Молодої Музи і «Української хати») у
посттоталітарному періоді ще сприймалося як недоречність позитивізму, а не як необхідність дискусії, сумніву, перевірки
«матеріалу античної спадщини» і способів його інтерпретації Ф. Ніцше, змісту аполлонівського та дінісійського начал в
усьому охопленні їх елементів.
У праці Н. Зборовської «Код української літератури» (2006) уперше після І.Франка прозвучала критика в адрес
Ф. Ніцше. Яким був відгук на зміну ставлення до постаті, з якою українські інтелектуали пов’язували сподівання європоцентричні, націотворчі, естетичні? Відгук й надалі не виходить поза контекст підтвердження українського раннього
модернізму. Зокрема, Л. Демська-Будзуляк у монографії «Драма свободи в модернізмі…» (2009) у підрозділі «Модерна
критика Ф. Ніцше» [Див. 18], зосереджуючись на критиці християнства, зводить її до ідеї героя-індивідуаліста; натомість
думка Н. Зборовської про «дитячий психоз» «маленького пастора» так і залишається на маргінесі підрозділу.
У чому полягає критичний погляд Н. Зборовської на спадщину Ф. Ніцше? Дослідниця бачить його в історичній
ситуації занепадання Австро-Угорської та Російської імперій, мистецькій епосі Fin de Siècle, на основі чого розкриває
«імперський дискурс» німецького мислителя як символічне боговбивство, наслідок «усвідомленої провини». Звідси «філософію життя» Ф. Ніцше вона розуміє як його психологічну компенсацію. Приховані інтенції «філософії життя» – це
завойовницький потяг («садомазохістська ерогенність»), «імперське бажання» розширювати і збільшувати. «На основі
культивованої ерогенності Ніцше чітко розмежував чоловічу і жіночу волю до влади через чоловічий інстинкт як спрямований садистськи, а жіночий – як мазохістськи» [4, с. 187].
На нашу думку, такий висновок стосується швидше проблеми рецепції ідей Ф. Ніцше. «Народження трагедії…» належить прямо протилежній історичній ситуації – становленню Німецької імперії Бісмарка; іншій мистецькій епосі – натуралізму Е. Золя, поетичних експериментів А. Рембо та П. Верлена, імпресіонізму К. Моне, реалізму Г. Флобера, І. Тургенєва,
Ф. Достоєвського, «нової драми» Г. Ібсена, – одним словом, естетичного новаторства. Життєвий оптимізм Ф. Ніцше, на
противагу песимізму А. Шопенгауера, – це резонанс переможної франко-пруської війни, котру 23-річний студент пройшов на грані життя і смерті. Без перебільшення Ф. Ніцше міг відчути себе вдруге народженим, як Діоніс, і бути вдячним
долі за життя і країну, перед якою відкривалися величні перспективи. Як «імперський суб’єкт» він побачив необхідність у
«злочині, почутті провини і стражданні». І оскільки невдовзі стає професором класичної філології, то знаходить в античній
трагедії найбільш відповідний цим намірам образ Прометея, створений драматургом-воїном на початку Афінської імперії,
тобто у психологічно адекватний час. Однак, між суспільною настановою Есхіла і Ф.Ніцше була суттєва відмінність.
Не так давно київський філософ Т. Лютий опублікував статтю [Див. 8], у назві якої, окрім контекстів і впливів, заявлено дослідження ідей Ф. Ніцше у книзі «Народження трагедії…». Арійської ідеї, скажемо наперед, не згадано. Автор
статті зіштовхнувся, на наш погляд, зі складністю аналізу літературної частини книги. Загалом серед ніцшезнавців існує
переконання, що оскільки «Народження трагедії…» написана в галузі філософії культури, то її літературний фактаж не
обов’язково уточнювати; важливішим є артикулювати тенденції культури. У статті Т. Лютий не звертає уваги на полеміку
філологів, що розгорнулася навколо книги у 1873 р. А літературознавчі поправки Віламовіца не застаріли [Див. 1].
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У висновку потрібно зазначити, що сегрегація філософії від літератури у вивченні книги Ф. Ніцше «Народження трагедії…» не може бути плідною. Її автор не вважав себе ні філологом, ні філософом. Дослідника-гуманітарія така заявка
насторожить. Чи не йдеться у такому разі про маніпулятивні стратегії, якщо вплив Ф.Ніцше був значним? І якщо кожен
ніцшезнавець говорить про оригінальність стилю, але констатує відсутність оригінальних ідей, то чи не маємо справу із
грою мови, власне політикою у найширшому розумінні? У цьому напрямку перспектива наступних досліджень.
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Внутрішні міжкультурні комунікації у творчості Джеймса Фенімора Купера
Стаття актуалізує сучасну проблематику теоретичного та історико-літературного осягнення феномена внутрішніх міжкультурних комунікацій північноамериканського романтизму з національною популярною культурою.
Розглянуті особливості стратегії мистецького відсторонення від демократичних соціально-політичних реалій та
дискурсивних практик популярної літератури у творчості Джеймса Фенімора Купера.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, дискурсивний аналіз, історія північноамериканського романтизму, Купер.

internal cross-cultural communication in the works of James Fenimore Cooper

The article actualizes modern problematics of theoretical and literary-historical comprehension of the phenomenon of
internal cross-cultural communication of North-American Romanticism and the national popular culture. The features of the
strategy of artistic exclusion from the democratic socio- political realities and discursive practices of popular literature in the
works of James Fenimore Cooper have been reviewed and analyzed.
Key words: intercultural communication, discursive analysis, history of North-American Romanticism, Cooper.
внутренние межкультурные коммуникации в творчестве Джеймса Фенимора Купера
Статья актуализирует современную проблематику теоретического и историко-литературного осмысления
феномена внутренних межкультурных коммуникаций североамериканского романтизма с национальной популярной
культурой. Рассмотрены особенности стратегии художественного отстранения от демократических социальнополитических реалий и дискурсивных практик популярной литературы в творчестве Джеймса Фенимора Купера.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, дискурсивный анализ, история североамериканского романтизма, Купер.

Постановка наукової проблеми та її значення. Міжкультурна комунікація як особливий різновид комунікативних
практик припускає спілкування між носіями різних мов і культур. Втім, як зазначає один з провідних теоретиків Нової
Американістики, професор Джон Карлос Роув, сучасні дослідники повинні «зосередитися на пошуках спільних «контактних зон» між гетерогенними маніфестаціями єдиної національної культури» [5, с. 28]. На переконання авторитетного
науковця, цей по суті компаративний підхід до вивчення літератури Сполучених Штатів доби романтизму дозволить
віднайти принципово нові теоретичні моделі інтерпретації результатів дискурсивної взаємодії у внутрішніх контактних
зонах національного красного письменства.
Сучасне усвідомлення внутрішньої міжкультурної комунікації у статусі конститутивного фактора культурального
розвою розпросторює нові обрії північноамериканської літературної історії. Виникає можливість розуміння багатоаспек© М. М. Калініченко, 2016
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тного мистецького діалогу-суперечки, що відбувався у межах спільного мовного і етнічного простору та зумовлювався
контактуванням з національним культуральним «Іншим» – популярною демократичною культурою. Виразним проявом
внутрішньої міжкультурної комунікації із цим «своїм» «Іншим» постає творчість провідника північноамериканського
романтизму Джеймса Фенімора Купера (1789-1851), вкрай недостатньо поцінована у цьому сенсі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дотеперішні уявлення про історію, теоретичні засади студіювання літератури північноамериканського романтизму потребують істотних змін. Упродовж багатьох десятиріч головні сюжети
наукових студій зосереджувалися довкола проблеми «високої» художньо-естетичної сутності цього національного варіанту романтичного мистецтва слова. Значну частину минуло сторіччя домінувала концепція «Американського Ренесансу»
Ф. О. Матіссена (1941), невитравну інерційну залежність від якої знаходимо у немалому шерегу досліджень минулого сторіччя. Ставши послідовним втіленням парадигмальних настанов модерністського естетичного проекту, концепція «Американського Ренесансу» застосувала до північноамериканського літературного процесу першої половини XIX сторіччя
аналітичну рамку, випробувану в іншому – європейському просторі. Національно-історичні варіанти мистецтва слова, що
існували пообіч Атлантики, потрактовано загалом як цілком сумірні. Виняткову значущість у здійсненні цієї дуплікації
має відсутність щонайменших згадок про тогочасну популярну літературу Сполучених Штатів.
Зусиллями нової генерації американістів (Девід Рейнольдс, Рассел Дж. Рейзінг, Майкл Т. Гілмор, Ірвінг Хов, Доналд Піз Філіп Фішер та ін.) акумульовано значні історико-літературні матеріали, які засвідчують: твори Р. Емерсона,
Г. Торо, Н. Готорна, Е. По, Г. Мелвілла, В. Вітмена, Е. Дікенсон, які у минулому сторіччі зажили репутації «високої»
національної класики, виникли не всупереч існуванню популярної літератури, а завдяки її присутності у культуральному
континуумі країни. Втім, у цьому переліку канонічних репрезентантів американського романтизму, чия творчість була
нерозривно пов’язана із популярною демократичною культурою, ім’я Купера зазвичай не згадується. Уславлений американський літератор, який здобув широке визнання завдяки «приголомшливо популярним пригодницьким романам»
[6, c. 96], Купер все одно визнається надто «аристократичним» і проєвропейським автором для того, щоб припустити саму
можливість існування вартих уваги творчих асоціацій письменника із будь-якими формами «ницого» масового мистецтва.
За традицією багато написано про те, що Купер, розпочав літературну кар’єру зі своєрідного творчого парі, яке він
уклав із власною дружиною. Прочитавши один з романів Джейн Остін, митець заприсягнувся, що зможе швидко опанувати стилістичні засоби і риторичні прийоми «благородного» британського письменства і написати художній твір, який
не поступатиметься найкращим заокеанським зразкам. Біографи полюбляють згадувати про те, що письменник тривалий
час мешкав на чужині, і, повернувшись до Сполучених Штатів, був шокований тими радикальними перетвореннями, які
відбулися внаслідок утвердження принципів вульгарної «популярної» демократії в політиці, суспільстві й культурі його
батьківщини. Побачивши «дикунську» демократичну Америку 1830-х років на власні очі, письменник проголосив, що
його нації конче необхідно терміново повернутися до «шляхетного республіканізму» європейського штибу, адже незабаром в країні не залишиться жодного «справжнього джентльмена». Радикальні соціокультурні трансформації, спричинені
новочасним демократичним державотворенням, здавалися Куперу чужими і загрозливим. Як наслідок, творча біографія
письменника, зазвичай, розглядається в абсолютній ізоляції від стихії національної популярної культури першої половини XIX сторіччя. Втім, з огляду на складну діалогічну природу внутрішніх міжкультурних комунікацій, маніфестоване у
творах Купера негативне ставлення до бурхливих сил «популярного» демократизму потребує суттєвих роз’яснень.
Мета статті зумовлена актуальною необхідністю корекції наукових уявлень про літературну спадщину Купера в контексті вивчення внутрішніх міжкультурних зв’язків північноамериканського романтизму. Завдання статті передбачає
аналітичну інтерпретацію найпомітніших особливостей творчості Купера, релевантних національним умовам та історичним обставинам соціально-політичного, культурального буття демократичної батьківщини письменника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Немалій частині фундаторів північноамериканського романтизму, паростки якого почали відчутно підводитися із початком XIX сторіччя, було притаманне цілком свідоме і послідовно негативне ставлення до популярної демократичне культури. Змушені існувати в цьому вкрай специфічному національному культуральному просторі, вони сторонилися дискурсивних практик «ницої» популярної літератури, яку сприймали як втілення
деструктивних тенденцій американського життя – неприпустимого потурання смакам і забаганкам демократичної юрби.
У власних творах вони пропагували й обстоювали виключно позитивні моральні й естетичні цінності. Проблема невирішувальних соціально-політичних, економічних і культуральних протиріч американського буття також була для них украй
болючою. Не помічати або заперечувати їх присутності у суспільних і духових реаліях, у повсякденності існування кожного громадянина і країни в цілому було неможливо. Втім, не виникало й розуміння перспективи трансформації протиріч
сьогодення на цілісну систему майбутнього існування держави і людини. Відповідно й масова література видавалася явищем, котре аж ніяк не засвідчувало необхідності своєї конструктивної присутності у духовому континуумі країни. Відсутність творчих контактів з нею була проявом послідовної естетичної позиції перших північноамериканських романтиків.
Видатним оборонцем моральних і естетичних цінностей у національному красному письменстві був Купер. Іще 1821
року, на початку своєї письменницької кар’єри, він стверджував: «Хороший роман потужно звертається до нашої моральної природи і свідомості». На його думку, справжньому письменнику необхідно дуже уважно слідкувати за «розподілом
добра і зла на сторінках своїх книг, аби співвідношення між ними відповідало Божим законам і людським моральним
переконанням» [4, с. 51].
Одначе, зберегти вірність цьому принципові виявилося вкрай непросто. Художній світ Купера відтворює справжні,
жорстокі, безжальні обставини американського буття. Тут пересічна людина постає не менш дикою і нестримною, байдужою до будь-яких усталених суспільних норм і моральних принципів, ніж природа, котру вона підкорює. Бурхливе і
небезпечне прикордонне життя Фронтиру, безжальна конкуренція між першопрохідцями, нестримний егоїзм, зажерливість і підступність, нескінченні криваві сутички з індіанцями, морські баталії, піратські рейди, небезпечні експедиції до
нерозвіданих територій – на такому екзистенціальному тлі Куперу випало слідкувати за «розподілом добра і зла». Повне й
позбавлене внутрішніх контроверз вирішення цього завдання видавалося, з огляду на специфічність об’єкту зображення,
просто неможливим. Недарма у більшості романів Купера присутні складні моральні колізії та контроверзи. Ніби цілком
ясне, прозоре моральне бачення автора суттєво ускладнюється, коли він намагається відтворювати складність характеру
і поведінки своїх персонажів. Шляхетний суддя Темпл у романі «The Pioneers» розривається між розсудом s пристрастю,
між покликом серця і юридичними законами. Безчесні, переконані злочинці Гаррі Вайлдер (роман «Red Rover»), Том
Тіллер (роман «The Water-Witch») або капітан Спайк (роман «Jack Tier») спроможні демонструвати несподіване самозречення – героїчно ставати на захист добра і справедливості. Та найбільш показовою у цьому сенсі є, безумовно, уславлена
пенталогія про Шкіряну Панчоху.
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Навіть побіжний огляд еволюції головного героя п’ятикнижжя надає можливість зрозуміти, яка пронизлива, тужлива
чутливість була притаманна суспільному, художньому баченню Купера, як боліло йому складне плетиво руйнівних суперечливостей американського буття.
У перших двох романах «The Pioneers» (1823) та «The Last of the Mohicans» (1826) він був щиро захоплений завданням відтворення обставин просування переселенців з Європи на західні території країни, на яких урядували племена
індіанських тубільців. Головний герой Натті Бумпо, на прізвисько Шкіряна Панчоха – уславлений мисливець, сміливий
розвідник нових територій, постав ходячим втіленням улюбленої авторської «шотландської філософії здорового глузду»
(Scottish Common Sense Philosophy). У своєму непростому житті та у стосунках з людьми він невимушено, без жодних
зусиль розрізняє добро і зло.
1827 року з’явилася нова частина пенталогії – роман «The Prairie», котра закінчується смертю головного героя. Згодом
було створено романи «The Pathfinder» (1840) і «The Deerslayer» (1841). У відповідності до внутрішньої хронології пенталогії
вони стали розповіддю про молодість Шкіряної Панчохи. Купер не забув про його високі моральні переконання. У романі
«The Pathfinder» читаємо: «кожен, хто сумнівається у здатності людини розрізняти добро і зло без будь-яких сторонніх порад, буде вражений характером цього дивовижного мешканця фронтиру» [3, с. 184]. У зображенні молодого Бумпо творчо
передбачено і сконцентровано архетипні риси майбутнього героя класичного вестерну: він постає суспільним парією, але
намагається зберегти зв’язки хоча б з частиною соціуму, важливою для нього з особистісних міркувань – він демократ та,
водночас, індивідуаліст-самітник, спроможний гостро відчувати соціальну несправедливість і рішуче виступати проти неї.
Однак роман «The Prairie» (створений у час, коли творчість Купера сягнула зрілості) сконцентрував і думки, котрі
спонукали митця до більш широких і складних узагальнень. Шкіряна Панчоха виглядає тут двоїстим, амбівалентним.
Він водночас герой і жертва. Усе своє життя йому довелося долати труднощі й небезпеки, щоби відкривати нові землі.
Слідом за ним незмінно просувалися фермери, фабриканти, банкіри та інші служники жорстокої, безжальної цивілізації,
співіснувати з котрою Бумпо був неспроможний. Він знов і знов обирав нескінченні мандри, аби померти подалі від його
улюблених лісів, посеред голої неозорої прерії, що протягнулася до Скелястих Гір. Двоїстим постає він також у своєму
сприйнятті природи. Густі ліси, чисті річки і озера – найдорожче, найважливіше для нього. Але відкриваючи шляхи цивілізації, він завжди приводив за собою сили, спрямовані на знищення природи. Залишаючись справжнім другом багатьох
індіанців, Бумпо ніс загибель цьому народові.
Бунтівної складової, схильності до протесту Купер своєму героєві не надав. Він залишався однозначно доброчинним,
зберіг інтуїтивне розуміння моральності. Натті є своєрідним центром у художньому світі, в якому пригоди, злочини і
негаразди розглядаються як випробовування праведної сили героя, котрий уподібнюється секуляризованому святому,
носієві християнського терпіння і милосердя. Недарма Марк Твен згодом безжально брав на кпини романи Купера, знаходячи у них надмірну скутість і гіпертрофовану романтичність. Однак зауважимо: великий гуморист не взяв до уваги,
що відсторонення від мотивів протесту було свідомо обраним засобом захисту митця та його творів від руйнівних сил у
популярній літературі.
Купер ставився до них із болючою чуттєвістю і вважав передвістям морального хаосу і лінгвістичного безладу, котрі
чекали на його країну у найближчому майбутньому. Він пережив справжній шок, повернувшись до Америки у 1833-му
році, після семирічного перебування у Європі. Його тривожні почуття відобразилися у творі «Home as Found» (1838).
Головний герой зауважує, що «у його країні відбулося чимало змін <…> у ній запанувало свавільство, беззаконні та безпринципні люди вже не бояться виступати з нахабними й безсоромними промовами, якщо вбачають у цьому якусь вигоду
для себе» [1, c. 84].
Відомо, що у Купера була й важлива особистісна причина, що змусила його настільки болісно реагувати на проблему
викривлення суспільної моральності. Його рідна громада намагалася відібрати у нього частину родинної власності; письменник судився з декількома газетними видавцями, які виступили проти нього у цій справі. У Європі він зажив репутацію
справжнього захисника демократичних прав і свобод Америки, однак на батьківщині був змушений захищати власні
інтереси і майнові права від агресивно налаштованих співвітчизників. У 1837-му році після численних суперечок, демонстрацій протесту і судових процесів, йому вдалося відстояти від розлюченої громади міста Куперстаун (штат Нью-Йорк)
велику земельну ділянку неподалік родинного маєтку «Отсего Холл» (Otsego Hall). Колись вона належала його предкам,
але з їхнього дозволу (адже вони були справжніми демократами і любили своїх сусідів) багато років слугувала місцем
громадського відпочинку.
Але приватні матеріальні інтереси були не найважливішою причиною для стурбованості письменника моральним
станом рідної країни. Саме у той час, коли Купер перебував за кордоном (1826–1833), Америкою пішла справжня повінь
сенсаційної «копійчаної преси» і популярної сенсаційної літератури. Написані пізніше романи Купера відобразили його
зростаючу стурбованість тим, що зміцнення позицій популярної культури, пов’язаної з аморальною пресою, релігійним
протистоянням, безпринципною політичною риторикою і перетворенням літератури з мистецтва на засіб особистого збагачення, знищує в країні усі непорушні моральні засади. Американська преса, як зауважив митець у «Home as Found»,
«позбавилась не лише колишніх обмежень, але й остаточна втратила усі залишки сумління». Цю думку він згодом повторив у есеї «The American Democrat» (1838), у якому сенсаційна преса зображується як головний винуватець того, «що вся
американська нація < > змушена жити в атмосфері неправди» [2, с. 53]. Купера лякав не лише новий моральний релятивізм
– його непокоїла ще й особлива лінгвістична невирішувальність, пов’язана саме із популярною літературою. Ніби обізнаний у термінології постструктуралізму, письменник скаржився у есеї «The American Democrat» на «популярні нападки
проти самих основ усталеного змісту з метою їхнього знищення», а також на «спроби підірвати змістові словесні значення
речей». Купер також стверджував, що мова масового мистецтва породжує «хибну невизначеність вираження, яка призводить до спотворення і знищення змісту» [2, с. 61]. Особливу ненависть він відчував проти американського демократичного сленгу, котрий у романі «The Crater» (1847) навіть охрестив «найбільшим й найсильнішим ворогом справедливості».
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Як бачимо, Купер добре розумів сутність бурхливих процесів,
які нуртували в національному дискурсі американській масовій літератури. Власну літературну творчість він перетворив
на захисний щит – на засіб реалізації стратегії відсторонення від культурального Іншого – сенсаційної преси і популярної
літератури, політичних спекуляцій, крикливого сектантства і лінгвістичного хаосу. Зрештою він навіть перетворився на
прибічника релігійного догматизму, що підтверджує «благочестива» тематика декількох його останніх творів, а також той
факт, що незадовго до смерті письменник увійшов до лав Протестантської Єпископальної церкви.
Купер – одна з центральних постатей у протистоянні молодого американського романтизму своєму культуральному
опонентові, національному Іншому, репрезентованому дискурсом масової літератури Сполучених Штатів. Подальший
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розгляд специфіки конфліктних міжкультурних комунікацій Купера із популярною культурою і масовим мистецтвом
надає можливість суттєвого уточнення і поглиблення наукових знань про особливості побутування літературних явищ і
процесів у ментальному, духовому просторі доби, в котрому поміж соціальною і літературною царинами буття відбувається комунікація між «формами знання» (М. Фуко), ідеями, гаслами й риторичними фігурами. Виникає можливість принципово нового теоретичного, історико-літературного потрактування феномену національного північноамериканського
романтизму, перспектива розуміння його естетичної, художньої сутності, релевантної національним умовам і обставинам
соціально-політичного, культурального буття.
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ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С. Д. КРЖИЖАНОВСКОГО
Чеховские мотивы в творчестве С. Д. Кржижановского. Ковальчук И. М. В статье представлен анализ новеллистики С. Д. Кржижановского с точки зрения продления и преломления чеховской традиции. В частности, рассматриваются мотивы: безнадежности, замкнутого пространства, однообразия (повторяемости), бесполезности
человеческого существования, потрясения, нереализованности желаемого и др. Сопоставляются также тип персонажа и мотивные структуры обоих писателей.
Ключевые слова: чеховский мотив, структура мотивов, тип персонажа.
Chekhov’s motifs in S. D. Krzhizhanovsky’s works
The creative principles and techniques of Anton Chekhov are attractive to modern writers. Chekhov’s works present serious psychological issues and world-view questions, among them: hopelessness, dreaminess, reticence, unrealized desirable
purposes, foolish human, ordinary person. His works have inspired many foreign (George Bernard Shaw, Ernest Hemingway, Virginia Woolf and others) and Russian (Vladimir Tendryakov, Sasha Sokolov, Victor Pelevin and others) authors.
S. D. Krzhizhanovsky (the Russian modernist) used the Chekhov’s motifs in his works too. For example Krzhizhanovsky’s
character-dreamer (who often speaks about stars like Chekhov’s character) little by little turns into average man («Square
of Pegasus»). The main Chekhov’s motif in the story «The Man in a Case» goes through different Krzhizhanovsky’s short
stories («Quadraturin», «Square of Pegasus», «The Lost Player») expressed by the words: box, matchbox, sun blind, square,
rectangle, to close, to shut, door bolt and others. Motif of continuity monotony of life are presented in some Krzhizhanovsky’s
short stories: «Square of Pegasus», «Runaway Fingers».
Keywords: Chekhov’s motifs, motif structure, type of character.
Чеховські мотиви у творчості С. Д. Кржижановського
У статті представлено аналіз новелістиці С. Д. Кржижановського з точки зору продовження та переломлення
чеховської традиції. Зокрема розглядаються мотиви: безнадійність, замкнений простір, одноманітність (повторюваність), даремність людського існування, потрясіння, нереалізованість бажаного та ін. Зіставляються також
тип персонажа та мотивні структури обох письменників.
Ключові слова: чеховський мотив, структура мотивів, тип персонажа.

Влияние творчества А. П. Чехова на развитие русской и мировой литературы бесспорно. В 68-м томе «Литературного
наследства. Чехов» (1960), приуроченного к столетию со дня рождения писателя, в разделе «Чехов за рубежом» рассматривается проблема влияния Чехова на литературу и искусство Франции, США, Чехословакии; здесь же собраны и отзывы
английских писателей и критиков о А. П. Чехове [11]. Влиянию Чехова на мировую литературу посвящены и три книги
100-го тома «Литературного наследства. Чехов и мировая литература» (1 кн. – 1997; 2 и 3-я кн. – 2005), в которых систематизировано воздействие творчества Чехова на литературы Европы, Азии, Северной Америки, Австралии и Африки [12].
Не только ученые, но и сами писатели свидетельствуют о воздействии творчества Чехова на их собственную писательскую технику. Например, А. Беннет писал в своём «Дневнике» (запись от 26.02.1909): «Всё больше меня поражает Чехов,
всё больше склоняюсь к тому, чтобы писать много рассказов в той же техники» [цит. по: 2, с. 7]. К. Мэнсфилд называла
Чехова своим учителем [11, с. 802]. Среди преемников традиций Чехова в Германии нельзя не назвать Т. Манна, посвятившего русскому писателю и его роли в немецкой литературе XX века очерк «Слово о Чехове» [15]. Безусловно, весомый вклад в изучение влияния творчества Чехова на мировую литературу внесли русские эмигранты. Следует отметить
фундаментальный труд Е. В. Спекторского «Чехов» (1930, Белград), статью М. Г. Курдюмова «Сердце смятённое» (1934,
Париж), а также книги писателей-эмигрантов: И. А. Бунина «О Чехове. Незаконченная рукопись» (п.: 1955, Нью-Йорк) и
Б. К. Зайцева «Чехов. Литературная биография» (1954, Нью-Йорк).
Влиянию Чехова на русскую литературу Серебряного века посвящены работы Т. А. Пахаревой [18], Э. А. Полоцкой
[20], В. А. Келдыша [8], В. Б. Катаева [7], Л. Силарда [22] и др. Чеховские традиции в литературе ХХ века рассматривают
Т. Н. Рыбальченко [21], Е. Ю. Зубарева, [6], Ю. А. Букина [4], Н. В. Беляева [3] и др. В частности, ученые обнаруживают
чеховские мотивы*6в творчестве современных писателей В. Маканина, С. Соколова, В. Токаревой, В. Пелевина и др. По
справедливому замечанию Волжского (А. С. Глинки), «С какой стороны ни зайди – наследие, оставленное Чеховым, громадно, оно будет цениться и переоцениваться, разрабатываться и изучаться» [5, с. 190].
*

Чеховские мотивы – условное понятие, под которым подразумеваются ключевые мотивы, константные в творчестве А. П. Чехова.
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В конце 1930-х годов С. Д. Кржижановский работает над статьей «Писательские «Святцы» Чехова» [28]. Автор рассматривает имена персонажей Чехова, проводя параллель с другими писателями. Позже, в журнале «Литературная учеба»
выходит статья Кржижановского «Чехонте и Чехов. (Рождение и смерть юморески), 1940», в которой писатель анализирует раннее творчество Чехова с точки зрения юмора [9].
Однако анализ произведений Кржижановского с точки зрения творческого переосмысления и продления писателем
чеховских мотивов отсутствует, что и обусловило актуальность и цель данной работы.
В автобиографии 1938 года, Кржижановский свидетельствует: «Четыре года работал как юрист. Затем постепенно
отошел от судебной деятельности, выступая как лектор по театру и музыке» [30, с. 350]. При жизни писатель, к сожалению, практически не печатался. Осознавая факт несвоевременности своего писательского бытия, он записывает: «– Слава? Нельзя ли мне получить её после… ну, скажем, после смерти. Сейчас не до того» [29, с. 417]. Будучи образованным
человекам («юридический факультет Киевского университета. Параллельно работал на филологическом факультете»
[30, с. 350]), владея несколькими языками (польский, немецкий, французский, итальянский, английский [там же, с. 606]),
Кржижановский увлечён чтением, прежде всего, классики. Нельзя не согласиться с замечанием В. Г. Перельмутера, что
«размышления – письменные – Кржижановского о Шекспире или Пушкине, Шоу или Чехове, словом, о любом писателе,
чьи сочинения попадают в магнитное поле его мысли и расщеп пера (использовано значение из новеллы Кржижановского
«Жизнеописание одной мысли». – И. К.), непременно связаны с его собственными творениями, что он читает других так,
как хотел бы – чтобы читали его самого» [там же, с. 499].
Исследователи Кржижановского указывают на переклички и сближения творчества писателя с художественными мирами Дж. Свифта [1, 13, 14, 17, 19 и др.]. Проблема же творческого преломления чеховских мотивов в новеллистике Кржижановского, к сожалению, не рассматривались. Не претендуя на полноту раскрытия темы, наметим основные векторы.
По наблюдению исследователей Л. И. Шестова, В. Б. Катаева и др., ключевым мотивом рассказов А. П. Чехова является безнадежность: «Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды»
[25, с. 185]. Действительно, мотив безнадежности в творчестве Чехова сопряжен с мотивами нереализованных человеческих надежд, замкнутого пространства. По замечанию А. Д. Степановой, «желания героев (и героинь) не выполняются.
Чеховский человек, как правило, не обретает того, что хотел, но очень часто получает нечто противоположное или противоречащее желаемому» [23, с. 88].
В «Лекциях по русской литературе» В. В. Набоков выделяет типичного чеховского персонажа – это «неудачливый
защитник общечеловеческой правды, возложивший на себя бремя, которого он не мог ни вынести, ни сбросить. Все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды» [16, с. 332].
Волжский (А. С. Глинка) утверждает: «На одном полюсе Чеховского настроения – человек идеал и жизнь-мечта; на другом, вместо огромного простора земной шири – только давящая тяжесть житейской пошлости, тусклость и скука; вместо
грезы о идеальном человеке, на простор огромного мира проявляющего все свойства и особенности своего духа, – только
человек в футляре, вечно с зонтиком и в старых колошах, приниженный, обезличенный <...> и порою от этого становится
страшно» [5, с. 189].
Именно этот изображенный Чеховым тип получает дальнейшую разработку в произведениях Кржижановского. Так,
многие новеллы начинаются с изображения героя-мечтателя, который постепенно превращается в обывателя. Например, в начале новеллы «Квадрат Пегаса» (1921) герой апеллирует к звездам, вселенной («вы думаете, мы в городке, среди
освещенных лампами домиков? Нет, мы среди звезд <…> во вселенной» [26, с. 93]). Через некоторое время персонаж
погрязает в быте и теряет свою устремленность к мечте: «Облетело <…> и юное счастьице. И человек стал никнуть,
увядать от дня к дню: в душе бесцветье, безлучье» [там же, с. 97].
Подобный процесс (от мечтателя к обывателю) происходит с героем-повествователем новеллы «Чуть-Чути» (1922), который воодушевляется при виде женщины, он начинает видеть мир иначе: «все под налетами новых смыслов, чуть сдвинуто, еле отклонено и странно ново» [26, с. 84], «Обычно мне лень было хотя бы взглянуть на нее (женщину), но сейчас,
о, сейчас, чуть-чути, дежурившие у зрачков, честно делали свое дело: дурнушка, ну да, конечно, такая же, как и вчера,
но чего же так расстучалось сердце» [там же, с. 87]. Однако, порыв чувств вскоре угасает и мир вновь предстает в своем
неприглядном виде: «Еще мгновение и... и вдруг я увидел у самого глаза – грязно-рыжее пятнышко; рядом другое: веснушки
<...> Дверь закрылась. Я оглянул комнату: обои – опять в мертвых синих пятнах» [там же, с. 88 – 89]. С угасанием чувств
акцентируется и окружающее замкнутое и мертвенное пространство («минус»-пространство по В. Н. Топорову [30, с. 354]).
Герой новеллы «Квадратурин» (1926) получает в подарок «узкий тёмный тюбик» [27, с. 450], а вместе с ним и возможность расширить комнату. Воодушевленный герой использует его и через некоторое время пространство действительно
увеличивается: «Все вещи были те же <…> но всё это расставлено непривычно широко внутри растянувшегося комнатного куба» [там же, с. 453]. Но при этом пространство все равно остается замкнутым (куб). Герой задумывается о покупке
новой мебели, однако время шло, а комната росла, и теперь герою хотелось лишь «Собрать вещи и уйти. Бежать» [там
же, с. 459]. И вновь актуализируется замкнутое мертвое пространство: «Он знал, что там, за спиной, расползшееся черными углами мертвое, оквадратуриненное пространство» [там же, с. 460].
Процесс превращения мечтателя в обывателя происходит и с персонажем новеллы «Голова с поклоном» (1927). Отсутствие имени собственного (зафиксированное даже в названии) свидетельствует о безликости человека, который ни сам «к мыслям, ни мысли к нему: ни ногой» [26, с. 235]. И вдруг неожиданно, ему «как ветром птицу, занесло мысль» [там же, с. 235].
Но вскоре: «прохватило мысль ледяным веем, ударило морозными иглами: мысль простудилась, охрипла, осипла, а там и
вовсе потеряла голос» [там же, с. 235]. Персонаж вновь возвращается к своей бездумной обывательской жизни.
Мечтательность героев Кржижановского, как и героев Чехова, презентуют разговоры о звездах. Например, у Кржижановского: «Посмотрите, Надя, на эту звездочку*,7ведь на нас она глядит <…> в небе звезды и в книгах черные звездочки»
(«Квадрат Пегаса») [там же, с. 94]; у Чехова: «Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, <…> на
душе становится тихо; <…> кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле
и всё благополучно» («Человек в футляре», 1898) [32, с. 53]). Отметим, традиционно звёзды «являются знаком надежды,
верности, возрождения, успеха в любом предприятии» [24, с. 179].
Даже несмотря на то, что герои пытаются расширить рамки своего пространства, меняя квартиру на дом («Квадрат Пегаса») или же используя чудо-тюбик («Квадратурин») они все равно остаются в замкнутом пространстве, так называемом
*
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футляре: «стучали колеса телег: это Иван Иванович, с семьей, на четырех площадках переезжал в свой собственный дом»
[26, с. 102]). Замкнутое пространство маркирует и нереализованные надежды чеховских героев. Например, в рассказе «Крыжовник» (1898): «три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет
тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли» [32, с. 58].
Вслед за Чеховым, Кржижановский разрабатывает мотив замкнутого пространства, сопрягая его с мотивом безнадежности и усложняя мотивную структуру. Устойчивая характеристика, передающая замкнутость, смысловую герметичность реализуется с помощью:
1) предметных деталей: ставни, ящик, короб, спичечная коробка, комната, портфель, яма, могила, окоп и др. Например, «Ставни ... наглухо закрыты» [26, с. 94], «Меж задвинутых болтами ставен» [там же, с. 95], «игрок бросил блик
в ящик» [там же, с. 135], «Внутри большого короба» [там же, с. 98], «ткнувшись портфелем <…> спичечная коробка»
[27, с. 449], «как они там у их могильных ям не перепутают – себя и их» [там же, с. 436], «Окоп встречал молча» [там
же, с. 445] и др.;
2) геометрических фигур, в которых оказывается человек, и их имплицитных значений: квадрат, прямоугольник, круг,
куб. Например, «И гостей <…> ведут через пустые и темные комнатные кубы» [там же, с. 604], «Ломтики хлеба <…>
кирпичиками поровну по кругу» [там же, с. 605], «Таков уж круг» [26, с. 96]. Но наиболее часто, по нашим наблюдениям,
автор использует квадрат и прямоугольник. Например, «Кабинет был <...> прямоугольником» [там же, с. 99], «Душа, как
глупый квадрат палисадника» [там же, с. 97], «Человек с зажатым под локтем портфелем ступил, качнув квадратный
кузов двуколки, на подножку» [27, с. 445], «Квадрат стола, поверх него – квадрат раскрытой книги» [там же, с. 543].
Напомним, что в своем символическом значении квадрат «Олицетворяет Землю как противопоставление кругу Небес <...>
Квадрат – фиксация смерти как противопоставление динамическому циклу жизни и движения <...> Квадрат символизирует совершенный тип замкнутого пространства» [10, с. 131, 132],.
3) характерных действий, совершаемых героями или с ними: смыкаться, захлопываться, втиснуться, опускать, защелкиваться, запирать, закрывать, срастаться, сбиваться, заколачивать, оторваться, держать, приковывать и др.
Например, «Руки смыкались вокруг шеи человека» [26, с. 96]; «Створы <...> захлопнулись» («Квадрат Пегаса») [там
же, с. 96]; «дверь закрылась» («Чуть-Чути») [там же, с. 89]; «будто защелкивалась тысяча замков, запиравших их снова в мертвь и молчь» [там же, с. 86]; «с калиткой, закрытой на ключ» («Жизнеописание одной мысли», (1922)) [там
же, с. 140]; «рядом с заколоченными окнами» («Страница истории», 1922) [там же, с. 223]; «Нольде повел рукой – ткнулась в дерево: это был сбитый из досок ставень» [там же, с. 223]; «сросшиеся стенами, дома» [там же, с. 223]; «втиснул
дверь в раму» (Квадратурин) [27, с. 449]; «разве я не прикован, как и он?» («Прикованный Прометеем», 1922) [26, с. 245].
В чеховском рассказе «Человек в футляре» внешними маркерами ограничения чаще всего выступают детали обстановки и портрета: «И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши <...> и нож у него был в чехольчике; и
лицо <...> в чехле…[32, с. 43] И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки… Спальня у Беликова была
маленькая, точно ящик, кровать была с пологом.» [там же, с. 45]. В новеллистике Кржижановского портретные описания, как правило, отсутствуют, что актуализирует деперсонификацию людей, угасание в них человеческого, усиление
механически-мертвящего начала.
Мотив безнадежности в произведениях Чехова и Кржижановского сопряжен также с мотивами однообразия, повторяемости. Например, у Чехова: «перед вами мало-помалу открываются картины, <...>, громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь – и больше ничего...» («В родном углу», 1897) [31, с. 313]; у Кржижановского: «И каждый вечер <…> она выезжала всегда <…> и всегда на соломенном настиле <…> опять потянулись»
(«Чудак» 1922) [27, с. 435]; «протянул – привычным движением – ногу» [там же, с. 449]; «За окном скрежет шарманки.
Все как вчера, до последнего блика и пятнышка» («Чуть-Чути») [26, с. 84]. В новелле «Сбежавшие пальцы» (1922) замкнутость жизненного процесса маркирует и «методический гамообразный бег от края до края (рояля. – И. К.), справа налево
и слева направо» [там же, с. 76], и само путешествие сбежавшей кисти пианиста, которая в финале возвращается к своему
владельцу, тем самым завершая круг.
Авторов также сближает и мотив бесполезности человеческого существования. Деятельность замещается имитацией, её псевдорезультатом. В рассказе Чехова «Человек в футляре» сказано: «А разве то, что мы живем в городе в
духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр?»[32, с. 53]. Подобное встречаем и у
Кржижановского в новелле «Квадрат Пегаса»: «Иван Иванович стал пересматривать набухшие за много лет бумажные
кипи. <...> ворохи семейных и сослуживческих фотографий, потом... стопочка желтеющей бумаги» [26, с. 99-100].
В творчестве Кржижановского встречается и чеховский мотив потрясения. Об этом мотиве у Чехова А. Д Степанов
замечал: «герои осознают неправильность собственного поведения, неоднозначность обстоятельств, большую, чем им казалось раньше, сложность жизни в целом и т.д.» [23, с. 88]). После потрясения жизнь героев, как правило, не меняется, потрясение вскоре забывается, иногда даже на следующий день. Подобное переживают и персонажи Кржижановского. Например,
герой новеллы «Квадрат Пегаса»: «И вдруг Иван Иванович понял: все это вокруг – чужое, тысячи и тысячи раз надеванное
кем-то, заношенное, затасканное миллионами глаз и изсмотренное ими вконец. И эти вот зеленые обложки «Дел», и те
фотографии каких-то детей и жены – все это напяленное, прокатное, обложка чужого скучного дела» [26, с. 100].
Как и чеховские герои, персонажи новелл Кржижановского испытывают крушение надежд. У обоих авторов прослеживается мотив нереализованности желаемого, запланированного. Так в новелле Кржижановского «Путешествие
тени» (1927) план обойти всю землю так и останется замыслом. Следует отметить, что происходит это из-за отсутствия
целеустремленности, настойчивости, постоянства, воли. Человек как личность, растворяется, исчезает, замещается Тенью, которая становится главным персонажем. Но даже и Тень отказывается от задуманного: «от камешка до черепка,
с черепка до пня, оттуда в два дня – по темному бору в гору – в город – а там с брезга и день-деньской долгим ползком
сквозь Москву по Тверской – шасть мимо кассы <...> вкруг всей земли. <…> Уж и назад? – удивился муравей <...> Тень:–
«Раздумалось» [26, с. 198, 199].
Изображенный Чеховым тип человека заурядного, незначительного и незаметного (например, «Смерть чиновника»,
1883) находит своё дальнейшее воплощение и развитие в уже упомянутой новелле Кржижановского «Голова с поклоном»: «Жила-была голова с поклоном. Чуть что – шапку с темени: будьте столь – не окажете ли – почту за, – и выкланяла голова себе бобры на темы и бобры под щеки» [там же, с. 235]. Синекдоха и последующая персонализация части тела
вместо человека, усиливает деконструктивную модель распадающегося на части мира.
О типичности изображенных Чеховым явлений размышляет и сам автор: «И в самом деле, Беликова похоронили, а
сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!» [32, с. 53].
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Таким образом, анализ творчества Кржижановского демонстрирует широкий спектр чеховских мотивов в произведениях автора: безнадежности; замкнутого пространства; однообразия (повторяемости); бесполезности человеческого
существования; потрясения; нереализованности желаемого. Развивается и разрабатывается тип заурядного (незаметного) человека, что сопряжено с актуальностью поднятой писателями философской и моральной проблематики. У обоих
авторов изображается процесс превращения человека-мечтателя в обывателя. В ходе исследования были установлены
сближения в мотивных структурах, в частности, в реализации мотива замкнутого пространства.
Перспективность исследований видится в последующем углублении заявленного аспекта проблемы.
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ІДІОДИСКУРС ДЕЙВА БАРРІ В АНТРОПОЦЕНТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ СЬОГОДЕННЯ
Стаття присвячена дослідженню особливостей ідіодискурсу американського письменника Дейва Баррі. Розглянуто притаманні його творчості постмодерністські прийоми створення комічного з урахуванням лінгвальних та
екстралінгвальних характеристик дискурсу.
Ключові слова: Дейв Баррі, дискурс, ідіодискурс, ідіостиль, постмодернізм.
Idiodiscourse of Dave Barry in modern anthropocentric paradigm
The article investigates particularities of idiodiscourse of American writer Dave Barry. It focuses on basic features of
postmodern comic means, taking into consideration lingual and extralingual characteristics of discourse. Postmodern methods of comic effect in the author’s idiodiscourse are singled out. As modern linguistics is based on anthropocentric paradigm,
it proposes studies of author’s idiodiscourse more up-to-date for linguists.
The term «idiodiscourse» itself is not investigated enough, that promises new results. We pointed out both lingual and
extralingual components, inherent in Dave Bary’s idiodiscouse. As for lingual, among them are: non-observance of compositional canons of writing, usage of polystylistic devices such as allusion, phonetic game, intertextuality, that amuse the reader;
connection between the title of a chapter and a picture in it; usage of intralingual inclusions.
The determinant extralingual feature of the author’s idiodiscourse is self-presentation on the book covers in various
manners. It proves that Dave Barry has great sense of humour and that he is self-ironic and makes a fool of himself in public.
Key words: Dave Barry, discourse, idiodiscourse, idiostyle, postmodernism.
Идиодискурс Бейва Барри в антропоцентрической парадигме современности
Статья посвящена исследованию особенностей идиодискурса американского писателя Дейва Барри. Рассмотрены свойственные его творчеству постмодернистские приёмы создания комического с учетом лингвальных и
экстралингвальных характеристик дискурса.
Ключевые слова: Дейв Барри, дискурс, идиодискурс, идиостиль, постмодернизм.

Постановка наукової проблеми та її значення. Серед основних перспектив лінгвістики ХХІ ст. на перший план
виходять дослідження, орієнтовані, перш за все, на вивчення механізмів вербалізації людиною знань про навколишній
світ, а з іншої – особливостей передачі інформації під час спілкування. Саме тому найбільш вагомими рисами сучасного мовознавства стали антропоцентризм, експланаторність та функціоналізм [10, с. 5]. Діяльність цих рис зумовлює
перспективність співставлення мовних та мовленнєвих даних у дискурсивному аспекті, висвітлюючи актуальні питання
взаємозв’язку мови та мовлення, та суміжних з ними – мови та суспільства, мови та культури. Отже, проблема вивчення
дискурсу та ідіодискурсу є однією з найактуальніших у сучасній науці, адже дискурс – це складний та багатоплановий
феномен, на якому зосереджена увага сучасної лінгвістики. На сьогоднішній день не має єдиного визначення терміну
«дискурс», яке б охоплювало всі різноманітні контексти його вживання.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування одержаних результатів дослідження. У трактуванні поняття дискурсу ми спираємось на визначення Н.Д. Арутюнової, за якою «дискурс – це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; це текст, що узятий у подієвому
аспекті; це мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей
та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)». Дискурс – це мовлення, що «занурене у життя» [1, с. 137].
Невід’ємною ознакою у дослідженні дискурсу є «аналіз не власне структури мови, а використання його в реальних
актах мовленнєвого спілкування – його функціонування – що залежить не стільки від будови мови, скільки від екстралінгвальних факторів: від сфери спілкування, виду діяльності, форми громадської свідомості, типу мислення, цілей і завдань мислення, типу змісту, і, звичайно, від жанру, які детермінують закономірності функціонування мови, їх специфіку
і стилістику, тобто мовленнєву системність» [9, с. 27]. Таким чином, основними характеристиками дискурсу є зв’язність
тексту, подієвий аспект, обумовленість екстралінгвальними факторами та цілеспрямованість соціальної дії.
Протягом останнього десятиліття лінгвісти стали проявляти особливий інтерес до індивідуальних особливостей
авторського світосприйняття та його відображення в їх художніх текстах (В.І. Бабич, О.Я. Дончик, В.В. Дружиніна,
І.О. Свинцова, Л.В. Федоренко, та інші), що дозволило виділити окремий вид дискурсу – ідіодискурс (термін ідіодискурс
був уведений у вжиток А.А. Ворожбитовою та її учнями [див. дет. 7; 8; 12]). Наприклад, В.І. Бабіч виділяє ідіодискурс
як «сукупність мовно-когнітивних механізмів створення текстового простору тим чи іншим автором, що відрізняє його
дискурс від інших» [4, с. 55].
Об’єктом дослідження обрано ідіодискурс та, зокрема ідіостиль творів сучасного американського письменника Дейва Баррі, а предметом –постмодерністські прийоми створення комічного. Раніше дослідження ідіодискурсу американського письменника Бейва Баррі не здійснювалось, що й свідчить про актуальність вивчення ідіодискурсу Дейва Баррі. Тому метою статті є
з’ясування особливостей ідіодискурсу сучасного американського письменника-гумориста Дейва Баррі як мовної особистості.
Задля опису ідіодискурсу, як і будь-якого іншого типу дискурсу, необхідно перш за все дослідити притаманні йому
екстралінгвальні та лінгвальні характеристики. Стосовно екстралінгвальних характеристик, В.О. Самохіна виділяє такі
складові дискурсу: (1) текст повідомлення (Т); (2) ситуативний контекст (час та місце дії); (3) адресант (А1) і адресат (А2);
(4) цілі та задачі; (5) сфера спілкування; (6) жанр; (7) референтний простір повідомлення; (8) комунікативний простір повідомлення. Вищезгадані компоненти складають структуру дискурсу і його специфіку. Щодо фігури адресанта і адресата,
то вони виступають базисними елементами комунікації, оскільки забезпечують породження і використання текстів [11, с.
33]. Розглянемо ці базові елементи на прикладі ідіодискурсу Дейва Баррі.
1. Текст повідомлення представлений постмодерністськими художніми текстами з комічною спрямованістю (див. дет.
твори Дейва Баррі «Dave Barry Turns 40», «Dave Barry’s Complete Guide to Guys», «I’ll Mature When I’m Dead»та інші).
2. Стосовно ситуативного контексту, описуючи сучасне життя людей, автор часто згадує у художніх текстах Америку
та інколи Японію;
3. Адресат вбачається пересічним інтелектуалом з гарним почуттям гумору;
4. Однією з головних задач автора є розсмішити читача за допомогою постмодерністських технік (колаж, інтертекстуальність, інтерлінгвальність, іронія, самоіронія та інші);
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5. Сфера спілкування в основному побутова та інституційна;
6. Жанр – повість зі своєрідною композицією: характерна обкладинка книжок з самоіронічною постаттю автора, інконгруентне поєднання назви розділу з малюнком та інші.
7. У художніх текстах автор спирається на об’єктивну реальність сьогодення в основному у (8) англомовному середовищі.
Безперечно найважливішою фігурою будь-якого ідіодискурсу є адресант (автор). Значущою мовною особистістю нашого дослідження є Дейв Баррі. Він був надзвичайно популярним автором гумористичної колонки у флоридській газеті
«The Miami Herald», його дотепність, тонке почуття гумору та іронічність, особливо самоіронія яка є характерною рисою
його творчості, принесли йому визнання та Пулітцерівську премію. Його творчий доробок налічує понад 45 книжок, на
матеріалі яких було знято 2 фільми (Big Trouble, Dave Barry’s Complete Guide to Guys) та казку (Peter and the Starcatchers).
Прикладом самоіронії виступають, перш за все, обкладинки його книг, на кожній з яких він зображує себе у різних образах, не боячись глузувати з себе. Пор.:

На першій обкладинці напис «Talks Back», що у перекладі з англійської означає «сперечатись» та голова на його долоні – прояв комічного – демонструють, що він сперечається сам із собою. На другій обкладинці – автор зображений на
милицях, поряд з ним – чоловіки похилого віку, значно старші за нього. Саме поєднання назви книги та малюнку приводить до комічності ситуації – автор кепкує зі свого віку. На третій обкладинці Дейв Баррі приміряє образ японки, щоб
зробити акцент на тому, що він вивчає саме японську мову.
Значний вплив на художній текст спричинило постмодерністське світобачення, характерними рисами якого є «інтертекстуальність, відмова від завершеності форми, інтерес до архаїки, культурний синкретизм і фрагментарність, іронічність
і пародійність, гра з читачем, текстом, а також з різними знаковими системами» [6, с. 7]. Услід за О.А. Бабелюк, «постмодерністські мовностилістичні та композиційно-стилістичні прийоми створюють у постмодерністському художньому тексті
наративний хаос, безкінечність мовних ігор на всіх рівнях, що, своєю чергою, породжує суто постмодерністський іронічний
стиль письма, який віддзеркалює сприйняття світу як абсурдного та непередбачуваного» [3, с. 10]. Як заначає І.А. Бехта,
однією з основних рис постмодерністського художнього тексту є колажованість, що «свідчить про порушення стабільності
його структурування і гри в рекомбінацію елементів, передумовою чого є іронічне ставлення до дійсності» [5, c. 14].
Постмодерністські художні тексти Дейва Баррі адресовані всебічно розвинутому читачеві з почуттям гумору, який без
зайвих когнітивних операцій зможе осягнути художні тексти автора і відчути на собі ефект комічного. Можна припустити, що однією з функцій/цілей художніх текстів Дейва Баррі – розсмішити читача через комічність тієї чи іншої ситуації
з залученням стилістичних прийомів іронії, сарказму та ін. Корпус текстів автора є різноманітним, оскільки його художні
тексти охоплюють безліч різних тем – музика, подорожі, комп’ютери, вік, посібники порад та багато інших.
Слід також відзначити, що ідіодискурс як прояв індивідуально-авторської творчої особистості, проявляється у художніх текстах через ідіостиль, вважаємо, що «ідіостиль – індивідуально-авторські особливості світосприйняття текстової
діяльності, відображені в тексті як у формі комунікації, включаючи організацію діалогу з читачем» [2, с. 297]. Отже,
ідіостиль розуміємо як творчий прояв авторської особистості, його особливої ментальності, стилістичних прийомів, що
притаманні корпусу текстів одного автора.
Для ідіостилю Дейва Баррі властива постмодерністська манера написання художніх текстів. Серед лінгвальних характеристик ідіодискурсу автора ми виділяємо такі:
а) недотримання композиційних канонів написання з використанням стилістичних прийомів алюзії, фонетичної гри,
інтертекстуальності одразу налаштовують читача на комічність. Наприклад:
(1) TV or Not TV [1, р. 136].
У наведеному прикладі автор використовує стилістичний прийом алюзії, що вказує на загальновідому фразу з Гамлета
«To be or not to be».
(2) 1987: Look Back in Horror [2, р. 234].
Представлений вище приклад назви розділу є проявом інтертекстуальності, назва якого перегукується з назвою книги
Джона Озборна «Look Back in Anger».
(3) The Plastic, Fantastic Cover [2, р. 106].
Власне перекликання слів Plastic та Fantastic як прояв фонетичної гри надають назві розділу комічності.
б) зв’язок назви розділу з малюнком (колажованість) викликає сміхову реакцію читача, адже комізм ситуації стає
явним уже з першої фрази. Наприклад:
(4) Назва розділу «Watch Your Rear» [3, р. 51].
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У цьому прикладі комічність досягається за допомогою поєднання малюнку та слова Rear, що у перекладі з англійської означає задня частина, тил. Тобто можемо перекласти назву розділу як «Прикрий свій тил», або «Обережно позаду».
в) використання інтерлінгвальних включень (тобто вживання слів, фраз і навіть цілих речень на іноземній мові) для
досягнення комічного ефекту. Наприклад:
(5) «Fortunately, my inability to learn Japanese was not much of a problem, thanks to a little pocket-sized reference card that
came with Japanese at a Glance, entitled THE 32 MOST USEFUL JAPANESE PHRASES. I carried this card everywhere. On the
left-hand side it listed 32 English phrases, such as «Do you speak English?»; «I’m lost»; «Where’s the rest room?»; etc. On the
right-hand side, the card told you how to pronounce these phrases in Japanese. Here, for example, with no exaggeration, is how
you’re supposed to pronounce «I’m lost»: Mee-chee nee, mah-YOHT-the shee-mah-ee-mah-shtah» [1, р. 3].
У представленому прикладі автор висміює свої здібності володіння японською мовою, кепкуючи з людей, які користуються розмовниками, приїхавши до іншої країни, мову якої вони погано знають, або не знають взагалі. В останній фразі
Дейв Баррі використовує прийом фонетичної гри, розкриваючи усю безглуздість таких ситуацій.
Висновки. Ідіодискурс сучасного американського письменника-гумориста є актуальним об’єктом лінгвістичних досліджень. Урахування лінгвальних та екстралінгвальних чинників в ідіодискурсі Дейва Баррі сприяє експліцитному представленню мовної особистості самого письменника. Постмодерністська орієнтованість комічних художніх текстів Дейва
Баррі формує індивідуальну манеру авторського письма.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці механізму/мів комічного у постмодерністському ідіодискурсі Дейва Баррі.
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ЦИКЛ ВІРШІВ НА КЛЕЙНОДИ РОДУ ЖЕЛІБОРСЬКИХ
У КОНТЕКСТІ ГЕРАЛЬДИЧНОЇ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
У статті розглядається цикл віршів на клейноди львівських православних єпископів Желіборських – Арсенія та
Афанасія. Поетичний цикл яскраво репрезентує жанр геральдичної поезії, поширеної в українській бароковій літературі XVI – XVII століття. Відзначено, що, створюючи вірші на герб, автори не просто описують його зовнішню
форму, а й відшуковують внутрішні взаємозв’язки, уподібнюючи прикмети кожної деталі герба чеснотам його воло
даря. У статті окреслюється певне коло символіки геральдичної поезії, визначаються найбільш уживані символи, їх
походження та значення у тексті.
Ключові слова: вірші на клейноди, геральдична поезія, емблематична поезія, символ, бароко.
The cycle of poems about the jewellery of the Zheliborski family in the context of
heraldic poetry in the Ukrainian baroque
This article considers the poems relating to the jewellery of Lviv Orthodox bishops Zheliborski – Arseny and Athanasius.
A poetic series that represents a genre of heraldic poetry, which is common within Ukrainian baroque literature from the
XVI – XVII century.
It contests that in creating poetry that focused on blazons, the authors sought, not only to describe the blazon’s external
form, but also to highlight internal relationships, comparing every detail of the blazon with the virtues of its owner. The article
defines a range of heraldic symbols of poetry, illustrating the most common, their origin and the meaning of the text.
An important factor which affected on the appearance and spread of heraldic poetry, is the development of book printing in XVI – XVII century. The introduction, and use of genres, such as epigrams, which emerged during when book printing
began to appear, determined many of the features prevalent in the first phase of Ukrainian poetry.
Therefore, as a consequence of the publication of the Lviv Orthodox bishops, brothers Arseniy and Athanasius Zheliborski,
the series of heraldic works began to appear. This cycle consists of six poems belonging to different authors from 1642 to 1665.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Brothers Zheliborski used the Polish blazon Prus II as the basis of their own jewellery: two silver sickles on a red background,
connected with gold thread, on top of the sickles are eight-pointed crosses. However, the Zheliborski’s blazon had some differences
in construction – the top was adorned with the attributes of episcopal authority – miter, cross and stick. The creation of the main
heraldic image of poetry – the patron as a fighter against Evil (Arseny overcomes wolves) – takes place not because of the visual
element (the wolf is absent from the blazon), but through a chain of associations, connected with one of the names of blazon.
Keywords: poems about the jewellery, heraldic poetry, emblem, symbol, baroque.
Цикл стихов на клейноды рода Желиборских в контексте геральдической поэзии
украинского барокко
В статье рассматривается цикл стихов на клейноды львовских православных епископов Желиборских – Арсения
и Афанасия. Этот поэтический цикл ярко представляет жанр геральдической поэзии, распространенной в украинской барочной литературе XVI – XVII столетия. Отмечено, что, создавая стихи на герб, авторы не просто описывают его внешнюю форму, но и находят внутренние взаимосвязи, уподобляя особенности каждой детали герба
достоинствам его владельца. В статье определяется группа символов геральдической поэзии, а так же наиболее
употребляемые символы, их происхождение и значение в тексте.
Ключевые слова: стихи на клейноды, геральдическая поэзия, эмблематическая поэзия, символ, барокко.

Бароко постає як важливий етап усієї загальнолюдської культури XVI – XVII століття, що являє собою перехід від
епохи Відродження до нової якості світовідчуття, мислення, творчості. В історії західноєвропейської культури бароко
прийшло на зміну Відродженню, заперечуючи певною мірою його духовні відкриття. Світовідчуття і світорозуміння, що
живило барокову культуру, стало своєрідною реакцією на ренесансне світобачення, що ґрунтувалося на безмежній вірі у
розумність і логічність світу, його гармонійність, в те, що людина є мірою всіх речей.
Геральдична поезія є суто бароковим жанром, що увібрав у себе основні риси літератури цього стилю. Українському
літературному бароко притаманні антиномічність сприйняття і відображення світу, почуттєва й інтелектуальна напруженість, поєднання аскетичних закликів з гедонізмом, рафінованості з брутальністю, абстрактної символіки з натуралістичною у трактуванні деталей, динамічність, афектованість, театральність, синтетичність і взаємовплив різних видів мистецтв. Письменники XVII ст. захоплюються емблематикою й алегорикою, розгортають складні метафори й уподібнення,
поєднують античні образи з християнськими. їхнім творам притаманна риторичність і складна метафоричність, заснована
на несподіваному об’єднанні віддалених ідей, уявлень й образів, контрастність, екзальтованість, живописність, екзотич
ність, гротескність тощо.
Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що пласт геральдичної поезії доби бароко має велику історичну та
літературознавчу функцію. Головним предметом української геральдичної поезії були герби здебільшого шляхетських і
магнатських родів. Таким чином, геральдичнийвірш тісно пов’язаний із певним гербом й становить собою синтетичний
графіко-літературний жанр. Отже, цей різновид поезії є емблематичним за формою і панегіричним за змістом. Факт наявності вірша на власний герб був формою визнання заслуг і чеснот «зацного» лицаря. Герб також слугував розпізнавальним
знаком особи, формою соціального визнання і, відповідно, легалізації шляхетського походження. Геральдична поезія задовольняла своєрідний суспільний запит «на національних героїв», що не в останню чергу й зумовило її популярність. Це
була форма впливу на громадянську свідомість, що потребувала вітчизняного пантеону захисників та героїв.
Починаючи з другої половини ХІХ століття, окремі аспекти емблематичної та геральдичної поезії були висвітлені в
працях С. Голубєва, М. Максимовича, В. Перетца. Також важливою була роль Д. Чижевського, який, послідовно досліджуючи українську барокову літературу, одним із перших виступив проти нехтування емблематичними творами, доводячи їх типовість у системі поетичного бароко. Д. Чижевський докладно розглянув геральдичну поезію у статті «Гербова
поезія» (1942), звернувши увагу на її самостійну естетичну цінність. Завдяки підвищеній увазі до проблем літератури
бароко у дослідженнях таких науковців, як В. Колосова, В. Крекотень, Б. Криса, Д. Наливайко, І. Помазан, М. Сорока,
М. Сулима, Л. Ушкалов, сформувалася певна система поглядів на геральдичну поезію, що стосується окремих її аспектів,
пов’язаних переважно з особливостями стилю бароко, унікальним поєднанням у цих текстах словесного й візуального.
Мета дослідження полягає у вивченні феномену геральдичної поезії у контексті української літератури бароко, окресленні історично-культурних чинників постання жанру геральдичної поезії в українській бароковій літературі.
Говорячи про походження i виникнення геральдичної поезії, слід насамперед окреслити середовище, з яким пов’язана
поява віршів на герби. Суспільним станом, який з часів Київської Pyci послуговувався власними геральдичними знаками,
були князі. У Східній Європі у XIV столітті геральдична мода набуває популярності у середовищі військової і міської знаті. Станом на кінець XVI століття існування шляхетського роду без сталого родового знака було неможливим, адже він
допомагав визначати рід у соціальній системі.
Важливе значення для розвитку геральдичної поезії мало також ідеологічне протистояння між польською та українською шляхтою, що розпочалося після Люблінської унії 1569 року, адже національна еліта відчувала загрозу з боку сусіда.
Для ідеології сарматизму важливою була також гордість за своїх героїчних предків і наслідування їх у добрих справах
сучасниками. Про предків героя також часто йшлося у геральдичних поезіях на його честь. Боронячи «золоту вольність»,
лицарі вшановувалися за мужність клейнодами, на які й писалися геральдичні вірші.
Також одним із чинників, що вплинули на появу і поширення геральдичної поезії, є розвиток книгодрукування XVI –
XVIІ ст. Саме малими, переважно епіграматичними жанрами, утвердженими книгодрукуванням, визначалася специфіка
першого етапу розвитку української книжної поезії. «Найхарактернішим у цій специфіці є пряма залежність між місцем,
яке займав вірш у друкованій книзі, і його функцією, яка реалізувалася усталеними літературними формулами. Звідси
– геральдичні епіграми, епіграми-передмови і присвяти, епіграми-післямови, епіграми (емблеми, елегії, морально-дидактичні, вірші-ілюстрації)» [2, с. 154].
Так, завдяки видавничій діяльності львівських православних єпископів, братів Арсенія та Афанасія Желіборських до
нас дійшла низка поетичних творів геральдичного жанру. Цикл нараховує шість поезій, що належали різним авторам і побачили світ у 1642, 1646 (2), 1654, 1665, 1664 роках. Перші чотири присвячені Арсенію Желіборському, марковані у тексті
його іменем. Дві останні поезії були надруковані вже після смерті Арсенія (1662) і були присвячені його брату Афанасію.
Арсеній Желіборський відомий як церковний діяч, єпископ Львівський, Галицький та Кам’янець-Подільський, видавець, автор повчань. Видавничу діяльність розпочав 1642 публікацією у Львівській братській друкарні «Поучения новопоставленому иерею», що є передруком «Дидаскалии» С. Косова, і «Науки о тайнах церковних». На його замовлення
львівський друкар А.Скольський влаштував друкарню при кафедральному соборі св. Юра, де було видано Требник (1645),
«Зобрание короткое науки… для цвиченя людей молодих» (1646). Одночасно Желіборський замовив іншому львівському
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видавцю М. Сльозці друкування Служебника і Номоканона (1646). Остання ініціатива спричинила невдоволення митрополита П. Могили. Через це, а також унаслідок протидії католицького архієпископа Желіборський змушений був перевезти
друкарню до Унева, де було опубліковано Псалтир (1648). Друкарня припинила діяльність 1651 року, коли А.Скольський
був заарештований польським урядом і звинувачений у зв’язках із козацьким військом. Арсеній Желіборський підтримував Львівську братську школу, всіляко сприяв поширенню книгодрукування.
Після смерті у вересні 1662 року свого брата Львівського єпископа Арсенія за підтримки короля Афанасій Желіборський був обраний єпископом Львівським. За період свого нетривалого архієрейства Афанасій сприяв розвитку чернечого
гуртожитку у своїй єпархії, підтримував Угорницький скит. У 1665 році єпископ Афанасій затвердив статут Свято-Миколаївського братства, незадовго перед смертю підтвердив всі привілеї Львівського братства. За участю Афанасія у Львові
в 1665 році було надруковано «Ключ розуміння» Іоанникія Галятовського.
Фактично усі згадані твори, що вийшли друком у львівській та уневській друкарнях з ініціативи братів Желіборських,
як данину патрону містили на другій після титульної сторінці герб роду із епіграмою панегіричного характеру. Так зокрема буди позначені «Поученіє новопосвященному ієреєві…» (1642), імовірний автор геральдичного вірша тут – Григорій
Бутович; «Собраніє короткои науки о артикулах вѣры» (1646), імовірний автор – друкар Андрій Скольський; «Номоканон» (1646), «Апостол» (1654), «Тріодіон» (1664) імовірний автор – друкар Михайло Сльозка; «Ключ розуміння» (1665),
автор геральдичного твору – Іоаникій Галятовський.
Створюючи вірші на герб, автори не просто описують їх зовнішню форму, а й відшуковують внутрішні взаємозв’язки,
уподібнюючи прикмети кожної деталі герба чеснотам його володаря. Тож можна окреслити певне коло символіки геральдичної поезії, визначити найбільш уживані символи, їх походження та значення у тексті.
Брати Желіборські в основу власного клейноду поклали польський герб Прус ІІ. За легендою, під час війни Казимира
I з повсталим князем Мазовії Мецлавом, на чолі польського війська став лицар герба Прус. Він зміг перемогти ворога,
якого двічі поранив. У подяку Казимир дозволив лицарю взяти шлюб з єдиною дочкою Мецлава і дав йому у володіння великі землі в Мазовії. В пам’ять про поразку Мецлава король також надав лицарю герб, де приєдналися дві схрещені коси.
За іншою версією герб походив від пруських шляхетських родин, що оселилися в ХІІ – ХІІІ ст. в Мазовії. Проте письмові згадки назви герба вперше з’являються лише на початку XV століття.
Після Городельської унії 1413 року, коли відбулося зрівняння прав шляхти католицького віровизнання Королівства
Польського та шляхти Великого князівства Литовського, Руського та Жемантійського, цей герб поступово переходить і
до українських шляхетських родів.
Герб Прус ІІ складається з двох срібних кіс, розташованих в червоному полі так, що вони звернені догори гострими
кінцями й утворюють ними Х-видний хрест, а нижні кінці пов’язані золотою ниткою. На точці з’єднання кіс поставлений
герб Прус – білого кольору восьмикутний хрест, якому бракує одного кінчика.
Герб Желіборських мав деякі відмінності в побудові. Так, зокрема, вгорі був прикрашений
атрибутами єпископської влади – митрою, хрестом і посохом.
З огляду на досить жорстке протистояння католицької, уніатської та православної церков
в межах Речі Посполитої, Арсеній Желіборський зображується саме як воїн віри, оборонець і
заступник православ’я. Хрест, поставлений вгорі гербової композиції, тлумачиться як символ
звитязтва і перемоги, покровительства небесних сил вірним оборонцям східної церкви – те, на
чому стяжав собі слави увесь рід: «Их фамиліа крестом украшенна,/ До Емпиру юж з славою
рушен[н]а»; «Придано крест, знак певный менжного звЂтязства,/ През крест всЂ з давных
часов триумфуют панъства,/ А тому клейнотови подпорою славы/ Зостал Арсеній нынЂ з
єписко[п]ской справы»; «Крест значит данную ти с небес побЂду»; «Крест над косами,
певный знак звитязства в бою/ ЯснЂйшій крест пастырскій маючій з собою»[1].
До прийняття чернецтва і посвячення в єпископи Арсеній Желіборський, як представник
шляхетського роду, служив у війську, перебуваючи при дворі короля Владислава IV. Змінивши
світські шати на церковні ризи, він все одно залишається воїтелем, замість меча отримавши
пастирський жезл, та озброївшись Словом Божим: «Не тылко валечная Желиборских битва/
Помощ отчизнЂ чынит, але и молитва [1].
Геральдичний червоний є кольором хоробрості, мужності, любові. Також він символізує кров, пролиту у боротьбі. Як
кров знищених ворогів тлумачить у своєму панегірику червоне поле І.Галятовський: «Для того косы тыи сут в червоном
полю/ Обляно кровю врагов громячи сваволю [1].
Символом Ворога, із яким виходить на бій єпископ є Вовк. У геральдиці фігура вовка наділена негативним значенням
і тлумачиться як хижість, зажерливість та ненажерливість. Покарати і знищити «драпіжних» вовків закликають героя
автори панегіриків: «Арсеній врагов крестом побЂждаєт,/ Жезлом от церкви волков отпужаєт»; «Превелебный пастыру,
зъныщ волков з наслЂду!»; «Врагов церкви отчизны косы подтынают,/Вовчыи волками ся враги называют» [1].
Цікаво, що творення основного образу – патрона як борця зі Злом – відбувається не через наявність візуального елемента (вовк як такий на гербі відсутній), а через ланцюг асоціацій, навіяних однією із назв герба.
Тут слід зазначити, що символ за своєю природою близький до порівняння, подібності. У ньому також спрацьовує
принцип аналогії. Існує різновид порівняння, який майже повністю втілює символ – парабола. Параболічність геральдичного символа яскраво виявляється в алюзивних гербах, так званих «story shields», де весь герб як макросимвол оповідає
певну історію, іноді пов’язану з його створенням.
Саме таким алюзивним гербом і є герб Прус ІІ, який крім основної назви має ще декілька: Falcastrum Lupinum,
Lipinorum Falcastrum, Słubica, Wilcza Kosa, Wilcze Kosy. Герб вважають одним з найбільш таємничих знаків польської геральдики. Так, зокрема, описує його польський теолог, геральдист, автор праці «Korona Polska» Каспер Несецький: «Dwie
kosy białe ostrzem do siebie złożone, tak, że końce ich w górze, jedna na drugą zachodzi, związane u spodu związką złotą, tak, że
koniec jej wisi; na wierzchu między końcami kos, półtora krzyża takiego, jaki jest w herbie Prus I, pole tarczy czerwone; na hełmie
takaż ręka zbrojna z mieczem zaniesiona, jak w herbie Prus . zowią ten herb inaczej Wilcze kosy, a to dla tego, że w takie wilków
łapają» [3]. Falcastrum – з латини – серповидний садовий ніж, саме він зображений на гербі як грізна зброя. Нез’ясованим
залишається лише той факт, яким саме чином коса-falcastrum могла послужити зброєю супроти вовків.
Таким чином, саме друга назва герба – Вовчі коси – творить макросимвол, використаний панегіристами у своїх творах: «Желиборских двЂ косы в купу ся злучили/ Для того, абы волков драпЂжных губили»; «Тіара і фЂгура Ісуса распята,/ЖелЂза на драпЂжных бестій злотом спята»; «Врагов церкви отчизны косы подтынают,/Вовчыи волками ся враги
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называют./Для того косы тыи сут в червоном полю/Обляно кровю врагов громячи сваволю» [1]. .Так в oсновi емблеми тут
лежить візуальна метафора. Емблема постає завдяки несподіваному поєднанню асоціацій та витвореного внаслідок цього
«розумового образу», в якому поняття набували вигляду ілюзорної конкретності.
Отже, поетичний цикл віршів на клейноди роду Желіборських засвідчує яскраво виражений аристократичний характер поезії: витворення ідеалу шляхетності, певного кодексу шляхтича. Факт наявності вірша на власний герб є формою
визнання заслуг і чеснот лицаря, сам же герб слугує розпізнавальним знаком особи, формою соціального визнання і, відповідно, легалізацією шляхетського походження.
Жанр геральдичної поезії, що виконувала у видавничій справі функцію прикнижного реквізиту, має синтетичний
характер: гербові вірші є емблематичними за формою і панегіричними за змістом. Символи як такі виростають з образу,
проявляються та діють в знакові й формі, містять архетипний компонент, актуалізують певні концепти, взаємодіють з
метафорами і постають невід’ємною частиною свідомості.
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РІЗНОВИДИ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ АДРЕСАТІВ
В АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
У статті розглядаються теоретичні аспекти визначення статуса внутрішньотекстового адресата поетичних
текстів. Проблема досліджується на матеріалі адресованої лірики Лесі Українки. Виокремлюються типи внутрішньотекстового адресата за ознакою його формально-предметної вираженості та за ознакою його персоналізованості.
Адресована лірика розглядається як метажанрове утворення, яке вбирає до себе поетичні жанри з підкресленою
адресною настановою (послання, присвята, віршований лист), інакше кажучи – жанри, в яких предметом зображення виступає комунікація із внутрішньотекстовим адресатом.
Ключові слова: адресація, адресована лірика, внутрішньотекстовий адресат, комунікативна організація твору,
формально-предметна вираженість адресата, персоналізований адресат, узагальнений адресат, умовний адресат.
Varieties of intertextual addressees in addressed lirics of Lesya Ukrainka
The theoretical aspects of the addressee of the poetical works inside text status is considered in the article. The problem
is investigated on the material of the Lesya Ukrainka’s aaddressed lyrics. The types of the inside text addressee are selected
in accordance with the sign of its formal subject expression and the sign of its personalisation.
Addressed lyrics is considered as metagenre formation, which absorbs poetic genres with underlined addressed instruction (letter / message, dedication, poetic letter), in other words – there are genres where the subject of image is communication
with the insidetext addressee.
Keywords: adressing, addressed lyrics, inside text addressee, work’s communicative organization, addressee’s formal
subject expression, personalized addressee, generalized addressee, nominal addressee.
Разновидности внутритекстовых адресатов в адресованной лирике Леси Украинки
В статье рассматриваются теоретические аспекты определения статуса внутритекстового адресата поэтических текстов. Проблема исследуется на материале адресованной лирики Леси Украинки. Выделяются типы внутритекстовых адресатов по признаку его формально-предметной выраженности и по признаку его персонализованости.
Адресованная лирика рассматривается как сверхжанровое образование, которое включает в себя поэтические
жанры с подчеркнутой адресной установкой (послание, посвящение, стихотворное письмо), иначе говоря – жанры,
в которых предметом изображения выступает коммуникация с внутритекстовым адресатом.
Ключевые слова: адресация, адресована лирика, внутритекстовый адресат, коммуникативная организация произведения, формально предметная выраженность адресата, персонализированный адресат, обобщенный адресат,
условный адресат.

Постановка наукової проблеми. Серед недостатньо досліджених питань поетики ліричного твору важливе місце
посідає проблема ліричного адресата, його художньої природи, специфіки комунікативної організації, побудови його типології. В літературознавчих дослідженнях останнього часу поряд із традиційним адресатом, співвіднесеним з образом
читача (тобто зовнішньотекстового адресата), виокремлюється й постать так званого внутрішньотекстового, тобто зазначеного авторським зверненням у самому тексті, адресата. Цей тип адресата найбільш характерний для ліричних творів
і, зокрема метажанрового утворення адресованої лірики, яка вбирає до себе три поетичні жанри – послання, віршований
лист і присвяту. Специфічною жанровою ознакою творів адресованої лірики є те, що у ній моделюється ситуація звернення суб’єкта поетичного мовлення до особи внутрішньотекстово означеного адресата. І хоча в теоретичних працях
останніх років (І. Ковтунової, Л. Кіхней, Є. Дмітрієва, С. Артьомової, Т. Круглової, І. Безкровної, М. Венгринюк) й були
зроблені перші спроби класифікувати типи внутрішньотекстового адресата, в цілому ж доводиться констатувати, що проблема адресата ліричного твору, розробки теоретичних передумов для створення його типології вирішена у сучасних
літературознавчих дослідженнях усе ще не достатньо чітко і аргументовано.
Мета даної розвідки полягає у тому, щоб дослідити специфіку художнього вияву образу внутрішньотекстового адресата в адресованій ліриці Лесі Українки. Об’єктом аналізу є двадцять шість поетичних текстів Лесі Українки, що належать
до адресованої лірики.
© В. М. Назарець, 2016
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Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи класифікацію типів комунікативної організації ліричного твору, можна
зробити висновок про подвійну семантичну природу реалізації принципа адресованості в поетичному тексті. З одного
боку, кожен художній текст (прозовий, драматургічний чи поетичний) є принципово адресованим, оскільки створююється
автором з розрахунку на потенційне його читацьке сприйняття. Більш того, в даному теоретичному контексті дослідники
говорять про специфічний образ читача, який у процесі творчості виникає в уяві автора як певна, бажана для нього світоглядно-естетична перспектива, з точки зору якої потенційно сприймається його твір. Цей читацький образ існує не лише
у вигляді своєрідного уявного співрозмовника автора, він також може знаходити своє втілення і в тексті самого твору, в
епізодичних, адресованих до нього авторських зверненнях або у формі змалювання образів персонажів, світосприймання
яких до певної міри моделює прийнятну для автора точку зору. Комунікативна організація такого твору набуває ознак специфічної ідейно-стетичної програми авторського впливу на адресата-читача. Але в цілому в даному випадку ми маємо модель комунікації, у якій адресованість спрямована зовні, поза межі твору: «В ліриці комунікативна модель тексту виглядає
наступним чином. Автор створює ліричний твір з характерними рисами поетики, адресуючи його певному ідеальному в
його уяві читачу – абстрагованому читачу. Автор, ліричний твір і абстрагований читач утворюють авторсько-читацьку
комунікацію» [3, с. 6]. Даний тип комунікативної організації твору ще називають зовнішнім або зовнішньотекстовим,
оскільки фактор адресації тут хоча й присутній, але не може служити предметом специфічної авторської рефлексії, точніше предметом художнього зображення, а поодинокі його образні вияви (у формі реалізованих у тексті окличних або
запитальних словесно-синтаксичних конструкцій) використовуються як риторичні прийоми, пов’язані із потребою актуалізації додаткової уваги читача до тих або інших висловлюваних автором думок, ідейних аргументів, емоційно-ціннісних
переживань. З іншого боку, поряд із цим, зовнішньотекстовим (авторсько-читацьким) типом комунікації, в поетичних
текстах може бути представлений й принципово інший за своєю семантикою тип, так би мовити – внутрішньотекстовий,
у якому адресація виступає не як риторичний прийом, а як специфічний предмет зображення, як певна комунікативносемантична стратегія, що підпорядковує собі усі структурні елементи художньої організації твору: «безумовно, сам по
собі прийом звернення в поезії використовується достатньо широко, однак у поєднанні з певним комплексом інших ознак
звернення може набувати особливої функції у тому випадку, коли воно обумовлене наявністю конкретного адресата.
Наявність реального кореспондента або співрозмовника передбачає не лише форму початкового звернення у посланні,
але й особливе «ти» його змісту, особливу роль авторського «я» в художній структурі тексту, інтонаційно-стильову манеру вірша. Звернення до конкретного адресата з метою спілкування з ним є основним смисловим структуроутворюючим
принципом «листа у віршах» [1, с. 17].
В даному типі комунікативна структура твору суттєво ускладнюється і набуває ознак свого роду подвійної адресації,
оскільки крім зовнішньотекстового адресата (читача) тут з’являється ще й внутрішньотекстовий адресат (особа, до якої безпосередньо звертається автор, спрямовуючи на її адресу зміст свого послання): «Розрізняються адресат висловлювання, до
якого спрямоване повідомлення у цілому, і адресат, який входить у внутрішню структуру повідомлення. Їх можна назвати
зовнішнім і внутрішнім адресатом. Читач – це зовнішній адресат, на якого розраховано висловлювання автора – поетичний
твір, текст. Внутрішні адресати – ті, до кого звертається поет. Це може бути товариш, кохана, природна стихія, речі – усе,
що існує в цьому світі. Це може бути і один із зовнішніх адресатів, наприклад читач у ролі узагальненого або невизначеного
адресата. В цих випадках зовнішній адресат вводиться в структуру повідомлення і стає внутрішнім адресатом» [2, с. 20].
Наявність внутрішньотекстового адресата, особи, якій спрямовує зміст свого звернення автор, – це головна умова текстів адресованої лірики. Адресат виступає надзвичайно важливим семантичним компонентом комунікативної організації
адресованого ліричного тексту, оскільки саме він, його морально-психологічні особливості, його суспільний, професійний статус, характер стосунків із автором зрештою й зумовлюють той або інший зміст та тип спрямованості адресації.
В сучасному літературознавстві, зокрема в дослідженнях, присвячених адресованій ліриці, найчастіше використовуються два типи класифікацій внутрішньотекстового адресата: 1) за ознакою його формально-предметної вираженості; 2)
за ознакою його персоналізованості.
1. Формально-предметна вираженість адресата. В даному типі класифікації можливі три модифікації.
1) Адресат формально виражений, але не конкретизований. Формальна вираженість адресата означатиме, що в поетичному тексті він виявлений граматично, у формі прямого («ти», «ви») або опосередкованого («він», «вони», різноманітні типи лексичних та метафоричних номінацій) звернення, але при цьому автор не конкретизує його образ, не надає
йому рис образно-предметної деталізації.
2) Адресат формально виражений і конкретизований. Крім наявних у тексті граматичних або лексичних форм звернення, автор ще й додатково конкретизує образ свого адресата. Подібна конкретизація може стосуватися певних морально-етичних, психологічних рис адресата, його світоглядних настанов, біографічних обставин життя, його портретної
зовнішності, інтер’єрного оточення і т.п. (Леся Українка «Веснянка (Сестрі Ользі)»):
Як дрібнії дощі
Заслонять нам світ навесні,
Як нам молодощі
Повʼються у хмари сумні, –
Не тратьмо надії
В літа молодії!
Весняного ранку
Співаймо, сестрице, веснянку!
На літо зелене
Поїду я геть в чужий край,
Згадай же про мене,
Як підеш по квіти у гай.
Спогадуй, Олесю,
Сестру свою Лесю!
Весняного ранку
Даю тобі сюю веснянку! [4, с. 114].
3) Адресат виражений позатекстово. Тут можливі дві модифікації. В першій адресат названий лише позатекстово, тобто – в рамкових, зовнішньотекстових семантичних елементах структурної організації твору (заголовок, присвята, епіграф),
тоді як в тексті самого твору він може і не згадуватись («Сім струн» – з посвятою «дядькові Михайлові», «Сльози-перли» – з
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посвятою «Іванові Франкові», «Сон» – з посвятою «Александрі С-вій», «Подорож до моря» – з посвятою «сімʼї Михайла
М.Комарова», «Кримські спогади» – з посвятою «братові Михайлові», «Вечірня година» – з адресацією «коханій мамі»).
В другій модифікації, яка зустрічається частіше, адресат зазначається і позатекстово (як правило у заголовку), і у
самому тексті, де його образ отримує ознаки як формальної, так і предметної вираженості: «До мого фортепіано», «На
роковини Шевченка», «До товаришів», «Товаришці на спомин», «Братові й сестрі на спомин» та ін.
2. Вираженість адресата за ознакою його персоналізованості. За ознакою персоналізованості виділяють три типи
адресатів: 1) персоналізований адресат; 2) узагальнений адресат; 3) умовний адресат. Кожен з цих трьох виділених типів
адресатів має й свої різновиди.
1. Персоналізований адресат. Персоналізований адресат – це реальна, біографічна особа, якій присвячений адресований поетичний текст. В проаналізованому нами поетичному масиві адресованих текстів Лесі Українки було виявлено
такі різновиди персоналізованого адресата: члени родини («Вечірня година. Коханій мамі», «Веснянка. Сестрі Ользі»,
«Братові й сестрі на спомин»), знайомий / знайома (Товаришці на спомин», «До товариша», «Жіночий портрет»), поет
(«На роковини Шевченка», «Уривки з листа»), дитина (Колискова»):
Ти знаєш, сестро, як блакитна нічка
бентежить серце, думку порива?
«Не спи, не спи! – говорить ясний місяць, –
бо як заснеш, я промінь наведу,
немов стрілу, і встрелю в сонне око...
/.../
Чи знаєш, брате, як лагідна зірка
говорить: «Погаси робочу лампу,
покинь книжки, забудь свою роботу,
поглянь на мене і згадай ті зорі,
що десь далеко, там, у парі сяють,
я завжди в них дивлюсь, мов у свічада,
в таку блакитну нічку, як оця» [4, с. 240].
2. Узагальнений адресат. Узагальнений адресат – це індивідуально неконкретизований адресат, який представлений
певною масовою аудиторією. В адресованій ліриці Лесі Українки узагальнений адресат представлений такими поетичними текстами, як-от: «Ворогам. Уривок» і «До товаришів».
3. Умовний адресат. Умовний адресат – це адресат, який співвідноситься не з людською постаттю (в її конкретноіндивідуальній чи узагальненій іпостасі), а з певними образами людської уяви, яким надається більш або менш персоніфікована форма. В адресованих текстах Лесі Українки наявні такі різновиди умовного адресата: емоційно-психологічні
процеси та морально-етичні переконання («Fa», «До натури», «Мріє. Не зрадь! Я так довго до тебе тужила…»), музичні
інструменти, пісні («До мого фортепіано», «Грай, моя пісне!..», «На вічну пам’ять листочкові, спаленому приятельською
рукою в непевні часи»), літературні поняття («Слово, чому ти не твердая криця…», «На столітній ювілей української літератури»), місцевість («Кримські спогади»), міфологічні об’єкти та явища («До музи»).
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, значну частину поетичного доробку Лесі Українки становить адресована лірика, тобто поетичні тексти, предметом зображення в яких виступає комунікація із внутрішньотекстовим адресатом. Внутрішньотекстовий адресат поетичних текстів Лесі Українки може бути диференційований: 1) за ознакою його формально-предметної вираженості; 2) за ознакою його персоналізованості. Кожен з цих двох виділених типів
адресатів має в адресованій ліриці Лесі Українки й свої різновиди. Перспективами подальшого дослідження поезії Лесі
Українки стане дослідження специфіки художнього вияву образу автора та жанрової організації її адресованих текстів.
Література:

1. Кихней Л. Г. Стихотворные послания в русской поэзии начала XX века: дисс… канд. филол. наук: 10.01.02 / Кихней Любовь
Геннадьевна; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1985. – 175 с.
2. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис / И. И. Ковтунова. – М. : Наука, 1986 – 208 с.
3. Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной точки зрения: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук :
10.01.01 / Романова Ирина Викторовна; ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет». – Смоленск, 2007. – 44 с.
4. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наукова думка, 1975. – Т. 1 : Поезії. / [вст. ст. Є. Шабліовського]. – 1975. – 448 с.

О. О. Ніколова,

УДК: 821.161.2:82.091:82-3 «17/18»

Запорізький державний університет, м. Запоріжжя

КОМІЧНІ ПСЕВДОМОРФНІ ПЕРСОНАЖІ УКРАЇНСЬКОЇ
ТА РОСІЙСЬКОЇ ПРОЗИ К. ХVІІІ – І П. ХІХ СТ.
Стаття присвячена розгляду питання про специфіку та різновиди комічних псевдоморфних персонажів (псевдів)
в українській та російській прозі к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. Визначено основну диференційну ознаку таких персонажів та
принципи їх системної класифікації. Виділено основні варіанти комічних псевдів, мотиви із ними пов’язані в контексті досліджуваних літератур, а також здійснено їх компаративний аналіз з акцентом на подібностях типологічного характеру. Зроблено висновок щодо подібностей, факторів, які їх обумовлюють, національних особливостей
творчої конкретизації певних типологічних варіантів.
Ключові слова: псевдоморфні персонажі, псевди, мотив, комічне, бінарна антиномія.
Comic pseudomorphic characters of Ukrainian and Russian prose in the end of the
18th – first half of the 19th centuries
The article deals with the problem of pseudomorphic characters’s (pseuds’s) typology, its specifics and determinants in
the Ukrainian and Russian prose in the end of the 18th – first half of the 19th centuries. We define the main differential feature
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of such characters, principles of their system classification, variations of pseuds, motives that associated with them in the
context of the investigated literature. We make a comparative analysis and we focus on the similarities of typology character.
We make conclusions about the specifics, the factors that determine this specifics and national characteristics of the creative
concretization of typological variants.
Keywords: pseudomorphic characters, pseuds, motive, comical, binary antinomy.
Комические псевдоморфные персонажи украинской и русской прозы к. ХVІІІ – І п.
ХІХ ст.
Статья посвящена рассмотрению вопроса о специфике и детерминантах псевдоморфных персонажей (псевдов)
в украинской и русской прозе к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. Определены основная дифференциальная черта таких персонажей и принципи их системной классификации. Выделены основные вариативные разновидности комических псевдов, мотивы с ними связанные в контексте исследуемых литератур, а также осуществлен компаративный анализ
с акцентом на подобиях типологического характера. Сделаны выводы об особенностях, факторах, которые их
обуславливают, национальных особенностях творческой конкретизации определенных типологических вариантов.
Ключевые слова: псевдоморфные персонажи, псевды, мотив, комическое, бинарная антиномия.

Невідповідність істинного та видимо-рецептивного – одна з «вічних» тем у художньої творчості багатьох народів. Розгляд цього матеріалу з позицій компаративістики доцільно здійснювати на різних рівнях – від детермінант та загальних
тенденцій функціонування до специфіки образно-мотивної реалізації в межах певних національно-жанрових традицій.
Детальний аналіз останнього аспекту, в свою чергу, відкриває перспективи досліджень групи персонажів, спільною визначальною ознакою яких є псевдоморфність (від давньогрец. «псевдо» – «обман», «вигадка», «помилка» та «морфо»
– «форма»), тобто тимчасова «несправжність», створена внаслідок порушення відповідності між їхньою сутністю та її
вираженням/рецепцією: вони видають себе за інших/сприймаються як такі.
Для характеристики цього феномену, звертаючи увагу на деякі різновиди його прояву (рольові імітації, пародійні дублювання, примарні уподібнення) в міфах, ритуалах, архаїчних мімічних дійствах, античній літературі, знаний філолог О. Фрейденберг несистематично використовує оказіоналізм «псевди» [19, с. 15], [11, с. 290]. Однак запропонована науковцем лексема
є дещо абстрактною і для первісних тематичних презентацій потребує доповнення вказівкою на «формальний фактор» фальсифікації («морфе») та рівень функціонування («персонажі»). Така семантична конкретизація є особливо значущою в заголовках, натомість у межах самих досліджень для зручності може бути використаний також й скорочений варіант – «псевди».
Розвиток наукової думки, спрямованої на осмислення питання про псевдоморфних персонажів (псевдів) у літературі
відбувається не системно і характеризується лише спорадичною появою розробок окремих складових теми. При цьому
основна увага приділяється наративним кліше (мотивам та сюжетам) із удаваннями, перевдяганнями, метаморфозами, невпізнаннями, ситуативною невідповідністю тощо: [3], [9], [5], [6] та ін. Натомість, поодинокими є спроби виокремлення
варіантів відповідних персонажів, створення їхньої типології, що й обумовлює актуальність наукового пошуку у відповідному напрямку.
Враховуючи обов’язковий для будь-якої типологічної систематизації феноменів принцип упорядкування складових
через виділення структурно-опозиційних ознак, класифікацію псевдоморфних персонажів доцільно здійснювати на основі співвіднесеності їхнього єства та його зовнішньої презентації/рецепції із асоціативним дериватами бінарних антиномій:
ієрархічної пари «верх – низ» та симетричного протиставлення «свого – чужого».
Категоріальна антитеза «верх – низ» представлена псевдоморфними персонажами, диференційованими в соціальній,
патріархальній гендерній та етично-інтелектуальній ціннісних площинах. В першому випадку вони вдаються до обманного підвищення або зниження власного суспільного статусу (І), в другому – до крос-гендерної травестії (ІІ), в третьому
– приписують собі неналежні/приховують притаманні їм моральні характеристики чи розумові здібності (ІІІ). Виокремлення різновидів псевдоморфних персонажів в межах інверсії уявлень про «своє – чуже» передбачає їх розмежування за
рівнями антропності («людське – потойбічне» ІV), вітальності («живе – мертве» V), родинної (VІ), етнічної (VІІ) приналежності, шлюбного «призначення» (псевдонаречені VІІІ) тощо. Як зазначає А. Байбурін, «в самых общих чертах свое
– принадлежащее человеку, освоенное им; чужое – нечеловеческое, звериное, принадлежащее богам, область смерти» [2,
с. 183]. У відповідному аспекті інтерпретує цю антиномію Є. Мелетинський: «речь с самого начала идет скорее о противопоставлении «своего» и «чужого»… «Свое», как уже указывалось, первоначально означало свой родо-племенной коллектив, субъективно совпадающий с «человечеством» [2, с. 46].
Змістовно-формальна дисгармонійність псевдоморфних персонажів якнайкраще відповідає природі комічного, заснованій на протиріччях. Як слушно вказує, зокрема, М. Рюміна, «пограничность, маргинальность, «пороговость», обращаемость, двусторонность, двусмысленность, двойственность и есть то, что составляет его (сміха – О.Н.) суть» [8, м. 3]. А
головний принцип комічного, відповідно, «связан с видимостью и ее проявлениями: иллюзиями, обманам, самообманом,
ложью. Виртуальностью, симулякрами, то есть лжеподобиями и т.д.» [8, с. 3]. Отже, закономірним є активне використання письменниками різних літератур псевдоморфних персонажів саме з метою досягнення сміхового ефекту, формування
карнавальної атмосфери в комедіях, крутійських романах, пародійних поемах тощо.
На окрему увагу заслуговують комічні псевдоморфні персонажі української та російської прози к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст.
Розгляд цього питання з позицій сучасної компаративістики, орієнтованої на руйнування авторитарного статусу «впливології» із її настановою на обов’язкове виявлення відносин «залежності» у вказаному контексті, відкриває неабиякі перспективи,
оскільки демонструє подібності, обумовлені не стільки парними міжетнічними контактами, скільки типологічними збігами,
зверненням до скарбниці «мандрівних мотивів» світової літератури. Відповідні образи української та російської прози досліджуваного періоду закономірно відображають наслідки суспільно-критичних спостережень й образних узагальнень, зроблених на ґрунті реальної дійсності (соціально-типологічний аспект), а також свідчить на користь загальнолюдського бінаризму
мислення, багатого комічного потенціалу формально-сутнісних невідповідностей (психологічний типологізм).
Мета статті – визначення основних різновидів комічних псевдоморфних персонажів, особливостей їх творчого використання в українській і російській прозі к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст.
Детальний розгляд об’єкту дослідження дозволяє зробити висновок, щодо поширення численних псевдів у межах
його діапазону. Показовими у цьому плані є, в першу чергу, так звані «самозванці» (псевди І групи), які видають себе за
осіб із високим суспільним положенням або внаслідок збігу обставин сприймаються як такі. Так, зокрема, образ псевдоцаря («Куп’янський самозванець» Г. Квітки-Основ’яненка) підпорядковується меті карнавальної репрезентації реального
прецеденту безпідставних претензій на престол звичайного солдата Петра Чернишова, вираженню іронічного ставлення
до примітивних народних уявлень (міфологізації царської влади); постаті псевдоревізора Пахома («Життя та походеньки
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Петра Степанова» Г. Квітки-Основ’яненка) та «міліонера» Чічікова («Мертві душі» М. Гоголя) вводиться для осміяння
сліпого поклоніння чинам та капіталу в сучасному авторам суспільстві, псевдодворян Тараканова («Каліф на годину»)
та Сені («Сеня») Є. Гребінки – для викриття родового чванства, гіпертрофованого захоплення титулами та генеалогією.
У російських романах, пов’язаних із традиціями пікарески, самозванство персонажів-крутіїв стає одним із засобів
створення комічних невідповідностей та викриття «звичаїв»: псевдобарон Совєст-Драл (російська версія пригод Тіля
Ойленшпігеля «Совєст-Драл Великий Ніс»), псевдопан та псевдопоміщик Дмитрицький («Пригоди, почерпнуті із моря
житейського. Саломея» О. Вельтмана), «принц» Норд-Вест-Зюйд-Ост, «принц Голькондський» та псевдокняжна («Російський Жілблаз» В. Наріжного). У «Панночці-селянці» О. Пушкіна задля надання сюжету авантюрно-сміхового забарвлення в дусі «комедії характерів» розіграш будується не на підвищенні, а на обманному зниженні соціальної статусності
персонажа (Ліза в образі кріпачки Акуліни).
Комічні псевди ІІІ групи представлені сатиричними фігурами псевдосвятенників (грішники, які переховуються під
маскою благочестя) та псевдорозумників (дурники, що удають освічених людей), потрібними письменникам для критики
таких загальнолюдських вад як ханжество та пихате невігластво. Перші представлені, зокрема, у «Совєст-Дралі Великому
Носі» (хтивий пройдисвіт удає набожного абата), творах М. Новікова (ханжа із «Демокрита, що сміється»), вище згаданих
романах Наріжного (крутій прикидається богомольцем), Вельтмана та Квітки-Основ’яненка (шахрай видає розпусних
дівок за благочестиве сімейство), повісті «Маргарита Прокопіївна» Квітки-Основ’яненка (Маргарита – «Тартюф у спідниці»). Другі діють на сторінках оповідання «Купований розум» Квітки-Основ’яненка («обізнаний в науках» Харко) та
«Мертві душі» М. Гоголя (узагальнена картина провінційної псевдоосвіченості «вищого світу»). «Модну» псевдовченість
персоніфікує М. Новіков в образі світського блазня Плоха («Демокрит, що сміється»).
Не менш численними є також комічні псевдоморфні персонажі ІV групи: у більшості випадків це кмітливі обманщики,
які для власної користі грають роль причетних до сфери потойбіччя – чаклунів, провидців, магнетизерів, інферналів та
ін. Сюжети за їхньої участі покликані осміювати захоплення магією, забобонами, езотерикою тощо, за рахунок яких живляться різні авантюристи, з позицій просвітницької ідеології. Значущим у цьому плані є, наприклад, викриття діяльності
масонів у романах Г. Квітки («Життя та походеньки Петра Степанова») і В. Наріжного («Російський Жілблаз»). Автори
намагаються продемонструвати читачеві, що такі гуртки влаштовуються з єдиною метою – виманювати гроші у простаків
(Високопросвітлений видає себе за духовидця, брат Лікоріси – за злого демона, аби налякати маловірних тощо). Інший
російський пікаро, Неох, грає роль жерця Перуна, прагнучи покепкувати із багатого, але недалекого рогоносця, що вірить
у силу «магічних» обрядів («Казка про народження тафтяної мушки» М. Чулкова). В усіх творах неабияка увага приділяється пародійному відтворенню «сакральних ритуалів», розрахованих на обман потенційних жертв.
Значне місце посідають такі псевди у повістях Г. Квітки-Основ’яненка, матеріал для яких він бере безпосередньо із реальної
дійсності: шарлатанська експлуатація віри у магнетизм стає предметом сатиричного розвінчання у «Маргариті Прокопіївні»
(образи псевдопровидиці-сомнамбули та псевдомагнітезера), народна віра у знахарство – в «Знахарі» (дядечко Радивонович),
захоплення демонологією – у «Герої очаковських часів» (блюзнірські вистави за участі псевдоінферналів – «відьом», «чортів»).
На окрему увагу заслуговує також комічний «мандрівний сюжет» про солдата-«чаклуна», що задарма отримав обід
та вигнав із хати коханця-«нечистого», представлений у «Повісті про вдалого молодого солдата» із «Письмовника»
М. Курганова (за однією із версій саме він є джерелом комедій українських драматургів І п. ХІХ ст. – І. Котляревського,
В. Гоголя, С. Петрушевича [1, с. 3]).
Окрема лінія презентована типовою для просвітницької творчості іронічно-інакомовною критикою суспільних недоліків у формі епістолярної фіксації вражень відстороненого («наївного») спостерігача. Традиційний фольклорно-літературний мотив «олюднення інфернала» (потойбічна істота удає людину) виконує ключову функцію для організації оповіді
в авторському журналі Ф. Еміна («Пекельна пошта»), створеному, зокрема, за зразком сатиричних памфлетів Е. Ленобля,
написаних, в свою чергу, «по гарячим слідам» «Кульгавого біса» Лесажа [7, с.9]: російський письменник запозичує художній засіб сатиричного викриття суспільних вад через діалоги Кульгавого та Кривого чортів. Цим же шляхом слідує
й І. Крилов (журнал «Пошта духів»), застосовуючи типово бурлескний прийом розвитку сюжету відразу в двох світах
(«своєму», земному та «чужому», потойбічному). Надприродні створіння, вдавшись до антропоморфізації, аби приховати
власну природу, знайомляться із життям на землі та обмінюються відповідною інформацією у листах. Гном Зор видає себе
за сільського дворянина, сільф Свєтовид – за знатного мандрівника, а в чортах Еміна не розпізнають їхньої темної сутності
навіть клірики. Водночас, історії, що розповідають духи, часто є сатиричним замальовками типізованих проявів псевдоправденості в світському або церковному середовищі. Комічний ефект невідповідності підсилюється за рахунок парадоксального висновку, до якого підштовхують реципієнта автори журналів, – інфернали виявляються гуманнішими за людей,
які перевершують надприродних створінь у своїй моральній зіпсованості. Ймовірно, саме з цією метою пов’язане обрання
у якості «спостерігачів» саме демонічних істот, традиційно асоційованих із уявленнями про зло та гріховність.
Для створення гротескних гумористично-сатиричних картин російські та українські майстри слова, апелюючи до
різних текстуальних традицій (античної, анекдотично-новелістичної, «демонічної»), використовують також традиційні
мотиви формально-сутнісної невідповідності на рівні протиставлень «живого» та «неживого (матеріального, мертвого)».
Відповідні їм псевдоморфні образи V групи функціонують у пригодах Совєст-Драла (мотив «псевдосмерті»), «Каїбі» І.
Крилова (мотив «ляльку/автомат видають за живу істоту»), «Салдатському патреті» Г. Квітки-Основ’яненка («матеріальна подоба мислиться як живе»), у «Повісті про трьох подруг» із «Письмовника» Курганова, «Пересмішнику» М. Чулкова,
«Російському Жілблазі» В. Наріжного (мотив «живого мерця») тощо.
Звернення до оповідного кліше крос-гендерної травестії та псевдів ІІ групи з метою створення сміхового ефекту характерне для російської прози досліджуваної доби: однією з головних причин популярності наративного кліше із перевдяганням чоловіка у вбрання протилежної статі серед російських авторів стає іманентна тогочасній художній словесності
орієнтація на відповідний епізод широко відомої «Повісті про Фрола Скобєєва» (Фрол грає дівчину, щоб спокусити дочку
багатія). Твір є одним з перших свідчень тих процесів демократизації давньоруської культури, які відбуваються внаслідок
рецепції західноєвропейських фольклорно-літературних традицій. Карнавально-еротичний «мандрівний» мотив «чоловік
удає жінку заради любовних пригод», популяризований баладами, анекдотично-новелістичним та пародійними жанрами,
якнайкраще відповідає також потребам російської сатирично-гумористичної прози ІІ п. ХVІІІ ст., оскільки узгоджується
із настановою на руйнування ієрархічної системи естетичних цінностей класицизму. Показовими у цьому плані є твори
зі збірки авантюрно-крутійських новел І. Новікова «Походеньки Івана, гостинного сина»: Селуян за допомогою сестри,
одягнений у дівоче плаття, потрапляє до будинку Груші, щоб спокусити її і стати зятем багатія («Новгородських дівчат
святий вечір»), а покоївка Наталя, яка лягає у ліжко із Ганнусею, виявляється семінаристом Іваном («Про нещасні пригоди
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купецької дочки Ганнусі»). Різноманітні сюжети, пов’язані із такими комічними непорозуміннями, представлені також
у «Письмовнику» М. Курганова: в «Повісті про потішного педанта» недалекому псевдорозумнику підкладають у ліжко
замість молодиці перевдягненого конюха, а у 326 історії дружина, нарядивши чоловіка у своє вбрання, відправляє його
на побачення із коханцем (епізод, подібний до 7 новели VІІ дня «Декамерона»). Цілком закономірним є й звернення до
мотиву «чоловік удає жінку заради любовних пригод» М. Чулкова у крутійському романі «Гожа кухарка, або Походеньки
розпусної жінки», адже сама стихія пікарески вимагає удавань та перевдягань: коханця Ахаля Мартона видає за свою
сестру і таким чином вводить в оману власного чоловіка.
Інші різновиди псевдоморфних персонажів із комічним змістовним наповненням в українській та російській прозі к.
ХVІІІ – І п. ХІХ ст. не настільки поширені, як вище розглянуті, та не мають чітко вираженого зв’язку із певними жанрами
чи наративними традиціями.
Отже, українські та російські письменники демонструють небезпідставний інтерес до інваріантів персонажів, псевдоморфність яких виникає внаслідок вербально-позиційного удавання (І, ІІІ, V групи), як засобів сатири. При цьому, вони
по-своєму конкретизують їхні образи, пристосовуючи до потреб дійсності. Міжтекстові зв’язки творів, у яких функціонують такі фігури, проявляється на проблемно-тематичному рівні: включені в різні сюжетні ситуації ці псевди слугують
спільній меті – вираженню критичного ставлення до плазування перед багатством та чинами (самозванці), лицемірства,
ханжества (псевдоправденики), пихатої неосвіченості (псевдорозумники), примітивної забобонності, довірливості, захоплення «трансцендентним» (псевдоінфернали). Мотиви, засновані на формально-сутнісній невідповідності «живого»
та «неживого/матеріального» користуються популярністю завдяки співвіднесеності із анекдотичними та фантастичними
оповідними традиціями. Типологічні паралелі засвідчують значний комічний потенціал цього матеріалу. Водночас, подібні тенденції в кожній із обраних для компаративного висвітлення літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. мають свої векторні
пріоритети, які впливають на результати комічної конкретизації псевдоморфності та засвідчують самобутні шляхи їх розвитку на даному етапі. Так, зокрема, російські автори частіше використовують псевдів у контексті любовно-еротичної,
авантюрної тематики та алегорично-фантастичних форм журнальної сатири. Натомість українська проза більше позначена тенденціями реалістично-побутової репрезентації феномену в комічному аспекті.
Цікавим та перспективним, на нашу думку, видається також дослідження різновидів комічних псевдоморфних персонажів української та російської драматургії к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. з метою виявлення універсальних подібностей загальнолюдського характеру та національної специфіки відповідних літератур.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ
ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІСТА
У статті проаналізовано особливості процесу формування мовленнєвої культури економіста; вказано на деякі
типові порушення норм літературної мови серед студентів, що можуть заважати взаєморозумінню між фахівцями і сформульовано аспекти, на які необхідно звернути увагу, щоб уникнути цих незручностей; запропоновано
необхідні засоби для вдосконалення підготовки економіста.
Ключові слова: культура спілкування, ділове мовлення, мовленнєва культура, мовна поведінка особистості, мовна свідомість, мовленнєва діяльність.
UKRAINIAN SPEECH CULTURE AS ONE OF THE COMPONENTS OF THE PROFESSIONAL ECONOMIST
CULTURE
The process of forming an economist’s speech culture has been analyzed in this article and pointed to some breach of
the norms of the literary language, among students which can prevent mutual understanding among specialists. The authors
foreground the aspects which deserve attention in order to avoid possible inconveniences in communication and suggest essential necessary measures for improving professional training of economists.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Culture of speech means compliance with established language standards for verbal and writing language aspects, as
well as conscious, purposeful, skillful use of linguistic resources depending on the communication aim and circumstances.
Consequently, speech culture implies the culture of thinking and the culture of social and spiritual relations of people.
Professional culture of an economist does not only concern all those things which are created by people’s hands and
intellect; it also includes long-standing social behavior, which is recreated in concrete situations, where speech culture acts
as his/her spiritual identity.
Essential elements of economist’s speech culture must include correct pronunciation, fluency and eloquence, accenting
main ideas, phonetic expressiveness, into national flexibility, discrete diction, measured speech tempo, correct logical stress,
psychological intervals, reciprocal harmony between the content and tone, between separate words, gestures and mimics; they
must avoid vulgarisms, parasite and archaic words, excess foreign words.
Economist’s professional speech is speaking activity, when the economist laconically formulates his/her opinion and
expresses it due to the system of linguistic means with lexis containing special professional terminology.
To form economist’s professional speech, it is advisable to introduce new terminology, to use earlier acquired professional lexis, to comply with proper grammatical shaping of utterances, logics, consistency, reasonableness, coherence and
integrity. Linguistic education of the prospective economist is an important factor of his/her readiness for intellectual activities in the informational environment.
High level of speech culture is an important asset of a civilized person. To make our speaking habits perfect is a must.
Keywords: communicative culture, business discourse, speech culture, individual speech behavior, conduct of personality, speech consciousness.
КУЛЬТУРА УКРАИНСКОй РЕЧИ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЭКОНОМИСТА
В статье проанализированы особенности процесса формирования речевой культуры экономиста; указаны некоторые типичные нарушения норм литературного языка среди студентов, которые могут мешать взаимопониманию между специалистами и сформулированы аспекты, на которые необходимо обратить внимание во избежание
этих неудобств; предложены необходимые средства для совершенствования подготовки экономиста.
Ключевые слова: культура общения, деловая речь, речевая культура, речевое поведение личности, языковое сознание, языковая деятельность.

Сучасне суспільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасникам і нащадкам. Мовлення – це не просто лад слів, а й лад думок та почуттів. Важливе значення має
також вивчення й правильне використання мовних засобів у вираженні думки залежно від мети й змісту висловлювання,
яке досягається тільки за допомогою культури мовлення.
Культура мовлення – це дотримання усталених мовних норм усної й писемної мови, а також свідоме, цілеспрямоване,
майстерне використання мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Отже, культура мовлення – це й культура мислення та культура суспільних і духовних стосунків людини.
До сьогодні ментальною рисою українців є повага до педагога, чиє слово є основним засобом виховання і навчання,
живим прикладом для наслідування. Зауважмо, що йдеться про вчителя будь-якого фаху. Якщо майбутні вчителі української мови усвідомлюють необхідність фахових знань та відповідних умінь і навичок їх застосування у професійному
дискурсі, то студенти-нефілологи нерідко ігнорують заняття з української мови, нехтують мовними нормами. Відсутність
належної культури українського мовлення майбутніх фахівців завтрашньої культурної еліти суспільства, на нашу думку,
не сприяє нормалізації мовної ситуації в Україні.
Питання мовної культури були об’єктом наукової уваги в лінгвістиці, їх розглядали відомі мовознавці, зокрема, І. Огієнко, О. Потебня, В. Виноградов. Пізніше фахівці в галузі державного управління й мовознавства – Н. Бабич, В. Князєв, І.
Плотницька, П. Редін, С. Шумовицька – наголошували на необхідності визначення оптимальної мовленнєвої поведінки в
певній ситуації, звертали увагу на важливість культури мовлення в професійно-кваліфікаційній характеристиці фахівців
будь-якого профілю.
Професійна культура економіста – це не тiльки все те, що створено руками й розумом людини, а й вироблений роками
спосiб суспiльної поведінки, що вiдтвoрюється в конкретних ділових ситуаціях, де культура мовлення економіста виступає його духовним обличчям.
Висока культура мовлення означає володіння багатством мови, уникнення у мовній практиці газетних штампів, канцеляризмів, діалектизмів, досягнення такої усної і писемної форми спілкування, яка б найповніше, найточніше передавала
зміст думки. Особливо важливим це є для економістів, оскільки для них вміння встановлювати зворотний зв’язок з людьми, партнерами, тобто мистецтво ділового спілкування, є запорукою повної реалізації своїх інтересів. Рівень дотримання
мовленнєвого етикету, – культури спiлкування часом впливає на поведiнку спiврозмовника більшою мiрою, нiж предметний змiст мовлення [9, с. 36].
Основою мовленнєвої культури економіста є грамотнiсть, тобто дотримання загальноприйнятих лiтературних норм
у використанні лексичними, фонетичними, морфологiчними, синтаксичними i стилiстичними засобами мови. Та цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Мовлення має бути не тiльки правильним, а й лексично багатим, синтаксично рiзноманiтним. Щоб цього досягти, необхідно дотримуватися норм літературної мови, користуватися словниками,
вдумливо читати політичну, економічну, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на вживання окремих слiв, на
особливо вдалi висловлювання, на побудову речень. Потрiбно активно розвивати своє мовлення: вчитися усно i письмово
викладати свої думки, виправляти себе, правильно будувати сказане, шукати найкращi й найдоцiльнiшi варiанти висловлювання [9, с. 36].
Культура мовлення тісно пов’язана й з культурою мислення. Адже якщо економіст чiтко, логiчно мислить, тодi й мовлення у нього зрозумiле, логiчне. Якщо у людини немає логічної думки, якщо вона говорить про те, чого не розумiє або не
знає, тодi й мовлення плутане, беззмiстовне, захаращене зайвими словами [9, с. 37]. Мова є засобом набуття, здійснення,
розвитку та передачі професійних навичок.
Культура професійного мовлення включає: володіння термінологією даної спеціальності; вміння будувати виступ на
професійну тему; вміння організувати професійний діалог і управляти ним; вміння спілкуватися з неспеціалістами з питань професійної діяльності.
Одним із важливих напрямів мовної підготовки й формування професійної культури фахівця є вдосконалення володіння мовою професії, тобто знання термінології, здобуття навиків у введенні спеціальної лексики в професійні тексти.
Доцільно наголосити на трьох аспектах указаної проблеми: культурі професійного мовлення як невід’ємної складової
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іміджу фахівця; формулах українського мовного етикету в професійному спілкуванні; особливостях функціонування економічної термінології у сфері економіки. Акцентується увага лише на особливостях функціонування економічної термінології, оскільки від її ґрунтовного засвоєння, постійного вдосконалення залежить рівень професійних знань, професійної
компетентності (бухгалтера, податкового інспектора, менеджера, економіста), рівень професіоналізму, мовної й мовленнєвої культури особистості.
Низька культура мовлення економіста характеризується порушенням правил слововживання, граматики, вимови та
наголошення, написання. Наприклад, помилково вживають вислови добро пожалувати замість ласкаво просимо, підписка
газет – передплата газет, дякувати його – дякувати йому; неправильно наголошують слова: рóблю, пи’шу, підéмо замість роблю’, пишý, пíдемо. Ознакою низької культури мовлення є оглушення дзвінких приголосних у кінці слів і складів,
м’яка вимова шиплячих, коли вимовляють чьому, шчьо замість чому, що.
Багато помилок у мовленні економіста трапляється через неточність вживання паронімів, синонімів, слів іншомовного
походження тощо. Наприклад, «багато паронімів є словами, що походять від одного кореня, але мають різне префіксально-суфіксальне оформлення: банкрот чи банкрут. В українській мові обидві форми досить довго співіснували, проте в
останні десятиліття виявилася тенденція віддавати перевагу утворенню з у»: збанкрутоване підприємство, збанкрутіла
система, ідеологічний банкрут [7, с. 82]; гривня (грошова одиниця незалежної України) – гривна (металева шийна прикраса у вигляді обруча) [7, с. 86]; міркування (результат роздумів, думка, погляд, переконання) – розмірковування (заглиблення думками в щось, усебічне зважування чогось) [7, с. 97]; дільниця – ділянка; громадський – громадянський, уживання в
певній мовній ситуації слів чи словосполучень іншого функціонального стилю, нерозуміння буквального значення рідковживаних чи застарілих слів, неправильне вживання запозичень, порушення норм сполучності тощо. Українська мова
багата на синоніми, проте в мовленні економіста часто перевагу віддають якомусь одному слову із синонімічного ряду,
причому не зовсім доречному. О. Пономарів це пояснює недостатнім рівнем володіння рідною мовою, впливом інших
мов, невибагливістю у доборі засобів мовного спілкування [7, с. 33]: завдяки підтримці, а не дякуючи підтримці – дякуючи
слухачам; здібний (тобто талановитий) – здатний (спроможний на щось); не малоімущий, а незаможний, малозабезпечений, низькооплачуваний; скарб (коштовності, цінні речі) – майно (речі, які комусь належать на правах власності) та ін. На
думку О. Пономаріва, «слова іншомовного походження є одним із шляхів збагачення лексичного складу кожної мови» [7,
с. 125]. Проте запозичати треба тоді, коли мова не має власного лексичного позначення для якогось поняття [7, с. 126]. У
мовленні економіста трапляється засмічування зайвими іншомовними словами: замість збут, організація збуту – маркетинг (анг.), вкладання (капіталу) – інвестиції (лат.), керівник – менеджер (анг.).
Надзвичайно багато лексичних кальок, напр.: не дивлячись на, фамілія, учбовий, рахую, на рахунок, любий замість незважаючи на, прізвище, навчальний, вважаю, щодо, будь-який. Інколи мовець і не підозрює про своє ураження суржиком,
хоч і послуговується ним тривалий час (всьо, здача, тоже, все рівно, куда, сюда, туда замість все, решта, теж, все одно,
куди, сюди, туди). Але частіше – це ознака байдужості, адже той, хто промовляє слова вроді, вообще, mina, ладно, ужас,
кашмар, прівєтік, добре знає, що це неправильно. «То як маємо трактувати наш суржик? – наголошує О. Сербенська. – Не
як нашу вину, а як нашу органічну слабість, хворобу, яку треба лікувати. Нашою виною, моральною хибою є хіба загальне
лінивство, крутійство та лизунство (І. Франко) і, як неодноразово підкреслював І. Огієнко, небажання пильно й ненастанно вчитися рідної мови, невизнання того, що існує складна наука рідної мови». А чи залежить успішність людини в житті
від того, як вона говорить? Неодмінною умовою ясності й дохідливості усного вислову є правильне наголошування слів і
літературна вимова звуків. Помилки в наголошуванні слів, вимові звуків і їх сполучень не тільки утруднюють розуміння
висловленого, а й заважають ширенню та засвоєнню усталених норм. Потрібно дотримуватися основних принципів наголошування. Бо у прикладах, поданих нижче завжди чуємо навпаки не тільки серед студентів, а й серед викладачів. Усі
добре знаємо, що віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило,
на суфіксі: навчАння, завдАння, запитАння, читАння, визнАння, видАння, пізнАння, послАння (АЛЕ: нЕхтування від нЕхтувати, бІгання від бІгати (тут по-іншому не скажеш)), то чому ж говоримо неправильно?
Кожна освічена людина має дотримуватися культури своєї мови, а особливо це стосується спеціалістів, які повинні не
допускати мовних помилок у своїй сфері діяльності.
Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, уникнення вульгаризмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих
іншомовних слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне використання логічних наголосів і психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом
і тоном, між словами, жестами та мімікою – необхідні елементи мовної культури економіста.
Отже, культура мовлення – це частка загальної професійної культури економіста, а її відсутність – свідчення бездуховності і безграмотності людини. Мистецтво спілкування завжди вважалося органічною складовою професіоналізму ділової
людини, економіста нового типу, який повинен мати нестандартний погляд на речі, відзначатися високою етикою у спілкуванні, гнучко розподіляти обов’язки, володіти Божим даром – харизматичним вмінням подобатися людям, надихати їх, вести за собою не силою наказу, а силою аргументів, переконуючого слова, яке з давніх часів вважалося божественним даром.
Формування високої культури мовлення є невід’ємною рисою загальнолюдської культури. Зокрема для економіста
культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його вихованості, інтелігентності, а й встановлює в цілому культуру його праці, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в найрізноманітніших сферах мовленнєвої діяльності:
від приватного спілкування – до спілкування на державному рівні. Процес формування професійної культури мовлення
економіста складається з таких основних компонентів: засвоєння професійної лексики і термінології економічного (податкового) фаху; роботи зі словниками, довідниками; формування вмінь сприймати, відтворювати й створювати фахові
тексти різних стилів мови; моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності;
боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі.
Слід зауважити, що професійне мовлення економіста – це мовленнєва діяльність, у процесі якої економіст лаконічно формулює свою думку і висловлює її за допомогою системи мовних засобів, лексичний зміст яких містить спектр
спеціальної професійної термінології. Для формування професійного мовлення економіста необхідним є введення нової
термінології, використання вже засвоєної професійної лексики, дотримання правильного граматичного оформлення висловлювань, логічності, послідовності, аргументованості, зв’язності й цілісності. Мовна освіта майбутнього економіста є
важливим чинником його готовності до активної інтелектуальної діяльності в інформаційному просторі.
Високий рівень мовної культури – невід’ємна риса культурної людини. Удосконалювати свою промову – завдання
кожного з нас.
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НАРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОМАНУ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
«СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО»
У статті розглядаються особливості художньої майстерності Миколи Вінграновського-прозаїка на прикладі
матеріалу роману письменника «Северин Наливайко». Евристичну плідність і ефективність протягом аналізу наративної організації твору виявив наратологічний концепт «текстової інтерференції», докладно розроблений німецьким славістом В.Шмідом.
Ключові слова: художня майстерність, наратив, типи нарації, текстова інтерференція.
Narrative organization of Mykola Vinhranovsky’s novel «Severyn Nalyvayko»
The article deals with the problems of M. Vinhranovsky’s artistic skill as a prosaist on the material of «Severyn Nalyvayko»
novel. M. Vingranovsky could successfully combine everything in the novel: the descriptions, the associations, the necessary
artistic detail, and careful selection of events. The narratological theory of «text interference» elaborated by V. Shmid is rather
efficient through the analysis of literary paradigms development. All manifestations of interference in the text are used to demonstrate the characters and their mental flow. Narrator in the novel appears in the new position, became a part of some kind
of dialogue in which he and his hero are involved. Through the association, reflection, vizions, internal monologues, improper
direct speech the writer deeply penetrates into the inner world of his characters who become also the witnesses of the story.
Key words: artistic skill, author’s narrative, types of narration, text interference.
Нарративная организация романа Николая Винграновского «Северин Наливайко»
Статья посвящена проблеме художественного мастерства Н.Винграновского-прозаика на примере материала
романа писателя «Северин Наливайко». Эвристическую плодотворность и эффективность в ходе анализа нарративной организации произведения обнаружил нарратологический концепт «текстовой интерференции», подробно
разработанный немецким славистом В. Шмидом.
Ключевые слова: художественное мастерство, нарратив, типы наррации, текстовая интерференция.

Роман «Северин Наливайко» завдяки нестримній винахідливості актора-режисера-прозаїка, що мав потужний досвід ліричного поета, увиразнює необхідність нових засобів текстотворення з допомогою міфем і міфологем на історичному матеріалі.
Евристичну плідність і ефективність для аналізу тексту виявив наратологічний концепт «текстової інтерференції»,
докладно розроблений німецьким славістом В. Шмідом.
Якщо спиратися на текстуалізований рукою письменника художній світ Вінграновського на підставі самостійно прочитаного твору письменника, то інтерпретатор-літературознавець реально спілкується з фізичним читачем з цього приводу через візію художнього світу, яка забезпечує можливість пізнавання цього ідеального феномена роману «Северин
Наливайко через взаємовідбиття (інтерференцію) трьох концептуально важливих образів, які безпосередньо чи опосередковано текстуально проходять через увесь твір. Присутність цієї тріади забезпечується композицією твору, стратегія якої
(композиції) належить до компетенції всезнаючого розповідача-наратора.
Кожен з учасників подій сприймає один одного почергово, осібно, попарно, намагається проникнути в наміри протагоніста, оцінити і спрогнозувати їх, аби вибудовувати власну поведінку (і своїх прибічників), врешті перемогти, або
домогтися своєї зверхності і натомість васальної залежності інших або їх загибелі. І це не просто «групування образів»,
а таке їх розміщення/структурування, яке має ситуативно-оцінний характер і так омовляється письмово у тексті. Промислена інтенція кожного з тріади після моменту осмислення (проговорення) постає не як безособова інформація-думка,
а як елемент наративу, який має певний сенс і націлений у далеку ледве досяжну мету: «Тепер вони троє – Жолкевський,
Наливайко й Газі-Гірей – зійшлися один проти одного на Дністрі. Кожен стояв проти двох: Жолкевський – на Наливайка
і хана, Наливайко – на хана і Жолкевського, а хан – на Жолкевського і Наливайка. Тепер вони троє розминутися вже не
могли. Усі вони втрьох мусили один одного бити, бити на смерть...» [1 (2, с. 12–13)].
Здається, на перший погляд, що це «пряма авторська характеристика», викладена раціонально, логічно. Але відразу
за таким режимом інформування, автор змінює ракурс чуттєво-раціонального інформування: відзначено, що було «перед
очима Жолкевського», що він чув («Жолкевський прислухався»), «відчував погляд» на собі «польського війська». Водночас гетьман дивився і «вверх по Дністру». Якщо польський гетьман догадався, чий «голос дуднів», і від подиху ординських коней йому «стало тепліше», то від того, що побачив там, де «туману не було», візуальне бачення Жолкевського
стало «розуміючим»; його зір прояснювався минулим досвідом, бо бачив не тільки заломлені вітром шапки і «голоти» і
«стягнені в чотирикутник вози і мажі» без викопаного рова, і як «нетерпляче переступала десь (!) тисяча наливайківської
кінноти», одинадцять гармат, то він як головнокомандувач «подумав» і внаслідок цього «подав капітанам знак виводити
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ландскнехтів». Яким саме був той «знак», письменникові не треба було «зображувати» чи його «озвучувати» – вистачало
сенсу-значення знака, то зорове його враження від появи «вершника у білій сорочці» у тексті зафіксоване і дії вершника –
також. Це спонукало Жолкевського, який впізнав Наливайка, вже ословити, вербалізувати оцінку свого антагоніста; «Ну
й око! З трьох гармат, з різних кінців – і в одне місце! Оце так пристрілка! вигукнув Жолкевський й оглянувся на своїх
полковників і ротмістрів. Його бистрі очі зазолотіли від захвату» [1 (2, с. 14)]. Якщо «вершник у білій сорочці» так влучно
цілився і вміло з гармати стріляв, то письменник «домислив» діалог протагоністів: один «через степ каже: «Доброго ранку!». Другий йому відповідає: «Дзень добри!».
Наратор з волі автора цілком мав достатню підставу текстуалізувати цей уявний перегук: «Тепер Жолкевський не
сумнівався – той вершник був Северин Наливайко» [1 (2, с. 15)]. Так уже на початкових сторінках твору, в експозиції,
уявнюються (слово за словом) то прямі, то опосередковані в тексті бачення-оцінки-судження, то подібної модальності
висловлювання після представленої по-різному в тексті інтерференції: прямої, не власне прямої мови персонажів, їх внутрішніх роздумів-міркувань і сюжетно розгорнутих випробувань образу Наливайка. Семантично інакше текстуалізується
образ Жолкевського і Наливайка. Два епізоди тексту, сконцентрованих-фокалізованих крізь постаті одного і другого, цю
наративну інтерференцію увиразнюють і демонструють.
З погляду взаємозаломлення-інтерференції «чужих» слів-голосів-думок-оцінок, які поглиблюють і розширюють образ
Наливайка, дуже показовим є загибель коня Свата, якого застрелив євнух Назар. Мотивація дій, вчинків козаків і євнуха увиразнюється саме в ситуації, що склалася після розподілу коней між нетягами-повстаннями, які почали цуратися
гетьмана. Це збагнув по-своєму нещасний Назар, коли побачив, як на протилежний бік Дніпра за кіньми, викупаними,
доглянутими нетягами, кинувся і Сват. Уявнення такої інформації, конче потрібної читачам, відбувається ледь чутним
голосом євнуха: «– Учора з неї (рушниці. – автори) я вбив коня вашого гетьмана <...> – Коли військо покинуло гетьмана і
попливло на той бік Дністра. Пан Наливайко, вже будучи геть один, його відпустив. І Сват, а хоч би тобі заіржав господарю на прощання – ні! Скочив у воду й навіть не оглянувся!... Я саме стояв на кручі. Рука моя сама висмикнула з-під халата
рушницю, і я вистрілив» [1 (2, с. 218)]. Якби письменник, розповідаючи про цей епізод, констатував у формі розповідного
речення чи переказав зміст події, – це була б традиційна парадигма історичної белетристики, а відтворення прямої мови
Назара змінює модальність парадигми у форматі новітньої дискурсивної практики письма. Значення для розуміння зміни
парадигми у річищі наратології має і фіксація у тексті того явища, що гетьман «бачив» скоєне і не промовив «ні слова»,
навіть «додивившись» момент, «як коник пішов під воду». У свідомості Назара визрівало рішення передати гетьманові
«трохи золотих грошенят», аби той купив нового, гідного його посаді, коня. На запитання Оливки євнух не тільки чітко
уявнив свою мотивацію, а й ословив її у своїй нарації, яку текстуалізував прозаїк. Саме текстуальний автор озвучив діалогову репліку Назара-євнуха. У відповідь на запитання Оливки, якого коня для гетьмана той хотів би, бо мовляв, «йому
ж на ньому не в гості їздити до польського короля» почув від бувалого євнуха таку фразу: «Все одно, пане Оливко. Але
гетьман є гетьман. І повірте мені, я чимало в житті надивився різних облич» [1 (2, с. 218)]. Отже, маючи з чим зіставляти
свої враження, дещо згодом додав: «... обличчя у вашого гетьмана від Бога. Є такі обличчя. Пояснити я вам цього не можу.
Він саме той чоловік, який вам треба» [1 (2, с. 219)]. Тут Вінграновський впевнено і переконливо розгортає сакральну
інформацію, яку не в змозі проговорити, омовити персонаж, згідно зі своїм освітньо-культурним рівнем. Письменник
розумів наявність у дійсності таких читачів і слушно та вміло здійснював текстуалізацію подібних образів і таких концептів. Можливі сумніви щодо знань євнуха Назара передбачливий автор тут же перевіряє-апробує: на репліку Оливки «Ви
й справді бачили такі обличчя, як у нашого гетьмана» Вінграновський як текстуальний автор подав від імені персонажа
доручену йому іншу репліку: «Ні. Таких облич я не бачив, – більше не вагаючись, відповів євнух. – Я ж вам, пане Оливко,
сказав, від кого воно. І я це знаю напевно» [Там само].
Цей сегмент тексту (звісно, поданий тут вибірково) у своїх зв’язках цілісного твору, а така цілісність функціонує в
пам’яті реципієнта-компетентного читача, мотивує «всезнайство» гетеродієгетичного наратора як такої умовно-абстрактної
інстанції (власне конструкту), який оприсутнює, конкретизує феномени новаторського явлення художнього світу доза за дозою, магію міфопоетики. Тут одне візуально бачиться, друге візійно уявнюється за законами психологічної асоціації, третє в
уяві креатора примарюється, і всі ці та можливі інші вектори сприймання-літературної рецепції несподівано можуть постати
у свідомості реальних фізичних читачів. Проте вправною рукою майстра, який розбудовує у тексті твору свій інтенційний
внутрішній світ (матеріалізує його словесними засобами), письменник скеровує спільноту інтерпретаторів у бажаному для
себе напрямку. Тому за «логікою» такого скерування з’являються у цілісному творі не тільки образи, що мають достовірних
прототипів, а й вигадані істоти, як кінь Сват гетьмана, і з необхідності продовжувати переміщення у часопросторі Наливайка
в іпостасі богоугодного гетьмана (як це трактує ясновидець євнух), впроваджуються у текст твору і на історичному матеріалі
такі вифантазувані «дійові особи», як віслюк, верблюд, якими в тій можливій ситуації користувався гетьман.
Один поводиться у відповідності з етико-звичаєвими нормами (як голий Наливайко, входячи у ріку для купання), інші
поводяться за фізіологічно інстинктивними спонуками (як «слиногубий» верблюд, що природньо плюється на огидні
йому явища довкілля), треті, як жабенятко у тій природній ситуації, потрапляють у взаємозалежності причинно-наслідкового вектора чисто випадково, але назагал складається художній світ, який міг вифантазувати тільки М. Вінграновський
у своєму творі. Якщо у стосунках китайців і тварин пустельних пісків Северин Наливайко вже номінувався «гетьманомцарем-імператором», а двогорбе чудовисько, що завжди виручало людей у пісках за будь-яких умов мало кличку «Месія»,
то цілком можливим став такий текст, як от: «... Вода і глина, мурашки й хмари, бокоплави і нірки, і князь (йдеться про
Василя Острозького. – автори) – Всі вони тлумилися на видноті. Не було лише царя!... Месія надувся і ревкнув … Від
побаченої живої наливайкової ноги Месія повеселішав: цар його не пропав! З верблюдових невеселих горбів звалилася
гора» [1 (2, с. 220)].
Компетентному читачеві зрозумілі так звані тропи, які ґрунтуються на переносному значенні слів стосовно функціонально-смислової ролі постаті верблюда («повеселів», з «невеселих горбів» верблюда «звалилася гора», «Месія»). Водночас не потребують якихось інтерпретаційно коментувальних операцій для сприймання наступних мовних констатацій,
але тільки у контексті, заданому письменником: «Верблюд натягнувся і кинув оком на свого царя. Цар погідно лежав на
спині у швидах (течіях швидкоплинної ріки. – автори), тримався у воді за придонні камінчики, нікого не чув і не бачив,
клопотався чимось своїм, бо його брови на переніссі збіглись» [1 (2, с. 221)]. Але вже якнайближчий контекст, який
оприсутнюється у тексті через зорове поле верблюда («між верболозами щось ніби заворушилося і зашелестіло», «Месія
підвівся на ноги і з висоти своєї шиї і голови роздивився») читачам уявнюється, як «гецало польське військо». Візуальна
проекція крізь очі тварини поступово висвічує динаміку наступу не тільки сумарно означеного «польського війська», а
й, зокрема, «ставних гусарів», і гармашів, і кінноту, всі вони були «запилені», бо прямували «попід лісом», «вапняками».
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Так увиразнюється і конкретизується інформація про кількість і структуру вояків, і презентується чуттєво-образне тло, на
якому вирізблюється образ Жолкевського, портрет і обладунки якого зіграють певну семантичну роль як у цьому епізоді
(с. 221), так і в заключній картині роману (с. 398). На цій, майже двохсотсторінковій відстані, у тексті твору розкодовується семіозис знакових деталей, подробиць, які динамізують аудіо-візуальні ситуації, панорамні горизонти сподівання
уважних читачів. На приклад, в першому випадку читаємо ось який наратив-розповідь: «Попереду них без піки, шолома
та кіраси, а в самому лише сірому драповому кунтуші, з малиновою, замість верхнього ґудзика, брошкою, виїхав на попелястому стригунові Станіслав Жолкевський <...>. Скочив з коня цупкий і невтомний сорокап’ятирічний Жолкевський
<...> забрів поміж конячими мордами в воду і став дивитись на протилежний берег. Наливайківського війська польський
гетьман не бачив, бо воно було сховане за горбами, а от дражливий запах шкварок він звідти почув...» [1 (2, с. 221)]. Ці зорові, слухові і запахові враження, не тільки зорієнтували літнього воєначальника в тому, хто і де присутній, як і де кожен
розташувався, а й активізували пам’ять про зустрічі з князем Острозьким і здивування («Бач, прителіпався з Острога аж
куди!»), а разом з тим збудили і пам’ятні асоціації-спогади («Ночували у Туринці, у Жолкевських. Днів зо два, а то й зо
три <...> як завжди, був отець Дем’ян та надвірна сотня на чолі з сотником»); найважливіше для концепції роману – пригадування-згадування, ким був тоді і став тепер Наливайко. Якими не були б захоплені оцінки чи принагідні згадки Жолкевського, але семантично важливою є така теза, яка формально у тексті проектується на польського польного гетьмана, а
семіозисно заломлюється на Наливайка. І це також належить до компетенцій текстуального автора. Невласне пряма мова
Жолкевського уявнює не одну значеннєво важливу думку, а з-поміж них і таку: «Під його рукою (Наливайка. – автори)
тепер хоч і мале, та відчайдушне, невибагливе і сміливе, вивчене ним, військо, військо, що хоче волі. А таке військо найнебезпечніше, бо над ним диха віра у свого Бога... От тобі й сотник князя Острозького!... Мені би таких!» [1 (2, с. 222)]. Але
водночас проекцію Жолкевського на Наливайка письменник поєднує з проекцією козацького гетьмана на Жолкевського,
і виходить таке накладання семантично важливих полів, що доводилося вдаватися до компетенції відавторського розповідача – умовно термінологізованого як гетеродієгетичний наратор. Вінграновський тим умовним (фікційним) засобом не
надуживав, натомість вдався до магії міфів, химерії і безмежно вигадливої комбінаторики своєї уяви, аж у тій ситуації під
загрозливим спогляданням ворогів гетьману примарився «чернечий каптур» давно засватаної Галі Горошко. І перед читачами постає текст, що зводить воєдино різні проекції дійових осіб, пропонуючи образний синтез. Ми бачимо тілесність і
нафантазовану духовність гетьмана-людини: «... Білий, незагорілий тілом, з темним загаром лише по лікті, на обличчі й на
шиї, він стояв серед бульбашкових каптурів, а вони чорніли ніби живими головами, впірнаючи та випірнаючи, обпливали
його... Наливайко вийшов до одежі на берег» [1 (2, с. 224)].
Зрозуміло, що горизонт читацького очікування передбачав, просто-таки вимагав від чутливого майстра, розгортання і
фабули, і сюжету, і характеротворення й урізноманітнення мовно-мовленнєвих засобів, які узагальнено передає концепт
текстуальної інтерференції. На цьому місці можемо подати проміжне узагальнення/висновок, виходячи з уже оприявнених і вербалізованих спостережень над текстами М. Вінграновського і науковими працями Ж. Женетта і В. Шміда.
Конститутивним голосом у романі служить гетеродієгетичний наратив, який провадить всезнаючий наратор. Наратив
спрямований на відповідну пару учасників комунікації (інстанції різних категорій автора й читача, наратора й нарататора). Маємо на увазі те, що часто автор тяжіє до позиції суб’єктивного спостерігача. Свої погляди на історію та конкретні
події автор подає у вигляді внутрішніх монологів персонажів твору, думок окремих героїв.
Внутрішній монолог у романі, як конструктивна форма, використовується для простеження складних психологічних явищ.
Як слушно помітив Ж. Женетт, «монологу зовсім не потрібно охоплювати весь текст твору, щоб бути сприйнятим як
безпосередній дискурс: яка б не була його протяжність, достатньо, щоб він розвивався сам собі без якого-небудь посередництва наративної інстанції, яка в такому випадку замовкає, а її функції буре на себе монолог» [2, с. 192].
Зокрема, типові «чисті» монологи (В. Виноградов) письменник найчастіше вкладає в уста сотника наливайківського
війська Петра Жбура, про що вже йшлося вище.
З метою показу найдраматичніших моментів української історії, внутрішніх переживань війська козацького, для створення оптичного ефекту панорами і мінливості долі окремої постаті Вінграновський використовує внутрішні монологи
асоціативні, що виражають несвідомі або частково свідомі процеси, почуття, спричинені раптовим напливом почуттів та
напруженням думки: «Пануй над нами! Не хочемо іншого! Хочемо Наливайка! – прокричав, здавалося, і Дністер, і щурики над глиняними скосами в берегах, і ховрашки під кущами шипшин та глоду, прокричали луною яри байракам, а байраки самому степові. А кам’яні скіфські баби з того боку Дністра розтулили свої тисячолітні німі уста й не оглядаючись на
віки спрагло прошепотіли: «І ми хочемо любого нам Наливайка!...» [1 (2, с. 160)].
«Внутрішні монологи» представників тваринного світу також наявні у тексті роману. Письменник майстерно передає
філософські «роздуми» віслючка про сутність буття на землі: «Ти бачиш? Ти тільки дивись – ні коней, ні козаків! Усі зрадили! – сказав він собі і побрів до возів. – Який порожній і байдужий світ! Ти ходиш уночі, не спиш, думаєш про всіх, а до
тебе хоч би тобі хни! – нічого! Ні уваги, ні співчуття. Я вже не кажу про любов!.. Таке коротке життя і так марнується!..»
[1 (2, с. 188)]. Такі роздуми викликають посмішку і захоплення майстерністю Вінграновського-прозаїка, його поєднанню
приголомшливої спостережливості і незборимій вигадливості. «Процес творення мистецтва – водночас і процес самотворення митця» – пише Іван Дзюба у передмові до роману «Северин Наливайко» [2, с. 6].
Часто наратор у творі передає слово автору. Автор скидає свою «маску» і з’являється на сторінках твору, щоб зробити
свої зауваження, щось прокоментувати по-своєму. Зокрема, після сцени зустрічі Галі з Наливайком автор лише подає свій
коментар: «... Чи ще буває так добре, коли в хаті нема нікого, коли в хаті удвох, темно куткам, дверям та вікнам, лише біля
мисника на вішаку, як іти до порога, схрапує з темноти золотий кінчик шаблі...» [1 (2, с. 369)].
Якщо окремо, без органічного взаємозв’язку у цілісності художнього твору, розглядати ті компоненти, які по-своєму
термінологізуються в традиційному літературознавстві (мова автора, мова персонажів, пряма мова, невласне пряма мова,
монологи, діалоги, внутрішнє мовлення тощо), а з допомогою новітніх чи оновлених парадигм науки про літературу в
інших версіях (інтерференція, інтертекстуальність, нарація, типологія літературознавчого дискурсу тощо), то навіть за використаними терміно-логемами, за відповідною риторикою і стилістикою усталюються певні впізнавальні маркери (слова-знаки), які також уявнюють, увипуклюють зужиті, «морально застарілі» парадигми, і ті, що відсуваються на маргінеси
літературознавчого простору, від тих, що зараховуються до своєрідних неологізмів, постійно обновлюваних парадигм,
які витворюють сучасний термінологічний канон чи навіть моду. І тільки їх кореляція з новітніми, загальновизнаними
художніми текстами убезпечує їх від передчасної нівеляції і цілковитого забуття.
Художній текст М. Вінграновського, провівши лейтмотивом тріаду образів Жолкевського, Наливайка і Газі-Гірея, вивершується у картині земної кончини українсько-польських очільників. І цьому слугує та дихотомія, роздвоєність, яку ми

Серія «Філологічна». Випуск 61

275

почали вище ілюструвати стосовно образу Жолкевського. Ним же і завершимо даний фрагмент нашого розгляду. Поляки
перемагали українських повстанців під проводом Наливайка, але письменник-українець подав такий наратив, який семантично розмикається у вічність загальнолюдського образного звучання, бо ж інтерпретація не буває істинною/помилковою,
а іншою/багатовимірною. У тексті читачі – теперішні і прийдешні – можуть осягати такий наратив: кинувшись у битву,
яку безперечно вигравали його вояки, досвідчений воєначальник «був збитий своїми ж», він «лежав на спині по вуса в
зеленій рясці і крізь ряску дихав». «З ряски, де він лежав, що робилося в таборі, він уже не бачив. Та все він бачив перед
собою в небі на хмарах, бо прозорі весняні хмари, пропливаючи над Солоницею, все, що там відбувалося, відсвічували, як
у дзеркалі, й проносили-забирали з собою». Вони і «показували йому, як його драгуни та гусари дорубували останні сотні
наливайківців і реєстровців». Одна з хмар відсвітила, як у болоті «топилися з дітьми жінки». На «останній хмарі Жолкевський побачив», як його жовніри «витягнули непритомного, зв’язаного Наливайка». Всезнаючому розповідачеві-нараторові залишилося текстуально повідомити: «ця хмара повезла» страдників «у полон, на загибель у Варшаву» [1 (2, с. 398)].
Отже, усі прояви текстової інтерференції у творі використані з метою розкриття характерів героїв, плину їх психіки.
Наратор у романі виступає у новій позиції, стає учасником своєрідного діалогу, в якому на рівних правах беруть участь
і він, і його герой. За допомогою асоціації, рефлексії, візїі, внутрішніх монологів, невласне прямої мови митець глибоко
проникає в душевний світ героїв, які у структурі роману виступають ще й своєрідними свідками історії. Як бачимо, М.
Вінграновський зумів вдало взаємозумовити все в романі: й описи, й асоціації, і художню необхідну деталізацію, і ретельний добір явищ. Все це с свідченням великої майстерності письменника.
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ТИПОЛОГІЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА
«ЯК РУСИН ТОВКСЯ ПО ТІМ СВІТІ», ОСИПА ШПИТКА «ЛИСТИ З ПЕКЛА:
АНТИХРИСТ ДО ЛЮЦИПЕРА» ТА ЛЕСЯ МАРТОВИЧА «ПРОРОЦТВО ГРІШНИКА»
У статті розглянуто ознаки типологічної подібності між оповіданням Івана Франка «Як Русин товкся по тім
світі», памфлетом Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та новелою Леся Мартовича «Пророцтво грішника». З’ясовано, що основою, яка пронизує канву художніх творів письменників і дозволяє вести мову про
їхню виразну ідейну та проблемно-тематичну спільність є фольклорно-апокрифічний образ «потойбічного буття».
Ключові слова: образ «потойбічного світу», елементи казкової поетики, соціально-політична дійсність, гротеск, іронія.
Typological affinity works of Ivan Franko «How Rusin tovksya on this world», Osip
Shpytko «Letters from Hell: Antichrist to Lucifer» and Les Martovych «Prophecy sinner»
In the article the features of typological similarities between the story of Ivan Franko «How Rusin tovksya on this world»,
Osip Shpytko pamphlet «Letters from Hell: Antichrist to Lucifer» and the novel Les Martovych «The burden of the sinner». It
was found that the foundation, which permeates the fabric works and allow writers to talk about their distinct ideological and
problem-thematic commonality is apocryphal folklore image «otherworldly being».
Keywords: the image of «the other world», the elements of a fairy poetics, socio-political reality, grotesque irony.
Типологическое родство произведений Ивана Франко «Как Русин топтался по том
свете», Осипа Шпитко «Письма из ада: Антихрист к Люцифера» и Леся Мартовича «Пророчество грешника»
В статье рассмотрены признаки типологического сходства между рассказом Ивана Франко «Как Русин топтался по том свете», памфлетом Осипа Шпитко «Письма из ада: Антихрист к Люцифера» и новеллой Леся Мартовича «Пророчество грешника». Установлено, что основой, которая пронизывает канву произведений писателей
и позволяет говорить об их выразительной идейной и проблемно-тематической общности является фольклорноапокрифической образ «потустороннего бытия».
Ключевые слова: образ «потустороннего мира», элементы сказочной поэтики, социально-политическая действительность, гротеск, ирония.

Актуальним напрямом розвитку сучасного українського літературознавства є вивчення художніх явищ шляхом їх
типологічного зіставлення. Таке дослідження дає можливість цілісно проаналізувати художньо-стильову специфіку літературних текстів, визначити ознаки їхньої своєрідності та самобутності.
Завданням нашого дослідження є розглянути ознаки типологічної подібності між творами Івана Франка, Осипа Шпитка та Леся Мартовича.
В українській літературі типологічні збіги яскраво виявляються в художній творчості визначних галицьких письменників кінця ХІХ – початку ХХ століть – Івана Франка (1856 – 1916), Осипа Шпитка (1869 – 1942) та Леся Мартовича (1871
– 1916). Чіткі аналогії, перегуки й відповідності на ідейному та проблемно-тематичному рівнях простежуємо, зокрема,
в таких прозових текстах митців: в сатиричному оповіданні Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі» (1887), в гумористичному памфлеті Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» (1889) та гротесковій новелі покутського
автора «Пророцтво грішника» (1916). У творах цих письменників із різних поглядів осмислено складні філософсько-релігійні питання людського життя, інтерпретовано загальновідомий фольклорно-апокрифічний образ «потойбічного буття».
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Також тексти митців відзначаються яскраво вираженим соціально-політичним змістом, тонкою іронією, пародійністю,
гротеском і сарказмом.
Основою, що пронизує канву оповідання Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», памфлету Осипа Шпитка «Листи
з пекла: Антихрист до Люципера» та новели Леся Мартовича «Пророцтво грішника» й дозволяє вести мову про їхню виразну ідейно-тематичну спільність є образ «потойбічного світу». Ознаки смислообразу «потойбіччя» простежуємо вже у самих
назвах творів, що, загалом, мають знаковий характер. Письменники, змальовуючи в своїх текстах картини з життя померлих, вдаються до використання засобів тонкої іронії, гумору й сарказму. Завдяки цьому есхатологічні візії митців втрачають
своє похмуре, а подеколи навіть і трагічне забарвлення, та набувають специфічного, дотепно-жартівливого відтінку.
Оповідання Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», памфлет Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та новела Леся Мартовича «Пророцтво грішника» характеризуються яскравими рисами казкової поетики. Ірреальні,
демонічно-фантастичні образи (чорти, лісові страховиська, відьми, вовкулаки), що так чи інакше задіяні в сюжетній канві
творів, значною мірою зближують їх із жанром чарівної казки.
Оповідання Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі» – сатирична алегорія на суспільно-політичну дійсність Галичини другої половини ХІХ століття. Цей художній текст свого часу публікувався у польських («Ruch», 1887) та українських («Хлібороб», 1891) періодичних виданнях, а згодом, у 1906 році, ввійшов до збірки творів письменника «Місія.
Чума. Казки і сатири». У примітках до оповідання автор відзначав: «Не потребую, здається, додавати, що ся жартлива
алегорія говорить про руйнування України трьома сусідами: Татарами, Поляками і Москалями» [9, с. 125]. Однак у радянських редакціях твору такий коментар Івана Франка зі зрозумілих суспільно-ідеологічних причин було вилучено. В
оповіданні алегоричними постають образи всіх персонажів: головного героя Русина, що мандрує потойбічним світом і
є своєрідним втіленням цілого українського народу; трьох лікарів, які й відправили героя в цю незвичайну подорож, а
також Луципера – найстарішого з-поміж чортів. В образі Луципера впізнаємо постать відомого польського реакційного
політика, намісника Галичини – Агенора Голуховського (1812 – 1875). Репліка Луципера, яку той здивовано промовляє у
відповідь чортам на їхній переляканий крик про появу Русина, «що збунтував (…) усе пекло. (…) діру в стелі провертів
і порядок нарушив» [10, с. 251], справді, за твердженням фахівців, належить польському політикові: «Що ви верзете,
недоріки! (…) Хіба не знаєте, що від р. 1860 niema Rusi? А коли її нема, то й русинів ніяких не може бути (…) У наших
пекельних реєстрах нема такого народу, то й пекло не може приняти нікого такого, хто признається до того народу»
[10, с. 252]. А медики, що «методами» свого лікування відправили Русина в загробний світ, як можна побачити з контексту
твору, відображають справжню загарбницьку сутність згаданих сусідніх народів.
Оповідання Івана Франка хоча й позначене деякими рисами методу утилітаризму, однак «засвідчує поступовий відхід творця від студіювання дійсності, демонструє все сміливіше застосування елементів умовності й фантастики» [2, с.
122]. У цьому творі головну роль виконує новий і досить незвичний для всієї тогочасної української літератури, а також
і для творчої практики самого автора персонаж, який позбавлений тілесних ознак. Це – душа Русина, що у вигляді мухи
перелітає зі «світу живих» у потойбіччя, а згодом, після тривалої мандрівки загробним простором, знову відроджується
в людському тілі. Відзначимо, що душа Русина зовсім невипадково перевтілюється саме в муху. Адже цей «ентомологічний» символічний образ глибоко вкорінений в міфологічних уявленнях нашого народу. Він досить тісно пов’язаний із
віруваннями українців в існування людського життя після смерті [див. 1, с. 53; 11, с. 127].
Твір «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» займає одне з чільних місць у художньому доробкові Осипа Шпитка.
У 1899 році він був опублікований окремою книгою та призначався, як зазначав автор, для «руского мужика й міщанина»
[12, с. 49]. За жанровою структурою цей текст письменника можна визначити як памфлет. Йому притаманні, зокрема, такі
стильові ознаки публіцистичного жанру: яскрава афористичність, алегоризм, експресивність, іронія, згущена до сарказму,
повчальність тощо. Також у творі досить помітним є прагнення автора більшою або меншою мірою вплинути на громадську
думку. Загалом памфлет Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» характеризується невисоким художньоестетичним рівнем. Зокрема, сюжет цього твору побудований досить схематично, а художні образи змальовані однопланово,
без тонких психологічних характеристик, оскільки письменник обмежується, здебільшого, лише загальними портретними
рисами. Це зумовлено, насамперед, особливостями жанрової специфіки публіцистичного тексту. Адже жанр публіцистики
не завжди передбачає введення у структуру твору різноманітних художніх деталей, психологічних характеристик персонажів, пейзажних описів, що, власне, надає будь-якому творові високого художнього рівня та мистецьки довершеного вигляду.
Памфлет Осипа Шпитка складається з двох нерівнозначних художньо-змістових частин. Перша є розповіддю герояоповідача про його дивовижну й несподівану зустріч із «царем підлоти та злодійства» [12, с. 22] Люципером. Тут письменник детально змальовує жахливий образ старого чорта: «Та в тій хвили я побачив перед собою страшного потвора.
Мав конячу голову, ослячі вуха і котячі очи, а крила мав подібні до лиликових. Він роздзявив свою страшенну пащу, вишкилив до мене великаньскі як коромисла зуби і зареготавши ся, але так, що аж свята земленька затрясла ся – захрипів
до мене справдішним пекельним голосом» [12, с. 6]. Також митець описує тривалу й напружену суперечку, що виникла
між героєм та Люципером. Після цього герой знаходить «пекельні» листи пророка Антихриста до Люципера, зміст яких,
власне, розгортається у другій частині памфлету.
Звітуючи в листі перед Люципером про свої виконані «чорні» справи на землі, про поширення зла в людському світі, Антихрист описує злиденне становище «Галичанина» в тогочасних суспільних умовах, наводить головні недоліки
суспільно-політичного та духовного устрою кінця ХІХ століття: «Небеса зробили нам страшного збитка, сотворивши
якихось демократів, радикалів, консерватистів, социялістів, анархістів, атеїстів, комуністів і стила мама знає, яких
ще «істів». Цїла бранжа отсих «істів» нїкого не видить, лише одного хлопа. (…). Кажу тобі, батьку Люципере, що всї
за хлопа аж бють ся, ріжуть ся, бо кожний бачить в нїм своє «спасеніє»(…)» [12, с. 18–20]. Тут знаходимо також опис
мешканців Галичини, критичну оцінку їхнього побуту та світогляду: «Галичину замешкують два народи, а то: Русини і
Поляки (про жидів не згадую, бо їх повно здаєсь навіть і на місяцю). Се народи наскрізь безчиннї і лїниві. Славяньский нарід взагалї, а галицький специяльно, є народом, якби навмисне сотворений на те, аби було що другим народам показувати
яко взір оспалости та лінивства» [12, с. 28].
Новела «Пророцтво грішника» репрезентує кращу частину мистецької спадщини Леся Мартовича. Як відзначають
науковці, цей текст покутського письменника «підсумовує (…) досвід багатолітніх творчих шукань у напрямку комічних
можливостей художнього слова, засвідчує досконале оволодіння його секретами і віддзеркалює головні прикмети художнього хисту автора» [5, с. 512]. Сюжет новели – це дотепне й водночас зухвале кепкування героя-оповідача над суспільними та церковно-релігійними догмами й канонами. У цьому творі покутський автор проявив себе як майстер зображення
різноманітних комічних образів та характерів. Увесь текст «Пророцтва грішників» – справжня «вишукано-дотепна заба-
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ва з лексико-стилістичними засобами, з різноманітними художніми формами й інтертекстуальними чинниками (…)» [5,
с. 512]. Це, зокрема, яскраво видно в наступному фрагменті тексту: «Душно! (…) Цюрком ллється піт, очі вигризає. Та
нема вам що й казати: ви то й самі знаєте, бо видю, що також упріли порядно. Але то ще байка. Лиш ось баба зойкає,
та піворить, та скавулить мені заодно над вухами. Від її тарахкотання та шумить мені в голові, як у млині» [3, с. 255],
– жаліється героєві-оповідачеві на своє безвихідне становище один із персонажів твору.
Прикметно, що новела Леся Мартовича «Пророцтво грішника» – це лише візія про подорож у потойбічний світ. Головний герой твору ще живий, а відтак уся його гумористично-пародійна оповідь про життя грішників та праведників у світі
мертвих – це не що інше як свідоме та зухвале богохульство, така собі «блюзнірсько-апокрифічна версія потойбічного
буття» [4, с. 25]. З’ясовуємо, що вирок грішника, про який йдеться у цьому творі, героєві-оповідачеві оголосили земні
«судді», тобто всі ті, з ким він конфліктував і кого у той чи інший спосіб ображав. Це й викликало бажання в оповідача
покепкувати з їх аргументів, а відтак і з головних канонів церкви. У цьому творі Лесь Мартович мистецьки обґрунтовує
концепцію злочинного, «циганського права»: «Намість дяка уздрю на березі розбійника. Я його пізнаю. Той самий, що забив чоловіка та й обрабував. Той самий, що потім покаявся, висповідався, дістав прощення гріха та й тепер на березі. А
де ж буде забитий? Забитий – тут, у пеклі, біля нас, ув одній верстві з йолупківським дяком, бо також умер несповідано.
Ніколи було розбійникові кликати до нього попа. А може, й не хотів» [3, с. 258].
Під картинами пекла Лесь Мартович, як і Франко та Осип Шпитко, майстерно «маскує» провідні тенденції суспільнополітичного устрою Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Письменник подає власне, зневажливо-осудливе ставлення до
них. Зокрема, герой-оповідач, осмислюючи філософію життя-буття в пекельному світі, порівнює «українського патріота»
з «брехуном», «дурисвітом», викриваючи, таким чином, його справжню, лицемірну сутність: «(…) в тім пеклі такі ж звичаї, як і в нас на Вкраїні. У цій верстві пекла, де я буду проживати, дідько образа, а чорт ні. Натомість диявол то старе
й поважне слово. Або хоч би: брехун – образа, патріот уже ні. Натомість дурисвіт – старе й поважне слово» [3, с. 252].
Відзначимо, що в поведінкових стереотипах Леся Мартовича й Осипа Шпитка можна простежити немало спільних рис.
Головним конституційним чинником життєвої парадигми обох митців були скандальні й епатажні витівки, безмірні «масні»
жарти та дотепи, однак в Осипа Шпитка вони були значно жорсткішими, ніж у Леся Мартовича. Адже якщо покутському
митцеві був властивий, здебільшого, добродушний, подеколи забавно-потішний гумор, то Осипові Шпитку – надзвичайно
гостре та їдке саркастичне глузування. Чимало аналогій спостерігаємо і в творчій манері письменників [детальніше див. 6].
Картини й образи потойбічного буття в оповіданні Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», памфлеті Осипа
Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та новелі Леся Мартовича «Пророцтво грішника» зображені досить
своєрідно й специфічно, набувають дивовижних і далеких від традиційних значень. Письменники своїми незвичними описами потойбічного світу передають власне скептично-іронічне ставлення до нав’язаних суспільству церковно-релігійних
догм і канонів. Розглянемо їх детальніше.
Іван Франко руйнує обрії уявлень свого героя про життя померлих у потойбічному світі. Адже душа Русина, потрапивши після передчасної смерті до пекла, не знаходить там жахливі «бездонні пропасті, страховища, муки та катуші, яких
ані око не видало, ані вухо не чувало» [10, с. 247], про існування котрих, власне, оповідають біблійні легенди та апокрифи.
Натомість у цьому таємничо-похмурому вимірі посмертного буття герой простежує лише «якісь сірі ніби багновища, ніби
піски, без кінця й краю, без зелені, без лісу, без ріки; вгорі щось ніби небо, лише чорне, як смола, без сонця і без звізд, – одним словом, околиця нужденна і нудна до найвищого ступеня» [10, с. 247]. Русинова душа розчаровується також і в раю:
не зустрічає очікуваних картин того неземного, дивовижного та яскравого світу, сповненого найрізноманітніших неземних благ, що їх очікують праведники після смерті. Навіть замість високої «райської брами», яку герой постійно уявляв,
бачив перед собою і до котрої «ішов і йшов, – здавалося, віки, тисячоліття», стоїть лише «вузька небесна фірточка» [10,
с. 254]. А «ключник небесний» святий Петро, що поставлений на варті раю і не дозволяє ввійти до нього грішній душі Русина, більше схожий на звичайного смертного чоловіка, позбавленого будь-яких ознак сакральності й аскетизму.
А в памфлеті Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» потойбічний світ зображений у вигляді «Лисої
гори», на якій «збирають ся всякі нечисті сили, як чорти, чарівницї і т. д.» [12, с. 1]. У цьому світі панують лише слуги й
підданці старого чорта Люципера, які завжди виконують будь-яку його волю. Разом із Люципером вони з великим нетерпінням очікують на появу в пекельному просторі нової людської душі: «Але я завважав, що ми зачали йти що раз скорше,
а мій чортище таки добре розпустив качалаби. Зі всїх боків, зі всїх щелин гір та корчів почали указувати ся голови різнородних потворів. Вони страшно реготали ся, тїшили ся, що пеклу нова душа прибула» [12, с. 8–9].
У новелі Леся Мартовича «Пророцтво грішника» традиційні картини та образи пекла й раю набувають дотепного,
подеколи відверто цинічного трактування героєм-оповідачем. Потрапивши до пекла, головний герой майже відразу заводить «милу» бесіду зі «старим чортякою», намагаючись, таким чином, здобути прихильніше ставлення до себе: «Ясновельможний чорте! (…) Оце ж я тебе за дуже розумного почитаю. Та тільки з дива мені не сходить, чого ти взявся до
такої роботи, до нездалої? (…) Ось ти так запопадаєшся, щоби я, сохрань боже, не прирум’янився більше спереду, як
іззаду. (…) Намість шпигати мене вилами, радше порадьмося вкупі, чи гаразд у пеклі проживати. Може здалося б які
реформи позаводити? (…) А обертання також пустий і непотрібний захід, бо коли мене з котрого боку припече, то я й
сам повернуся без твоєї ласкавої помочі» [3, с. 251–252].
Важливу роль у формуванні художньої семантики творів Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», Осипа Шпитка
«Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та Леся Мартовича «Пророцтво грішника» відіграє гротескова образність. За
твердженням дослідників, гротесковість допомагає «збагнути сутнісні виміри буття глибше і проникливіше від будь-яких
реалістичних описів і типових фігур» [4, с. 29]. Відтак уся сюжетно-композиційна організація текстів письменників побудована на органічному синтезі реальних картин і образів із міфологічними, казковими та легендарними. Бо ж окрім
звичайних представників різних соціальних типів і станів (селянин, Русин, священик, дяк, розбійник, касир, лікарі), тут
діють також ще й неймовірні, подеколи витворені народною фантазією, мешканці пекла та раю: Антихрист, Люципер,
чорти, душі померлих, святі апостоли, «Пан-Біг», різноманітні лісові страховиська, вовкулаки, відьми тощо. Каламбури
з дійсністю, з космологічними її складовими, а також з релігійними догмами й канонами закладені вже навіть у самих
назвах творів, де, власне, досить помітним є явище гротескової внутрішньої суперечності, «поєднання непоєднуваного».
Отже, ознаки типологічної подібності між оповіданням Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», памфлетом Осипа Шпитка «Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та новелою Леся Мартовича «Пророцтво грішника» є виразними й
чіткими. Твори письменників наділені спільною художньо-смисловою основою, гострим соціально-політичним змістом,
а також яскравими рисами казкової поетики.
Подальші перспективні напрями аналізу пов’язані з дослідженням малої прози Осипа Шпитка.
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Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики
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CATEGORY OF THE OTHER IN THE PERSPECTIVE OF POSTCOLONIAL CRITICISM. – Iryna Tymeichuk
The article deals with the category of the Other that represents a colony, a lower race and a primitive culture. Since the
1970-s it has become the key concept of the postcolonial discourse and of the post-colonial literature. The discourse of the Other
is represented in literary works as the domination of one culture (colonizer, Empire of the West) over the other (colonized,
colony, East) (according to Edward Said’s theory). These interdependent units co-exist and, on the one hand, provoke further
political strategies of character’s colonization and, on the other hand, foment a rebellion of the Other against the oppression.
According to Homi Bhabha’s theory these two trends are ambivalently realized through mimicry and hybridization. Moreover,
the author of the article analyses the concept of Gayatri Chakravorty Spivak who regards the Other as a colonized woman in the
patriarchal society of men. With this feminist approach Spivak expands postcolonial criticism and, therefore, theoretically enriches the discourse of the Other in feminist criticism. Thus, it is summarized that these theoretical models enable the researcher
of the literary work to detect the oppressed characters and to analyze the ways and levels of their oppression.
Key words: Other, postcolonial criticism, colonizer, colonized, the West – the East (Orient), empire – colony ambivalence,
mimicry, hybridity.
КАТЕГОРИЯ ДРУГОГО В РАКУРСЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ КРИТИКИ. – И.М. Тымейчук
В статье исследована ключевая для постколониальных студий категория Другого, рассмотрены работы ведущих представителей постколониальной критики и выделены теоретические модели для обнаружения и анализа
Другого в литературном произведении.
Ключевые слова: Другой, постколониальная критика, колонизатор, колонизированное, свой – чужой, Запад –
Восток (Ориент), империя – колония, амбивалентность, мимикрия, гибридность.

Категорія Іншого як колонізоване, маргіналізоване, культурно та расово нижче є ключовою для постколоніальних
студій, які виникли як напрям сучасного літературознавства у 70‑х рр. ХХ ст. Теоретики постколоніального дискурсу
(Ф. Фанон, М. Фуко, Е. Саїд, П. Шаррад, Г. Бгабга, А. П. Мукгерджі, Ґ. Ч. Співак, М. Павлишин, Т. Гундорова та ін.) не
лише розглядають Іншого як одиницю в суспільстві, а й вивчають суспільство як одиницю вираження Іншості. Таким чином, постколоніальна критика охоплює різні аспекти: суспільні, філософські, етнологічні, історичні, моральні, релігійні,
соціальні, економічні, ґендерні.
Мета статті проаналізувати теоретичні засади постколоніальної критики, аби виокремити моделі для викриття та розгляду дискурсу Іншого у літературному творі.
Вперше явище колонізації описано у праці Ф. Фанона «Чорна шкіра, білі маски» (1952). Філософ пропонує розглянути
колоніалізм, який насаджує іншим народам біла раса, як намагання впровадити власне культурне та соціальне верховенство за універсальне і нормативне для аборигенних спільнот. Колоніям навіюють, що, «відмовившись від джунглів та
чорного кольору власної шкіри, вони стануть білішими» [10, c. 9]. Так сприйняття культури колонізатора призводить до
примусового викорінення культури колонізованого, а отже, тягне за собою боротьбу проти колоніалізму.
Перший радикальний крок у становленні постколоніального дискурсу належить Е. Саїду. Поняття Іншого знаходить
свою репрезентацію у його праці «Орієнталізм» (1978). Автор розглядає протистояння двох культур: західної і східної –
через призму опозиційності. Центральними бінарними опозиціями постколоніальної критики Е. Саїда є свій – чужий
(інший), Захід – Схід (Орієнт), імперія (метрополія) – колонія, центр – маргінес (провінція). Таким чином, праця Е. Саїда
відкрила «шлях хвилі досліджень, які розмасковують – деконструюють тексти (не тільки літературні) метрополітальних
центрів, вказуючи на їхню заангажованість в імперських чи неоімперських інтересах» [2, c. 531].
За концепцією науковця, імперіалістичний Захід панує над колоніальним Сходом як своєю провінцією та вважає його
Іншим. Основна ідея автора звучить так: усе, що відомо про Схід, сказане та продиктоване нам Заходом. В очах представників західного світу східна людина ірраціональна, розбещена, легковажна, вона «інша», тоді як європеєць раціональний,
доброчесний, зрілий, «нормальний» [3, c. 62]. Хоча Е. Саїд і визнає, що Захід не лише усвідомлює, що Орієнт є Іншим, але
й сприймає його національні та культурні кордони, проте він наголошує, що саме Захід приписує собі за заслугу привне© І. М. Тимейчук, 2016
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сення «до східного світу можливості усвідомленого розуміння та ідентичності». Захід, зауважує Е. Саїд, судить, вивчає
та описує Схід [3, c. 63]. Іншими словами, Захід колонізує східну культуру і намагається ідентифікувати, сформувати та
нав’язати своє бачення ідентичності Орієнту, який утримується і репрезентується виключно в рамках підпорядкування.
Фактично концепція Сходу – це міф, який створила західна людина. Орієнт, у свою чергу, ані не прийняв його, ані не
сформулював власний.
Е. Саїд зауважує, що «оскільки не можна онтологічно знищити Схід, то існують засоби захопити його силою, описати,
удосконалити і докорінно змінити» [5, с. 546]. З цієї позиції не менш цікавою у теорії Е. Саїда («Культура й імперіалізм»,
1993) є концепція мовчання як аспект колонізації на літературно-наративному рівні. Критик пише, що змалювання Сходу
в західній літературі (Ч. Діккенс, Дж. Конрад, Р. Кіплінг, А. Камю) відбувається в рамках шаблону, коли голос європейця / колонізатора завжди домінує, тоді як підпорядкований народ не наділений власною думкою. А відтак твори західних
письменників «замовчали, маргіналізували або ідеологічно репрезентували» культуру Орієнту [4, c. 116]. Таку західну
традицію Е. Саїд розглядає як симптом невпевненості, як «ствердну модуляцію», що її вимагає колоніальне, географічне
привласнення, аби імперська культура ствердилась у власних очах [4, c. 236]. Зазначимо, що Е. Саїд лише описав це явище, проте теоретично його не обґрунтував.
Відтак, аналізуючи мову персонажів літературного твору, можна визначити репресований елемент та окреслити ієрархічну структуру їхніх взаємовідносин.
Процес колонізації неминуче призводить до появи мовчазних колонізованих підданих (Інших), котрим нав’язують
певний спосіб існування, а також підпорядкованих індивідів, які не опираються колоніальному насадженню, адже сприймають як належне верховенство колонізатора і власну вторинність. Найбільш насаджуваними / імітованими одиницями
є одяг, манера спілкування, поведінка та спосіб життя. Таке явище у процесі колонізації базується на концептуальних засадах амбівалентності, мімікрії і гібридності (за теорією Г. Бгабга у праці «Місцезнаходження культури» (1994)).
Амбівалентність розглядається як напружений двоїстий зв’язок між колонізатором і підпорядкованим, коли останній
водночас сприймає та відкидає вплив імперії. Мімікрія є формою амбівалентності, «невловимою та ефективною стратегією колоніальної влади», яка застосовується, аби прищепити примітивним підпорядкованим цивілізаціям культуру і спосіб
життя того, хто собі підпорядковує, оскільки цю культуру та спосіб життя він вважає кращими і «вищими» [9, с. 85].
Не можна не помітити, що явище мімікрії співвідноситься з процесом первинного ототожнення і залежності у лаканівській «стадії дзеркала». Саме Ж. Лакан в есе «Лінія та Світло» (1964) одним з перших розглядає мімікрію та зіставляє
її з камуфляжем: «Це не питання гармонії з навколишнім середовищем супроти плямистого тла, це питання становлення
плямистим – точнісінько як техніка камуфляжу у військовій справі» [9, c. 85]. Ж. Лакан визначає мімікрію як підпорядкування. Г. Бгабга, йому на противагу, розглядає це явище як стратегію захисту від колонізатора. Окрім того, Г. Бгабга
простежує (згадану Е. Саїдом) позицію колонізатора, який перебуває у залежності від свого бажання «отримати реформованого, легко пізнаваного Іншого, як суб’єкт відмінності, майже такий самий, але все ж не зовсім» [9, c. 122]. З огляду
на ці аспекти Г. Бгабга приходить до висновку, що явище мімікрії є амбівалентним і водночас може як стабілізувати, так
і похитнути підвалини колоніального ладу [9, c. 87].
Теоретик постколоніалізму Б. Ашкрофт зазначає, що мімікрія здебільшого дестабілізує імперію, і коли в колоніальному дискурсі колонізованого суб’єкта заохочують наслідувати культурні звичаї, інститути та цінності колонізатора, то в результаті виникне не просто репродукція, а радше «розмита копія» колонізатора, яка стане для нього загрозою [8, c. 124‑125].
Мімікрія спричиняє гібридизацію, коли в колонізованої особи, зрідка в колонізатора, формується подвійна свідомість.
Гібридизована людина сприймає світ розділеним між двома культурами, з чого випливає нестійке та нечітке усвідомлення власного «я» і відчуття замкненості чи пастки між двома культурами. Така модель поведінки притаманна, зокрема,
персонажам літературних дистопій. Вона допомагає досліднику ширше розкрити психологічний портрет героя та проаналізувати його/її вчинки.
Якщо Е. Саїд звинувачує західного письменника і теоретика сходознавства у тому, що він підпорядковує Орієнт та
примушує його мовчати, то індійський теоретик постколоніалізму та фемінізму Ґ. Ч. Співак в есе «Чи може підпорядковане промовляти?» (1988) критикує постколоніального інтелектуала за те, що він замовчує проблему залежної жінки [7, с. 540].
Ґ. Ч. Співак («В інших світах», 1987) зазначає, що терміни «колонізатор» і «колонізоване» можуть бути доволі еластичними й нечіткими [6, с. 20]. В її розумінні в ролі поневолювача виступає чоловік, а жінці залишається позиція підпорядкованої. Бачення критиком Іншого як колонізованої жінки опиняється на перетині двох літературно-критичних традицій: постколоніальної та феміністичної.
У рамках постколоніальної критики вважають, що Ґ. Ч. Співак «намагається виробити позицію, у якій яскраво проявиться абсолютно патріархальна колаборація колонізатора та колонізованого» [1, c. 25]. Ґ. Ч. Співак відкидає міф, що
жінка повинна займати в суспільстві визначену для неї чоловіком нішу, та деконструює опозицію між приватним і публічним. Публічний сектор становлять політична, соціальна, професійна, економічна й інтелектуальна сфери, тоді як
емоційна, сексуальна, релігійна та домашня сфери належать до приватного. Публічний сектор, зазначає Ґ. Ч. Співак, завжди вважали «важливішим і водночас більш раціональним та таємничим, і загалом більш маскулінним, ніж приватний».
Теоретик підкреслює, що прихильники фемінізму змушені перевертати цю ієрархію, наполягаючи, що «сексуальність та
емоції є фактично настільки важливими і загрозливими, що маскулінна сексуальна політика змушена їх пригноблювати» [6, c. 201]. Їхня позиція зазнає критики з боку Ґ. Ч. Співак, адже «оскільки тканина так званого публічного сектора
зіткана з приватного», то, на її думку, «протилежна їй категорія є не просто перевернутою; вона є переміщеною». Ця
деконструкція «утворює змінну межу, а не прагнення до повного перевертання» [6, c. 202], а відтак як жінка, так і чоловік
більше не повинні займати чіткі позиції лише або в публічному, або в приватному секторі, і кожен може поєднувати маскулінні і фемінні характеристики.
Таким чином, в останній третині ХХ ст. категорія Іншого стає ключовою для постколоніального дискурсу і зокрема
для постколоніальної літератури. Моделі підпорядкування, обґрунтовані теоретиками постколоніальної критики, лежать
в основі взаємовідносин персонажів, а відтак їхнє виявлення є основним інструментом дослідника. У культурологічному
аспекті дискурс виявляє себе у літературних творах як панування однієї культури (колонізатора, імперії, Заходу) над Іншою (колонізованим, колонією, Сходом) (за Е. Саїдом). У рамках співіснування цих взаємозалежних одиниць виникають
політичні стратегії подальшої колонізації персонажа як Іншого та його/її бунту як Іншого/Іншої проти окупанта, які амбівалентно реалізуються шляхом мімікрії та гібридизації (Г. Бгабга). Концепція Ґ. Ч. Співак, яка розглядає підпорядкова-
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ного Іншого як жінку в її стосунку до чоловіка, розвиває феміністичний аспект постколоніальної критики, а відтак теоретично збагачує дискурс Іншого в контексті феміністичної критики та дає можливість проаналізувати жіночих персонажів.
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ГЕНДЕРНА КАРТИНА СВІТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРІОДУ РЕСТАВРАЦІЇ
(НА МАТеріаЛІ ТВОРЧОСТІ С. БАТЛЕРА)
У статті представлен комплекс методів інтерпретації гендерної картини світу в поезії періоду Реставрації на
прикладі сатиричної поеми С. Батлера «Гудібрас». Використано гендерний, історико-біографічний, історико-літературний, поетологічний та інтертекстуальний методи аналізу.
Ключові слова: Семюель Батлер, біографія, гендер, картина світу.
Gender worldview of poetry of the English Restoration period (based on works of S.
Butler)
This article shows a set of methods for interpreting gender worldview of the poetry of the English Restoration period. The poetry of this period is characterized by contextual contradictions, functional opposites of types of creative thinking, different means
of gender poetics, which leads to urgency of literary and cultural overvıew of Restoratıon century; the necessity for systematic
study of conceptual and poetical gender characteristics in the context of composition, character, time and place, plot and genre
transformations. Our research is devoted to the analysis of gender worldview of poetry in the English Restoration period. Under
the gender worldview we understand gender roles, variable components of the concepts of «masculinity» and «femininity» and
untypical variants of gender situations in plot, when the peripheral features are becoming central. As an example it is given S.
Butler’s satirical long poem «Hudibras». It is used gender, historical, biographical, literary and intertextual methods of analysis.
Key words: Samuel Butler, biography, gender and worldview.
Гендерная картина мира в английской поэзии периода Реставрации (на мат-ле
творчества С. Батлера)
В статье представлен комплекс методов интерпретации гендерной картины мира в английской поэзии периода
Реставрации на примере сатирической поэмы С. Батлера «Гудибрас». Использованы гендерный, историко-биографический, историко-литературный, поетологический и интертекстуальный методы анализа.
Ключевые слова: Сэмюэль Батлер, биография, гендер, картина мира.

Вступ. Наше дослідження присвячене аналізу гендерної картини світу в англійській поезії періоду Реставрації. Під
гендерною картиною світу ми розуміємо гендерні ролі, тобто появу інваріантних та варіативних компонентів понять
«маскулінність» і «фемінність», а також нетипових варіантів гендерних сюжет-ситуацій, коли периферійні ознаки стають центральними [3, c. 91–95].
Історично період Реставрації охоплює приблизно 30 років. В цей період відбувається повернення династії Стюартів та
Славна Революція. Події цього буремного часу відбилися і на особливостях гендерного дискурсу творчості письменників. Поезія цієї доби характеризуються контекстними суперечностями, функціонуванням протилежних типів художнього
мислення, відмінними засобами гендерної поетики, що зумовлює актуальність формування уявлення про британскький
літературний та культурний процес кінця XVI-першої половини XVIII століття; необхідність системного вивчення концептуальних та поетикальних гендерних особливостей в контексті композиційних, персонажних, хронотопних, сюжетних, та жанрових трансформацій. 									
Для детального аналіза поетичниго текста ми використали методику яка поєдную декілька методів: 1) історико-біографічний; 2) історико-літературний; 3) інтертекстуальний та 4) гендерний.
Фактичним матеріалом ми обрали найяскравіший текст англійського автора Семюела Батлера (1612-1680) поему «Гудібрас».
Історико-біографічний контекст: С. Батлер народився в Стренсемській парафії (the parish of Strensham) Вустерського
графства у 1612 році, через чотири роки після народження Джона Мільтона. Освіту отримав у граматичній школі Ворчестера, потім вступив до Кембріджу, але, за словами сучасників, «через брак грошей його так й не зачислили до жодного з коледжів». Тобто освіта Батлера, як і більшості письменників-сучасніків обмежувалася лише середньою школою. В молоді роки
С.Б. працював бібліотекарем в домі графині Кентської. Там йому випав шанс зустріти одного з найвідоміших інтелектуалів
того часу – юриста Селдена (Selden). Згодом він стає особистим секретарем Семюеля Льюка (Samuel Luke): прибічника
Кромевеля, полковника Парламентської Армії. Сер Семюель був щирим пресвітеріанцем й палким борцем з Англіканською
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Церквою та королівським урядом. Саме з Семюеля Батлер створить персонаж «Сер Гудібрас» («Sir Hudibras»). Під час Реставрації (1660-1688) Батлера призначають домоправителем (steward) замку Ладлоу (Ludlow): в офіційній резиденції графа
Керберійского (the Earl of Carbery), тодішнього намісника (president of the principality) Вельсу. На той час Батлеру виповнилося п’ятдесят. Незабаром він одружився з удовою-дворянкою місіс Херберт. Вона була дуже багата, але свої гроші вкладала в різні сумнівні підприємства й незабаром збанкрутувала. Батлеру довелося замислитися про літературні заробітки.
Історико-літературний контекст. У 1663 році С. Батлер публікує першу частину «Сера Гудібраса». Поема миттєво
набуває читачів серед всіх верств суспільства і всіх політичних партій, за винятком пуритан і республіканців. Король Карл
II Стюарт (1630-1685) був настільки захоплений поемою «Гудібрас», що навіть обіцяв Батлерові за неї високу винагороду.
Проте король так й не дотримався свого слова.
Поема описує пригоди лицаря і його зброєносця, сквайра, за часів Громадянської війни. Батлер не втрачає нагоди дати
сатиричні замальовки індепендентів, пресвітеріанців і прихильників Парламентської партії, юристів-«законників», а також
світських дам. Текст рясніє найрізноманітнішими відомостями (і сюжетними відступами) в царині астрології, догікі, метафізики, міфології. Популярність поеми була заснована, насамперед, на пізнаваності: її персонажі пародіювали відомих
діячів свого часу. Сюжет частково нагадує «Дон Кіхота» Сервантеса. Вступи до кожної з пісень-кантів (cantoes) імітуютьпародіюють аналогічні вступи в поемі «Королеви фей» Спенсера. Головний герой, Гудібрас, вічно воює з церковниками та
іншими носіями гріхів, проте терпить побої, приниження і поразки через боязкуватий характер і недалекий розум.
Друга частина поеми з’являється у 1664 році. В ній представлена викривальна сатира на астрологів, ремесло яких було
дуже популярним в Європі. 						
В третій частині Гудібрас вирішує самостійно (без допомоги астролога) пришвидшити одруження із багатою удовою,
зізнавшись у своїх «муках і стражданнях» через кохання до неї. Проте, цього разу його адвокат радить спочатку написати
любовного листа, аби закоханість Гудібраса виглядала більш правдоподібно. Саме третій розділ експліцитно характеризує стосунки між чоловіком та жінкою, їх гендерні мотиви і мотивування. Завдяки гендерному дискурсу, С.Батлер підтекстово дає читачеві можливість побачити всю панораму світського та релігійного життя епохи Реставрації.
Структуральний аналіз. Поема С. Батлер написана гудібрастичним (hudibrastic) типом вірша, винахідником якої є сам
поет. Для поеми він вигадав іроікомічну систему віршування: римована схема типова для олександрійського вірша (aa,
bb, cc, dd, і т.д), проте для гумористичності Батлер додає частотну (кожну четверту) жіночу риму. Наприклад, римування
«ev’ry lover» та «might recover», або «nor pretence» та «or conscience». Крім цього, в поемі залучені невідповідні (нетипові)
порівняння, наприклад «drunk» і «punk» (у значені «prostitute», повія):
When hard words, jealousies, and fears,
Set folks together by the ears,
And made them fight, like mad or drunk,
For Dame Religion, as for punk;
тут у значенні подібності релігійного екстазу пуритан до статевого акту та сп’яніння повії. Гудібрастичний тип римування згодом стане традиційним для сатири. Так, майже всі поетичні твори Джонатана Свіфта написані гудібрастиком.
Персонажний та жанровий рівень. Головний персонаж поеми – лицар, герой-воїн вищого рангу на ім’я Гудібрас.
Це ім’я походить від Hudi, Гуго або Річард; bras <жовта мідь>. Ім’я «Гудібрас» в Британській літературі та фольклорі
пов’язано із легендарним Руд Гуд Гудібрасом (Rud Hud Hudibras) – дев’ятим міфічним королем Британії, сином короля
Лайла [8]. Відповідно до твору Джефрі Монмутського (Geoffrey of Monmouth, c. 1100 – c. 1155), Руд Гуд Гудібрас, вступивши на трон після смерті батька, припинив громадянську війну і володарював 39 років. Необхідно зазначити, що прихід
до влади Карла II Стюарта подібний до сюжету володарювання міфічного Гудібраса. Карл II Стюарт, був коронований у
1661 році, через 12 років після страти батька Карла I Стюарта, який прогорав у громадянській війні. Батлерівський Гудібрас веде постійну боротьбу із церковниками, проте схильний вірити в окультну силу алхімії та астрології. Відомо, що
Карл II Стюарт захоплювався алхімією й мав власну лабораторію в палаці Вайтхолл, де відчайдушно намагався перетворити ртуть на золото [5, c. 125–134].Такі цікаві збіжності наводять нас на думку, що поема «Гудібрас» була сатирою
не лише на вище суспільство, а й на самого короля. Окрім захоплення алхімією, Карл був відомий і своєю палкою пристрастю до жінок: мав велику кількість коханок й 14 позашлюбних дітей, через що отримав прізвисько «Веселий король»
(«the Merry King»). Тому, не випадково заключна частина поеми присвячена гендерній проблематиці, яка, вочевидь, була
гострою темою у вельможних колах Англії епохи Реставрації.
Гудібрас пише листа своїй пані. Мотивуванням для цього є бажання закохати в себе багату удову й одружитися з нею
та її статками. Тактика підкорення Пані продумана хитромудрим юристом – радником Гудібраса. Тобто, мотив спокуси
повинен бути магістральним в цьому посланні, проте Гудібрас свого листа називає «Героїчна Епістола…» («An Heroical
Epistle of Hudibras To His Lady»). Герой-воїн, або куртуазний герой Середньовіччя ніколи не буде називати свого послання
до пані «героїчним», скоріш «романтичним» чи «пристрасним», бо його статус забезпечує ознаку героїчності всього його
життя, окрім кохання до леді, яке традиційно є винагородою за відвагу. Але у другій половині XVII й на початку XVIII ст.
«послання»18дуже популярна поетична форма. Тексти трьох авторів представлені саме у жанрі епістолярної поезії. Щодо
героїчної епістоли, – її зазвичай пишуть для і про жінок. Це суб-жанр (sub-genre [7, c. 213–222]) тематично й адресатно
фемінний. Поети дуже часто вдавалися до риторичного прийому, коли автором епістоли були чоловічі персонажі, а їх
послання – закликом до гендерної полеміки із жіночим персонажем та читачами [9, c. 79–81]. Лист до Пані починається
словами: <I who was once as great as Caesar, /Am now reduc’d to Nebuchadnezzar; // And from as fam’d a conqueror / As ever
took degree in war,/ Or did his exercise in battle/…>; Гудібрас порівнює себе із Цезарем, тобто імператором і полководцем.
Пристрасть Цезаря до слави панує над його героїзмом2.9Така мода на показовість героїчності стане магістральною в епоху
Реставрації в Англії, а в гендрених стосунках галантна поза і показна статура пануватимуть над «ренесансною чуттєвістю». Батлерівський персонаж є віддзеркаленням чоловіків усієї епохи: він не середньовічний лицар (knight), а скоріше,
галантний кавалер (cavalier), – аристократ, який здатний на героїзм лише тоді, коли на нього дивляться й на зізнання в
коханні тільки тоді, коли він впевнений, що матиме успіх. Для нього кар’єрне зростання, слава й влада при дворі є основними компонентами, які утворюють його образ «лицаря» нової формації.
За чверть століття до Гудібраса в англійській літературі були персонажі військових-коханців у викривально сатиричних віршах «Солдат» («A Soldier») та «Що за халепа?..» (««Out Upon It! I Have Loved»») поета-кавалера Сера Джона
1
2

В англійській поезії була представлена Семьюелем Деніелем на початку ХVII ст.
Варто згадати картини Енджела Гарсіа Пінто, на яких Цезар творить величавий імідж своєю позою (posture).
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Саклінга (Sir John Suckling). Для Саклінгівських кавалерів існує любов як один із атрибутів життя військового, але їм не
властива чуттєвість, а кохання не є основою буття, натомість слава є основним мотивом навіть в гендерних стосунках.
Гудібрас теж являє собою військового-коханця, але жіночі запити вельми зросли: герой-воїн не є ідеалом для жінки Реставрації. У гендерних стосунках галантність переродила культ жінки в набагато масштабніший, аніж куртуазність, презентуючи його не лише в традиційному куртуазному каноні: лицар визнає свою даму «могутньою» володаркою, а себе
– її васалом; він готовий прийняти заради неї будь-який виклик долі, будь-які випробування. А й в новій іпостасі: його
улесливості й кмітливості та її жорстокої бездушності, тобто сили незалежності. Своє героїчне послання Гудібрас завершує словами про те, що закон Господа і закон природи диктують домінування чоловіка над жінкою як єдино правильний
устрій. Гудібрас запевняє, що право обирати має лише чоловік, а жінка повинна підкорятися:
<…For why should ev’ry savage beast
Exceed his great lord’s interest?
Have freer pow’r than he in grace,
And nature, o’er the creature has?..>
Він висловлює обурення через англійські шлюбні закони, де обов’язковим є вінчання та укладання шлюбного контракту з урахуванням прав жінки, натомість ідеалізує подружні стосунки у Стародавньому Римі. Гудібрас наводить приклад
лише римського шлюбу «cum manu», коли жінка потрапляла під владу чоловіка і не могла розпоряджатися посагом і принесеним багатством. Хоча, в Римі були й інші варіанти шлюбу, наприклад: конкубінат (лат. concubinatus), або цивільний
шлюб – поширений вид стосунків серед солдатів, сенаторів, рабів і вільних громадян, за яким жодна зі сторін не ризикувала майном чи статусом. Офіційно в Англії до 1882 року функціонував (дуже схожий на римський «cum manu») загальний
закон (common law) з питань майна подружжя, за яким все, чим володіла жінка до шлюбу, переходило у власність чоловіка. Проте, у XVII столітті для збереження фамільного майна та інтересів жінки вперше був створений інститут окремої
власності дружини, який забезпечував збереження її статків [6, c. 9–45].
Впевнений у своїй беззаперечній перемозі Гудібрас, пригадуючи гендерні стосунки в Римі, підтекстово обумовлює
той варіант шлюбу, який вважає прийнятним й вигідним для нього самого. Просторікуючи про всесильне кохання, яке
спопеляє його серце, він дуже обачливо прораховує структуру свого подружнього життя, постаючи в образі холоднокровного менеджера. В поезії доби Середньовіччя й до пізнього Ренесансу магістральним мотивом була віра в героїчні та
гендерні ідеали: мужність, звитягу, відважність; незвичайність, винятковість; кохання до прекрасної Пані і відданість їй
(наприклад, чосерівські Лицар та Сквайр і т.д.) [1, c. 145–149]. Але в лицаря Реставрації Гудібраса немає віри в ідеали, а є
беззаперечна настанова в будь-який спосіб (за допомоги астрологів, алхіміків, юристів) отримати кінцевий успіх.
Жіночі персонажі в поезії другої половини XVII ст. перетворюються з пасивних об’єктів реалізації гендерних мотивів
на активних учасників гендерного диспуту. Розвиток цього дискурсу відбувається за жанровим каноном епістоли і складається не лише з послання Гудібраса, а й з відповіді Пані своєму Лицареві. Полемічність жанру епістоли гендерно характеризує удову через специфіку її мовлення, ознаки якого складають портрет овдовілої Пані другої половини XVII століття.
С. Батлер навмисно не дає власного імені своїй героїні, бо її фемінні ознаки реалізується не через характеристику
особових якостей, а через статусність. Вона Пані (Lady), а отже – аристократка, яка володіє привілейованим становищем
в суспільстві, статками і владою, а також наділена шляхетною поведінкою й гарними манерами. Статус удови свідчить
про її досвідченість в царині інтимних та шлюбних стосунків із чоловіком. До першої половини XX ст. статус удови для
молодої жінки в британському суспільстві зобов’язував її до повторного одруження, яке рятувало жінку від приреченості
позбавлення права вести світський спосіб життя. Фінансово удова отримувала одну третю частину майна чоловіка за наявності дітей. У Пані немає спадкоємців, а отже вона отримала половину всіх статків померлого чоловіка, що зробило з
неї привабливу наречену для «закоханних» лицарів Реставрації.
Свого листа леді починає із відповіді тільки на другу частину листа Гудібраса, де він використовує ремінісценції на
біблейські сюжети про гріховність Адама і Єви. За самовизначенням Гудібраса (він порівнює себе із Навуходоносором),
Пані номінує чоловіка звірем (beast). В сексуальному контексті таке визначення може позначати ненормовану поведінку,
а саме грубість та безконтрольність у відносинах із жінками; в еротичному – полювання, двобій, де доля звіра (Гудібраса)
вже вирішена [2, c. 181–179]. Героїзм Гудібраса вона зводить до нищівного колонізаторства. Батлерівська Пані залишає
без відповіді залицяння Гудібраса й компліменти щодо її зовнішності. Гудібрас відчайдушно порівнює частини її тіла із
дорогоцінним камінням, проте для Європейського канону, на відміну від Східного, це є нетиповим, штучним та анти-фемінним (для порівняння, образ жахливої Мопси Ф. Сідні та прекрасних жіночих персонажів суфійської поезії Кримських
ханів: Газаї, Резмі та інших) [4]. Ці улесливі компліменти Пані залишає поза увагою і полемізує лише про ті аспекти, які
окреслюють коло її інтересів і прав:
<…What raptures fond and amorous
O’ th’ charms and graces of my house;
What extasy and scorching flame,
Burns for my money in my name;
What from th’ unnatural desire
To beasts and cattle takes its fire;
What tender sigh, and trickling tear,
Longs for a thousand pounds a year;
And languishing transports are fond
Of statute, mortgage, bill, and bond…>
Леді епохи Реставрації під стать своєму лицареві позбавлена чуттєвості та гендерної дитинності, які формувалися
не лише через еротичні мотиви в поезії Е. Спенсера, Дж. Донна, Б. Джонсона та інших, а й завдяки мотивам любовної
гри кінця XVI першої половини XVII ст. в ліриці Генрі Говарда, Алекзандера Скотта, Семьюель Деніела та інших. Пані
Реставрації руйнує куртуазні мотиви Середньовіччя й пізнього Ренесансу: в епістолі до Лицаря мотив відваги та сили, які
Гудібрас мав би демонструвати в боях та придушенні повстань, в гендерних стосунках став не важливим й навіть антигеройським, замість нього з’являється мотив служіння жіноцтву не лише в еротичному плані, коли милування та оспівування жіночої чуттєвості вмотивовувалось природньою потребою чоловіка отримати задоволення та залишити нащадків,
а й в статусному, коли жінка отримувала право на фінансову тат суспільну незалежність.
Висновок. Для комічності сюжету поеми, поет створює в гендерному аспекті «гротескний» чоловічий персонаж, який
має незбіжні гендерні ознаки, функції та мотиви згідно з його образом. В посланні Гудібраса багато ціннісних гендерних
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суперечностей: спочатку куртуазне піднесення жінки до подоби Діви Марії, а потім її руйнівне приниження порівнянням
із диким звіром; заклик до гендерної свободи, оспівування римських оргій й захоплення патріархальним суспільством; нарешті, мотивування любовної пристрасті до жінки й мотив пристрасної любові до її статків. До Батлерівського чоловічого
персонажа експліцитно в поезії не існувало образа лицаря, який при написанні любовного листа звертався б до радникаюриста. Або прекрасної Пані, для якої основними мотивами в стосунках із чоловіками виступають її фінансова та статусна
незалежність. Гендерна картина світу англійської поезії кінця XVII століття, поява нових ознак понять «фемінність» та
«маскулінність» потребує детального аналізу не лише в ретроспективному аспекті, а й в перспективному. Це дозволить
простежити еволюцію гендрних ознак, символів і мотивів та виступатиме перспективою нашого подальшого дослідження.
Література:

1. Новикова М. А. Героические мотивы: люди Церкви / М. А. Новикова, Э. Р. Тулуп // Культура народов Причерноморья. –
Симферополь : Изд-во ТНУ имени В. И. Вернадского, 2011. – Вып. 211. – С. 145–149.
2. Новикова М. А. Міфи та місія: [монографія] / М. А. Новикова. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – С. 181–199.
3. Павличко С. Теорія літератури/ Дискурс особистих стосунків. Біографічний відступ / C. Павличко. – К. : «ОСНОВИ», 2009.
– С. 91–95.
4. Стріха М. В. Специфіка гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай хана і (Резмі): історико-біографічний
та компаративний аспекти / М. В. Стріха, С. Е. Трош // Слово і Час. – 2015. – № 2. – [У друці].
5. Lenihan J. M. Adventures in activation analysis (1953-1978) // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 1979. –
vol. 48. – P. 125–134.
6. Maureen Waller. 1700: Scenes from London Life. / W. Maureen. – New York/ London : Four Walls Eight Windows, 2000. – P. 9–45.
7. Margaretta J. Encyclopedia of life writing : autobiographical and biographical forms / J. Margaretta. – London : Fitzroy Dearborn,
2001.– 2 v. (xlvii, 1090 p.) – P. 213–221.
8. Online Etymology Dictionary. – [Ел. ресурс]. – Режим дост. :[http://www.etymonline.com/index.php?term=hudibras]. – 2.02.16
– Загл. з екрана.
9. Tradition and the Poetics of Self in Nineteenth-Century Women’s Poetry. Ed. by Barbara Garlick. – Amsterdam; New York : Rodopi,
2002. – P. 79–81.

Джерело ілюстративного матеріалу:

1. Samuel Butler. Hudibras in three parts/ Written in the time of the Late Wars. With annotations and Glossary. – Ex-classics Project,
2009. – P. 237–255.

О. В. Тупахіна,

УДК 821.111.09

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ ІНТЕР’ЄРІ НЕОВІКТОРІАНСЬКОГО РОМАНУ
ЛЛОЙДА ДЖОНСА «MISTER PIP»
Роман новозеландського письменника Ллойда Джонса «Містер Піп» розглядається у статті як приклад специфічної
жанрової модифікації постколоніального роману, обумовленої певною амбівалентністю сучасного нео-вікторіанського
дискурсу у ставленні до імперської спадщини вікторіанської доби. Послідовність трансформацій вікторіанського претексту («Великих сподівань» Ч.Діккенса) у поєднанні з усталеним мотивом «подолання німоти» не лише віддзеркалює
перебіг дифузії культур метрополії та колонії, але й демонструє поетапне подолання культурного «англоцентризму».
Ключові слова: нео-вікторіанський роман, постколоніалізм, «англійськість», інтертекстуальність
Intercultural Dialogue in Post-Colonial Interior of Lloyd Jones’s Ne-Victorian Novel «Mister Pip»
The article explores Lloyd Jones’s «Mister Pip» as a sample of specific generic modification of post-colonial novel determined by a certain ambivalence of modern Neo-Victorianism towards Victorian imperial heritage. By successfully combining
the transformations of its Victorian pretext («Great Expectations» by Charles Dickens) with a steady motive of overcoming
cultural muteness, the New Zealand writer not only reflects upon colonial and metropolitan cultural diffusion, but demonstrates the process of breaking cultural Anglo-centrism.
Key words: Neo-Victorian novel, Post-Colonialism, «Englishness», intertextuality.
Диалог культур в постколониальном интерьере неовикторианского романа Ллойда Джонса «Мистер Пип»
Роман новозеландского писателя Ллойда Джонса «Мистер Пип» рассматривается в статье в качестве примера специфической жанровой модификации постколониального романа, обусловленного амбивалентностью современного неовикторианского дискурса в отношении имперского наследия викторианской эпохи. Последовательность
трансформаций викторианского претекста («Больших надежд» Ч. Диккенса) в совокупности с устойчивым мотивом «избавления от немоты» не только отражает процесс диффузии культур метрополии и колонии, но и демонстрирует поэтапное преодоление культурного «англоцентризма».
Ключевые слова: неовикторианский роман, постколониализм, «английскость», интертекстуальность.

З урахуванням важливості концепту «імперіалізм» для формування семантичного поля поняття «вікторіанство» у суспільній свідомості, парадоксальним виглядає той факт, що до початку 90-х років ХХ ст. постколоніальна ревізія вікторіанської спадщини, розпочата загальновідомим твором Джин Ріс «Wide Sargasso Sea», не набула достатнього поширення у
літературі «вікторіанського відродження». Представлена у неовікторіанському літературному дискурсі 50-80-х рр. ХХ ст.
хіба що романами Дж. Фаррела «The Siege of Krishnapur» (1973), Роберта Дрю «The Savage Crows» (1976) та оновленою
традицією американської «невільничої оповіді» [8, c. 67 – 68], на порубіжжі ХХ-ХХІ ст. постколоніальна проблематика
зазнає бурхливого розвитку у творах Джейн Роджерс «Promised Lands» (1995), Пітера Кері «Jack Maggs» (1997), Андреа
Барретт «The Voyage of the Narhwal» (1998), Метью Ніла «English Passengers» (2000), Деніела Мейсона «The Piano Turner»
(2002), Роуз Тремейн «The Colour» (2003), Джуліана Барнса «Arthur and George» (2005), Кейт Гренвіль «The Secret River»
(2005) та ін.
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Становлення неовікторіанського постколоніального наративу відбувається, з одного боку, на тлі активної полеміки
про відродження «колоніального менталітету» у начебто деколонізованому сучасному світі (Саймон Гіканді, Енн МакКлінток, Рей Чоу) [9, c. 10], а з іншого – у руслі критичного перегляду класичних робіт «постколоніалістського тріумвірату» (Едварда Саїда, Гаятрі Співак та Хомі Бхабха) з боку «нових імперських істориків» (Кетрін Холл, Соня Роуз, Кетлін
Уілсон) [3, c. 56]. «By creating a monolithic and binary vision of the past, – характеризує попередників Джон МакКензі, – they
have too often damaged those intercultural relations which they seek to place on a more sympathetic basis for the future. In reality,
Orientalism was endlessly protean, as often consumed by admiration and reverence as by denigration and depreciation» [цит. за 3,
с. 56]. Далася взнаки і генетично обумовлена внутрішня амбівалентність неовікторианського проекту як такого: вікторіанська доба, що, згідно з визначенням Марі-Луіз Кольке, «once imagined the Orient as seductive free zone of libidinous excess,
has now itself become orientalized as Western culture’s mysterious, eroticized and exotic Other» [цит. за 8, с. 68]. Як наслідок,
стверджує Елізабет Хо, «письмова відповідь» Імперії у вигляді реінтерпретації канонічних текстів та ревізії глибоко вкорінених у культурі панівних наративів набуває ностальгічного присмаку повернення до відправної точки власного розвитку і знаходить реалізацію у некритичних, а почасти й компліментарних художніх зображеннях імперської спадщини [9,
с. 12]. Останнє особливо актуальне для країн, де колонізація є основою націєтворчого міфу (Австралії, Канади, Гонконгу
тощо), що змушує сучасних дослідників розрізняти колоніалізм «прийнятний» (proper) і «неприйнятний» (improper) [9, с.
14] та вдаватися до роздумів про другу фазу розвитку постколоніальної літератури, «a phase in which writers from former
imperial colonies view the work of English masters as part of a literary commonwealth, not to be necessarily subverted or struck
down but to be celebrated» [15, с. 49].
Цікавим прикладом прояву такого глобального, за визначенням Антонії Пріморак та Моніки Петржак-Франгер, неовікторіанізму може слугувати твір новозеландського письменника Ллойда Джонса «Містер Піп» (2006), включений до
короткого списку Букерівської премії (2007) і відзначений кількома нагородами на батьківщині автора, а також літературною премією Британської Співдружності.
Дія роману розгортається на острові Бугенвіль, найбільшому з групи Соломонових островів, що у 1990 році вдруге
проголосив незалежність від Папуа-Нової Гвінеї. Відрізані від цивілізації блокадою, встановленою урядом метрополії за
мовчазної згоди світу, мешканці острова опиняються сам на сам з усіма важкими наслідками ізоляції – браком палива,
хворобами, дезорганізацією, мародерством і свавіллям як з боку урядових військ, так і з боку повстанців. На тлі поступового здичавіння населення «остання біла людина» Бугенвілю, новозеландець містер Уоттс, добровільно бере на себе
обов’язки вчителя у маленькій сільській школі, намагаючись врятувати свідомість дітей від хаосу воєнних часів. Його
єдиною зброєю у двобої з безглуздям і жорстокістю стають людська гідність (епітомізована у вікторіанській концепції
дженльменства), здоровий глузд та роман Діккенса «Великі сподівання», знайомство з яким докорінно змінює життя маленьких учнів містера Уоттса, зокрема, й нараторки, тринадцятирічної (на момент подій) Матильди. Після загибелі вчителя й матері від рук окупаційних військ і втечі з блокованого острова героїня продовжує знайомство із Діккенсом, стаючи,
врешті решт, дослідницею його життя і творчості, а згодом і письменницею, фіктивною авторкою «Містера Піпа».
Порівняльний аналіз критичних відгуків, отриманих романом у міжнародних (переважно британських) і місцевих
літературознавчих колах демонструє суттєву різницю у підходах до ідентифікації проблемних полів твору. В той час, як
західні дослідники роблять акцент на об’єднувальній ролі вікторіанської спадщини як спільної культурної матриці сучасного глобалізованого світу [19; 11] та розглядають сюжетотворчий конфлікт роману крізь уелсівську дихотомію освіти й
катастрофи [18; 12], у таборі регіональної критики панують зовсім інші настрої. Досліджений крізь призму постколоніальної епістемології, «Містер Піп» постає як «алегорія колоніалізму» [6, с. 269], «чергова історія культурної колонізації» [14],
що містить «зародки нового імперіалізму» [16, с. 62] і через підкреслено шанобливе ставлення до вікторіанського претексту «quite cheerfully finds no apparent irony in turning «Great Expectations» to ostensibly postcolonising purposes» [13, с. 151].
Дійсно, апеляція до «високого зразку» вікторіанської літературної спадщини у виконанні Ллойда Джонса зовсім не
схожа на традиційну для постколоніальних прочитань контрдискурсивну практику текстуального «розвінчання» європоцентричної парадигми [1] і за умов залучення до ширшого літературного контексту дозволяє поставити питання про неовікторіанський постколоніальний роман як специфічну жанрову модифікацію, необхідністю визначення якої і обумовлена
актуальність запропонованої розвідки. Мета дослідження полягає у висвітленні специфіки функціонування вікторіанського претексту у постколоніальному інтер’єрі роману Ллойда Джонса «Містер Піп».
На поверхнєвому рівні прочитання твір Джонса можна класифікувати як «неоколоніальний роман» [20, с. 222] за
сукупністю декількох визначальних рис. Так, колонізований простір у «Містері Піпі» маркований як місце деструкції й
небезпеки, епітомізованих в образі клаустрофобних непроторенних джунглів. Протистояння колонізаторів та колонізованих має виразне расове забарвлення: чорношкіре автохтонне населення чинить спротив червоношкірим і «зовсім не
схожим на нас» урядовим військам в той час, як білі колонізатори (власники й співробітники мідних копалень, лікарі,
вчителі тощо) полишають острів при перших ознаках небезпеки, залишаючи по собі хіба що екологічне забруднення – «a
reddish stain that pushed out far beyond the reef into open sea» [10, с. 63]. При цьому тубільці, незалежно від віку, вподібнені
дітям через наївне світосприйняття та неодноразово підкреслену нездатність відрізняти художню вигадку від факту (Піп,
герой Діккенса, видається справжнім не лише маленьким учням містера Уотса, але й повстанцям, і окупантам, що врешті
решт призводить до трагедії). Зберігається і така характерна для колоніального роману ознака, як «німота» аборигенів:
блокований острів постає як місце, де «the most unspeakable things happened without once raising the ire of the outside world»
[10, 166]). Присутній у «Містері Піпі» і типовий колоніальний мотив мімікрії – здатності найталановитіших тубільців
наслідувати поведінковим моделям колонізаторів як єдиного шляху до забезпечення соціальної мобільності (як це відбувається, приміром, із батьком Матільди, чиє поступове «перетворення на білу людину» розпочинається після переїзду до
Австралії). Нарешті, один із головних героїв – біла людина чоловічої статі, носій вікторіанського аксіологічного коду, – із
місіонерською самовідданістю пропагує «англійськість» як джерело історії, культури та ідентичності, використовуючи
у якості «просвітницького культурного Євангелія» [6, с. 270] культовий роман Діккенса про дорослішання, ініціацію та
виховання джентльмена.
Розмірковуючи про трансформації постколоніальних риторичних стратегій у парадигмі неовікторіани, Елізабет Хо
робить припущення, що, «аs an interrogative practice, neo-Victorian readings help open up the concept of «writing back to
empire» to include more complex questions of race beyond the hypersignification of raced bodies» [9, с. 12]. Услід за Альфредом
Дж. Лопесом дослідниця виносить на порядок денний сучасної постколоніальної вікторіани наступні принципові питання: «what happens to whiteness after Empire?» та «To what extent do white cultural norms or imperatives remain embedded in
the postcolonial or postindependence state as part – acknowledged or not – of colonial legacy» [цит. за 9, с. 12]. Своєрідність
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інтертекстуальної взаємодії «Містера Піпа» Джонса із «Великими сподіваннями» Діккенса безпосередньо обумовлена
пошуком відповіді на обидва поставлені запити.
Британська літературознавиця Мері Хеммонд небезпідставно вважає «Великі сподівання» «кризовим романом»: його
найвизначніші реконцептуалізації завжди співпадали з періодами соціальної та політичної нестабільності [7, c. 8]. Постколоніальна ревізія твору Діккенса у «Містері Піпі», на думку Алістера Фокса, могла стати відгуком як на кризу ідеї мультикультурного світу в цілому, так і на наслідки політики бікультуралізму, що впроваджувалася на батьківщині Джонса
починаючи з 1970-х років. Перенесення дії роману до Бугенвілю, зазначає дослідник, лише сприяло більш виразному протиставленню місцевої й колоніальної культур за рахунок дихотомії «чорні/білі», «in a way in a way that would have been
politically impossible – given current sensitivities over race relations – had the novel remained set in New Zealand» [6, с. 269–270].
Піп Пірріп, головний герой «Великий сподівань», на постаті якого одразу ж, на паратекстуальному рівні, фокусується
увага читача, є одним з найбільш відомих прикладів «наївного наратора» у світовій літературі. Подібна наративна стратегія, зазначає Фуко, часто використовується як контрдискурсивна практика, оскільки «naïve knowledges located low down
on the hierarchy, beneath the required level of cognition or scientificity» [цит. за 4, с. 146] здатні чинити ефективний спротив
панівному метанаративу. У поєднанні з іншим паратекстуальним маркером, епіграфом «Characters migrate» з есе Умберто
Еко «Про літературу» (2002), назва роману, в такий спосіб, закликає нас подивитися на фігуру нараторки – меланезійської
дівчинки Матільди – не лише як на реінкарнацію дікенсівського героя в екзотичному постколоніальному часопросторі,
але і як на носія унікального досвіду географічної й соціальної мобільності й контрдискурсивної трансформації.
Безумовно, Джонс не перший, хто переглядає «Великі сподівання» з позицій постколоніалізму: за дев’ять років до
нього інший англомовний письменник колоніального походження, лауреат Букерівської премії австралієць Пітер Кері
здійснив фундаментальну ревізію діккенсівського шедевру у широко відомому романі «Jack Maggs» (1995), ідейний зміст
якого (проблематизація відносин між Імперією та її «блудним сином», колоніальним підданим), у свою чергу, повертає
нас до класичної роботи Едварда Саїда «Culture and Imperialism» (1993). Втім, за спостереженнями Джанет Уілсон, «Містер Піп», на відміну від твору Кері, «shows little evidence of an adversarial, contestatory relationship to the English canon» [20,
с. 231], що в цілому притаманне новозеландській літературній традиції: «The almost complete lack of «acts of filial rebellion»
against the imperial centre may be attributed to the Anglicisation of New Zealand through colonisation, and its stereotyping as a
«Better Britain» and a «Pastoral Paradise» where settler dreams might be realized» [20, с. 232].
З іншого боку, зображене у романі використання «Великих сподівань» у навчальному процесі прямо відсилає до роботи Хелен Тіффін «Empire Writes Back», де викладання літератури метрополії у навчальних закладах колонізованих країн у
якості естетичного зразку (як, наприклад, згадуване Ачебою викладання «Серця темряви» в африканських університетах)
розглядається як форма культурної колонізації: «Often the very texts which facilitated such material and psychical capture
by colonizers were those which the imposed European education systems foisted on the colonized as the «great» literature which
deals with «universals»; ones whose culturally specific terms were to be accepted as axiomatic at the colonial margins» [1, c. 22].
Джонс і сам вперше познайомився із «Великими сподіваннями» ще у дитинстві – роман входив і входить до переліку
літератури для обов’язкового читання за шкільною програмою у країнах Британської Співдружності; після нескінченних
перечитувань шедевр Діккенса, за власним зізнанням письменника, став «частиною його ДНК» [12, с. 24]. У листах до
дослідниці Зоуї Норрідж Джонс прямо говорить, що нараторка «Містера Піпа», Матільда, певною мірою «колонізована
книжкою» [16, с. 68], численні підтвердження чого знаходимо у тексті – приміром, коли вигадана історія Піпа затьмарює
у свідомості дівчинки справжню історію її власного роду; коли багатство та складність мови Діккенса підкреслюють у
її очах примітивність місцевого піджину; коли пробуджене романом бажання змін спричиняє конфлікт із матір’ю (яка
«worried she would lose her Matilda to Victorian England» [10, с. 48]) тощо.
У стиуації хаосу й ескалації насильства, у якій опиняється Матільда, її «культурна колонізація» певною мірою визначена наперед. Вікторіанський претекст пропонує дівчинці привабливу альтернативу жорстокій реальності та функціональну рольову модель (образ Піпа) для ототожнення через тропи сирітства, дорослішання, співіснування малого й
великого світів; він походить з авторитетного джерела і розгортається у дискурсі трансферу знань та досвіду, одночасно
формуючи уявлення дівчинки про «високий» естетичний взірець; він повертає відчуття часу, що ніби зупинився із початком блокади, а також структурує й упорядковує світ Матільди на правах епістемологічної й аксіологічної системи, значно
зрозумілішої й прозорої, ніж та, якую послуговуються остров’яни.
Однак – і цей момент часто залишається поза увагою критиків – вчитель і провідник Матільди у світі Діккенса, Том
Крістіан Уоттс, виявляється «колонізованим книжкою» не меншою мірою, ніж його чорношкіра учениця. Представник пакеха, як на мові маорі називають новозеландців європейського походження, уродженець Веллінгтону, цей «останній білий»
Бугенвілю ідентифікує себе через приналежність до культури метрополії, що давно полишила острів. Її останні матеріальні
залишки – будівля покинутої місії (єдина кам’яна споруда у селищі), символічно марковане помешкання подружжя Уоттсів; «some English names on the headstones in the church graveyard» [10, с. 16]; старий фільм про візит на острів високопоставлених білих осіб, «dukes or something» [10, с. 17], на початку 1900-х років. «Our class was asked to write an essay on what
we had seen, but I had no idea what it was about», – згадує про останній Матільда [10, с. 17]. Серед незнайомих давно померлих
білих, зафіксованих киноплівкою, дівчинка, у повній відповідності до постколоніальної агенди, безпомилково знаходить
свого чорношкірого пращура, «one of the skinny kids marching by in bare feet and white singlets. My grandfather was the second
to top kid kneeling in a human pyramid in front of the white men in helmets eating pig trotters» [10, с. 18].
Втім, навіть з великої історичної дистанції біла людина зберігає на острові ореол авторитету й недоторканості. У
критичний момент конфлікту з офіцером урядових військ містер Уоттс, за спостереженнями Матільди, ніби повертає собі
впевнений вигляд « of the important and self-regarding white men that my grandfather had become part of a human pyramid for;
he looked like a man about to make a speech, who was simply to be invited to step forward» [10, с. 111]. Слово містера Уоттса
– єдине, що може вгамувати, принаймні, на деякий час, і розлючених окупантів, і розбурханих повстанців. Право на висловлювання – ще одна «генетична» риса білого герою колоніального роману, що відрізняє його від «німих» тубільців,
яким ще доведеться знайти власний голос.
У світі, де білий, як згадує Матільда, є кольором найважливіших речей – «ice-cream, aspirin, ribbon, the moon, the stars»
[10, с. 17], – містер Уоттс, за влучним визначенням Джанет Уілсон, «over-invests in whiteness» [20, с. 225]. Його повсякденний одяг, свого роду однострій «джентльмена» – білий полотняний костюм, біла сорочка, черевики, краватка, – слугує, за
спостереженням Алістера Фокса, засобом самоідентифікації, визначення себе через приналежність до «imaginary plenitude
of the European culture of his forebears» [6, с. 270], однак не дуже виправдовує себе у тропічному кліматі. За багато років
життя на острові Уоттс так і не став частиною місцевої громади, залишаючись предметом шкільних проектів і дитячих
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глузувань і почуваючись «as lonely as the last mammoth» [10, c. 125]. Прізвисько «Popeye», Лупатий, яким нагородили його
місцеві, ніби підкреслює, на думку Моніки Летем, його перманентне здивування навколишнім світом [12, c. 25]. Ніхто не
знає, чим він займається; його єдині співрозмовники, за винятком душевнохворої дружини, – книги, якими, за спостереженнями нечастих відвідувачів місії, заповнене його помешкання.
Захоплення містера Уоттса книгами – риса невипадкова. В одному з найбільш відомих колоніальних романів вікторіанської доби, «Серці темряви» Джозефа Конрада, Чарльз Марлоу, загублений у нетрях незрозумілої й небезпечної колонії,
так само вхопиться за том «An Inquiry into Some Points of Seamanship» як за єдину гарантію своєї «європейськості», за
проблиск здорового глузду посеред суцільного безумства, за дещо «unmistakably real» [5, с. 41]. Відкладаючи книгу, зізнається герой, він ніби відривався «away from the shelter of an old and solid friendship» [5, с. 43].
У класичній роботі «The Location of Culture» Хомі Бхабха проводить цікаву паралель між рефлексіями Марлоу і спогадами сучасного британського письменника колоніального походження, нобелівського лауреата Відіадхара Найпола. «The
scene, – зазначає Найпол, – answered some political panic I was beginning to feel. To be a colonial was to know a kind of security;
it was to inhabit a fixed world. And I suppose that in my fantasy I had seen myself coming to England as to some purely literary
region, where, untrammeled by the accidents of history or background, I could make a romantic career for myself as a writer. But
in the new world I felt that ground move below me» [цит. за 2, 148].
З деталей, помічених Матільдою під час розповіді містера Уоттса про його перший візит до омріяної Англії, можна зробити висновок, що він переживав схоже відчуття – потрясіння Піпа, коли той вперше потрапив з провінції до
метрополії (символічно, що спогади Уоттса розпочинаються у відповідь на прохання дітей витлумачити незнайоме їм
слово «immensity» як характеристику діккенсівського Лондона): «Sheer numbers, crowds, a sense of bewilderment and of
overwhelming scale… The smile left his face. I think it was for having the young man he once was in his thoughts. He said
everything was vaguely familiar since he had already been led around London by Mr.Dickens» [10, c. 96].
Опинившись у «діккенсівському просторі», містер Уоттс закономірно відчуває потребу поводитися як діккенсівський
герой: «He spoke of being poor; and of giving the old woman beggar the last of his money and wandering in a park afterwards
warmed by the thought of his good deed» [10, c. 97]. Втім, реальність не виправдовує його очікувань: «Then it had gotten cold. A
nasty rain fell and he hurried from the park gates. He waited to cross a busy road. He looked in the lit window of a café and, wishing
he had money to buy something, happened to see the old hag buttering a scone, and when she raised her eyes, Mr. Watts said, she
looked through him without a flicker of recognition» [10, c. 97]. Перший англійській досвід містера Уоттса, в такий спосіб, не
лише наперед визначає неминуче розчарування, що багато років потому спіткає нараторку у столиці дікенсівської індустрії
– Рочестері, але й парадоксальним чином підтверджує правоту його непримиренної опонентки, матері Матільди, що заперечувала будь-яку необхідність полишати острів заради примар кращого життя. «You might know about heaven, – каже вона
чоловіку, зачарованому промо-роликами австралійських рекрутерів, – but it didn’t mean you had entry as of right» [10, c. 21].
Отже, на відміну від їхнього незмінного у часі й просторі острова, робить висновок Матільда, Англій існує декілька, і
єдина, де їхній вчитель почувається комфортно – Англія містера Діккенса, Англія вікторіанська. Ця вікторіанська Англія,
перефразовуючи Антуанетту Бертон, слугує для містера Уоттса фіксованим референтом таких понять, як «empire, nation,
race, colony and globe» [цит. за 9, c. 14]. Оскільки у художніх світах Діккенса, зокрема, й у «Великих сподіваннях», колонізований простір і персонажі, що туди потрапляють, опиняються, за влучним спостереженням Едварда Саїда, на текстуальній періферії [17, c. 11], життя на Бугенвілі здається містерові Уоттсу не справжнім існуванням, у чому може полягати
одна з причин його підкресленого відсторонення як від місцевих, так і від співвітчизників.
За межами вікторіанської Англії містер Уоттс губиться. Він має досить розпливчасте уявлення про сучасність, про
розвиток науки й техніки (навіть такі речі, як конструкція двигуна внутрішнього згоряння, здатні поставити його у глухий
кут). Користуючись словами Хомі Бхабха, через відкриття (discovery) книги Діккенса, містер Уоттс, встановлює для себе
й учнів «the sign of appropriate representation: the world of God, truth, art creates the conditions for a beginning, a practice of
history and narrative... The idea of English book is presented as universally adequate: like the «metaphoric writing of the West», it
communicates «the immediate vision of the thing, freed from the discourse that accompanied it, or even encumbered it» [2, p. 149].
Цікавим прикладом вивільнення ідеї з дискурсу може слугувати концепція джентльменства, яку містер Уоттс відстоює
словами й поведінкою із справжнім місіонерським завзяттям, тим більше неочікуваним від релігійного скептика, яким позиціонує себе герой. Сутність діккенсівського розуміння інституту джентльменства свого часу афористично сформулював
Джордж Оруелл. «His whole message is one that at first glance looks like an enormous platitude, – зазначав він у есе «Inside the
Whale», тому самому, яке інший британський підданий колоніального походження, Салман Рушді, згодом звинуватить у
закликах до «зомбіподібного відродження спочилої Імперії». – If men would behave decently the world would be decent» [цит.
за 4, c. 156]. Для містера Уотса, «останньої білої людини Бугенвілю», «a gentleman is a man who never forgets his manners,
no matter the situation. No matter how awful or how difficult the situation… A gentleman will always do the right thing» [10, c.
66]. Відповідь Уоттса на запит одного з учнів («Can a poor person be a gentleman?») є парафразом відомої цитати з трактату
«Self-Help» Семюеля Смайлза (1859), згідно до якого відбувалося виховання героя «Великих сподівань» і з яким Маргарет
Тетчер за часів свого прем’єрства хотіла ознайомити кожного британського школяра: «Money and social standing don’t come
into it. We are talking about qualities. And those qualities are easily identified. A gentleman will always do the right thing» [10, c. 66]
І зовнішній вигляд містера Уоттса, і його поведінкові стратегії, обумовлені імперативами відповідальності й обов’язку,
і, врешті-решт, мученицька смерть в ім’я цінностей, які здавалися йому важливими, свідчать про глибоке вживання колишнього актора, «слабака й невдахи», як характеризує героя його перша дружина [10, c. 250], в образ діккенсівського
джентльмена par excellence. Те, що, можливо, розпочиналося як гра, як захисна реакція, як засіб відбудови власної особистості наново після перенесеної екзистенціальної травми (смерті новонародженої дитини) подібно до Грейс, подруги
Уоттса, що вважає себе царицею Савською, у граничній, за Ясперсом, ситуації стає реальнішим за життя. Зовнішнє перетворюється на внутрішнє, маска – на обличчя. «We needed a teacher, Mr. Watts became that teacher. – підбиває підсумок вже
доросла Матільда. – We needed a magician to conjure up other worlds, and Mr. Watts became that magician. When we needed a
savior, Mr. Watts had filled that role. When the Redskins required a life, Mr. Watts had given himself» [10, c. 258].
Зауважимо, що у поєднанні з другим ім’ям героя, Christian, що здавна функціонувало в англійській літературі як позначення християнина, «людини взагалі» (згадаємо хоча б героя «Шляху паломника» Дж. Баньяна або Робінзона Крузо,
чиє прізвище етимологічно походить від німецького Kreuz), його перше ім’я, Thomas, у якому можна побачити алюзія на
апостола Фому Невіруючого (Doubting Thomas), дає цікаве ономастичне сполучення «невіручий християнин», надзвичайно точну характеристику одного з панівних умонастроїв вікторіанської доби. Релігійний скепсис як результат перенесеної
травми широко представлений у неовікторианському романі порубіжжя ХХ-ХХІ ст.; Діккенс стає для містера Уоттса
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новою релігією, діккенсівська візія джентльмена – новим «символом віри». «Mucking around with Dickens» [10, c. 240] у
його очах дорівнює святотатству («it would be an act of vandalism, like smashing the window of a chapel» [10, c. 240]). Тим
парадоксальнішим видається той факт, що саме містер Уоттс фактично санкціонує процес послідовної трансформації
тексту «Великих сподівань» відповідно до функціональних потреб аудиторії.
«The institution of the World in the wilds, – попереджає Бхабха, – is also an Entstellung, a process of displacement, distorition,
dislocation, repetition» [2, 149]. Майже усі вищеперераховані процедури відбуваються у «Містері Піпі» із вікторіанським
претекстом, який переживає у романі Ллойда Джонса щонайменше шість «перероджень», які Алістер Фокс метафорично
вподібнює етапам впровадження політики бікультуралізму на батьківщині автора [6, с. 271]. Перше з них здійснює містер
Уоттс, адаптуючи складну прозу Дікенса під рівень сприйняття своїх учнів. Друге обумовлене побутуванням тексту в усній
традиції – кожен з учнів переказує роман вдома в межах свого розуміння. Третє – продукт колективної творчості: після
втрати єдиного примірника «Великих сподівань» клас на чолі з містером Уоттсом відновлює текст за спогадами, доповнюючи й виправляючи один одного. Четверте представляє собою гібридизацію першоджерела із біографією та місцевим
матеріалом, розказану повстанцям містером Уоттсом від імені Піпа з метою відволікти їх від асоціальних дій. П’яте – шокуючий досвід знайомства Матільди із повним текстом оригіналу, що змушує її ретроспективно переглянути власну історію
і штовхає на сповнений болісних розчарувань шлях пошуків «істинних референтів» – справжніх особистостей як Уоттса,
так і Діккенса. Шосте, власне, і є «тихоокеанською версією» «Великих сподівань», яку читач тримає у руках – романомспогадом Матільди, символічно написаним на звороті її незавершеної дисертації про образи сиріт у творчості Діккенса.
Поява «тихоокеанської версії» може розглядатися у постколоніальному контексті роману як симптом позбавлення
«культурної німоти». Замість досліджень слова чужого нараторка наважується вимовити своє: письмова легітимізація
власного досвіду через призму спогадів і травм знаменує для неї «присвоєння» прецедентного тексту через відрив його
від історичного й культурного референційного тла. «Справжні» особистості Діккенса чи Уоттса втрачають значення так
само, як колір шкіри чи гендерна приналежність Піпа, у чому Матільда вбачає найвищий рівень письменницької магії:
«It taught me you can slip under the skin of another just as easily as your own, even when this skin is white and belongs to a boy
alive in Dickens’ England. Now if that isn’t an act of magic, I don’t know what it is» [10, c. 198 – 199]. Специфічно маркований
концепт «джентльмена» перетворюється на значно ширше поняття «moral person», яким нараторка, не вагаючись, позначає і містера Уоттса, і свою матір, чиї відчайдушні самопожертви врятували їй життя. З недосяжного «високого взірця»,
артефакта чужої культури «Великі сподівання» перетворюються на важливу, але лише частину унікального життєвого
досвіду Матільди, яка знаходить сили звільнитися від нав’язаного претекстом амплуа «діккенсівської сироти» і зробити
«те, чого не вдалося Піпу», а з ним і містеру Уоттсу – «повернутися додому» [10, 256].
В такий спосіб, функціонування вікторіанського претексту у постколоніальному інтер’єрі роману Ллойда Джонса «Містер Піп» обумовлене трьома важливими факторами. Це, по-перше, проблема культурного англоцентризму та його подолання як з боку нащадків перших колоністів (для яких, як зазначає Елізабет Хо, «England problematically remains a persistent
fantasy» [9, c. 18]), так і з боку нащадків колонізованих. По-друге, висвітлені у романі трансформації вікторіанського претексту, зокрема, його гібридизація із локальним «наївним знанням», демонструють дифузію культур колонії та метрополії
як важливу передумову політики мультикультуралізму. По-третє, легітимізація суб’єктивного прочитання претексту з позицій власного життєвого й культурного досвіду виступає як важливий етап культурної деколонізації – «подолання німоти».
Проведене дослідження не претендує на вичерпну повноту, однак закладає підґрунтя для подальших розвідок у царині
порівняльного вивчення постколоніальної проблематики неовікторіанського роману порубіжжя ХХ-ХХІ ст.
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МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА ПОЕЗІЇ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
У статті досліджується специфіка міфопоетичної парадигми І.Жиленко. Визначаються естетичні функції домінуючих у її художньому світі міфологем, вивчається їх творча трансформація в авторський текст.
Ключові слова: поетика, міфологема, образ, ліричний герой.
Mythopoetic paradigm o f Iryna Zhylenko’s poetry
There is researched the specific of mythopoetic paradigm of Iryna Zhylenko. The peculiarities of her compositions are
sophistication of strofiki and elegance of fiction images, remarkable musical expression and rich colourness. The tenor in the
lyric of the poet is the image of light, having been given the magic mean, so long as it is an impersonation of the sky power.
There are defined the esthetic functions of dominating myths in her fiction world, and their artistic transformations in the
author’s composition. We define traditional myths images get some particular reflection in her poetry and represent the memory
about the childhood. The important role belongs to the Bible motives that emphasize the endless attempt of the individuality to
spiritual increasing and perfection. Apart from, the Bible motives call for rich associations, cause the understanding of usual life
facts from the position of Christianity. It concerns happy perception of beauty, belief in kindness, hope on better and immortality of
spirit. Everything together creates the lyric originality of famous Ukrainian poet, contributes the elaboration of her individual style.
Key words: the poetics, the myths, the image, the lyrical hero.
Мифопоэтическая парадигма поэзии Ирины Жиленко
В статье исследуется специфика мифопоэтической парадигмы И.Жиленко. Определяются эстетические функции
доминирующих в ее художественном мире мифологем, изучается их творческая трансформация в авторский текст.
Ключевые слова: поэтика, мифологема, образ, лирический герой.

Відома українська поетеса Ірина Жиленко увійшла в сучасну українську літературу в період «шістдесятництва», який розкрив багато нових імен. Творчий шлях письменниці був нелегким, але труднощі не злякали її і не змусили зрадити свої ідеали.
На превеликий жаль, до цього часу доробок І.Жиленко не поціновано належним чином, хоча її творчість є невід’ємною
частиною культуротворчого і літературотворчого процесів другої половини ХХ століття. За словами М. Коцюбинської,
цю поетесу «критика аж ніяк не розбестила увагою» [3, с. 8]. Та останнім часом спостерігається спалах зацікавленості
до творчості письменниці. Серед дослідників, які належно поцінували її спадок, слід назвати М. Коцюбинську, М. Жулинського, Л. Тарнашинську, М. Штолько, Д. Дроздовського, О. Коцарева. Та попри ці розвідки, оригінальна творчість
поетки потребує ґрунтовних досліджень.
Мета даної статті – з’ясувати складники художньої концепції Ірини Жиленко, дослідити символічну й образно-метафоричну структуру, міфопоетичне підґрунтя її поезій.
На думку більшості літературознавців, творчість Ірини Жиленко вирізняється вишуканістю строфіки, витонченістю
вибору образних засобів у поєднанні з музичною виразністю. Авторка створює особливий художній світ, в якому дивовижно переплітається реальність і ірреальність. Ця поезія надзвичайно душевна і щира, у ній відчувається прагнення до
естетичної гармонії, любові, сповідування доброти як найвищої цінності у житті.
Особливу роль у ліриці поетеси належить образу світла, яке пронизує усю її творчість. Так, царство світла створено у
віріші «І світла алея…»:
Гроза відкотилась...
І змиті дощем на зорі,
в мені засвітились
акацій стрункі ліхтарі.
І світла алея...
І пляж, і старенький причал… [2, с. 48].
І «пломеніючий сад», і «засипаний квітом будиночка сонячний дах», і «світла алея» − усе навкруги, омите теплою літньою зливою, постає оновленним і сяючим. У поезії дивовижно поєднуються дві життєдайні стихії: світло і вода. Вони й
наповнюють усе довкілля особливою магією, яка проникає у душу ліричної героїні, стає її єством, тією «сліпучою водою»,
з якої й народжується натхнення, ні з чим незрівнянне бажання «розкрити вікно в пломеніючий сад. // І в чистому зшитку
найперший свій вірш написать» [2, с. 48].
І. Жиленко зуміла зберегти чистоту дитячого світосприйняття й уміння бачити незвичайне у буденних речах. Це особливо відчутно у її дитячих поезіях. Наприклад, привертає увагу вірш «Гном у буфеті», пройнятий теплим сімейним затишком
і милими дитячими спогадами. Перед очима читача проходять три покоління родини (дідусь, мама героїні і вона сама), сімейні реліквії (старий буфет, вазочки, позолочені сервізи, музична скринька). А ще – гном, маленький казковий чоловічок у
багряному ковпачкові, який багато століть живе у старому буфеті. Прийом персоніфікації допомагає «олюднити» казкового
персонажа, зробити його теж членом великої родини, без якого вже неможливо уявити життя. Адже гном може розповісти
багато цікавого про молодого дідуся, дитинство мами, та й пам’ятає безліч кумедних пригод самої оповідачки. Він дуже
чемний, любить «какао пить, смоктати м’ятні гостинці, довго і солодко спати в старій музикальній скринці» [1], роздавати
слухняним дітлахам шоколадки і докоряти пустунам, золотити на свята сервізи й творити ще багацько усіляких див. Поезія
сповнена розмаїтих чарівних звуків: пісенька цвіркуна-музиканта, шарудіння цукеркової обгортки, дитячий сміх, ніжний
передзвін буфетних шибок, зітхання і буркотіння старого гнома, який «і гупа, і плямка в куточку, і нашіптує дітям казки» [1].
Усе це створює неповторний сімейний затишок, який так потрібен кожному з нас і повертає у незабутнє дитинство.
Образ гнома неодноразово використовується поетесю, при чому в різних варіаціях, що відповідає його двозначності.
Як відомо, маленькі карлики бувають добрими і злими. Добрі, зрозуміло, допомагають людям. А ще гноми часто охороняють земні надра, і тоді вони лякають людей. Живучи глибоко в землі, ці казкові чоловічки пов’язані зі світом мертвих,
оскільки супроводжують душі людей у потойбічних світ.
Традиційний образ міфологічного персонажа у вірші І.Жиленко «Гном» набуває нового забарвлення:
Все я знаю, коли я помру
Стану гномом в атласнім жилеті,
По мені буде гном’ячий труд
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Золотить на сервізах букети [1].
У цій сумній поезії з’являється метафоричний образ гнома, що стає символом людини, яка крізь усе життя змогла
пронести чистоту дитячого світосприйняття. А ще спливають роздуми про життя і смерть. Сумний момент смерті героїня
сприймає з філософського погляду: смерті немає, це лише момент переродження, прозріння, осяяння, перехід в інший
світ, початок нового життя.Як відомо, саме так трактується смерть і у Святому Письмі.
Вірш сповнений алюзіями з вірша «Гном у буфеті». Тут і його червоний каптурець, і скринька (але вже порцелянова), і
хороші манери, і цвіркун-музикант, і маркіза, і делікатні порцелянові дами. І стає гном «не герой, не пророк, не мудрець»,
а звичайнісіньким стареньким дідусем, який любить «цукор і кмин, малиновий лікер і гостинці» і вічно живе у нашій уяві:
І століття, і друге, і третє,
В час, коли за віконечком сніг
У старенькім картатім жилеті
Буду жити на радість поетам
І малятам казки бубоніть [1].
Велика мудрість поетеси полягає у тому, що вона вірить у вічність життя і дарує надію на його нескінченність читачеві.
Подібна думка виникає у письменниці неодноразово. У своїх мемуарах«Homo feriens» («Людина, яка святкує») вона
писала: «…Або все на світі − життя, і смерти немає взагалі. Або все на світі − смерть, і немає життя. Оскільки вирішити
це неможливо і треба просто вибирати на віру, то чому би не вибрати перше? Я і вибираю. І вже знаю, що не буде кінця у
цьому дощовому осінньому дневі на дачі. І ніколи не згасне остання малинова квіточка на сухій мальві» [3, с. 168].
Продовження теми життя і смерті знаходимо й у вірші «Червоні черепиці»:
Червоні черепиці, оранжеві коти.
А я біжу по східцях, од сонця золотих.
Я трішечки дитина. А трішечки вже й ні.
Горошок синій-синій збігає по стіні [4, с. 78].
Твір єможна назвати поетичною біографією ліричної героїні, за якою відчувається відлуння голосу самої авторки. Образи сходинок, якими стрибає героїня, сприймаються як метафора людського життя. Кожна сходинка – це певний період
буття: дитинство, юність, зрілість, старість, згасання. Читач спостерігає за безтурботним маленьким дівчам, яке поступово
дорослішає, стає дружиною, мамою, бабусею. А далі – Вічність…. Але навіть відхід за межу не сприймається ліричною
героїнею (та й самою авторкою) чимось сумним:
І сімдесят, і далі… І ще, і ще − і все!
Хтось тяжко заридає. Хтось квіти принесе.
По східцях, як по гамі, донизу − о печаль!
І плаче донька-мама і донька-онуча.
Червоні черепиці на пагорбах горять.
Мені ж ласкаво спиться… Кому там докорять
Це так було красиво − збігать
по сходах
вниз
Горошок синій-синій, і повні очі сліз… [4, с. 78].
Та образ червоних черепиць і оранжевих котів, який проходить через увесь твір, вносить мотив веселості, жвавості,
мотив життя, вічної молодості душі.
Невипадковим є рефрен «горошок синій-синій». Це пояснюється символікою синього кольору. Як відомо, цей колір
пов’язаний із значенням таїни, спокою, містики, святості, благородства, високої божественності. Недарма одяг Христа і
Богородиці на іконах і картинах часто був саме синього кольору. Останній незакінчений рядок підкреслює невидимий
зв’язок з іншим світом – царством вічності і спокою.
Світ реальний і ірреальний химерно переплітається й у вірші «Жар-птиця». Композиція твору побудована на контрастах: з одного боку південна екзотична птиця, яскрава і золота, «з очима-намистинками», а з іншого – «вся вороняча
орава», галаслива і заздрісна. Жар-птиці живеться нелегко, адже її не сприймають ґави, вважають «чужою і непристойно
яскравою», тримають у клітці. Можлво, саме через це вона й захворіла, а морозна погода лише привід для цього. Фінал
вірша оптимістичний: чарівна птаха лікується, «п’є молоко, клює родзинки, чита «Барвінок» і «Мурзилку» [1].
Пішли на лад у неї справи.
І скоро знов злетить вона
на злість лихим, кульгавим ґавам,
на новорічну радість нам! [1].
Так елемент казковості допомагає поетесі ненав’язливо говорити про складні питання буття: вічну боротьбу добра
і зла, яка завжди точиться у світі. Та все ж таки добра більше (сама пташка, яка злетіла, освітила все довкола у столиці,
принісши людям радість і щастя, її добрі друзі) і воно перемагає.
Цікавим є й використання у творах давнього фольклорного образу підкови – традиційного символу успіху й щастя. Героїня вірша «Підкова» знайшла незвичну річ – золоту підкову коня Діда Мороза. Ця пригода сколихнула усіх, «аж розгубились в небі літаки». І знову у художній світ твору входить тема добра і зла. Безкорисливість ліричної героїні, яка вирішила
повернути втрачену підкову Дідусеві Морозу, не може збагнути натовп роззяв, які є втіленням міщанського світогляду.
Казковість світу створюється ще й за домогою символіки кольорів. І.Жилено взагалі вважають неперевершеною майстринею словесного акварельного малюнка.Різнобарвний сніг (зелений, рожевий, фіалковий, голубий), який бачить героїня, є свідченням не дивацтва, а її незвичайної душі, здатної сприйняти земну красу.
Багатовимірністю звучання вирізняється лірична поезія «Зимовий мотив з візитом пічника», у якій виникають роздуми про
духовне зростання. Це шлях тривалий і складний, але прагнення до досконалості здавна оспівувалося в усіх народів. У людській
душі завжди борються два начала: земне й небесне. У залежності від того, що переможе, складається і життєвий шлях особистості:
Душа земне переросла,
небесного ще не сягнула,
краєчок неба одгорнула
на рівні серця і чола –
заплакала і геть пішла...
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Бо ше була душа мала.
Рости ж так боляче і страшно! [1].
Дійсно, духовне зростання – процес болісний, вимагає певних зусиль, нелегкої праці і не кожному під силу. Але тим
солодшою завжди є перемога.
Піднімаючи такі важливі теми, авторка стверджує, що добро – це не слова, а вчинки, інколи навіть найбуденніші. Так
у поезії виникає образ пічника-інваліда, якому героїня зібрала скромний обід. Зігріти самотнє серце, допомогти ближньому – хіба це не зростання?
А ми ж худобонька домашня −
нам треба хатнього тепла [1].
Прикметно, що дія твору відбувається напередодні Різдва, з яким у твір входять біблійні мотиви. У ці незвичайні
святкові дні разом зі світлом Віфлеємської зірки оселяється у душах людей надія на краще. Зло, яке є багатогранним і підступним, намагається не допустити цього. Невипадково у вірші тріснув старенький глечик і «злякав звізду». Лише міцна
віра у можливість зміни світу здатна витримати навіть найпотужніший натиск темних сил. І тоді морок згине назавжди:
Замерзла в глечику вода.
І, луснувши, старенький глечик
злякав звізду.
Втекла звізда...
То був салют земному дому,
Зимі земній, вогню земному,
душі, яка за ніч спочине,
і вранці вийде до воріт,
і знов дитячими очима
різдвяно осіяє світ... . [1].
Упродовж усієї творчості Ірина Жиленко залишалася оптимісткою. Вона любить і вміє цінувати життя, захоплюється
його багатогранністю. Саме це допомагає її ліричним героїням (та й їй самій) переживати різні негаразди:
А я собі наказую: «Мовчи!
Ніхто на світі не повинен знати,
що в цьому домі, повному досад,
я не людина, я − вікно у сад» [1].
Отже, на сторінках творів Ірини Жиленко постає дивовижно-прекрасний художній світ, осягнення якого відбувається
на рівні інтуїції, прозріння, духовного осяяння. Буття ліричних героїнь не можна назвати спокійним. Легкість, затишність
переплітається з сумом і тривогою, оскільки у житті завжди борються добро і зло. Образи казкових персонажів, яскрава
кольорова палітра створюють момент казковості, який є у багатьох віршах поетеси, і повертає у дитинство. Особлива роль
належить образу світла, яке проймає усю творчість письменниці. Воно є втіленням вищих сил, які завжди перемагають
і вселяють надію на краще. Важливу роль відіграють у поезії і біблійні мотиви, що підкреслюють нестримне прагнення
особистості до духовного зростання і досконалості.
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ЕЛЕМЕНТИ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ Й.-В. ҐЕТЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТEРАТУРІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Статтю присвячено розгляду особливостей рецепції літературної спадщини Ґете в творчості відомих українських письменників. Виокремлено основні віхи цієї рецепції та визначено її характерні риси. Основний акцент зроблено на відображенні «Поезії і правли» Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть.
Ключові слова: автор, автобіографія, іронія, жанр, рецепція.
the peculiarities of perception of Goethe`s memoirs in the Ukrainian literature of
ХІХ-ХХ centuries
The article deals with the peculiarities of perception of Goethe`s memoirs in the lives of famous Ukrainian writers. Four
main periods are underlined and main features are determined. The main accent has been put on Goethe’s «Poetry and Truth»
reflection in the Ukrainian literature of ХІХ-ХХ centuries.
The research problem of «Poetry and Truth» reception in the Ukrainian literature is complicated by the fact that here
autobiography is not a leading genre of self-knowledge. The Ukrainian literature is characterized by autobiography of artistic creativity, echo of autobiography genre, which consists in filling work by facts from one’s life. The autobiography genre
becomes popular in the Ukrainian literature only in ХІХ century.
Familiarity with works of famous Ukrainian classics gives rich material for generalization of Goethe’s reception in the
Ukrainian literature. As we know, Panteleimon Kulish, Mykola Kosomarov, Lesya Ukrainka, Olha Kobulyanska, Ivan Franko
knew well Goethe’s works.

© Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців, 2016

Серія «Філологічна». Випуск 61

291

Peculiar accent in the article has been done on studying Goethe’s influence on Ivan Franko. Cultural, educational, humanistic activity of this author was very important for spreading Goethe’s works in Ukraine. Multiple references to Goethe’s
creativity in works of Ivan Franko are not blind. Critical, conscious attitude to works of Goethe is underlined by the fact that
Ivan Franko is willing to give objective characteristic of Goethe-poet and he succeeded.
The materials that we have analyzed display a certain historical period of creative perception and theoretical interpretation of Goethe’s «Poetry and Truth» besides by Ukrainian classics. Such perception contains absolutely new approaches
which are result of national peculiarities of the Ukrainian literature.
Key words: author, autobiography, creativity, irony, genre, reception. self-knowledge.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА И. В. ГЕТЕ В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ

Статья посвящена рассмотрению особенностей рецепции литературного наследия Гете в творчестве
известных украинских писателей. Выделены основные этапы этой рецепции и определены ее характерные черты.
Основной акцент сделан на отражении «Поэзии и правды» Ґете в украинской литературе ХІХ-ХХ веков.
Ключевые слова: автор, автобиография, ирония, жанр, рецепция.

Дослідження українсько-німецьких літературних взаємин уже давно стали об’єктом сучасних компаративістичних
студій (Г. Вервес, В. Лук’янова, В. Гладкий, О. Панченко). Проте українська ґетеана як предмет багатокультурного дослідження є ще далеко не завершеним явищем, що відкриває широке поле діяльності для сучасних літературознавців. Наше
звернення в запропонованій розвідці до постаті Ґете здійснено в руслі доповнення української ґетеани, яка представлена
вивченням «Фауста» та естетики Ґете (Б. Шалагінов), рецепції Ґете в російській літературі ХІХ-го – початку ХХ-го століть (О. Тарарак), перекладацької рецепції Ґете в Україні ХХ-го століття (В. Андрієнко), включенням «Поезії і правди» до
методології порівняльного дослідження автобіографії (А. Цяпа), аналізу наукового слова Ґете (Т. Лещук) і з урахуванням
того факту, що автобіографічна спадщина Ґете заслужено ввійшла до скарбниці світової мемуарної літератури. Згадані
автори проклали конструктивний шлях прочитання багатогранного доробку цього німецького класика, що зумовлює плодотворне засвоєння його художньої спадщини на україномовному ґрунті.
Об’єктом дослідження у пропонованій статті є проблема рецепції художньої спадщини Ґете, зокрема автобіографічної, у творчості відомих українських письменників. Предметом дослідження є окремі художні твори українських класиків, наукові розвідки, а також їхні щоденникові записи. Метою статті є виокремлення основних віх рецепції автобіографії
Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть.
Проблема дослідження рецепції «Поезії і правди» Ґете в українській літературі ускладнюється тим фактом, що в ній
автобіографія не є провідним жанром самопізнання, і що «Важко знайти українського автора, який прагнув би досягнути
визнання через автобіографію [7, с. 130]». Зазначимо, що традиційно найширше в українській літературі представлені мемуари, щоденники, автобіографічні романи, оповідання та повісті. Українська художня автобіографія тяжіє до жанрової
форми малого розміру, на відміну від зразків західноєвропейської літератури [6, c. 4].
Можна стверджувати, що для української літератури характерний автобіографізм художньої творчості, своєрідне відлуння жанру автобіографії, який полягає в наповненні художнього твору фактами з власного життя. Прикладом цьому є
творчість Т. Шевченка, зокрема його повість «Художник». Згадаймо, що і сам Іван Франко застерігає проти сприйняття його
творів «У кузні», «У столярні», «Гірчичне зерно», «Малий Мирон». «Отець-гуморист» як частин його автобіографії, оскільки вони несуть в собі певну долю художнього вимислу. У таких творах значно більше уваги приділено особливостям індивідуального авторського стилю, а сам жанр автобіографії набуває популярності в українській літературі лише в ХІХ столітті.
Знайомство з творчою спадщиною відомих українських класиків дає багатий матеріал для узагальнення рецепції Ґете
в українській літературі. Як відомо, з творчістю Ґете добре знайомими були Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров,
Леся Українка, Ольга Кобилянська, Іван Франко, що знаходило своє відображення в їхніх творах. Ґетевські «Фауст»,
«Вертер», «Прометей», «Вільшаний король» були улюбленими творами Лесі Українки. Можна вести мову про близькість
цих авторів, яка закорінена у художній орієнтації та відображена в тематиці й способах віршування. Так в одному з листів
до Ольги Кобилянської поетеса по-своєму перефразовує відому цитату з поезії Ґете:
Wer den Dichter will verstehen,
muss in Dichters Klinik gehen.
Крім цього, Леся Українка, будучи приємно враженою від листування з Ольгою Кобилянською, в листі до неї написала: «...отже, на сей раз Dichtung und Wahrheit не стали в сперечність [3, с. 109]», що свідчить про добре знання Лесі Українки життєпису Ґете.
Ольга Кобилянська взяла епіграфом до свого щоденника слова Ґете «Треба з користю розвивати свої почуття, свої нахили та пристрасті» та «Що більше ми знаємо, то більше хвилюємося [1, с. 17]». У цьому щоденнику для симпатії свого
брата Максиміліана – Анелії Грибовської письменниця знаходить цікаве порівняння: «Анеля – друга Лілі з Ґете, тільки на
свій лад... [1, с. 80]». І надалі у своєму щоденнику цю дівчину Ольга Кобилянська називає просто «Лілі», спогадам про яку
присвячує Ґете 16 та 17 книги своєї автобіографії.
Належне творчій спадщині Ґете віддає Іван Франко, називаючи його генієм німецького народу та ставлячи його в один
ряд з такими світовими іменами як Гомер, Данте, Шекспір. Звернемося до першого розділу «Історії української літератури»
під назвою «Теорія і розвій історії літератури», в якій йдеться про «Поезію і правду» Ґете. Ця наукова розвідка Івана Франка насичена конкретними фактами, теоретичними узагальненнями та аргументованими висновками. «Історія української
літератури», будучи цінною пам’яткою українського літературознавства, і по сьогоднішній день становить великий інтерес
для теоретиків літератури. Наголосимо той факт, що Іван Франко використовує у своїй статті авторську назву життєпису
Ґете «Wahrheit und Dichtung», яку майже ніде не зустрічаємо: «Гете видав свою переписку з Шіллером, свої спомини («Aus
meinem Leben», «Wahrheit und Dichtung»), де сучасники уперве могли заглянути в духову великих поетів і слідити крок
за кроком, майже день за днем, як постають, формуються і викінчуються великі поетичні креації, які різнородні сімена
сходять і в’януть, поки така креація стане готовою. Ідея тісного зв’язку твору з творцем, а творця з окруженням виступила
тут уперве ясно не як критична здогадка, а в безсумнівних свідоцтвах двох великих творців. Аж тепер показалося, яке значення може мати докладна біографія письменника для повного зрозуміння його писань і чим буває письменник зі своєю
творчістю для суспільності. Для літературної біографії, для критики, для історії літератури як синтези всіх часткових проб
зрозуміння зв’язків між письменством і життям розкрилися тут нові, широкі горизонти [4, с. 16–17]».
Культурологічна, просвітницька, гуманістична діяльність Івана Франка мали неабияке значення для поширення творчості
Ґете в Україні. Багаторазове звернення у теоретичних роботах Івана Франка до творчості Ґете не є сліпим поклонінням величі
великого німецького генія чи просто слідуванням загальноприйнятій думці. Критичне, свідоме ставлення до творчості Ґете
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підкреслює той факт, що Іван Франко завжди прагне дати об’єктивну характеристику Ґете-поету, як, наприклад, у роботі «Володимир Самійленко. Проба характеристики». Зрозуміло, що коротка автобіографічна записка Івана Франка «Дещо про себе
самого» аж ніяк не претендує на продовження ряду всесвітньо відомих художніх автобіографій, в якому чільне місце посідають «Сповідь» Августина, «Сповідь» Руссо, «Поезія і правда» Ґете. З огляду на її невеликий обсяг «Дещо про себе самого» Івана Франка не йде ні в які порівняння з вищеназваними художніми автобіографіями. Однак детальний аналіз творчої спадщини
Івана Франка дає можливість простежити в ній відлуння літературного доробку великого генія німецької літератури – Ґете.
Василь Стус у своїй статті «Великий з найбільших» писав: «В нашій літературі до Ґете найближчий І.Я. Франко, що
чимало зробив для популяризації німецького поета. Глибокий аналіз проблеми Франко і Гете міг би чимало додати до
розуміння поетичної творчості великого Каменяра в кінці 19 століття. Аж надто схожі ці два голоси! [2, с. 239]». І тому
невипадковим є те, що коротка автобіографічна розповідь Івана Франка виявляється відповіддю на запитання з твору Ґете
про те, що можна назвати оригінального у маленької, звичайнісінької людини:
«Was ist denn an dem ganzen Wicht
Originell zu nennen?»
Саму ж назву автобіографії Ґете зустрічаємо в оповіданні-спомині із власного життя «Гірчичне зерно». Іван Франко
не висловлює в ньому ніяких думок про цей твір Ґете. Більше того, він ні погоджується з старим Лімбахом (головний
герой цього оповідання), ані суперечить йому. А згадка про «Поезію і правду» Ґете в цьому оповіданні виглядає досить
символічною, як і деякі книги на полицях його тодішньої бібліотеки. «Такою прозою, як сей Челліні, мало хто в світі вмів
писати. Гете знав, що перекладати. Він хотів на ньому навчитися, як писати спомини, але полишився куди позаду свого
взірця. Його Dichtung und Wahrheit многословна, претенсіональна і нудна – се найтяжчий гріх для споминів. Нудні! Für
die Katz! [5, с. 245]».
У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне акцентувати проблему «Ґете-Стус». Серед спільних творчих
характеристик цих митців є розуміння високого інтелектуального рівня поета, прагнення осягнути літературні спадщини
інших народів, що є близьким до ґетевського поняття світової літератури. Спільними для обох поетів були захоплення
природою, ідея оманливості краси в світі, мотив блукання та усамітненого формування митця. Рання творчість В. Стуса
містить численні алюзії та ремінісценції з творів Ґете. З епістолярної спадщини В. Стуса видно, як високо він цінував
життєпис Ґете. У листі до дружини від 15. 04. 1982 року поет радить своєму синові прочитати «Поезію і правду», називає
цю книгу прекрасними мемуарами. Розуміючи, що синові це читання може видатись затяжким, В. Стус підкреслював, що
дуже шкодував, що полюбив Ґете лише у 18-19 років, оскільки в житті не читав мудрішого автора. Поет перечитував у
Мордовії твори Ґете та радив синові частіше контактувати з цим автором, який так багато дає для думки, душі та вироблення характеру. Аналізуючи творчість В. Стуса, наголосимо, що кожен текст, що вийшов з-під його пера, є маленьким
осколком реальності та її переосмисленням.
Підхід Б. Лепкого до розгортання автобіографічної розповіді нагадує мемуари Гайне: «Я розкажу тобі казку мого життя [10, c. 392]». Але Ґете також називав свою автобіографію казкою, хоч у тексті «Поезії і правди» це не відображено. В
одному з листів до Шарлотти фон Штейн Ґете просить повернути перші книги автобіографії, яку називає «казкою життя».
Подібно він висловлюється у листі до друга Йоганна Рохлітца, якого зараховує до тих, про кого думає, коли розповідає
собі на самоті старі казки [8, c. 7]. Казковий мотив був близький Ґете. Казкою Ґете називає плани батька стосовно навчання і юності свого сина. Казку нагадує розповідь Ґете про дитячу пригоду з побудовою вівтаря і здійснення жертвоприношення. Написані Ґете в дитинстві казки були розповідями від першої особи. А в цьому випадку розповідь про пережиту
подію ведеться від третьої особи: «хлопчик», «жрець», «він» [9, с. 48-50]. У розповіді про Ґретхен Ґете сам вигадує казки
про її подальшу долю, казкою назвали друзі Ґете його історію про перебування у Дрездені, зезенгеймські події виглядають
казковою розповіддю і т.д. Вибір особи, від імені якої Б. Лепкий веде розповідь, нагадує «Поезію і правду». Це специфічне, некоментоване поєднання у розповіді думок від першої та третьої особи. Такі переходи нагадують собою ґетевські
формулювання, що підкреслюють так званий суб’єктний синкретизм, який знаходить своє вираження у частих переходах
Ґете на нарацію від третьої особи однини (він, хлопчик, юнак, молодий юрист, автор цієї книги, мандрівник). Цей момент
дає можливість реальному автору дистанціюватися від «я» зображуваного. Другий розділ споминів Б. Лепкого повністю
написаний від третьої особи, головним персонажем якого представлений «хлопець» чи «малий».
Проаналізовані нами матеріали відображають певний історичний період творчого сприйняття і теоретичного тлумачення творчості Ґете в цілому та його «Поезії і правди» зокрема українськими класиками. Таке сприйняття містить абсолютно нові підходи та бачення, які випливають з національних особливостей розвитку української літератури. Як видно з
наведеного вище матеріалу, «Поезія і правда» Ґете була добре відома та пошанована у слов’янському літературному світі
ХІХ-ХХ століть. Однак процес літературної взаємодії не можна зводити лише до простого відтворення готових зразків. У
нашому випадку надто просто шукати просте копіювання манери та стилю написання автобіографічного твору в творчості
згадуваних нами класиків української літератури. Значно глибшою є проблема творчого переосмислення автобіографії
Ґете, відображення специфіки її сприйняття чи несприйняття загалом у творах українських класиків та літературних критиків, що послужить матеріалом для подальшої нашої роботи над зазначеною проблемою.
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РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОГО ГУМОРУ В АНІМАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ
(на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.)
У діахронічному зрізі розглянуто вербальну складову у прийомах створення комічного ефекту у традиційній анімації. Описані перші спроби аніматорів підключити вербальний ряд до візуальних прийомів гумору, та проаналізовано їх застосування у сучасних англомовних повнометражних анімаційних комедіях.
Ключові слова: вербальний гумор, комічне, комічний прийом, гег, анімаційна комедія, анімаційний фільм.
EVOLUTION OF VERBAL HUMOR IN ANIMATION DISCOURSE (based on the material of Englishspeaking animated films of XX-XXI c.)
An animated film was originally seen as a simplified product aiming to astonish the audience, but with the course of time,
it changed into a separate artistic form of universal significance with its particular expressive means. Samples of modern fulllength animation proved to own not only visuality as their major inherent feature but they also demonstrate dynamism, interactivity and intertextuality, and are of a great interest in terms of the verbal information transmission. Being influenced by commercial factors and having comic component as the inner property of its lexicon contemporary animation reveals itself mostly in
a comedy genre. The humor techniques that are being used nowadays go far beyond visual gags only. Comic effect is achieved
not only on the level of a situation or a gag but mainly by using the potential of verbal means and their interaction with visual
range. Verbal humor is produced by the mechanism of language play, which is provided by the whole arsenal of linguistic and
stylistic means on all text levels. Seeking to better understand the functioning of verbal humor techniques in modern full-length
animated comedies it is important to highlight the evolution and operation of verbal humor throughout the history of animation.
Key words: verbal humor, comic device, gag, animated comedy, animation.
РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ЮМОРА В АНИМАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ (на материале англоязычных анимационных фильмов ХХ-ХХІ вв.)
В диахроническом аспекте рассмотрена вербальная составляющая приемов создания комического эффекта в
традиционной анимации. Описаны первые попытки аниматоров подключить вербальный ряд к визуальным приемам
юмора, и проанализировано их использование в современных англоязычных полнометражных анимационных комедиях.
Ключевые слова: вербальный юмор, комическое, комический прием, гег, анимационная комедия, анимационный фильм.

На всіх етапах розвитку, від коміксу до сучасного комп’ютерного продукту, анімація була занурена в суперечливі
реалії, відображаючи «радощі та жахи, надії та турботи, пошуки та тривоги суспільства» [3, c.1]. Анімаційний фільм, який
спочатку сприймали як спрощений продукт, виявився згодом мистецькою формою всезагальної значущості, культурнодетермінованою мовою соціального вжитку, яка пропонувала свій міфо-політичний і навіть, міфо-поетичний погляд на
«дух нації» [3, с. 1].
Метою статті є проаналізувати еволюцію прийомів комічного у традиційній анімації, дослідити появу та функціонування вербального гумору, що допоможе привернути увагу до важливості лінгвістичної складової у сучасному дискурсі
англомовної анімаційної комедії.
Сучасна анімація здебільшого звертається саме до комедійного жанру, що може бути обумовлено комерційним фактором, коли на меті є створити легкий, захоплюючий, смішний продукт, доступний і цікавий для більшості споживацької
аудиторії; або ж тим, що «комедія є самим серцем більшості анімаційних фільмів і внутрішньою властивістю лексикону
анімації» [4, с. 127].
Особлива естетика, художня мова, яка виникла ще в 1910-1920-х роках, залишаючись відмінною рисою і сучасної анімації, була обумовлена тим, що першими майстрами анімації були саме художники-графіки.
Як і в коміксах, основою сюжету перших анімаційних фільмів був візуально орієнтований жарт. Особливого значення
набував «гег» (англ. gag – вставний комічний номер, жарт, дотеп) – комічний трюк, на якому будувалися гумористичні
розповіді. Найчастіше зустрічалися два види гегів: предметні (використання предметів) та тілесні (обігрування форм тіла
та його можливостей) [5].
Автори коміксів трактували поняття комічного здебільшого досить прямолінійно. Частіше за все, цей сміх був тілесний, викликаний зовнішніми характеристиками персонажу, його відвертістю, гротескністю, а гумор – алогічний, абсурдний, жорстокий, з елементами фізичної агресії (жахливі удари, постріли, кидання предметами, безперервні падіння
тощо). Мультфільми успадкували від коміксів формальну організацію історій, орієнтованість на коротке та динамічне висловлювання. Для гумористично-розважального ефекту вони використовували невідповідність, надмірність та навмисне
викривлення, абсурд моделі світу та алогізм всього, що в ньому відбувається.
Прихід звуку збагатив можливості анімаційної комедії, але вирішальним фактором в її естетиці не став. Звукова доріжка тільки підважила геги сюжету, і по ній стали розставляти акценти рухів персонажа.
Прийоми комічного, які від початку слугували здебільшого засобом здивування глядача, втратили актуальність для
сучасної анімації. Хоча деякі розвинулися і успішно застосовуються в сучасних анімаційних комедіях. Існуючі типології
анімаційних гегів та комічних структур зосереджені навколо технічних, естетичних, філософських можливостей анімації.
Аналіз вербальних засобів не виходить за межі окремих випадків їх взаємодії з візуальними, і потребують додаткового
висвітлення, що сприятиме глибшому розумінню вербальної комічної форми в сучасній анімації.
Традиційна анімація вибудовувала персонажний світ, ототожнюючи тварину і людину. Уінзер МакКей в анімаційному фільмі The Story of a Mosquito (1912) створив героя-комаху з антропоморфними рисами: дії персонажа нагадували людські завдяки
© М. М. Юрковська, 2016
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контакту його очей з очима глядача, міміці та жестам, які передавали розумові процеси, емоції, реакції, та особливому фізичному
ритму, який виражав ставлення автора до нього чи мету дій. Наслідування людини залишається ключовим прийомом створення
комічного ефекту і в сучасних анімаційних комедіях. В сучасній комп’ютерній анімації ця практика досягла високого щаблю майстерності: комп’ютерно-генеровані персонажі максимально точно відтворюють людську міміку, почуття, її поведінку (Рис.1, 2).
		

		

Рис. 1. 						

Рис. 2.

Серед інших традиційних прийомів комічного був візуальний каламбур (the visual pun), коли намальовані форми можуть означати водночас дві і більше речей. В анімаційному фільмі Отто Месмера Felix in Fairyland (1925) комічна трансформація чи перетікання однієї графічної репрезентації в іншу викликала здивування аудиторії від усвідомлення співвідношення графічних форм (Рис. 3, 4).
		

		

Рис. 3. 					

Рис. 4.

Цей прийом також був розрахований швидше на здивування глядача і в сучасній масовій анімації не поширений як
засіб комічного, хоча саме в таких прийомах виявляється природа анімації і сама її суть: свобода форми, її вільне «перетікання» із однієї в іншу, коли несумісні на перший погляд фактури зливаються в одне ціле, органічне, народжуючи нову
якість форми. Поширеним був прийом «очікування та експлуатації» (еxpectation and exploitation), коли геги експлуатували
певну форму та визначали певні коди очікування глядачів, зокрема [4, с. 135]:
· легко упізнаваний контекст, в якому персонажі виконували специфічні ролі чи мали риси та якості, які можна негайно ідентифікувати;
· накопичення комічних подій в результаті штучної проблематизації та ускладнення ситуації (використання помилок,
збігів, непорозумінь);
· використання тих самих жартів в оновленому вигляді;
· конфлікт характерів, який розгортався у контексті гонитви тощо.
Власне, прийом очікування та експлуатації очікуваного утворює саму когнітивну суть гумору і присутній в будь-якій
комічній формі. Стосовно сучасної анімації, цей прийом виявляє себе в безмежній кількості відсилок до фактів із зовнішнього текстового універсуму, «використовуючи фонові знання аудиторії у новому контексті з метою спричинення приємного шоку від впізнавання» [2, c. 146], і часто реалізується через інтертекстуальну природу сучасної анімації. На цьому
прийомі ґрунтується безліч алюзій, пародій, жартів тощо.
Творчість Текса Ейвері започатковує процес радикалізації мультфільму, тобто наділення його експліцитністю та
імпліцитністю, щоб він міг стати медіумом і для дорослої аудиторії: якщо дітей задовольняв фарс-»слабстик» (physical
slabstick; slabstick – «удар палицею»), то дорослі потребували більш зрілих тем, наприклад:
· статус та влада, а особливо роль знедоленої людини;
· безпричинні та абсурдні страхи (параноя чи манія, прояв почуттів, які до цього стримувалися);
· інстинкт вижити за будь-яку ціну;
· пряме згадування та звернення до інтимних тем тощо.
Така ситуація особливо характерна для сучасного аніматографу. У легкі, часто казкові сюжети методично вплітаються
теми далеко не дитячі – кохання, гроші, сексуальна орієнтація, вагітність, бажання людини знайти своє місце в житті та
суспільстві, питання екології тощо. Завдяки особливій анімаційній умовності такі нагальні теми набувають іронічного
звучання. Так, в анімаційній комедії Madagascar-2 (2008) пишна самиця гіпопотама Глорія розмірковує про складнощі
із влаштуванням особистого життя: Hey guys, you know, I was thinking. When we get back, I might assign up for the breeding
program. I think we all reach a point on our lives when we wanna meet somebody, you know settle down, have a relationship. I see
that. What? Yeah, dating! Other, other... other guys!?
Поширеним в сучасній анімації залишається прийом порушення певної відомої моделі і наповнення її новим змістом,
як, наприклад, в сучасній анімаційній версії казки про Червону Шапочку (Hoodwinked, 2005), де відомі глядачеві персонажі
постають у новому амплуа: Червона Шапочка – «An innocent little girl who is not so innocent», Бабуся – «A sweet Grandmother
who is not so sweet», Вовк – «A big bad wolf who is not so bad». Подібний прийом під назвою Recognizing torment and taboo,
описується у книзі Animation (Pall Wells) на прикладі пародії на згадану казку Red Hot Riding Hood (1943). Персонажі не
зважають на соціальний етикет чи культурні норми, вільно поводяться відповідно до ситуації та контексту гега.
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Характерним для традиційної анімації є прийом «тимчасової дестабілізації», коли випадкова подія в сюжеті, розвиваючись, перетворює комедію на слабстик деструктивного характеру [4, с. 161]. Такі дії не завдають шкоди персонажам, але
вносять «відчутну, необхідну та сприятливу для гумору дестабілізацію та безлад» [там само]. Такий прийом використовується і в сучасній анімації, але слід зазначити, що сучасному аніматографу властива дещо протилежна риса – тенденція
до реалізму та документальності подій.
Прийоми відчуження (alienation devices) – візуальні трюки комічного, були спрямовані на навмисне відволікання глядача від основної лінії подій, як, наприклад, в Henpecked Hoboes (1946) герої у гонитві пересікають межу з написом
«Technicolor ends here», після якої зображення стає чорно-білим; або ж в Screwball Squirell (1944) білка Скруві може
бачити наступну сцену, «перегортаючи» кадр у кутку (Рис. 5) або залишити табличку One Moment Please та зникнути з
кадру (Рис. 6).
		

		

Рис. 5. 					

Рис. 6.

В сучасних мультфільмах також маємо приклади застосування цього прийому. Так, в сюжет фільмів анімаційної трилогії Ice Age (2002, 2006, 2009) фрагментарно вплітається чужа для основного сюжету лінія про пригоди білки Скрета.
Прийом відчуження в цьому випадку може використовуватися з метою відволікти глядача на веселі геги від сумних моментів основного сюжету.
До перших прикладів взаємодії вербального та візуального рядів у створенні комічного належать візуальні та вербальні геги / жарти (Literal, visual and verbal gags). В анімаційному фільмі The Cucko Clock (1950) Текса Єйвері, гумор
ґрунтується на буквальній візуалізації вербальних виразів: «ringing in my ears» – вуха персонажа стають дзвонами (Рис.
7); «down in the dumps» ілюструється сценою, де Кіт крокує по звалищу (Рис. 8); «going to pieces» – кіт розвалюється на
шматки (Рис. 9) і в решті буквально себе збирає: «I had to pull myself together» (Рис. 10).
							

		
Рис. 7. 							
							

		

Рис. 9. 							

Рис. 8.

Рис. 10.

Використання прийому буквальної трансляції неоднозначних реплік було важливим етапом у розвитку взаємодії вербального ті візуального рядів у досягненні комічного в анімації.
Іншим прикладом актуалізації вербального компоненту у досягненні гумору є прийом, який полягає у особливому
способі розгортання подій в комедії, коли випадковість може перерости у невротичний фільм нуар, відомий як shaggy dog
story. Згідно з визначенням Теда Коуена, це невиправдано довга розповідь із закрученим сюжетом та накопиченням невідповідних контексту незначних подій, що зазвичай закінчується недотепним чи навіть абсурдним жартом, який аудиторія
слухала з певним очікуванням, та воно або просто не справджується, або наражається на цілком несподіваний фінал [1, с.
8]. Прийом shaggy dog story ґрунтується на суперечності між сенсом та нонсенсом: логіка комічного наративу в будь-який
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момент може бути спростована контрлогікою чи альтернативним поглядом, який відрізнятиметься від найбільш очевидного очікуваного розгортання подій. В сучасних анімаційних комедіях, оскільки вони є повнометражними стрічками,
прийом shaggy dog story використовуватися не на рівні сюжету, а на рівні діалогу та висловлювання. Як приклад можна
навести епізод з анімаційного фільму Madagascar (2005): повідомлення, яке можливо передати за допомогою декількох
слів, ускладнюється додатковою неважливою для контексту інформацією (3,5):
(1) Melman: Alex! Alex! (2) Alex: What? What is it, Melman? (3) Melman: Okay, okay. You know about the blood infection,
and I have to get up every two hours. Well I got up to pee, and I looked over in Marty’s bed, which I usually don’t do, I don’t
know why but I did, and this time I looked over... (4) Alex: What Melman, what’s going on? (5) Melman: It’s Marty. He’s gone.
(Madagascar 2005)
Інформаційно важливій частині (5) передує ланцюг описів невідповідних контексту незначних подій (3).
Повтор як одна з основних моделей комедії (якщо не її сутність) (telling it over and over again) [4, с. 151] дозволяє
особливу економію засобів. Глядачі знають, що певні події повторюватимуться, і чого вони дійсно чекають, то це лише
варіацій на основну тему. Впізнавання формульних зразків стає частиною задоволення, що отримує глядач від перегляду
комічних подій. Як і у традиційній анімації (наприклад, The Cat Came Back, 1988) повтор залишається потужним засобом комічного і сучасних повнометражних анімаційних фільмах і реалізується на всіх рівнях тексту: від фонетичного до
інтертекстуального.
Комічна анімація під впливом різних чинників за столітню історію зазнала певних перетворень. Від засобу здивування
та розваги вона поступово розвинулась в окремий жанр із власною мовою, зокрема з різними видами гегів. Майстри цього
жанру залучали персонажну анімацію, візуальний каламбур, повтор, «чорний гумор», специфіку побудови комічної сцени
тощо та виробили власний унікальний словник комічних засобів. Поява звука збагатила можливості анімації. Аніматори почали експериментувати із поєднанням двох семіотичних систем – мови та піктограм, і вже в середині ХХ століття
комічний потенціал анімаційного фільму реалізувався за допомогою візуально-вербального каламбуру, різнорівневого
повтору, порушення відомої моделі та наповнення її новим змістом тощо. Сучасні ж анімаційні фільми, які, окрім візуальності, демонструють динамічність, інтерактивність та інтертекстуальність, викликають інтерес з точки зору особливостей
передачі вербальної інформації.
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ГЕНДЕРНОМУ АНАЛІЗУ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
У статті представлено методику проведення гендерного аналізу, інтегрованого до перекладацького аналізу тексту, що є адоптованою для роботи з текстами юридичної тематики. У якості таких текстів автор використовує
матеріали допитів М. Левінські та О. Пісторіуса, що є не тільки показовим ілюстративним матеріалом для навчання гендерному аналізу, але й цікавим пізнавальним ресурсом для майбутніх юристів-міжнародників. Користуючись
такою методикою, студенти юридичних спеціальностей адекватно перекладають юридичний дискурс на підставі
аналізу наявності «чоловічих»/ «жіночих» гендерних маркерів: «гіперправильність» граматичних форм, «суперввічливість», використання вставних слів, емфатичних елементів, «порожніх» прикметників і прислівників, прямих цитат,
різноманітних форм вираження сумніву, димінутативів і прикметників на позначення відтінків кольорів.
Ключові слова: когезія, гендерний аналіз, «чоловічі»/ «жіночі» гендерні маркери, емфатичні елементи, димінутативи.
The Peculiarities of Teaching Law Faculty Students how to Perform Gender Analysis
The article represents the method of gender analysis, adopted for legal texts, illustrated by materials of questioning M.
Lewinsky and O. Pistorius. The suggested texts are not only the basis for teaching students how to perform gender analysis
but also are interesting educational resource for future specialists in the sphere of international law. Following the method
algorithm, it is possible to translate the legal discourse adequately due to analyzing the availability of «male/female» gender
markers: super-polite forms of expression; hypercorrect grammar; the use of «hedges» or parenthesis; the use of emphatic
so or very; the usage of «empty» adjectives or adverbs; direct quotations the use of diminutive forms or specialized color
terms. Moreover, the author suggests performing the gender analysis for the purpose of enabling future international lawyers
to make conclusions as for trial figurants being deceptive on the basis of their non-typical speech behavior: the availability
of «female» markers alongside with the presence of «male» markers in O. Pistorius’s testimony at the background of typical
speech behavior of M. Lewinsky, characterized by exclusively «female» gender markers.
Key words: cohesion, gender analysis, a discourse, «male/female» gender markers, «hedges», diminutive forms.
Специфика обучения гендерному анализу студентов юридических факультетов
В статье представлена методика гендерного анализа текста, адоптированная для текстов юридической тематики на материале допросов М. Левински и О.Писториуса, что являются показательным иллюстративным
матеріалом для обучения гендерному анализу и познавательным ресурсом для будущих юристов. Пользуясь такой
методикой, студенты юридических спеціальностей адекватно переводят юридический дискурс на основе анализа
наличия «мужских»/ «женских» гендерних маркеров: «гиперправильности»грамматических форм, «супервежливости», использования вставних слов, эмфатических элементов, «пустых» прилагательных и наречий, прямих цитат,
различных форм выражения сомнения, диминутативов и прилагательных, обозначающих оттенки цветов.
Ключевые слова: когезия, гендерный анализ, «мужские»/ «женские» гендерные маркеры, эмфатические элементы, диминутативы.

Навчання студентів майбутніх юристів – міжнародників є комплексним, при цьому викладання циклу перекладознавчих дисциплін інтегровано до освітнього процесу. Теоретичні знання та практичні навички, отримані під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, необхідні для виконання адекватного письмового перекладу текстів юридичної тематики
різних функціональних стилів. Це зумовлено необхідністю проведення аналізу тексту, що не є можливим без застосування
сучасних методик аналізу дискурсу з метою виявлення в ньому семантичного ядра, ключових слів, лексико-семантичних
зв’язків між реченнями, що забезпечують когезію тексту. Розуміння тексту можливе лише з урахуванням його стилістичних, комунікативно-прагматичних і гендерних особливостей [6, 12]. Встановлення саме гендерних ознак тексту на основі
сучасних досягнень світового перекладознавства, лінгвістики тексту, соціолінгвістики та психолінгвістики, є актуальним
з практичних міркувань для фахівців у сфері міжнародного права.
Матеріалом при навчанні алгоритму гендерного аналізу студентів юридичних спеціальностей доцільно обирати тексти допитів чоловіка і жінки – учасників резонансних судових процесів, наприклад, матеріали судових справ, фігурантами
яких були стажистка Білого Дому Моніка Левінські та паралімпієць Оскар Пісторіус. Обрані тексти мають величезний
пізнавальний та освітній потенціал з точки зору правових аспектів справ, юридичної лексики, і в якості яскравих прикладів «жіночої»/ «чоловічої» мови. Попередньо слід ознайомити студентів з історією гендерних студій, безпосередньо
пов’язаною із судовою практикою і поповнити тезаурус студентів поняттям «гендер» – це соціальний конструкт, реально
існуюча система міжособистісної взаємодії, за допомогою якої формується, підтверджується та репродукується уявлення
про чоловіче та жіноче як категорію соціального рівня. Іншими словами, гендер – це соціальні прояви статі, «соціальна
стать». По суті, гендер є соціокультурним аналогом статевого (біологічного) диморфізму. Таким чином стать як категорія
складається з двох компонентів – статі біологічної (sexus) та статі соціальної (gender) [5, с. 10].
Ще на початку 1980-их рр. О’Бар і Аткінс звернули увагу на наявність різниці в тактиці проведення допитів чоловіків
і жінок – свідків у суді та припустили, що мають місце відмінності лінгвістичного характеру між свідченнями свідків різної статі [4, 21]. Проаналізувавши роздруківки записів судових засідань Верховного кримінального суду штату Північна
Кароліна обсягом 150 годин, американські соціолінгвісти виокремили так звані «жіночі» гендерні маркери [2, с. 18], які
студенти зможуть виявити в запропонованих їм свідченнях М. Левінські, співставляючи їх зі свідченнями О. Пісторіуса :
Використання вставних слів:
– How were things left at the end of that meeting?
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– I sort of ran out.
Частотність використання М. Левінські різноманітних вставних фраз тільки підтверджує результати численних науково обґрунтованих соціально-психологічних експериментів щодо відносно більшої емоційної чутливості жінок, їхньої
більшої залежності [7, с. 16]. Під час свідчень, в яких фігурують найвпливовіші особи світу, звичайна стажистка Білого
Дому дуже нервує, наслідком чого є засмічення її мовлення фразами-паразитами.
Перебуваючи у складнішій ситуації, – поставши перед судом за звинуваченням у навмисному вбивстві подружки Ріви
Стінкамп, і переживши нервове потрясіння, О. Пісторіус не використовує подібних фраз, але на відміну від М. Левінські
користується супер ввічливими формами, що, на думку Р. Лакофф [3, с. 18], є «жіночими» маркерами:
– «I was in the garage for several hours. I asked the police photographer if he could please take all the photographs he needed
so I could take my clothes off because they were all just stained».
Така атипова для чоловіка мовленнєва поведінка може свідчити про ретельну підготовку О. Пісторіуса до судового
засідання та його бажання емоційно вплинути на учасників процесу. А ось важкий психологічний стан Пісторіуса виявляється в порушенні ним граматичних норм англійської мови, одночасно це є «чоловічим» маркером:
«I was sat on the floor crying».
«I was stood in the kitchen for some time and Mr. Botha came downstairs».
М. Левінські не робить подібних відхилень від граматичної норми англійської мови, навіть дуже нервуючи, ти самим
ще раз підтверджуючи постулат про гіперправильність граматики як про «жіночий» гендерний маркер.
Використання емфатичних елементів so, very:
– Just a bit more detail so we can get a sense of what efforts you thought were being taken and whether you came to be
disappointed with those efforts.
– Very disappointed.
Такий прояв емоційності в мовленні Моніки є цілком природнім, оскільки частотність емфатичних елементів є ознакою «жіночого» мовлення. Відповідно, використання подібних елементів не повинно було би спостерігатися в мовленні
О. Пісторіуса. Проте навпаки вони наявні в свідченнях підсудного:
– I was so scared to retreat because I wasn’t sure if there was somebody on the ladder. I wasn’t sure there was somebody in the toilet.
Помітивши таку особливість Марк МакКліш інтерпретує появу so в мовленні чоловіка з психологічної точки зору:
якби підсудний використав варіант was scared, це свідчило би про його короткотривалу емоцію, тоді як was so scared належить вже до довготривалих емоцій, а за даних обставин довготривалі емоції є недоречними. Підсудний помістив їх на
пік інциденту, де, на його думку, подібні емоції повинні знаходитися. Проте в реальності такі інциденти є настільки шокуючими, що довготривалі емоції пригнічуються. На підставі такого добору слів Пісторіусом МакКліш робить висновок,
що підсудний пояснює свої дії, а не просто переповідає події [4, с. 2].
Використання «порожніх» прикметників і прислівників:
– Tell us what those other gifts were, if you remember.
– A tie. A mug from Starbucks in Santa Monica. A little box that’s called hugs and kisses and it’s Xs and Os inside, it’s really –
it’s just a cute little chatchki. An antique book from the flea market in New York that was on Theodore Roosevelt.
Використання таких слів із суто оцінною функцією, фактично позбавлених лексичного значення, властиве саме жінкам, таким чином М. Левінські характеризує свої подарунки Клінтону. У свідченнях О. Пісторіуса не виявлено «порожніх» з точки зору лексичного значення прикметників і прислівників із суто аксіологічною функцією.
Використання прямих цитат:
А) – … so then one of the guards said, «Oh, are you here to see Betty Currie?» And I said, «No. I’m not here to see her, I’m
trying to get her. She doesn’t know I’m coming».
Можливо, жінка намагається в такий спосіб уникнути додаткової відповідальності та ризику неадекватної інтерпретації репліки іншої особи при трансформуванні прямої мови в непряму, тому й дослівно відтворює її. Цікавим є той факт,
що подібне явище має місце і в мовленні О. Пісторіуса:
«When I got down to the bottom of the stairs they told me to put Reeva down and told me the ambulance was on the way. I
said: ‘We need to get to the hospital».
Ймовірно, усвідомлюючи, що на кону його життя, Пісторіус точно відтворює не лише послідовність подій трагічного дня
загибелі Р. Стінкамп, але й всі сказане до прибуття до його дому поліції, і демонструє «жіночі» гендерні маркери. Такий феномен зумовлений значним впливом ролі учасника судового процесу та типу допиту [1, с. 7], що перевищує значення гендера.
Використання різних форм вираження сумніву:
– I thought he – I thought maybe, you know, my understanding from Linda was that Kathleen had been trying to get a job, and
I could certainly understand the frustrations of being told someone is going to help you get a job and then you don’t.
– All right. How long was the phone call?
– You know, I’m thinking just now, I don’t know if that was in April. It could have been in May.
Такі висловлювання різного ступеню невпевненості є частотними в мовленні М. Левінські, проте вони абсолютно відсутні в свідченнях О. Пісторіуса попри вплив ролі обвинуваченого в скоєнні вбивства, що можна пояснити лише тим, що
чоловіки є більш домінантними, ніж жінки.
Використання пестливих форм/ прикметників на позначення відтінків кольорів:
– I mean, I had light lipstick on so I don’t -- I think if it had been a darker colored lipstick that maybe I would have been
concerned, I might have thought about that, but that didn’t cross my mind.
– All right. What was the Christmas present?
– It was a sterling silver antique standing cigar holder.
Така мовленнєва поведінка є типовою для представниць жіночої статі, проте абсолютно невластивою чоловікам з
фізіологічних причин: переважна кількість дальтоніків зареєстрована саме серед чоловіків. Цим пояснюється відсутність
димінутативів і прикметників на позначення відтінків кольорів у мовленні О. Пісторіуса під час судового процесу.
У рамках гендерного аналізу на увагу заслуговує й різниця в тактиці інтродукції нової теми: не погоджуючись відповідати на деякі питання – не намагаючись дотримуватися принципу кооперації, чоловік експліцитно вводить нову тему або
імпліцитно переходить до неї. Так, у відповідь на питання, чи пам’ятає він всі події ночі, коли було вбито Р. Стінкамп, чи
його версія подій є лише реконструкцією на підставі того, що він чув або прочитав про них в пресі, О.Пісторіус відповідає:
«My story hasn’t changed. The state’s case has changed many times but there is nothing they have given me that has changed
my story».
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«Why are you arguing and not answering? » – реагує обурений обвинувач.
Жінка в аналогічній ситуації не насмілиться відверто порушити принцип кооперації та замість інтродукції нової теми
використовує тактику відхилення від теми, що й доводять матеріали допиту М.Левінські:
– What you’re describing, is it all based President said in this phone call?
– I don’t understand. I don’t think I’m following you 100 percent. I’m sorry.
Підсумовуючи результати виконаного гендерного аналізу свідчень М. Левінські та О. Пісторіуса, слід наголосити, що в
мовленні стажерки Білого Дому наявні лише «жіночі» гендерні маркери, тоді як у свідченнях О. Пісторіуса спостерігаються
такі суто «жіночі» маркери як суперввічливі форми, емфатичні елементи, прямі цитати. Усе це в сукупності наводить на
думку, що свідчення О.Пісторіуса є неправдивими, тоді як у свідченнях М. Левінські домінують «жіночі» маркери, що не
викликає сумнівів у правдивості її слів, принаймні спираючись на результати гендерного аналізу, у свою чергу посилюючи
важливість опанування методикою виконання гендерного аналізу тексту студентами юридичних спеціальностей.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ БІРЖОВОЇ ЛЕКСИКИ
Стаття присвячена проблемі специфіки перекладу англійської біржової термінології та труднощам, які з цим
пов’язані. В статті охарактеризовано основні прийоми та способи перекладу англійської біржової термінології,
особливу увагу приділено лексичним та граматичним трансформаціям, які використовуються для досягнення максимальної точності та адекватності перекладу. В якості фактичного матеріалу використовуються статті з біржової тематики з сучасних англомовних видань.
Ключові слова: біржові терміни, способи перекладу, лексичний еквівалент, метод опису, калькування, транскрибування, лексичні трансформації, граматичні трансформації, конкретизація, генералізація, антонімічний переклад.
The Peculiarities of English Stock Market Lexis Translation
The article deals with the specific problems of English stock market terminology translation and complexities (difficulties) related to this. The major approaches and techniques of stock market terminology translation are characterized. The
key problem with stock market terminology is that it includes mostly compound terms or terminological word-combinations.
Their translation is considered to be one of the primary difficulties and consists of two phases – analytical and synthetic, of
which the analytical one is considered to play the major role in the process of translation. Special attention is given to lexical
and grammatical transformations used to achieve as full accuracy and adequacy of translation as possible. The articles from
current English press on the stock market as a subject matter are provided as evidence.
Key words: stock market terminology, approaches and techniques of translation, lexical equivalent, descriptive method, calking, transcribing, lexical transformations, grammatical transformation, concretization, generalization, antonymous translation.
Особенности перевода терминов английской биржевой лексики
Статья посвящена проблеме специфики перевода английской биржевой терминологии и связанным с этим трудностям. В статье дана характеристика основных приёмов и способов перевода английской биржевой терминологии, особенное внимание уделено лексическим и грамматическим трансформациям, которые используются для достижения максимальной точности и адекватности перевода. В качестве фактического материала использовались
статьи по биржевой тематике из современных англоязычных изданий.
Ключевые слова: биржевые термины, способы перевода, лексический эквивалент, описательный метод, калькирование, транскрибирование, лексические трансформации, грамматические трансформации, генерализация, антонимический перевод.

Питання про специфіку термінів та способи їх перекладу завжди займало особливе місце в порівняльному мовознавстві. Його розглядали в своїх працях з теорії перекладу В. М. Комісаров, Я. Й. Рецкер, І. В. Арнольд та інші мовознавці;
воно є об›єктом все більш пильної уваги сучасних вчених. Якщо завдання перекладу – забезпечення еквівалентності як
«спільності змісту текстів оригіналу і перекладу», то при перекладі спеціальних, зокрема біржових, термінів їм слід приділяти особливу увагу: саме вони визначають інформаційний зміст спеціального тексту, будучи своєрідними ключами,
які організують, структурують та кодують спеціальну інформацію. Отже, саме стосовно термінів найбільш гостро постає
питання про можливість досягнення еквівалентності при існуванні відмінності кодових одиниць, що представляє, на думку Романа Якобсона, «кардинальну проблему мови і центральну проблему лінгвістики» [8, с. 20].
Терміни біржової тематики також викликають не аби який інтерес у сучасному світі, а їх переклад має деякі специфічні особливості. У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи: 1) з’ясування значення терміну у контексті та 2) переклад значення рідною мовою [1, с. 75].
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Основним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна
лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти в рідній мові, відіграють
важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів,
вони дають можливість з’ясувати характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів [2, с. 63].
Але оскільки терміни біржової тематики – це переважно складні терміни або терміни-словосполучення, то вони й
являють собою основну проблему перекладу.
Складні терміни являють собою сталі словосполучення, за якими закріплене певне термінологічне значення. Наприклад: annual report – річний звіт; ascending tops – вершини, що підвищуються (в технічному аналізі: графік руху цін, де
кожна наступна верхня відмітка ціни вища за попередню) [9]. Переклад складних термінів складається з двох основних
процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки
ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну [3, с. 156]. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом термінасловосполучення. Характер цих відносин і визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап
перекладу передбачає побудову компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного
варіанту перекладу складного терміну.
Метод опису – передача слова за допомогою поширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом вживається як у випадку відсутності відповідного значення слова в рідній мові, так і при поясненні слова у словнику. Наприклад: capital appreciation fund – фонд прирощення капіталу, або інвестиційний фонд, який прагне забезпечити максимальний приріст капіталу; cash market – готівковий ринок, або ринок готівкового товару [9]. Наприклад: There has been a
recent trend for stock exchanges to demutualize, where the members sell their shares in an initial public offering. –Нещодавно на
фондових біржах була відмічена нова тенденція – переходити з форми взаємної компанії в будь-яку іншу організаційноправову форму, напр., в акціонерну компанію, коли її члени продають свої акції в ході первинного розміщення акцій [12].
За допомогою описового перекладу перекладаються в основному багатокомпонентні термінологічні словосполучення.
Метод калькування – переклад англійського слова и словосполучення за його частинами з наступним складанням цих
частин. Такий переклад відтворює англійське слово дослівно, наприклад: сentral bank – центральний банк; commercial
paper – комерційний папір, pooled investment products – колективні інвестиційні продукти, regular coupon payments
– регулярні купонні виплати, free market system – система вільного підприємництва, secondary market – вторинний
ринок, banking system – банківська система [9]. Калькування є виправданим при перекладі словосполучень тоді, коли
складові елементи цих словосполучень вже посіли певне місце у термінологічній системі мови перекладу і є доступними
для розуміння спеціалістів. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів. Досить
часто калькування застосовується в перекладі до тих складних лексичних одиниць, що утворені за допомогою поширених
загальнонародних слів: International Monetary Fund – Міжнародний Валютний Фонд [9]. На відміну від транскрипції,
калькування не завжди буває простою механічною операцією перенесення початкової форми в мову перекладу; найчастіше доводиться вдаватися до деяких трансформацій. По-перше це стосується зміни відмінкових форм, кількості слів у
словосполученні, афіксів, порядку слів, морфологічного чи синтаксичного статусу слів, тощо. Наприклад: Securities traded
on a stock exchange include stock issued by listed companies, derivatives, pooled investment products and bonds. – Цінні папери, які продають та купують на фондовій біржі, включають в себе акції, випущені компаніями, які зареєстровані на біржі,
вторинні цінні папери, колективні інвестиційні продукти та облігації [12].
Контекстуальна заміна – це така лексична перекладацька трансформація, внаслідок якої перекладним відповідником
стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і що підібрано із врахуванням контекстуального
значення слова, яке перекладається, його контексту вживання та мовленнєвих норм і традицій мови перекладу наприклад:
When people draw their savings and invest in shares (through an IPO or the issuance of new company shares of an already listed
company), it usually leads to rational allocation of resources because funds, which could have been consumed, or kept in idle
deposits with banks, are mobilized and redirected to help companies’ management boards finance their organizations. – Коли люди
знімають свої заощадження і вкладають їх в акції (або через первинне публічне розміщення акцій, або через випуск нових
акції компанії, вже зареєстрованої на біржі), це, як правило, призводить до раціонального розподілу ресурсів, оскільки кошти, які можливо були б витрачені, або зберігалися б на банківських депозитах, що не використовуються, мобілізуються
(їх пускають в обіг) та перенаправляються, щоб допомогти правлінню компаній фінансувати свої організації [11].
Також у текстах біржової тематики при перекладі термінів часто використовується такий прийом перекладу як
транскрибування. Метод транскрибування – передача літерами рідної мови звучання англійського слова, наприклад:
divergence – дивергенція; diversification – диверсифікація.
Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи слів, так звані багатокомпонентні терміни. Існує ряд термінів-словосполучень, які не допускають дослівного перекладу, хоч мають еквіваленти в рідній мові. Окремі
елементи таких термінів відрізняються від компонентів еквівалента рідною мовою, наприклад: candlestick chart – графік
«японські свічки» (використовується в технічному аналізі, відображує максимальну ціну, мінімальні ціну, ціну
відкриття та ціну закриття, подібний до стовпчикового графіку)[9].
Одним з найпоширеніших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування – це побуквенна чи
пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. До транскодування термінів перекладач звертається в тих випадках, коли в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття
і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно
передавали зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення. При перекладі транскодування звичайно супроводжується описовим перекладом, що подається в дужках: warrant – варрант (цінний папір, що дає його власникові право на
купівлю деякої кількості акцій на певну майбутню дату за певною ціною) [9]. Оскільки при транскодуванні транскодоване
слово має одне значення, то такий спосіб перекладу доцільно застосовувати в тих випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін.
В. І. Карабан віділяє чотири види транскодування: 1) Транслітерація – передача графічної форми елемента вихідної
мови літерами мови перекладу, наприклад: deposit – депозит; 2) Транскрибування – передача звукової форми елемента вихідної мови літерами мови перекладу: diversification – диверсифікация. Цьому способу перекладу властива така
особливість при перекладі українською мовою, як передача в будь-якому випадку літери r, наприклад: driver – драй-
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вер; 3) Змішане транскодування – переважне застосування транскрибування із елементами транслітерування, наприклад:
interface – інтерфейс; biplane – біплан; 4) Адаптивне транскодування – це адаптація елемента вихідної мови до фонетичної або граматичної структури мови перекладу, наприклад: euroyen – євроєна. Адаптивне транскодування є найпоширенішим типом цього способу перекладу. Це можна пояснити розбіжністю у фонетичній та граматичній структурах мов:
англійська – переважно аналітична, українська – переважно синтетична. Тому, у деяких випадках переклад адаптується
до фонетичної, а в інших – до граматичної структури української мови. Цьому способу перекладу притаманні наступні
особливості: 1) використання в українській мові пом’якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад:
module – модуль; 2) наявність родового закінчення в мові перекладу, наприклад: speculation – спекуляція; 3) подвоєння
приголосних між голосними не передається в українській мові [4, с. 282–283]. Особливої уваги вимагає переклад скорочених термінів, абревіатур та акронімів, які також часто перекладаються за допомогою транскодування. Якоїсь певної
закономірності щодо вибору між транскодуванням та перекладом повних форм відповідних скорочень, вочевидь, немає,
однак слід зауважити, що існує тенденція до транскодування англійських широко вживаних скорочень, що позначають великі організації, агентства, об’єднання, організації тощо. Наприклад: DJIA – Dow Jones Industrial Average – Доу Джонс
Індустриальний Средній; NYSE – New York Stock Exchange – Нью-Йоркська Фондова Біржа [9]. Транскодування
як перекладацький прийом має велике значення для формування біржової терміносистеми мови перекладу, таким чином
сприяючи розвитку даної галузі перекладу, а також створює умови для формування уніфікованої системи біржових термінів, тобто для формування єдиної глобальної термінологічної бази.
До прийомів, за допомогою яких здійснюється переклад термінологічніх одиниць, можна також віднести такі міжмовні трансформації як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні трансформації.
Основна вимога перекладу – максимально можлива міра його еквівалентності оригіналу як в плані семантико-структурної подібності, так і в плані потенційної дії на адресата. На практиці процес досягнення цієї еквівалентності найчастіше пов›язаний з деякими труднощами. Через певні відмінності між вихідною мовою та мовою перекладу не завжди
можливий переклад за так званими «семантико-структурними паралелями». Іншими словами, далеко не завжди можливі
«автоматичні» заміни одиниць тексту оригіналу одиницями вихідного тексту з одночасною реалізацією мети перекладу.
В таких випадках мовний посередник вимушений прибігати до відступу від мовних паралелей, а іноді взагалі шукати
інші способи для передачі змісту мови оригіналу засобами мови перекладу внаслідок відсутності в даному випадку таких
паралелей між мовами – до таких відступів від паралелей відносяться перекладацькі трансформації [6, с. 20].
Я.Й. Рецкер, наприклад, виділяє сім різновидів лексичних трансформацій, хоча не завжди можна чітко класифікувати
кожен приклад перекладу через переплетення категорій: 1) Диференціація значення. 2) Конкретизація значення. 3) Генералізація значення. 4) Смисловий розвиток. 5) Антонімічний переклад. 6) Цілісне перетворення. 7) Компенсація втрат в
процесі перекладу [8, c. 86]. В свою чергу Л.С. Бархударов розглядає наступні випадки лексичних замін: 1) конкретизація;
2) генералізація; 3) заміна слідства причиною і навпаки; 4) антонімічний переклад; 5) компенсація [1, c. 12].
При перекладі текстів англомовного біржового дискурсу найчастіше використовуються наступні лексичні трансформації: диференціація та конкретизація. Поширеність прийомів диференціації і конкретизації при перекладі з англійської
мови на українську мову пояснюється великою кількістю в англійській мові слів з широкою семантикою, яким немає прямої відповідності в українській мові. Йдеться про те, що одному слову в українській мові, що виражає ширше поняття, в
англійській мові можуть відповідати два або декілька слів, кожне з яких виражає вужче, порівняно з українською мовою,
поняття, тобто відноситься до більш обмеженого класу денотатів [6, c. 16]. Наприклад: Usually, there is a central location at
least for record keeping, but trade is increasingly less linked to such a physical place, as modern markets are electronic networks,
which gives them advantages of increased speed and reduced cost of transactions. – Як правило, існує центральне місце, принаймні для ведення обліку, але торгівля все менше і менше прив’язана до такого реального місця, оскільки сучасні ринки
це електронні мережі, що надає їм переваги в пришвидшені операцій і зниженні вартості угод [11].
Прийом генералізації. Генералізацією називається явище, зворотне конкретизації – заміна одиниці похідної мови, що
має більше вузьке значення, одиницею мови перекладу з ширшим значенням. Наприклад: This guide will go far beyond
answering the question, “What is stock? – Цей посібник виходить далеко за рамки відповіді на питання: «Що таке акція?»[10].
Прийом смислового розвитку. Прийом смислового розвитку полягає в заміні словникової відповідності при перекладі
контекстуальною, логічно пов’язаною з нею [6, c. 19]. Наприклад: You decide you need $100,000 to get the business off the
ground so you incorporate a new company. – Ви вирішили, що вам необхідно $ 100 000, для того, щоб зрушити свій бізнес з
мертвої точки, тож ви реєструєте нову компанію (оформлюєте юридичний статус компанії як корпорації) [11].
Антонімічний переклад. Під цією назвою в перекладацькій літературі відома широко поширена комплексна лексико-граматична заміна, суть якої полягає в трансформації ствердної конструкції на негативну або, навпаки, негативної на
ствердну, що супроводжується заміною одного із слів речення похідної мови, що перекладається, антонімом в мові перекладу. Наприклад: The company is growing rapidly to the point that 20% + jumps in diluted EPS have not been uncommon over
the past five years. – Компанія так швидко росте, що вже всі звикли до того, що розводнений прибуток на (просту) акцію
регулярно зростав як мінімум на 20% протягом останніх п’яти років [11]. Прийом компенсації. Компенсація – це заміна
непередаваного елементу оригіналу елементом іншого порядку в відповідності із загальним ідейно-художнім характером
оригіналу і там, де це представляється зручним за умовами української мови [6, c. 24]. Наприклад : Building a collection of
great companies that increase their dividends at a rate equal to or substantially in excess of inflation each year… – Формування
певної кількості великих компаній, які щороку збільшують свої дивіденди в розмірі, що дорівнює, або суттєво перевищує
рівень інфляції...[32].
До граматичних трансформацій при перекладі Я. Й. Рецкер відносить наступні: 1) Зміна порядку слів. 2) Зміна структури речення (повна і часткова). 3) Заміна частин мови і членів речення. 4) Додавання слів. 5) Опущення слів [8, c. 22]. В
свою чергу, Л.С. Бархударов виділяє чотири основні граматичні трансформації: 1) перестановки; 2) заміни; 3) додавання;
4) опущення [1, c. 190].
Зазначені вище види трансформацій широко використовуються при перекладі англійських текстів біржової тематики.
Розглянемо декілька найбільш поширених. Перестановка як вид перекладацької трансформації – це зміна розташування
(порядку дотримання) мовних елементів в тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Елементами, що можуть
піддаватися перестановці, є зазвичай слова, словосполучення, частини складного речення і самостійні речення в тексті,
наприклад: The Dividend Yield Formula Made Easy for Beginners – Навіть початківці можуть легко користуватися формулою дивідендної прибутковості [10]. Заміна – найбільш поширений і різноманітний вид перекладацької трансформації.
В процесі перекладу заміні можуть піддаватися як граматичні одиниці – форми слів, частини мови, члени речення, типи
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синтаксичного зв’язку та ін., так і лексичні одиниці, у зв›язку з чим можна говорити про граматичні і лексичні заміни. Наприклад: You’ve probably heard of the dividend investing strategy – buying shares of companies that pay good, quality dividends.
– Ви, напевно, чули про стратегію інвестування дивідендів – придбання акцій компаній, які платять хороші, високі дивіденди [12]. Додавання припускає використання при перекладі додаткових слів, які не мають відповідностей в оригіналі.
Наприклад: The share price may move around wildly as millions of investors throughout the world make decisions about how
much they are willing to pay. – Ціна акцій може змінюватися з шаленою швидкістю, оскільки мільйони інвесторів у всьому
світі приймають рішення про те, скільки вони готові платити [12]. Упущення припускається при перекладі деяких слів, наприклад артиклів або допоміжних дієслів. Наприклад: Comparing that $3.24 to the purchase price instead of the market price,
you can calculate something known as “dividend yield on cost”. – Порівнюючи ці $ 3,24 з ціною покупки, а не з ринковою
ціною, ви можете розраховувати дивідендну прибутковість за ціною [10].
Проаналізувавши все вищезазначене можна зробити висновок, що загалом терміни біржової тематики мають такі самі
шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу цих термінів та
термінів-словосполучень є їхня однозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самого тексту. Точне
значення терміну в даному випадку можна виявити лише за допомогою контексту та інших термінів, що пов’язані між
собою у терміні-словосполученні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ граматичних КАТЕГОРІй ЧАСУ, СТАНУ ТА СПОСОБУ ДІЇ
у німецькомовних ТЕКСТах ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ
Дана стаття – це короткий опис актуального для перекладознавства дослідження особливостей перекладу
основних граматичних категорій часу, стану та способу дії з німецької на українську мову у текстах відеорепортажів. Зазначені цілі та методи дослідження направлені на виявлення та аналіз перекладацьких прийомів визначених
окремих граматичних особливостей текстів відеорепортажів. Матеріалом даного дослідження стали тексти 10
німецькомовних відеорепортажів на актуальні в наш час суспільно-політичні теми з різних телепередач медіа-центру «Deutsche Welle», а також їх переклади на українську мову, виконані штатними перекладачами служби новин.
Результати дослідження наведено відповідно до граматичних категорій. Аналіз проведений з двох ракурсів: з точки
зору граматичних категорій та з точки зору граматичних прийомів перекладу. У результаті дослідження було виявлено, проаналізовано та систематизовано основні прийоми перекладу граматичних особливостей текстів відеорепортажів. До кожної категорії наводяться кількісті та якісні характеристики з ілюстративними прикладами. З
точки зору теорії та практики перекладу зазначаються можливі труднощі при перекладі текстів відеорепортажів
суспільно-політичної тематики з німецької мови на українську мову.
Ключові слова: граматичні особливості, граматичні структури, граматика, відеорепортаж, суспільно-політичний текст, лінгвістичні дослідження.
Translation of the grammatical categories of time, state and manner of action in
the German texts of video reports
This article is a brief description of the actual for the theory of translation research of the characteristics of translation from German to Ukrainian of the basic grammatical categories of time, state and manner of action in the texts of video
reports. These goals and methods are aimed at the identification and analysis of translation methods of the identified certain
grammatical features of the video reports’ texts. The materials used in the study were 10 German video reports’ texts on actual, nowadays, social and political topics from a variety of telecasts of the media centre «Deutsche Welle», and their translations into Ukrainian made by in-house translators of the news service. The results of the study are given in accordance with
the grammatical categories. The analysis was conducted from two points of view: in terms of grammatical categories and in
terms of grammar translation methods.
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As a result of the study the main methods of translation of grammatical features in video reports’ texts were discovered,
analysed and systematised. The quantity and quality characteristics with illustrative examples are given for each category.
From the theory and practice of translation point of view the possible difficulties in the translation of video reports’ texts on
socio-political topics from German into Ukrainian are indicated. The theoretical value of the research is in the revealing of
the translation features of grammatical structures in the video reports’ texts and identifying the patterns of grammar functioning in the mass media language. The results enable us to determine the frequency of use of grammatical categories in the texts
of socio-political topics of contemporary German language and to illustrate the features of the translation techniques used
during translation of certain grammatical structures. The practical value of the research is determined by that the reviewed
and analyzed actual material may form the basis for the future more wide and contrastive studies of the video reports on social
and political issues. In addition, analyzed video reports’ texts can be used on the practical course of German translation.
Keywords: grammatical features, grammatical structure, grammar, video coverage, socio-political texts, linguistic research.
особенности перевода грамматических категорий времени, состояния и способа
действия в немецкоязычных текстах видеорепортажей
Данная статья – это краткое описание актуального для переводоведения исследования особенностей перевода
основных грамматических категорий времени, состояния и образа действия з немецкого языка на украинский в
текстах видеорепортажей. Указаные в ней цели и методы исследования направлены на определение и анализ переводческих приемов определенных грамматических особенностей текстов видеорепортажей. Материалом данного
исследования стали 10 немецкоязычних видеорепортажей на актуальные в наше время общественно-политические
темы для разных телепередач медиа-центра «Deutsche Welle», а также переводы их текстов на украинский язык,
сделанные штатными переводчиками службы новостей. Анализ проведен с двух ракурсов: с точки зрения грамматических категорий и с точки зрения грамматических прийомов перевода. В результате исследования были установлены, проанализированы и систематизированы основные прийомы перевода грамматических особенностей текстов
видеорепортажей. К каждой категории приводятся количественные и качественные характеристики с илюстративными примерами. С точки зрения теории и практики перевода указываются возможные сложности при переводе текстов видеорепортажей общественно-политической тематики немецкого языка на украинский язык.
Ключевые слова: грамматические особенности, грамматические структуры, грамматика, видеорепортаж, общественно-политический текст, лингвистические исследования.

У зв’язку із збільшенням інформаційного потоку та його обміну, завдяки телебаченню, інтенсифікації політичних та
культурних взаємовідносин між Україною та Німеччиною, виникає необхідність у дослідженні особливостей перекладу
таких суспільно-політичних текстів як відеорепортажі. Актуальність роботи обґрунтовують постійні зміни у граматичних
формах німецької та української мови, які безпосередньо впливають на застосування перекладачами основних прийомів
перекладу граматичних особливостей текстів відеорепортажів та можливих труднощів їх перекладу у граматичному аспекті. Мета роботи полягає у виявленні та аналізі методів перекладу основних граматичних особливостей текстів відеорепортажів, а саме: категорій часу, стану та способу дії. Матеріалом даного дослідження стали тексти 10 німецькомовних
відеорепортажів на актуальні в наш час суспільно-політичні теми з різних телепередач медіа-центру «Deutsche Welle», а
також їх переклади на українську мову, виконані штатними перекладачами служби новин. За класифікацією Барневої Е.В.
та її співавторів [3] усі відеорепортажі можна віднести до подієвих. Тематика відеорепортажів різноманітна та актуальна
як для німецького, так і для українського глядача. Зокрема, це повідомлення про політичні події Європи, суспільне життя
країн та події, які мають світове значення. Тривалість одного відеорепортажу у відеоформаті на інтернет-ресурсі DW [4]
становить до п’яти хвилин. Для досягнення зазначеної мети у роботі були використані такі методи дослідження як метод
аналізу, описовий метод, метод узагальнення (індукція), математичний метод. Розглянемо детально граматичні категорії
та проаналізуємо їх особливості перекладу:
Категорія часу – граматична категорія дієслова, яка є специфічним мовним відображенням об’єктивного часу і служить для темпоральної локалізації події або стану, про які йдеться в реченні [1, с. 270]. Категорія часу відіграє важливу
роль під час написання тексту відеорепортажу. За допомогою даної категорії виражається майбутнє, даний час або момент, який трапився в минулому [2, с. 255].
Як показують результати проаналізованих текстів, у відеорепортажах домінує теперішній час (77%). Автори вдаються
до теперішнього часу, щоб створити у читача враження, що подія, яка описується, розгортається у нього на очах у даний
момент. Розглянемо приклади перекладу теперішнього часу та використані при цьому перекладацькі прийоми:
Auf den ersten Blick wirkt er ganz harmlos: Matthias Ilgen, SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein und jetzt einer von 230
neuen Abgeordneten im deutschen Bundestag. – На перший погляд він геть не страшний, соціал-демократ зі Шлезвіг-Гольштейну Маттіас Ільґен одне з 230 нових облич у німецькому Бундестазі.
У цьому прикладі було використано функціональну заміну. Присудок в українській мові складений іменний, в той час
як в німецькій він простий дієслівний: wirkt er ganz harmlos – він геть не страшний. Також тут перекладач здійснює ще
одну заміну : замість німецького субстантивованого прикметника Abgeordnete він вживає український іменник обличчя.
Крім того, відбувається перестановка компонентів речення: в німецькому реченні спочатку згадується ім’я, а тоді уточнення, в українському ж навпаки. Тобто, перекладач враховує норми вихідної мови та мови перекладу.
Es gibt weniger Оrte, die Deutschlands Einheit und Europas Zusammen-wachsen besser symbolisieren. – Ці місця символ
німецької єдності та об’єднаної Європи.
У цьому прикладі відбувається звуження, тобто німецьке складнопідрядне речення перекладається на українську мову простим.
Досить поширеним у текстах репортажів є також минулий час, загальна частота вживання якого становить 20%. Саме
за допомогою минулого часу автор висловлює спогади, порівнює стан речей в минулому і теперішньому часі. Також минулий час служить для коментування та констатації окремих фактів.
20 Jahre hatte er wegen Mordes gesessen, jetzt vergangenes Jahr kam er frei. – Не так давно він уже відсидів 20 років за
вбивство і лише минулого року вийшов на волю.
При перекладі цього речення перекладач вдається до такого прийому як додавання компонентів: обставина часу Не
так давно відсутня в німецькому реченні. Також у цьому прикладі використовується перестановка компонентів речення:
він уже відсидів 20 років – 20 Jahre hatte er… gesessen.
Die Kurden aus Nordsyrien sind geflüchtet, vor dem Krieg, der Gewalt sind sie hinkommen, dem Elend aber nicht. – Курди з
півночі Сирії, де вирує війна. Від насильства вони таки втекли, але не від бідності.
У цьому прикладі слід відмітити такий прийом як розбивка речення: німецьке речення при перекладі розбивається на
два українських. Перекладач застосовує цей прийом для кращого розуміння інформації.
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Майбутній час зустрічається вкрай рідко – частота вживання становить 3%. Розглянемо на прикладах прийоми перекладу майбутнього часу:
Aber hier wird er nicht wresteln, sondern hier wird er politisch kräftig mitarbeiten, darauf kommt’s an, das ist entscheidend. –
Але тут йому доведеться не боротися, а брати участь у політичному житті.
Як бачимо, майбутній час активного стану перекладається майбутнім пасивного стану. Тобто, застосовується функціональна заміна. При перекладі даного речення використовується прийом опущення: вираз darauf kommt’s an, das ist
entscheidend відсутній в українському реченні. Також вживається ще одна функціональна заміна: politisch kräftig mitarbeiten
– брати участь у політичному житті. Усі ці прийоми перекладач застосовує для досягнення адекватності перекладу.
Категорія стану – граматична категорія дієслова, що виражає суб’єктно-об’єктні відношення [1, с. 271]. В німецькій
мові розрізняють два стани: Aktiv (дійсний, чи активний) та Passiv (пасивний).
Як показують результати (в текстах, які слугували матеріалом дослідження, переважає вживання активного стану і
становить 96%.
Die Ideen vom geeinigten Europa begeistern sie alle. – Усі вони в захваті від європейської ідеї.
У цьому прикладі застосовується функціональна заміна: замість множини вживається однина – Ideen – ідея, а також
замість іменника прикметник – Europa- європейська. Крім того, тут відбувається перестановка – підмет в українському
реченні стоїть на початку, а в німецькому – в кінці.
Пасивний стан використовується при написанні тестів відеорепортажів дуже рідко, тому частота вживання пасивного
стану складає лише 4%. Насамперед, це пов’язано з тим, що пасивний стан звучить не природно і сухо та позбавляє текст
репортажу експресивності.
Розглянемо на прикладах прийоми, які використовуються для перекладу пасивного стану:
Von seinen Leuten werden die meisten Flüchtlinge aus Richtung Türkei aufgegriffen. – Саме на його підлеглих лягає основний потік біженців з цього напрямку.
Як бачимо пасивний стан перекладається активним, тобто перекладач вдається до функціональної заміни. У цьому реченні застосовується як додавання – Flüchtlinge – потік біженців – так і опущення – aus Richtung Türkei – з цього напрямку.
Denn es vor einem Monat wurde die Produktionstelle in Legnica ausgebaut. – Адже цей завод у Легниці відкрився лише
місяць тому.
Пасивний стан зберігається. Тут використовується прийом додавання : займенник цей, як і частка лише відсутні в німецькому реченні. Також застосовується перестановка : обставина часу vor einem Monat у реченні перекладу стоїть в кінці.
Категорія способу дії – граматична категорія, яка виражає відношення названої дієсловом дії до дійсності з погляду
мовця [1, с. 271]. В німецькій мові розрізняють три способи: Indikativ (дійсний), Imperativ (наказовий) та Konjunktiv (умовний). Дійсний спосіб означає реальну дію. Наказовий спосіб виражає спонукання виконати певну дію, а умовний спосіб
– можливість або (не)бажаність дії.
Найчастіше у текстах відеорепортажів вживається дійсний спосіб – 92%. Рідко вживається умовний спосіб – лише
7%. Він використовується для оцінки змісту висловлювання щодо реальної можливості його здійснення, у тому числі й
модальними відтінками припущення, сумніву, невпевненості тощо.
Anders als der Wrestler möchte der Politiker Ilgen durchaus gemocht werden. – На противагу злому барону на рингу, політик Ільґен хоче, щоб його любили.
Як бачимо, це речення перекладається дійсним способом. Тут перекладач вдається до таких прийомів як розширення – der Wrestler – злий барон на рингу, функціональної заміни, тобто просте речення перекладається складносурядним.
Das Europarlament sei sehr groß und sehr machtlos – sagen die Kritiker – die EU habe zu weniger gemeinsamen Lösungen
für zu viele Probleme. – Критики кажуть, що Європарламент завеликий і мало на що впливає. Мовляв, Євросоюз розробив
замало спільних рішень для великої кількості проблем.
Умовний спосіб вживається в цьому прикладі для передачі прямої мови. В українському перекладі відсутня ця граматична конструкція, тому перекладач використовує функціональну заміну і перекладає речення як складнопідрядне дійсним способом. Ще одна функціональна заміна застосовується при перекладі присудка: sei sehr groß und sehr machtlos
– завеликий і мало на що впливає. Також застосовується розбивка речення та розширення – zu viele – велика кількість.
Наказовий спосіб було виявлено лише в двох текстах, обраних для даного дослідження, та кількість речень становить
4. Отже, можна стверджувати, що частота його вживання дорівнює майже 1%.
Sag bloß! – Ну не питання.
Тут ми бачимо використання функціональної заміни, оскільки спонукальне речення перекладається розповідним. Також перекладач застосовує нульовий переклад, тобто присудок опускається в реченні перекладу.
Geht weg von hier! – Ідіть звідси!
У цьому прикладі застосовується опущення обставини місця weg. Наказовий спосіб у мові перекладу зберігається.
Як показують результати дослідження, тексти відоерепортажів відрізняються від текстів інших функціональних стилів своїми граматичними особливостями: у всіх текстах відеорепортажів переважає використання теперішнього часу; пасивний стан вживається досить рідко; найвища частота використання дійсного способу; тексти відеорепортажів написані
переважно простими розповідними реченнями; порядок слів частіше зворотній, що залежить від суб’єктивно-авторської
постановки теми-реми.
При узагальнені результатів, насамперед, слід зауважити, що при перекладі не може вживатися чисто один прийом,
що ми неодноразово спостерігали в наведених вище прикладах. Перекладач комбінує різні перекладацькі прийоми – граматичні і лексичні. Ніби у формі ланцюжка ДНК вони переплітаються між собою та доповнюють один одного. Саме за
допомогою поєднання перекладацьких прийомів перекладачеві вдається досягти адекватності перекладу.
Як показують результати, найчастіше при перекладі суспільно-політичних текстів вживаються функціональна заміна
(32%), додавання (17%), опущення (17%), перестановка компонентів речення (11%) та розгортання вихідної форми (5%).
Інші прийоми, такі як нульовий переклад, розбивка та об’єднання речення також використовуються, але їх частка невелика.
Варто наголосити на тому, що отримані дані дійсні лише для тих десяти текстів, які використовувалися в ході проведення
дослідження. Слід також зазначити, що з точки зору теорії та практики перекладу можуть виникнути труднощі при перекладі текстів відеорепортажів суспільно-політичної тематики з німецької мови на українську мову. Наприклад, це стосується перекладу умовного способу або перекладу пасивного стану. Адже не завжди пасивне речення необхідно перекладати активним. Для успішного перекладу текстів потрібно знати основні граматичні особливості текстів відеорепортажів,
структуру, побудову та елементи суспільно-політичних текстів. Переклад текстів такого типу потребує фонових знань для
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розуміння, а тим паче відтворення тієї інформації, що міститься у відеорепортажі. При перекладі слід звертати увагу на емоційно-експресивні особливості мови автора, а саме на те, якими граматичними та синтаксичними категоріями вони виражаються. Саме ці особливості допомагають краще зрозуміти відношення автора до предмету повідомлення. З вище названих
підстав,дослідження особливостей перекладу текстів відеорепортажів для перекладознавства є одним із актуальних питань.
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THE FUNCTIONS OF OCCASIONALISMS IN SCIENCE FICTION LITERATURE AND THEIR
TRANSLATION ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL «THE HUNGER GAMES» BY S. COLLINS
The article analyzes the function of occasionalisms in science fiction literature, examined their characteristics and ways of
translation on the example of the novel «The Hunger Games» by Suzanne Collins. The difficulty of the translation of occasionalisms into another language lies in the understanding of occasionalism and in the absence of its equivalent in the target language.
Keywords: occasionaismsl, ways of translation, functions of occasionalisms, author’s neologisms, expressiveness.
Функції оказіоналізмів в науково-фантастичній літературі та їх переклад на прикладі роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз
У статті проаналізовано функції оказіоналізмів у науковій фантастиці, розглянуто їх особливості та способи
перекладу на прикладі роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз.
Ключові слова: оказіоналізми, способи перекладу, функції оказіоналізмів, авторські неологізми, експресивність.
Функции неологизмов в научно-фантастической литературе и их перевод на примере романа «Голодные игры» Сюзанны Коллинз
В статье проанализированы функции неологизмов в научной фантастике, рассмотрены их особенности и способы перевода на примере романа «Голодные игры» Сюзанны Коллинз.
Ключевые слова: окказионализмы, способы перевода, функции неологизмов, авторские неологизмы, экспрессивность.

Occasional words are interesting as a phenomenon associated with the characteristic of perception and understanding of new information. Occasional words refer to the so-called field of untranslatable units. The changeable language system gives perspective
to the vocabulary of a language. The words are «dying», changing their meaning and then appear. New lexemes often appear under
the pen of the writers. Hereby the «gaps» can be filled and are constantly filling with occasional neologisms. It’s difficult to say
that occasional words are thoroughly investigated, as they appear constantly. Meanwhile, the researches of word-formation patterns
of occasionalisms gain the particular importance especially during the translation of occasional words into other languages, since
the disclosure of connotative meanings and preserving them in the translated text contributes to the reproduction of the author’s
pragmatic, helps to reveal the creative potentials of different languages and notice successful findings of the translators.
A lot of scientists investigated occasional words and the ways of their rendering such as C. A. Levkovsky, D. N. Shmelev,
O. A. Zemskaya, V. Lopatin, I. S. Uluhanov, W. Benjamin, R. Jacobson, T. A. Kazakova, V. Vinogradov, E. A. Andreeva,
O. M. Dorofeeva, O. M. Turchak, L.S. Barkhudarov.
The aim of the article is to identify the functions of the occasional neologisms and determine the ways of their translation into
Ukrainian.
All occasionalisms, being the author’s neologisms, carry some meaning, i.e. perform a specific function. Researchers’ thoughts
on the distribution of occasional units according to the functions they perform are significantly different. Therefore, scientists give
different classifications of functions of occasional words. Thus the arguments are the following: 1) function of the occasional word
is in direct proportion to the author’s purpose; 2) the material organization of the occasionalism and the role that it performs are
interdependent.
The material of this article is the novel «The Hunger Games» by S. Collins. This piece of literature has a substantial readership among Ukrainian, and most occasionalisms available in this text are very difficult to an average, historically and theoretically
unprepared reader. The language of the investigated novel is characterized by a number of individual author’s occasionalisms. This
is due to the interaction of internal and extra-linguistic factors.
Every author focuses on a specific purpose for which he writes the text. In this case, this aim is stylistic (it is the expressiveness of a situation, an image or a fragment of reality). Functions which the occaionalisms perform in the language of the science
fiction literature are nominative, stylistic and expressive. The fulfillment of tasks of the artistic-aesthetic, stylistic nature is among
the main reasons that motivate the authors to the creation of occasionalisms. Therefore, stylistically expressive function is the main
function of occasional neologisms.
Nominative function of occasional words lies in naming something which is difficult to convey, for which literary language
do not have the direct definition. In the creation of innovations as nominative units analogy plays an important role. Being formed,
occasional word does not pass the way from the sign-information to the sign-denomination. An author’s neologism is a synthesis
of information and denomination. The more informative the formation base is, the more expressive the nominative function of
© А. Р. Зубрик, 2016
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occasional word is. The nominative function of occasional words is greatly affected by the very nature of such formations, which
are characterized by the complex semantic structure and can be motivated by a judgment [2]. It helps the author to eliminate the
syntactic dismemberment, the bulkiness of descriptive wording for the purpose of determining the exact nature of this or that
a phenomenon. As an example of occasionalism that performs nominative function is the word mockingjay (Ukr. Translation:
переспівниця). The word «mockingjay» is the name of the bird which is made up by the author and exists only in the books, but
not in the real world. These birds are able to reproduce a bird’s as well as human’s singing. In order not to use major descriptions
every time when mentioning this bird, the author managed to form the occasionalism. The same applies to the jabberjay (Ukr.
Translation: сойкотун). The history of formation of these words is similar to the history of mockingjay, and even precedes the
creation of mockingjay. The jabberjay is a type of genetically modified birds that possess the ability to remember and reproduce the
purpose of human conversation. Mockingjay is a kind of birds formed by crossing males jabberjays and females mockingbirds. In
order to avoid the constant repetition of such long explanations, the author came up with those names. In terms of word-formation
their creation also has a logical explanation: mock – parody, ridicule; jabberjay – jabber – chatting.
The process of nomination is also affected by pragmatic factors that reflect the relation of occasionalism to what it is called.
In this case, they perform a nominative-evaluative function. The occasional word is one of the means to create grotesque, comic
versification, so it is widely used by writers as a way of styling that performs stylistic function. An example of the use of the occasionalism with the stylistic goal is the word catnip (Catnip – cat’s mint, the real name of the girl – Katniss). The stylistic certainty of
occasional words is affected by several factors: the semantic colour of the formation base from which the occasionalism is formed,
word-forming model in which it is constructed, context and speech situation which clarifies its meaning. One way of forming the
author’s style is the use of the author’s derivation – the original combination of generally used morphemes which belong to different styles in the creation of new neologism-nouns: sunheated (Ukr. Translation: розпечений на сонці).
Being the source of speech innovation, occasional words are used with artistic and expressive purpose and perform expressive function. Taking into consideration the character of expression, the value-expressive and expressive-emotional neologisms are known. Since
most occasionalisms name the phenomenon in terms of emotional perception of depicted object by the recipient, the main aim of such
entities is the impact on him. Occasional words that carry the expressive function, even beyond speech environment, focus in itself expressiveness. Put in context, they coexist with other linguistic means and contribute to the vividness of expression at the level of the text [3].
The appearance of occasional units is caused purely by individual and psycholinguistic factors. They help to bring to the reader
the author’s communicative intention, generate in the reader a wide range of associations. All the above prove once again that one
of the most important functions of occasionalisms, particularly in science fiction, is the expressive function [1].
The main area of functioning of occasionalisms is the literal (especially science fiction literature), colloquial and publicistic
style. The occasionalisms act here as expressive means of the influence on the reader. They provide:
a) the expressiveness of the individual author’s speech;
b) concession of the expressive, emotive colouring, imagery;
c) the creation of the concept of the literary text.
In addition, successful author’s neologisms reveal new expressive possibilities of the language, convey new semantic, stylistic,
emotionally expressive colours, newly name a phenomenon, the object or person which deprived literal words (the Seam – Скиба
(район 12-го округу), the Hob – Горн (чорний ринок)). All this helps to reveal the literaкн plot of the work. So, functionality of
occasionalisms makes an expressive impact on the recipient of the text. Therefore, they can be classified as expressives.
Expressiveness is an essential feature of the occasional derivation. In modern linguistics scholars distinguish between two
types of expressiveness – adherent (detected by the use of words in context: gamemaker – Producer, Command – rate) and inherent
(inherent in the word, does not depend on the context in which it is used: groosling – hrusy, communicuff – communicator). Occasionalisms appearing in science fiction literature are inherent in both forms of expressiveness.
In the context functions of occasionalisms overlap, complement each other, and get on with other linguostylistic means, give
the author’s work emphasis and expressiveness. In terms of their word-formation nature occasional words act as a systematic and
complex phenomenon of unsystemic character. The basis of the origin and use of occasionalisms is a word-play. From the functional point of view occasionalisms are qualified as means of expressive influence on the recipient of the text. Thus, the scientific
study of occasionalisms has considerable scientific perspective, as these lexical units are in the midst of living nominative expressive processes that are constantly taking place in the language.
The analysis of the functioning of occasionalisms in science fiction allows us to reaffirm that the individual author’s neologisms
add to the style of the author greater expressiveness, allowing newly name a known object, or vice versa – mark unknown reality
of the author’s and the real world, diversify the lexical richness not only of the original language, but, in this case, and language of
translation. Each occasionalism is created in the mind of the writer, and only then finds its linguistic expression [7].
Almost every language is characterized by a large number of neologisms at the lexical level, because they do not occur in the
language as a system of signs, but in particular speaker’s speech, so this is the reason that not all of these lexical units are fixed in
the language. That is why the dynamics of using occasionalisms is analyzed best separately in each writer’s works, because as occasionalisms as individual author’s neologisms do not function outside of the book in which they are used.
There are four effective ways to translate occasionalisms: the use of existing word in the language, giving it a new meaning; to
create a new word on the basis of existing in language roots, suffixes, words; transcribing; associative method [5].
When choosing a method of translation the characteristics of occasionalisms should be taken into account, including the fact
that they are created for one-time use, i.e. only to a specific context, and that they bear the great meaning and communicativeemotional stress and in most cases do not correspond to the norms of the language.
One way of translation is the use of existing word in the language, giving it a new meaning – the author applied mainly to
translate proper names. Examples of the translation: the Seam – Скиба (район 12-го округу), the Hob – Горн (чорний ринок),
Command – Ставка. Using this method, the translator makes translation more consciously adapted for Ukrainian readers [4].
The most common way of the translation of occasionalisms was the creation of a new word or phrase on the basis of already
existing language roots, suffixes, words, since it is often used by the translator. Examples of this method of translation: communicuff – комунікатор, morphling addicts – морфініст, morphling – морфлій. The translation of occasionalisms is carried out by
applying existing in the target language word-building means. The advantage of this method of translation is that it makes translation easier for the reader’s perception. [5].
One of the most productive ways of creating occasionalisms in science fiction is inventing of new words. New lexical units may
be formed of morphemes or meaningful words that exist in the vocabulary of language; the others belong to non-existent languages,
and are contextually motivated.
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The next is transcribing, an act of borrowing sound (transcribtion) or graphic (transliteration) membrane of the words together
with its source language meaning to the target language. Examples: tribute – трибут, avox – авокс. The word «tribute» in the book
takes the value «contestant of the Hunger Games», but it is actually translated as «дар, данина». The associative method involves
different cognitive mechanisms, including analogies and associations. Hence, the main language formation ways of creation of
occasionalisms in the genre of science fiction is compounding, borrowing from different languages, semantic derivation. The main
productive way of formation of occasionalisms is inventing words [4].
An example of this method of translation is the word mockingjay – «переспівниця». In this case we should look at the origin of
the word: it is a mixture of such units as the mockingbird (пересмішник) and jabberjay (occasionalism which in this book means
a bird that repeats words).
Occasionalisms are investigated as a complex and diverse phenomenon, which is primarily related to the interaction of language and speech. They are the result of linguistic activity, but it acts as a so-called background on which the occasionalisms stand
out. In addition, occasionalisms constitute an important means of shaping author’s style in the language system. When translating
literary texts the translator aims to transfer the text according to the needs of the audience. He should remember the author’s personality, which is also needed to be inserted in translation.
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ПЕРЕКЛАДИ С. КАРАВАНСЬКОГО ЯК ТЕКСТОТВОРЧІСТЬ:
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ПЕРЕКЛАДАЧА
У статті розглядаються переклади С. Караванського як текстотворчість. Висвітлено деякі особливості поетики перекладача в цьому аспекті. Автор статті висловлює критичні міркування щодо текстоцентричної концепції творчості у поетичному перекладі. Аналіз демонструє помітний антиколоніальний зсув у розумінні текстоцентричної концепції творчості, водночас пунктирно окреслюючи всеукраїнський антиколоніальний дискурс та його
індивідуальне втілення у творчості С. Караванського.
Ключові слова: текстоцентрична концепція творчості, поетика перекладача, постколоніальні студії, антиколоніальний дискурс.
Translation process by S. Karavansky as text production creative activity: some
characteristic features of the poetics
The article pays tribute to the creative legacy of a Ukrainian translator, Language Studies Scholar and lexicographer
Svyatoslav Karavansky.
The article is focused on the analysis of the translation process as text production creative activity viewed through the
contemporary text-centric model of a translator creativity. The poetics of S. Karavansky is described herein, introduced as
the constituent part of his translation method. The poetic text production creative activity by S. Karavansky is viewed in the
context of postcolonial studies. The article highlights the multifaceted nature of Karavansky’s anticolonial discourse.
The author of the article argues that under modern paradigm postcolonial studies is an obvious interpreting strategy
sufficient enough to say its word about the common patterns of the translation method of S. Karavansky. The analysis reveals
the visible anticolonial shift in understanding the text-centric model, while providing elements of S. Karavansky anticolonial
discourse and its individual characteristic features.
Key words: text-centric model of a translator creativity, poetics of a translator, postcolonial studies, anticolonial discourse.
Караванского как текстуальное творчество: особенности поэтики переводчика
В статье рассматриваются переводы, выполненные С. Караванским, как текстуальное творчество. Обращается внимание на особенности поэтики переводчика в этом аспекте. Автор критически оценивает применение текстоцентрической концепции творчества в поэтическом переводе. Осуществленный анализ демонстрирует заметный
антиколониальный уклон в понимании текстоцентрической концепции творчества, одновременно контурно характеризуя всеукраинский антиколониальный дискурс и его индивидуальное воплощение в творчестве С. Караванского.
Ключевые слова: текстоцентрическая концепция творчества, поэтика переводчика, постколониальные исследования, антиколониальный дискурс.

Постановка проблеми. Переклад як художня форма відтворення дійсності позначений ознаками імітаційності та імпровізаційності [8, с. 256]. В умовах колоніального існування нашої держави переклад радянського періоду був додатково на© І. В. Каширіна, 2016
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повнений національним міфом, що звеличував імперську державу СССР і відштовхував самі лише натяки на ідеї, несумісні
з концептуальною доктриною «любові до радянського Отєчєства». В таких умовах культура України була б приречена на
мовчання, якби не певні свідомі націєборчі (за влучним висловлюванням Р. П. Зорівчак) виміри українського художнього
перекладу. Ці виміри можна розглядати на рівні мови – горизонтально, а можна рухатися вглиб, простежуючи творення
текстової тканини, як на це вказує О. Ребрій [8, с. 258]. В лоні сучасної наукової парадигми, думається, вже існує нагальна
потреба переосмислення принципів текстотворення в такого репрезентативного з точки зору постколоніальних досліджень
у перекладі, як С. Караванський, досліджуючи текстотворення перекладача поетапно, починаючи з образної складової.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Наразі постколоніалізм визнано інтерпретаційною стратегією у працях вітчизняних та зарубіжних вчених М. Іваницької [3], Л. Коломієць [4], М. Лановик [5], Г. Бгабга [1], яку в цьому дослідженні
пропонується залучити до розгляду текстоцентричної концепції творчості [8] для більш детального опрацювання творчого методу С. Караванського, що оприлюднює себе у загальноукраїнському антиколоніальному дискурсі.
Матеріал дослідження. Розглядаючи переклади С. Караванського як текстотворчість, почнімо з логічного питання:
що саме є продуктом такої діяльності? Традиційне визначення тексту як «витвору мовленнєвого процесу» належить І.
Гальпєріну [9, с. 3], але з цього визначення виключено особистість агента мовленнєвого процесу. У визначенні оригіналу
«як джерела перекладацьких дій» статус агента – перекладача – начебто поновлено, але знову ж таки, в суто технічному
ракурсі, бо про творчий характер цих дій не йдеться: типологізуючи оригінал (зазначене джерело перекладацьких дій) як
текст, А. Науменко встановлює існування так званих «дотекстових текстів», до яких відносяться лексема, словосполучення,
фразеологізм, та «власне текстових текстів», які вербально оформлено як висловлювання, дискурс, фрейм [6, с. 113–114].
О. Ребрій пропонує залучити до розгляду процесу перекладу напрацювання естетики та культурології [8, с. 166].
Такий підхід видається цілком слушним і дозволяє перейти від розуміння перекладу як тексту до перекладу як культури, змодельованої в тексті (так званий ‘cultural turn’ в перекладознавстві, тобто «розвернення в бік культури») у вигляді
складно побудованого естетично оформленого лінгвопоетичного сенсу, якщо мова йтиме саме про художній переклад.
Прирівнюючи художній переклад до мистецтва, ми одночасно говоримо про перекладацькі напрями й про індивідуальні характеристики творчості, про закономірне, що є об’єднавчим у множинності втілень, та про унікальне, неповторне,
за яким – особистість майстра красного письменства. Власне множинність втілень свідчить про безперервність «поезису»,
про невпинний пошук нових художньо-естетичних форм. «Прекрасне є процес», підкреслює В. Радчук, і в такому сенсі
«потреба у нових тлумаченнях зумовлюється насамперед самою специфікою перекладу як мистецтва» [7, с. 69].
Водночас, «переклад є діалектичне поєднання двох національних начал, двох епох, двох творчих індивідуальностей»
[7, с. 69] і тому говоримо не тільки про функціонування перекладу в культурі, а й про функціонування культури в перекладі: унікальним націєтворчим середовищем, в якому довгий час зберігалися й розвивалися всупереч імперському тиску
СССР українська мова й культура, вважають так званий український радянський / антирадянський переклад (термін М.
Стріхи). Щодо діалектичного поєднання двох творчих індивідуальностей, не забуваймо про особливу природу функціонально-естетичної рівнодії: тлумач імпровізує та імітує, але й привносить своє.
Повертаючись до питання текстотворчості, зазначимо, що вирішення на загальнотекстовому рівні питання естетичної
цінності перекладів потребує, на думку О. Ребрія, відмови від класичного автороцентричного підходу на користь читачоцентристського. Схожий підхід продемонстровано й в моделюванні метапоетичного письма (Л. Коломієць): після вибору
тексту для перекладу розпочинається аналітичне читання, або мультиінтерпретація, яка передує процедурі створення
проекту письма [4, с. 173]. Про феномен Фенікса в цьому аспекті говорить М. Зубрицька: «Текст набуває онтологічного
статусу лише за умови його творчого сприйняття, тобто за умови надзвичайно складного і водночас неймовірно цікавого
фазового переходу «від тексту до читача», який неможливо звести до універсальної уніфікованої моделі чи бодай до постійних і однозначних параметрів, оскільки кожний високомистецький текст подібно до мітологічного Фенікса володіє
феноменальною здатністю до багатократного оживання» [2, с. 176]. За О. Ребрієм, дотичним до «образу перекладача»
є поняття «поетики перекладача» (термін П. Торопа), і категорія «образу перекладача» може бути зведена до категорії
перекладацької стратегії, і в такій якості у функціональному ключі є стратегією перекладу, зумовленою специфікою інтерпретації першотвору, «в якій зміст, «закладений» автором, комбінується зі змістом, «доданим» перекладачем» [8, с. 189].
При цьому онтологічною передумовою об’єктивності перекладацької інтерпретації є текст як джерело перекладацької
творчості, тобто багаторівневості прочитання та мультивекторності пересотворення.
Текстоцентрична концепція творчості у перекладі втілюється у чотирьохскладовій лінгвохудожній моделі перекладознавчого аналізу, яку розроблено О. Ребрієм: «перші три складових якої – образна, текстуальна та прагматична – «занурені» у четверту – мовну, адже саме мовні засоби у процесі перекладу піддаються різноманітним замінам та трансформаціям. Виходячи з цього, текстоцентрична концепція творчості у перекладі визначатиметься прагненням перекладача
до створення такого тексту перекладу, в якому зміни на мовному рівні запроваджуються заради збереження цілісності
системи образів, текстуальності та прагматичного навантаження вихідного тексту» [8, с. 257].
Традиційно вчені досліджують особливості стилю перекладача із залученням широкої панорами компаративного аналізу. У нашій статті пропонується простежити особливості текстотворчості С. Караванського на прикладі лінгвохудожнього аналізу образної складової в українському перекладі 2 сонету, який належить до групи сонетів 1 – 17 з сонетарію
В. Шекспіра, об’єднаних загальною назвою Procreation, тобто «продовження роду». Білявому Юнакові в цьому сонеті
Великий Бард дружньо радить пам’ятати про дві іпостасі природного часу: він творець і водночас руйнівник, і єдиний
спосіб кинути по собі слід означає залишити по собі нащадка.
Центральним образом 2 сонету постає час, але не історичний, а природній, якому підвладне швидкоплинне людське
життя. Ось як змальовує В. Шекспір цей образ: When forty winters shall beseige thy brow, // And dig big trenches in thy beauty’s
field // (тут і далі цитування тексту оригіналу відбувається за джерелом [11, с. 18] – І. К.). Це приклад улюбленого В.
Шекспіром тропа – металепсису, тобто подвійної метонімії, використаної для уособлення часу через шкалу вимірювання
людського віку – зими, які, в свою чергу, прирівнюються до плугаря; подвійна метонімія перетікає в метафору: людська
краса – то поле, яке після збирання урожаю треба підготувати до нової ораниці, до озимих, а з цією метою прибирають
суху полову та наново боронять землю.
Образ часу є циклічним, герменевтично замкненим. В перекладі С. Караванського час реметафоризується, образ пересотворюється за рахунок поєднання метафори з персоніфікацією: Коли твоє чоло за сорок зим // Поріже невблаганний
плуг життя (тут і далі цитування тексту перекладу відбувається за джерелом [10, с. 70] – І. К.).
«Зими» як засіб уособлення часу піддано деметафоризації і зведено до узуальної часової віхи, яка вказує на швидке наближення старості. Предикацію shall beseige / dig у перекладі контаміновано, причому отриманий в результаті контамінації
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присудок інвертовано з метою створення розгорнутого порівняння, побудованого на засадах народно-пісенної традиції за
схемою «коли... тоді»: Коли твоє чоло за сорок зим // Поріже невблаганний плуг життя // … Тоді себе самого запитай: //.
Здійснено смисловий розвиток, використано прийом додавання з метою уведення метафори плуг життя, аксіологічна
валентність якої посилюється за рахунок атрибуту невблаганний. Загалом уявлення про життя як про невблаганного плугаря, який квапиться порізати чоло зморшками, не є типовим для української культурної традиції, тому можна зробити
висновок про намагання наблизити читача до естетичних ідеалів автора оригіналу, що робить образ перекладача гомоморфним (термін О. Ребрія) відносно авторського.
Наступі образи – юності та старості – утворюють багатопланову антитезу, в якій протиставлено не тільки два відрізки людського життя, а й способи використання краси, які призводять до появи двох типів людського життя – гідного високої оцінки
та марного, де мірилом успішності виступає ренесансне уявлення про доцільність віддавати те, чим нагородила природа, своїм
нащадкам, бо тоді в очах своєї дитини ти побачиш світло власної краси та чеснот, яке зігріватиме твою душу в старості.
Юність подвійно метафоризовано з метою показати її швидкоплинність: в образі пишної лівреї (proud livery), типового
вбрання царедворця, й водночас як суху полову на полі (tatter’d weed, of small worth held); старість зображено метонімічно:
глибокі зморшки (deep trenches) та запалі очі (deep-sunken eyes). Зауважмо подвійне навантаження метафоричного епітету
deep: на використанні його тропеїчних значень побудовано металепсис, який цього разу розірвано в тексті оригіналу (ми
зустрічаємо початок металепсису у першому катрені, і наприкінці другого). В перекладі така словогра зникає.
В перекладі С. Караванського систему образів, побудованих на антитезі, відтворено наступним чином. Про те, що
юність таки дуже швидко минає, дізнаємося через частково інвертовану предикацію: І стане образ юности старим // .
Розгорнуте порівняння Що вже давно слід кинути в сміття // відтворює відокремлене означення of small worth held, причому С. Караванський для побудови антитези знову уводить до перекладу смисловий розвиток: навіщо тримати при собі
те, що належить віддати (held – слід кинути в сміття?
Красу і юність С. Караванський поєднує у розгорнутій концептуальній метафорі: «краса юнацьких днів» то є «скарб»,
який скупар «запер в собі». Тобто фізичне тіло й душа Білявого Юнака в інтерпретації С. Караванського метафорично позначають «герметичне вмістилище, в якому гине краса» як привабливість обличчя й духовні скарби як чесноти.
Прикметно, що С. Караванський вдається до вживання іменників на позначення ймовірного душевного стану марнотрата, які контекстуально сприймаються як парні синоніми, причому узгодження підмета й присудку відбувається на рівні
третьої особи однини: А сором і відчай // Не пік твого сумління, не палив? //, що цілком вкладається в народно-пісенну
традицію, до якої тяжіє перекладач. Сема «однина» тут передає категорію конкретизації, завдяки стилістичному прийому
в художньому контексті «прочитується» адгерентна конотація напруження, інтенсивно-якісного значення, «сором і відчай» переживаються одночасно, як неподільна емоція.
С. Караванський застосовує прийом градації (пік, палив) в риторичному питанні для посилення імпресії українського перекладу. Афективність синтаксису забезпечує ритмічність та мелодійність перекладу 2 сонету і прямо пов’язана з
семантичною структурою перекладеної поезії. Старість та юність протиставлено й на рівні афоризму, що замикає сонет:
Тоді твоя, що вже холоне кров, // В твоїй дитині закипіла б знов. // Перекладач знову вдається до інверсії предикації, ніби
замикаючи герменевтичне коло: від смерті до народження, цикл за циклом.
Окремо зауважмо роль рими у відтворенні образної системи сонета. С. Караванський застосовує чоловічу риму, що
цілком відповідає оригіналові. Розглянемо, як рима допомагає у пересотворенні образів часу і юності у першому катрені.
Застосовано точну риму (зим – старим), а також риму, побудовану на асонансі (життя – сміття). Причому спостерігаємо асоціативно-образну конотацію рими: в першому випадку вибудовується ланцюжок «велика кількість зим – сивина
– старість», а в другому випадку «життя (читай, носій життя – людина), що не віддавало, нічого не варте».
Рима в другому катрені побудована на алітерації та асонансі (запитай – відчай; днів – палив), причому перша рима
сама по собі може сприйматися як питання та відповідь, а друга схожа на лаконічне повідомлення, яке метафорично-влучно резюмує усе життя особи, адже «палити» в українській лінгвокультурі асоціюється з неприпустимим вчинком: нація
хліборобів, українці добре знають, що буває через необережне поводження з вогнем, і степові заграви були і залишаються
явищем, добре відомим навіть городянам.
Третій катрен і заключний афоризм побудовано з використанням прямої рими (заслужив – жив; дитя – життя; кров
– знов), де асоціативно-образна конотація прозора щодо сенсу життя: ти його заслужив і життя було не намарне, коли в
тебе з’явилось дитя; на контекстуальному рівні «дитя», «кров» та «життя» виступають синонімами на позначення циклічності людського існування.
Висновки та перспективи використання результатів дослідження. Створюючи тексти перекладу, С. Караванський
послідовно впроваджує стратегію відмови від категорій імперської культури, її естетики, ілюзорних стандартів і нормативів, що тяжіли над використанням української мови колоніального періоду. Тлумач тонко нашаровує поетичні образи,
причому головним засобом збереження образності оригіналу на синсемантичному рівні виступає рима, яка є засобом
текстотворення на рівні автентично-народних форм і джерелом асоціативно-образної конотації.
Текстотворчість С. Караванського спрямована на відтворення первинної гармонії й джерела метафоричності тексту,
в перекладацькому методі віддання змістової структури поетичного тексту відбувається як органічна єдність естетично
оформлених словесних знаків, що є прикладом діалектико-органічної інтерпретації тексту.
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УНІВЕРСАЛЬНЕ ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕРФЕКТНОСТІ
ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ
У статті наводиться перекладацький аналіз що базується на зіставному вивченні формального вираження універсального категоріального значення перфектності в англійській та українській мовах, яке роглядається у тісному
зв’язку із принципом загальної перекладності.
Ключові слова: мовні універсалії, граматичне універсальне категоріальне значення перфектності, граматикоконтекстуальний комплекс, художній текст.
universal categorial of Perfect meaning based on the principle of mutual
translatability
The purpose of this study is to investigate the category of perfect basing on the theory of universal grammar, which may
contribute to the translation practice. Re-coding the message in different languages does not change the underlying universal
grammatical meaning. The minimal functions are redistributed within the contextual complex. In choosing this or that grammatical means in particular languages a language user evaluates their appropriateness following the same universal strategic
guidelines, though final choices depend upon the functional potential of the grammatical means in question in a particular
language. The translation analysis is being done on the ground of contrastive study of formal means expressing grammatical
universal Perfect concept in English and Ukrainian. The research gives an account of types of Present perfect context complexes describing their pragmatic features basing on Ukrainian fiction texts and their English translations. This case study
shows that the contextual complex seems to be a more appropriate unit to serve as a base for contrasting languages.
Keywords: language universals, grammatical universal categorial Perfect meaning, grammatical contextual complex,
fiction text.
универсальное категориальное значения перфектности как объект переводческого анализа
В даной статье представлен переводческий анализ, основанный на контрастивном изучении формального выражения универсального категориального значения перфектности в английском и украинском языках, которое рассматривается в тесной связи с принципом общей переводимости.
Ключевые слова: языковые универсалии, грамматическое универсальное категориальное значение перфектности, грамматико-контекстуальный комплекс, художественный текст.

У сучасній когнітивній лінгвістиці посилено увагу до проблем відображення знань у мові, зокрема представлення знань
не тільки на лексичному, а й на рівні граматики за допомогою граматичних категорій і форм, що здобуло назву граматичної репрезентації. Звернення до граматики з таких позицій відповідає загальній логіці сучасних когнітивних досліджень
у мовознавстві, орієнтованих на вивчення співвідношення мовних форм з їх когнітивними аналогами і з’ясування моделі
організації та обробки концептуального змісту в мові. Виникає необхідність осмислення граматичних категорій і форм на
концептуальному рівні, у контексті основних пізнавальних процесів, зокрема концептуалізації та категоризації. Важливим
об’єктом досліджень постають універсальні концепти, які відображають в узагальненому вигляді мовні знання і набувають об’єктивації в мові за допомогою граматичних категорій і форм. Загальне, схоже, універсальне в граматичній семантиці мов пов’язано із закономірностями заломлення в мові узагальненого людського досвіду. Саме тому у порівняльній
функціональній граматиці і функціональній типології зіставляються функції і засоби їх вираження, а не тільки і не стільки
форми. Функції, а точніше, функціональні типи, більше універсальні, ніж форми [3]. Універсальність функціональних типів пов’язана з тим, що вони співвідносяться з ситуативними типами, типами категоріальних ситуацій універсальної граматики, загальними для усіх мов. Граматико-контекстуальні комплекси, що виражають відповідні сенси є реакціями носіїв
різних мов на однакові ситуативні стимули. Ці реакції, якщо абстрагуватися від дрібних відмінностей, принципово еквівалентні один одному. Мається на увазі, сумарна дія компонентів комплексу, а розподіл значень між компонентами комплексу, що інтерепретують цю ситуацію, може бути різне в різних мовах, може проявлятися явним або прихованим чином.
Ідея прихованих категорій в граматиці, що висловлювалася ще В.Гумбольдтом, в сучасній лінгвістиці з’явилася після робіт
Б. Уорфа. Введення Б.Уорфом поняття прихованих грамматичних категорій було пов’язано, зокрема, з відмовою від вивчення одних тільки морфем.
Смисловий зміст мови складається, таким чином, не лише з явних, відкритих але і з неявних, прихованих категорій, з їх
взаємодії. Контекстуальный комплекс і в цьому випадку видається зручною рамкою розгляду такої взаємодії. Отже, факторна модель граматичної дії вимагає постулювання трьох видів граматики: граматики повної (загальної, універсальної), граматики явної (що виражається в граматикалізованих формальних парадигмах) і граматики прихованої (що знаходить своє вираження через неграматикалізовані засоби, або латентною, такою, що може стати явною граматикою в ході мовної еволюції).
Повна граматика, пов’язана з принципом загальної перекладності, спирається на антиномію універсального грамматичного
поняття або концепту і граматико-контекстуального комплексу (конкретно-мовного втілення граматичних сенсів у формалізованих і контекстуальних засобах) [3]. Подібна модель дозволяє зіставляти мови і говорити про можливість взаємної
граматичної перекладності навіть у разі нульової представленості формальних засобів, у разі перерозподілу універсальних
граматичних сенсів того або іншого універсального граматичного інтегралу між контекстуальними засобами.
Загальне, схоже, універсальне в семантиці мов пов’язано із заломленням в них понятійних категорій, граматика ж мотивована прагматикою. Універсальне граматичне значення (якість/кількість, визначеність /невизначеність, передування/
одночасність і т.д.) є мотивованим прагматично, його можна виявити у будь-якій мові, незалежно від конкретно-мовної
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реалізації в наявних одиницях цієї мови. Взаємний розгляд перекладів мовами з наявністю відповідної форми і за її відсутністю в явній граматиці показує, що в останньому випадку сенси універсального граматичного інтеграла не зникають,
а перерозподіляються між елементами контексту. Фактично, як вже говорилося, перекладається не окрема форма, а відтворюється цілий комплекс – за допомогою наявних в цій мовній системі атракторів: формальних засобів, контекстуальних засобів, лексичного наповнення форми. Ідея про те, що граматичні категорії, в своїй основі, мотивовані прагматикою
мовної взаємодії, комунікативною (дискурсивною) ситуацією, не нова, її висловлювали Е. Курілович, М. А. Шелякин та
ін. [4]. Дійсно, коммунікант, що позиціонує себе в дискурсі через координати я-тут-зараз, має протиставляти себе іншому
учасникові дискурсивної взаимодії. Позиціонування комунікантів спричиняє появу категорій множинності, положення
в просторі, тимчасової співвіднесеної, інформативної новизни, направленості розгляду дії з точки зору виробника або
об’єкту і т.п. Універсальність цих понятійних категорій витікає із структури і логіки комунікації [3].
Так, прототипова ситуація перфектності може бути описана, як такий презентний стан комуніканта (тут-зараз), якого
їм було досягнуто в результаті змін попереднього плану (там-тоді). Комплексна форма, або конструкція, що спостерігається в явній, або в периферійній граматиці конкретної мови сполучає саме два цих плани: англ. have (тут – зараз) + Xed
(там – тоді), укр. у мене (тут – зараз) + Хний (о/а/і) (там – тоді). Два ці плани з’єднуються і у рамках контекстуального
комплексу, що інтерпретує дану ситуацію. Прототипова ситуація перфектності займає проміжне положення між презентністю і претеритальністю, тому в окремих мовах і окремих фрагментах дискурсу можливий вибір форми претериту або
презенсу для інтерпретації цієї ситуації, з контекстуальним заповненням сенсу або без нього. Подвійний характер презентного перфекту, його зв’язок як з минулим, так і з сьогоденням також є з’ясовним з прагматичної точки зору. І. Бехерт,
що ділить граматичні категорії на три ряди, в залежності від тих якостей мовної ситуації, які ці категорії передають, відносить перфект до категорій третього ряду, що означають якості взаємодії між учасниками мовної ситуації, центральне
місце серед яких займає «афективна участь мовця», а також «залучення слухача до сфери мовця» [1].
Аналіз українських текстів та їх англійських перекладів дав змогу виділити в українському тексті і проаналізувати
прагматичні типи контекстуальних комплексів універсального значення перфекту. В даному випадку метою аналізу було
проаналізувати ситуативно-прагматичне мотивування перфекту. Були встановлені наступні основні типи мотивування
використання перфектної форми мовцем в тій або іншій ситуації.
1. Афективна участь мовця пов’язана зі зміною його стану, виникненням певного відношення до того, що повідомляється і т. п. Мається на увазі не лише стан, як безпосередній результат або навіть продовження дії, що була у минулому,
подібно до значення перфекту стану в древніх мовах, тобто, чисто аспектуальное значення, – а як би вторинний, залишковий результат перфектно дії. При цьому мотивування наводиться в українському оригіналі врозбивку, в перекладах
дається тільки фраза з перфектом:
1) – Вона померла! Вуйна померла! – кричать вони . – «She’s died!» they yelled. «Grandaunt’s died!»
2) А Левко не знає, як сказати татові, що на цвинтарі відмовилися надати два місця разом – міський некрополь стрімко
розростається, і всю землю там вже розхапали, а батько ж так хоче бути похованим поруч із мамою, коли настане і його
час… . – And Levko doesn’t know how to tell dad that cemetery administration have refused to allocate two plots of land together; the
city necropolis is expanding, most land has already been seized, and father is eager to be lying next to mother when his time comes.
3) Ой, чому ви ще досі не переклали її в домовину, пищить огрядна кобіта із сусіднього під’їзду, з осудом дивлячись на
трьох розчервонілих чоловіків, що важко сопуть. Ой, а ви запросили священика на похорон, ой, а ви… . – «But why haven’t
you put her into the coffin yet?» squeals one of the neighbors, a plump lady, looking at the three red-faced men who wheeze heavily.
«And have you invited the priest to the funeral? And have you–».
Мотивування даного прагматичного значення в першому прикладі знаходимо в повторі Вона померла! Вуйна померла!
В другому – в емфатичному реченні, а батько ж так хоче бути похованим поруч із мамою. В третьому прикладі спостерігаємо емоційне мовлення, що моркується за допомогою вигука ой і паралельної конструкції.
2. Зацікавленість мовця залежить від зміни стану світу, що оточує його, предметів і людей, включених в межі його
сфер і інтересів:
1) Я тільки шо підписала мущині вінок «від улюбленого синочка», да, і нічо, і не скандалив, як ото ви! . – I’ve just made
a ‘From Beloved Sonny’ for that man over there, and he’s happy, alright.»
2) Головний робить крок уперед, раптом розпливається в широчезній голівудській усмішці і каже: Добрий день! Славко витріщається на нього, мовчки кліпаючи, і кліпає так голосно, що гість нарешті розуміє: демон, відповідальний за
нав’язливий менеджмент, цього разу нашептав йому щось геть недоладне. . – Their chief steps forward, breaks into a huge
Hollywood smile and says: «Good afternoon!» Slavko stares at him blinking silently. He blinks so vigorously that the visitor finally
realizes that the demon of aggressive marketing has prompted him something way too wrong this time.
3)В нашому місті відродили нарешті стару добру «Ниву», і сьогодні вона гратиме свій перший матч після відродження! . – The good old Nyva of our town has been revived and it’s playing its first post-revival game today!
4) – Що трапилося? – здивувався я. – Ти порушив закон і мусиш стати перед судом нашого володаря, – відповів один з
них. – «What’s going on?» I asked in surprise. «You have broken the law and must appear before our Ruler’s court for judgment,»
replied one of them.
В кожному з наведених вище прикладів знаходимо опис зміну стану теперишнього світу в тому ж реченні або в найближчому контексті.
3. Перфект мотивується підведенням підсумків за якийсь період часу до моменту висловлювання
– За цей день, ти тричі порушив наш закон. . – «In the course of this day you have thrice broken our laws».
Граматико-контекстуальний комплекс в даному випадку дуже часто включає вираз кількісної оцінки.
4. Речовий, наочний результат – мовець привертає увагу адресата вказівними словами або спонуканням:
Я звично кажу «ми», бо так нікуди і не пішла від Славка з Левком.. – I say ‘we’, because I haven’t got away from Slavko
and Levko.
5. Минула дія і момент мови пов’язані відношенням мети, вираженої в підрядному реченні, або в інфінітивному звороті:
Побачитись приїхали Come (= has he come) to stay?
Як бачимо, межі типів мотивування вживання перфектної форми не є жорсткими. Усі вищеперелічені типи підпадають
під загальне визначення перфектної ситуації як дії у минулому, що має актуальні наслідки в теперішньому часі. Вживання
перфектної форми для позначення цієї дії мотивується саме афективною участю того, хто говорить, значимою для нього
зміною стану речей. Перфект є суб’єктивним дієслівним часом. Як вже говорилося, недооцінка суб’єктивного мотивування вживання перфекту є однією з причин зайвої перфектизації тексту перекладу.
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Таким чином, дослідження доводить, що граматико-контекстуальні комплекси, що виражають відповідні універсальні
сенси є реакціями носіїв різних мов на однакові ситуативні стимули. Ці реакції принципово еквівалентні один одному.
Універсальне граматичне значення перфектності є мотивованим прагматично, його можна виявити у будь-якій мові, незалежно від конкретно-мовної реалізації в наявних одиницях цієї мови. Це значення може бути виражене в граматиці, якщо
є відповідна форма (як у випадку англійської мови). Якщо ж форми немає (як у випадку української мови), то воно передається через близькі за змістом лексичні засоби, через контекст. Порівняльне дослідження підтвердило не лише кореляції,
але і внутрішню асиметричність засобів вираження значення перфектності в двох порівнюваних мовах, що яскраво проявляється в процесі перекладу художнього тексту. Тому можна стверджувати, що граматико-контекстуальний комплекс є
найбільш адекватною одиницею для контрастивного граматичного аналізу.
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Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури
У статті наведено загальний огляд можливих стилістичних прийомів перекладу художньої літератури та перекладацьких трансформацій. Пропонується на розгляд новий термін «трансфема», який покликаний поєднати ці два
аспекти і синтезувати нове поняття. Поняття трансфеми в свою чергу дозволить позначити комплексний мовностилістичний прийом, який можна використовувати в перекладознавстві.
Ключові слова: переклад; трансформація; трансфема.
The use of transformations for the fiction literature translation
The article gives an overview of the possible stylistic techniques and linguistic transformations for translation of the fiction. Тhe new term transfema is proposed, which aims to combine these two aspects and synthesize a new concept. The concept
transfema in its own turn will designate new complex linguistic and stylistic device, which can be used in translation studies.
The article presents a common set of transfemes offered for consideration, based on the synthesis and systematization of such
concepts as «translation transformation» and «lexeme». There are following transfemes: stylistic differentiation, full stylistic
equivalent, reorganizational updated substitution, transpositional inversion, stylistic addition, stylistic omission, stylisyic
logical development. Theoretical material is illustrated with practical examples from the literature. In this case, it’s poetic
works of Ukrainian authors in the original and translation into English.
Keywords: translation; transformation; transfema.
Применение трансформаций при переводе художественной литературы
В данной статье приведён общий обзор возможных стилистических приёмов перевода художественной литературы и переводческих трансформаций. Предлагается на рассмотрение новый термин «трансфема», который призван совместить эти два аспекта и синтезировать новое понятие. Понятие трансфемы в свою очередь позволит
обозначить комплексный лингвостилистический приём, который можно использовать в переводоведении.
Ключевые слова: перевод; трансформация; трансфема.

Художній переклад (прози, поезії) – особливий вид перекладу. Велика кількість думок існує з приводу того, як потрібно перекладати твори художньої літератури. Неможливо уникнути втрат у процесі створення перекладу з високим
ступенем еквівалентності. Але, безумовно, як вихід із ситуації, існує ряд перекладацьких прийомів, які спрямовані на те,
щоб досягти адекватності перекладу на рівні цілого тексту. Подібні перекладацькі перетворення називають трансформаціями – лексичні, граматичні, лексико-граматичні (Л. С. Бархударов [1]; А. Д. Швейцер [9]; В. Н. Комісаров [4]; С. Є.
Максімов [7]).
Вчені виділяють також окремо стилістичні прийоми у створенні образності поетичного тексту, які застосовуються під
час перекладу для доцільної побудови перекладацького поетичного твору (прийом інтердепенденції, прийом детермінації,
прийом актуалізації, прийом стилізації, прийом комутації [3]; стилістичний відповідник, стилістична субституція, стилістична заміна, стилістичне підсилення, стилістична індивідуалізація, стилістичне послаблення, стилістичне нівелювання [8]).
Проаналізувавши запропоновані вченими-лінгвістами класифікації трансформацій та стилістичних прийомів і змін,
які у комплексі можна вважати способами вдалого поетичного перекладу, робимо спробу запропонувати свої варіанти,
типи таких способів на основі поєднання вищезазначених лінгвістичних формацій та засобів.
Беремо на себе сміливість запропонувати свій термін – трансфема. Від слів transformation – перетворення, та lexeme
– лексема, слово. Вибір останнього терміну для формування, поняття трансфема обумовлено наступними чинниками. Без
слова неможлива комунікаційна діяльність [2]. Саме на лексичному рівні розташовуються основні можливості автора
наповнити текст мовним матеріалом, що одночасно поєднує в собі функції передачі різноаспектної та різносторонньої
основної та додаткової інформації та авторської суб’єктної модальності. Зберігаючи свої загальномовні властивості у
межах конкретного вислову (тексту), слово збільшує склад своїх значень (смислів) та своїх функцій. Завдяки такому аспекту створюється одна із виключних особливостей, притаманних кожному дійсно художньому тексту: здатність нести
додаткову інформацію без збільшення повідомлення, тільки за рахунок смислового та емоційного навантаження одиниць,
що його складають. Усе це має місце за рахунок семантичних відносин із дистантно розташованими одиницями [6], [5].
Oтже, у нашому дослідженні трансфема означатиме комплексний лінгво-стилістичний прийом на основі перекладацької трансформації, що залучає в себе кількісно-якісне мовне перетворення (зміну) з метою досягнення перекладацької екві© Л. Б. Кротенко, 2016

Серія «Філологічна». Випуск 61

313

валентності (у нашому випадку – у поетичних творах). За допомогою даного явища перекладач здатен зберегти авторський
зміст у максимально можливій формі (і якщо це поезія, то за умови відповідної інтонаційно-ритмічної побудови вірша, заданої автором, а також донести естетизм вірша, його духовне наповнення), що складає скарбницю культурного надбання нації.
На основі вищезазначеного дозволимо собі виділити наступні трансфеми:
1) Стилістична диференціація, що включає в себе доцільний відбір мовних, стилістично-маркованих одиниць відповідного плану для надання потрібної конотації висловлюванню. Перекладач використовує зумовлені стилістично-марковані мовні одиниці для досягнення стилістичної інтердепенденції, детермінації, констеляції, тобто відбір та створення
стилістико-збагаченого фону. Сюди ж відносимо і стилізацію, тобто насичення, а, отже, й відбір тих мовних варіацій, що
створюють бажану атмосферу у творі.
2) Повний стилістичний відповідник – полягає в збереженні змістово-стилістичних, семантико-когнітивних, функціональних та суб’єктивних рис оригінальної мовної конструкції при перекладі. Вимагає від перекладача високого рівня
концентрації, багатого мовного запасу.
3) Реорганізаційна актуалізована субституція – полягає у ситуативній комплексній заміні лексеми чи повної лексичної конструкції, порушенні звичних семантико-синтаксичних зв’язків із метою досягнення стилістичної відповідності з
оригіналом (застосовується при перекладі ідіом, фразеологізмів та національно-маркованої лексики з метою актуалізації
інформації в прийнятній для реципієнта формі). Може відбуватися поєднанні із компенсаторним перекладом.
4) Транспозиційна інверсія – полягає у ситуативному переміщенні окремих мовних елементів задля правильної організації вірша, збереження стилістики оригіналу при перекладі.
5) Стилістичне додавання – полягає у підсиленні виразності перекладеного тексту за допомогою ситуативного додавання доцільної інформації.
6) Стилістичне опущення – полягає у зменшенні інформативного нарощування за допомогою приглушення, нейтралізації, стирання, нівелювання семантико-когнітивного значення мовних конструкцій.
7) Стилістичне моделювання – полягає у доцільній заміні, переробці будови оригіналу із збереженням прийнятного
ступеня стилістичних зрушень, але з метою передачі ситуації живого мовлення.
Практичне дослідження трансфем розпочнемо відповідно до запропонованої добірки. Джерельною базою нашого
дослідження слугуватимуть вірші Сергія та Тетяни Дзюби в перекладі Люби Гавур [10] та Ліни Костенко [11] в перекладі
блогерів із сайтів http://lang-8.com та http://lyricstranslate.com [12, 13].
1) Стилістична диференціація:
(…) У солодкій земній знемозі
Раптом серце Твоє зустріну [10];
(…) in a sweet earthy swoon
suddenly it is your heart I`ll meet [10].
Виділимо семантичне та когнітивне значення підкреслених слів відповідно до змісту вірша: знемога – с. безсилля,
слабість від чого-небудь виснажливого (від утоми, мук, важкої праці і т. ін.); к. неможливість опиратися коханню; swoon
– с. втрата свідомості; к. потяг до об’єкту кохання.
Отже, автор, спираючись на усі можливі варіанти та значення слова, обирає найнеобхідніший з усіх можливих, зважаючи на його детермінованість, стилістику, рівень інтердепенденції та ін.
2) Повний стилістичний відповідник:
(…) своєю лагідною невловимістю [10];
(…) though with their gentle elusiveness [10].
Семантико-когнітивне значення виділених слів: elusiveness – стан, при якому не можна щось визначити; невловимість
– стан, за якого не можна піймати, застати де-небудь. Відповідно до змісту вірша, виділені слова повністю зберігають як
семантичне, та і когнітивне значення. Автор перекладу забезпечив читача абсолютним еквівалентом лексики.
3) Реоргаційна актуалізована субституція:
Моя любове! Я перед тобою
Не допусти, щоб світ
зійшовся клином [11];
My love! I’m in front of you
Do not be the only pebble
On the beach forme
[розмістила olya, 14.04.2013 (19:35), 13].
Автор перекладу, стикнувшись із необхідністю передачі ідіоматичного виразу англійською мовою, застосував іншомовну ідіоматичну реалію, що має змогу повністю відобразити когнітивний зміст, але не зберегти семантичний.
4) Транспозиційна інверсія:
Під попелом смутку похований шлях [11];
The path was buried under ash [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04), 12].
Автор перекладу перемістив ядрову лексему експресивної конструкції з кінця на початок задля збереження стилістично-інтонаційної організації вірша.
5) Стилістичне додавання:
Життя, розуміння, дорогу, себе [11]
Start over the life, yourself, all you can [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
В оригіналі поетеса Ліна Костенко використовує займенник «себе» на позначення об’єкту пошуку людини після кардинальних емоційних зрушень. Перекладач замість однієї лексеми використовує цілу експресивну конструкцію, додаючи
семантико-когнітивний зміст слова «зможеш» (can).
6) Стилістичне опущення:
І раптом, як вибух – обвал і пожежа [11];
But suddenly, like fire – strongest power [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
Автор перекладу опускає слово «обвал» задля зменшення інформативного нарощування за допомогою певної лексеми.
7) Стилістичне моделювання:
Розтрощений камінь – уже не граніт [11];
The greatest bulb, – already not a star [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
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Автор перекладу повністю змінює систему образів даної експресивної конструкції. Образ каменю, що у розтрощеному
вигляді не має твердості граніту, перекладач замінює на образ електричної лампи, що, незважаючи на розмір, не може
бути зіркою. Перебудова оригіналу все ж зберігає логіку, спираючись на еквівалентність протиставлення. Семантичне та
когнітивне значення лексеми «граніт» порівнюється за ступенем експресивності із семантико-когнітивним значенням лексеми «зірка». Збережена стилістична виразність. Так само і в ситуації із підкресленим значенням меншовартості образів
(розтрощений камінь не надійний, а електрична лампа не сяятиме як зірка).
Сподіваємось, що, подані до уваги наукового загалу, висновки стануть в нагоді під час аналізу, синтезу різноманітних
способів перекладу такого цікавого, неординарного, актуального явища – художнього твору.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕТНОСИМВОЛІВ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ
ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
Наукову розвідку присвячено труднощам відтворення етносимволів у поетичному мовленні Василя Симоненка
англійською мовою. Особливу увагу приділено трактуванню поняття етносимвол.Словотворчі і морфологічні особливості оригінальних досліджуваних одиниць (етносимволів) порівнюються із перекладами з метою виявлення ступеню повноти та еквівалентності відтворення яскравих образних символів з національним компонентом.
Ключові слова: етносимвол, символічне навантаження, етнокультурне розмаїття, індивідуальне трактування,
шістдесятники.
the difficulties of ethnic symbols translation in the poetic texts of Vasyl Symonenko
The study is dedicated to the difficulties of ethnic symbols translation in the poetic texts of Vasyl Symonenko. In particular
the problem of the contents of the term ethnic symbol is traced out in the paper.The proffered examples illustrate the application of diverse translation strategies, of which the end-product has been evaluated in terms of its functional adequacy. The
practical results of this paper aim at finding a better solution for interlingual transference of specific original units (ethnic
symbols) that are culturally marked taking into consideration the uniqueness and originality of the source texts.
Key words: ethnic symbol, symbolic importance, ethnic diversity, individual interpretation, the Sixtiers.

переводческая интерпретация етносимволов поэтической речи Васыля Симоненко

Научное исследование посвящено трудностям перевода этносимволов в поезиях Васыля Симоненка на английский язык. Особенное внимание уделено трактовке понятия этносимвол. Словообразовательные и морфологические
особенности единиц оригинала (этносимволов) сравниваются с вариантами их перевода с целью обнаружения уровня полноты и эквивалентности перевода ярких образных символов с национальным компонентом.
Ключевые слова:этносимвол, символическая нагрузка, этнокультурное разнообразие, индивидуальная трактовка, шестидесятники.

Як стверджує Володимир Брюґґен,переклад може слугувати відмінним засобом перевірки твору на живучість – літературну, психологічну, емоційну, історичну…Він знаходить новий ракурс, у якому оживає оригінал, він «вживлює» його
в сьогодення, навіть (і саме) на іншому часовому, соціальному, національному ґрунті [12, c. 12]. Поезія шістдесятників
зокрема яскравого її представника Василя Симоненка цю перевірку пройшла успішно. Динаміка творчих і наукових пошуків вітчизняних і зарубіжних перекладознавців (М. Гнатюк, Д. Ткаченко, В.Пахаренко, О. Деркачева), істориків (З.-Є.
Когут, Кенет К. Фармер, І. Качановскі), літературознавців (Л. Тарнашинська, В. Коваленко, О. Бондаренко, Г. Юзьків, І.
Шанковський), перекладачів (Андрій М. Фр.-Чировський, Ґ. Еванс, М. МакГрат, М. Скрипник, М. Богачевська-Хомяк,
Данило С. Струк, Т. Кравчук, І. Славко та ін.) присвячених творчості Василя Симоненка засвідчує важливість появи перекладознавчих досліджень культурологічного характеру.
Актуальність наукової розвідки полягає у спробі з’ясувати та окреслити шляхи перекладацької інтерпретації етносимволіки поетичного мовлення В. Симоненка, з огляду на загальну експансію сучасних філологічних студій у різні наукові напрямки – культурологію, лінгвокультурологію, етнолінгвістику, історію, етнологію. Мета статті полягає у з’ясуванні та окресленні
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шляхів перекладацької інтерпретації етносимволіки поетичного мовлення В. Симоненка. Об’єктом дослідження є етносимволіка образно містких елементів у поезіях Симоненка; предметом – шляхи їх відтворення в англійськомовних перекладах.
На сучасному етапі розвитку лінгвокультурознавчих теорій перекладу текст зокрема поетичний аналізується як джерело культурологічної інформації, а його переклад − як форма міжкультурної комунікації. Проблема об’єктивного потрактування національних символів поетичних текстів все частіше вирішується у рамках тріади мови, авторської особистості та
культури. Культура і мова є взаємозалежними і взаємопроникненими. Пітер Ньюмарк зауважує, що з перекладацької точки
зору, культура закладена у мову, вона є її єдиною складовою, яка власне і ускладнює процес передачі змісту(переклад наш
– А. М.) [7, с. 209]. На відміну від П. Ньюмарка, італійський лінгвіст Бенвенуто Террачіні, трактує мову з точки зору власної
лінгвістичної «теорії конфлікту мови і культури», згідно якої: «мова – головне джерело творення символів, притаманних
конкретному етносу. У ході історії людства з’являються символи з позамовними джерелами творення, зокрема: стародавні
міфи, моделі культури, продукти людської уяви, цілий комплекс складних психологічних переживань, думок, страхів і
вірувань. Усі ці форми є символічними, і знаходять своє відображення у мові» (переклад наш – А. М.) [9, c.118]. Попри
різнобічні форми творення, усі значущі для нації символи закріплюються у культурі та свідомості її носів і під впливом
національного культурного контексту, узагальнюючи та уніфіковуючи ознаки об’єкта, який має важливе етнокультурне
значення, демонструють етноментальну своєрідність лінгвосоціуму. Ролло Р. Мей пише, що «мова – це сховище символів,
в яких виражається як власний досвід, так і досвід багатьох поколінь» [19,с. 35]. На природність символічності мови вказував і О.О. Потебня: «Мова в усьому без виключення символічна» [18, c. 113]. Кожній етнокультурній спільноті притаманне
традиційне тлумачення символів та етносимволів, яке може набувати модифікацій під впливом різноманітних соціокультурних факторів, на кшталт: гендерні та вікові особливості сприйняття інформації, своєрідність менталітету, неправильні
культурно-стереотипні асоціації носіїв етносу, нівелювання первинного значення етносимволу, тощо.
Етносимвол – це вмотивований, багатозначний, конвенційний мовний знак, семантика якого формується на основі національних асоціативних взаємозв’язків, загальноприйнятих у певному лінгвосоціумі домовленостей; він відбиває
культурно значимі поняття [20, c.4]. Слід підкреслити, що багатозначність етносимволу часом може бути спричинена хибною перцепцією мовця / читача, маємо на увазі: неправильне індивідуальне трактування, цілеспрямовано «викривлене»
індивідуальне трактування, неправильне колективне трактування, цілеспрямовано «викривлене» колективне трактування.
Символічне навантаження етносимволу з огляду на індивідуальну оцінку може нівелюватися. Серед інших причин неправильної інтерпретації етносимволу можемо назвати проблему етнокультурного розмаїття, яка «виникає не лише на рівні
взаємозалежності і взаємопроникнення культур, а й на локальному рівні: в окремих суспільствах по відношенню до груп,
що впливають на розвиток суспільства: різноманітні касти, класи, професійні чи релігійні спільноти, які мають певні особливості, і переконані у своїй важливості» (переклад наш – А. М.) [4, c. 9].
В українському суспільстві групою, яка мала неабиякий вплив на тогочасне суспільство були шістдесятники – плеяда
поетів, які володіли /передавали / зберігали культурний досвід. По суті шістдесятники були унікальною літературною групою, яка входила у ширшу групу митців, які поділяли єдину культурну місію. У 60-80-х роках минулого століття відчувався масований послідовний наступ на українську культуру, загалом на – українство [11, c.78-79], унаслідок чого з’являється
нестримний опір серед інтелектуальної молоді, своєрідний «спонтанний вияв духовного дозрівання, нового мислення,
нової системи цінностей, нового осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної системи» [15, c. 106]. Кенет К.
Фармер вважає Василя Симоненкa найважливішою постаттю на тогочасній літературній сцені, перераховуючи наступні
причини: 1) він був першим, хто демонстративно об’єднав людські та естетичні потреби покоління Молодих Письменників з їхніми національними прагненнями; 2) події, що відбулися одразу після його смерті призвели до хвилі арештів в
1965-1966 роках, яка змусила шістдесятників почати формування опозиції; 3) він став символічним містком єднання для
опозиції (переклад наш – А. М.) [2, c.100]. Професор Г. С. Ликий зараховував його до кола письменників, серед яких були
Вінграновський і Драч, «які мали високу національну свідомість. Їх стурбованість Україною перепліталася з мотивами
соціальної справедливості і зображенням природи» (переклад наш – А. М.) [5, c. 863-864]. На думку Тараса Гунчака пояснити «появу цілої плеяди поетів – так званих «шістдесятників» може поезія Василя Симоненка, зокрема вірш «Гранітні
обеліски» з його збірки «Береги чекань» (переклад наш – А. М.) [3,c.42]. Поезії з вищезгаданої збірки «Береги чекань»
сповнені «підкреслено національної ліричності»[16, c.1019], тому і становлять неабиякий інтерес для перекладознавчого
аналізу з точки зору потрактування етносимволів й подальшої їх трансформації у мову й культуру перекладу. Отже, пропонуємо до розгляду приклади, які яскраво ілюструють важливість істинного потрактування фрагментів еносимволічної
картини світу, які Василь Симоненко природно вплітає у полотно поетичного тексту. Розглянемо перший приклад:
Пише рідна, що навколо хати
Наш садок вишневий забілів.
Haчe вчора бігав я до школи
І садив ті вишеньки малі [22, c. 70].
She says the orchard’s looking better,
The cherry trees are blossoming in white.
Just yesterday I used to run to school, it seems.
I used to plant those cherry trees [22, c. 71].
У першому прикладі цікавим з точки зору перекладацької інтерпретації є художньо-образний конструкт «садок вишневий». За рахунок посиленого емоційного змісту етносимволу Василь Симоненко апелює до свідомості українського читача,
підкреслюючи тендітну красу рідної домівки. Щемний біль проймає душу читача, адже «садок вишневий коло хати» – викликає спогади про той рідний край і власну оселю, образи яких закарбовуються в пам’яті ще у дитинстві. Традиційним
вважається уявлення українців про вишню як про як про священне, небесне дерево. Підтвердження цьому знаходимо у
словнику символів: «вишня – це «божественне дерево», присвячене Сварогу» [10, c.118]. Вишня – є типовим деревом усіх
українських садків, а її цвіт у піснях часто ототожнюється з красою дівчини. На думку Жайворонка В.В. вишневий сад
символізує батьківський дім, господу, родину [13, c. 89]. Панасенко К. О. пише, що садок виконував захисну функцію –
своєрідного оберегу від злої сили, а якщо біля хати не було фруктового саду, говорили, що там гуляє чорт [17, c. 104].
В американській культурній традиції сад розглядається зовсім інакше, а саме: сад – це місце, де квіти зокрема цибулинні, дерева, кущі та ліани зберігаються у свого роду сховищі минулого і теперішнього, де люди зберігають рослини.
В «Діксіленді» (південь США) геометричної форми, доглянутий найнятими працівниками сад – був предметом розкоші
тогочасної знаті, у той час як бідняки могли дозволити собі невеличкий садок. Сад виступав у ролі показника соціального
статусу американців (переклад наш – А. М.) [8, c. 67–69]. М. Міллерописує сад з точки зору європейської традиції: «сад
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оволодіває минулим, історією. Часто це дуже особистісне минуле для його відвідувачів»(переклад наш – А. М.) [6, c. 166].
Перекладач Андрій Марія Фрейшин-Чировський послуговується прийомом описового перекладу з метою передачі
емоційного стану автора, натомість специфічно-образне наповнення етносимволу не передає. Англомовний читач не усвідомлює наскільки важливим для В. Симоненка є символи вишеньок, вишневого садку, які нерозривно пов’язані з його
національно-культурним сприйняттям. Перед перекладачем стоїть непросте завдання: передати підтекстову інформацію
етносимволу крізь призму авторського світобачення поета. Важливо пам’ятати, що етносимвол виступає у ролі посередника між внутрішнім світом людини та зовнішнім оточенням. Через нього відбувається репрезентація не лише культурного національного досвіду, а й власних переживань автора [14, c. 81].
Доволі цікавим етносимволом, який набуває у Симоненка індивідуально-особистісного змісту, а відповідно може порізному тлумачитися перекладачем – є бджола / джміль. Традиційно закріплене у свідомості українців значення цього етносимволуможенакладатися на індивідуальне начало автора («білі і колючі бджоли»), набуваючи нової смислової
перспективи. У вірші «З вікна»бджола збільшує метафоричну виразність і впливову силу образу загалом, увиразнюючи
почуття, які почуває автор при згадці зими у рідному краї. Меланхолійний і страдницький тон з’являється у поезії через
бажання поета надати первинному значенню етносимвола додаткової конотації, а саме: суму за рідним краєм і домівкою,
у якій зупинився час; замість яскравих провісниць весни письменник бачить на вулиці колючих і білих бджіл, сніжинок.
В цілому перекладачу вдалося відтворити художню образність оригіналу; стилістичну забарвленість і смислове наповнення вдалося досягти через концентрацію перекладача на образі, не зважаючи на введення такого необов’язкового
елементу речення як прикметник fat, що значно звужує смисловий об’єм поезії: Лапаті, білі і колючі бджоли / Неквапно
кружеляють понад ним...[21, c. 74].У межах емоційної інтерпретації перекладач посилює образ неквапливості і зимового
спокою за рахунок експресивно рівноцінних уточнень sluggishly circle and swell :The white and the stinging fat bees take to
flight, /Around it they sluggishly circle and swell... [21, c. 75].
У вірші В. Симоненка «Вихвалять, і славити, й кричати...» актуалізується місце раю, в який потрапляють митці після
смерті. Називаючи рай – «небом вічності», автор ототожнює бджіл зі смертними, які подовжують геніям життя. Бджола у
даному контекстуальному оточенні набуває особливого індивідуально-особистісного змісту: Мудрости своєї по краплині
/ Смертні вам, як бджоли, віддали. У перекладі, здійсненим А. М. Фрейшин-Чировським символіку лексеми бджоли відтворено словниковим відповідником bees: Their wisdom slowly, drop by drop / The mortals gleaned for you like bees. Смислова й естетична інформація специфічним чином інтегрується в образно-художній структурі поетичного тексту, одиницею
якого виступає етносимвол, який потребує адекватної інтерпретації. Загальновідомо, що у свідомості українців бджола
асоціюється зі старанністюі працьовитістю, а також є «символом душевної чистоти – побожності й святості» [13, c. 30].
Зв’язок бджоли з Богом, усвідомлення її медіатором між небом і землею пояснюється її просвітництвом весни, звідси
походять такі її назви як «Божа пташка», «Божа мушка». Ототожнення бджоли зі смертним може видатися незрозумілим
для англомовного читача, більш того, різне культурне наповнення символу ймовірно призведе до хибного тлумачення
етносимволу. Розглянемо ще один приклад:
А тепер гудуть над ними бджоли
І поважні пустуни-джмелі [21, c. 70].
And now with bees the berries teem,
They’re swarmed with horde of wasps and bees [21, c. 71].
У даному прикладі перекладач послуговується прийомом заміщення образу вихідної мови стандартним образом цільової мови 2 рази: вишні, у садку біля рідної хати, над якими гудуть бджоли перекладач невдало замінив на the berries.
Нівелюючи символічне навантаження лексичної одиниці оригіналу, перекладач обирає нейтральний контекстуальний відповідник, який послаблює образно-асоціативні зв’язки. З наукової точки зору, вишня – це фруктовий плід, помилково
називати її ягодою, більш того, у науковій розвідці «Berries as symbols and in Folklore» [1] дослідник Корнелльського
університету не зараховує вишню до ягід.
Перекладач заміщує оригінальний етносимвол джміль невдало підібраними відповідниками wasps and bees, що призводить до культурної асиметрії та різкої культурного наповнення символічного образу загалом.В українській культурі
джміль прийнято вважати корисною комахою, яка має репутацію трудівника-запильника, що має приємний запах. Знаходимо підтвердження цьому у відомій байці Григорія Сковороди »Бджола і Шершень». Г. Сковорода вважає, що бджола ж,
як і джміль символізує мудру людину, яка трудиться в »спорідненому ділі», тобто за своїм покликанням. Загальновідомо,
що усі перекладачі практикують розгортання конструкцій шляхом додавання уточнюючих елементів, використання описового перекладу, навмисного додавання смислово надлишкових елементів задля употужнення емоційно-експресивного
заряду. У даному випадку перекладач вводить уточнюючі елементи: they’re swarmed, horde sof, які неприродньо розширюють синтаксичну структуру першотвору, порушуючи його еквілінеарність.
У наступному прикладі цікавим для перекладацької інтерпретації є символічно-образний конструкт козацька кров:
Народ мій є! В йогогарячих жилах
Козацька кровпульсує і гуде! [21, c. 30].
My nation is, its vibrance is Titanic,
My nation’s veins still throb with Kozak blood! [21, c. 31].
Експресивно-емоційний заряд символічно-образного конструкту козацька кров перекладач вирішує підсилити за рахунок обігравання прикметника, написаного умисно з великої літери Titanic, створюючи цікавий зображально-виражальний ефект, у якому вгадується примарна асоціація з Титанами – надзвичайно сильними, але переможеними древньогрецькими богами, які деякий час перебували в Тартарі. Не зважаючи на «асоціативний шлейф», який виникає в уяві читача
після згадки Titanic, лапідарність першотвору збережена перекладачем. Для перекладу етносимволу Козацька кров А.
М.Фрейшин-Чировський послуговується прийомом дослівного перекладу – Kozak blood, що значно ускладнює розуміння
вірша англомовними читачами, незнайомими з історією України.У такому випадку перекладачу слід вдатися до прийому
перекладацького коментування і зробити виноску з роз’ясненням.
Наведені нами приклади свідчать про важливість правильного перекладацького тлумачення етносимволів, натомість хибне
потрактування призводить до унеможливлення їх подальшої трансформації у мову й культуру перекладу. У межах індивідуально-авторської інтерпретації кожен перекладач української поезії шістдесятників розширює символічні горизонти поетичного
мовлення, яке вражає іншомовного читача своєю самобутністю та етнічно-символічним навантаженням образів. Поезія Василя
Симоненка яскраво демонструє напівсвідоме прагнення поетів-шістдесятників збагатити поетичний матеріал фольклорними
мотивами, щосвідчить про нерозривність народнопоетичних коренів поколінь. Виходячи з цього, можемо зробити висновок,
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що однією з найбільших перекладацьких хиб, які допустив перекладач є використання прийому заміщення образу вихідної
мови стандартним образом цільової мови, у результаті чого перекладач неумисно наголошує на межах віддалених культур.
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АНГЛОАМЕРИКАНІЗМИ В ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ ТА ЇХ ПРАГМАТИКА ПЕРЕЛАДУ
Стаття присвячена дослідженню англо-американських запозичень-термінів сучасної німецької мови, а також
дослідженню особливостей їх функціонування в мові та проблем, які вони створюють при перекладі. Звертається
увага на сучасні підходи до дослідження прагматичного потенціалу як самого політичного тексту так і використання запозичень англо-американського походження
Ключові слова: політичний дискурс, політичний текст, прагматичний потенціал тексту, лексика, динамізм.
Anglo-american loan words in political researches and the problems of their
translation
This article deals with the Anglo-american loan words, the terms in the modern german language and scientific researches
of their functioning and the problems by their translate. Terminus is the lexical unit, it plays special functions. For analysis of
termini are used semiotical/ terminological methods. All components of structure must be studied.
The study of terms, the formation of which is attributed as extralinguistics factors and structural-linguistic norms assumes
the duties of the structural-semantic analysis of these unit.
To research the content structure of the term important all the elements of this scheme. You should start with a consideration
of the meaning of the term, that is, the value of the lexical units serving in the term, if it has such a function. It can be argued
that in this case the lexical unit has the nomìnativne value, it directly calls a special concept, which corresponds to the term.
Complex terms form the main arsenal of the nominative means terminology elektrovimìrûval′noï technique. The model of
complex terms shall be constructive function plays the ratio between turns.
Key-words: political debate, political text, pragmatic potential of the text, vocabulary, dynamism, Anglo-american loan
words, loan words, translation loan words, semi-translation loan words, linguistic contacts.
англоамериканизмы в политических текстах и их прагматика перевода
Данная статья посвящена исследованию англо-американских заимствований- терминов современного немецкого
языка в политических текстах, а также исследованию особенностей их функционирования в языке та проблемы,
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которые они создают при переводе. Обращается внимание на современные подходы к исследованию прагматического потенциала как самого политического текста так и использования заимствованных слов англо-американского
происхождения.
Ключевые слова: политический дискурс, политический текст, прагматический потенциал текста, лексика, динамизм.

Актуальність даної тематики полягає в тому, що англо-американський вплив на сучасну німецьку мову і зростаюча
кількість запозичень на даний момент є однією з найважливіших і недостатньо вивчених лінгвістичних проблем. Метою
дослідження є встановлення наслідків взаємодії англо-американізмів та термінів фахової політичної лексики в сучасній
німецькій мові та закономірності перекладу запозиченої англо-американської термінології. Об’єктом дослідження є галузева політична лексика сучасної німецької мови, яка зазнавши значного впливу з боку англійської мови, становить
великий інтерес для перекладознавства. Предметом дослідження є виокремлення та аналіз багатогранних особливостей
перекладу англо-американських запозичених термінів, а також визначення особливостей їх функціонування в мові. Матеріалом дослідження є політична лексика, яка була зафіксована в ЗМІ, а саме: промови, виступи та різнотипні звернення
до населення відомих політиків Німеччини. Методи дослідження визначені цілями та завданнями: для збору фактів був
використаний метод суцільної вибірки з німецьких засобів інформації; описовий та зіставний методи – для відображення
опрацьованого матеріалу.
Таким чином окреслена мета дослідження передбачає вирішення конкретних завдань:
1. уточнити зміст поняття політичний текст, а також визначити поняття, необхідні при характеристиці його використання у соціальній комунікації; 2. визначити особливості впливу англійської мови на фахову політичну лексику німецької
мови; 3. показати функціонування англо-американізмів у лексико – семантичній системі німецької мови та визначити їх
роль в предметній галузі «політика»; 4. виокремити та охарактеризувати типи англо-американізмів, які функціонують в
політичній лексиці; 5. виявити та проаналізувати різноманітні шляхи перекладу англоамериканських термінів.
Сучасні дослідники визнають, що політична термінологія – це широкий шар лексики, який інтенсивно розвивається
та активно взаємодіє з іншими шарами лексики, насамперед – суспільно-політичної, економічної, загальновживаної, а
також запозиченої. Досліджуючи політичну лексику, лінгвісти зазвичай дотримуються єдиної думки, що в середині цього
лексичного пласта чітко виділяється ядро – слово «вузько політичного» напряму типу «держава». Хоча це неоднозначне
запитання, так дослідник Р. М. Королева говорить про те, що ядро політичної лексики становить суспільно – політична
термінологія і книжкова лексика, а належність слова або словосполучення, на думку Л.А.Мурадової, до ядра політичної
лексики може бути визначена таким чином: якщо в структуру значення лексичної одиниці входить компонент «політичний», «соціальний», то її можна розглядати як складову частину ядра політичної лексики.
Але в той же час політика – це сфера діяльності, яка пов’язана з відносинами між класами, націями, соціальними групами і ядром її є проблема засвоювання, утримання і використання державної влади, участь у справах держави. Результати досліджень засвідчують також істотні зміни в лінгвістичній моделі світу у зв’язку з тим, що в наше сьогодення переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика. Аналіз функціонування суб’єкта в політичній комунікації
потребує чіткого окреслення термінів «політична мова» та «політичний дискурс», по-перше, як предметів дослідження
політичної лінгвістики, по-друге, як безпосереднього середовища реалізації засобів вираження промовця в політичному
виступі. В середині 70х років 20 ст. в західній політології активно використовується термін «мова політики», що його було
введено Г . Клаусом, а пізніше підтримано, зокрема Т. Ельвайном у монографії «Sprache der Politik – Politik der Sprache» .
Найпоширенішими визначеннями публічної комунікації з політичних питань на початку 80х років 20 ст. стають «політична мова» та «мова в політиці». Конкуренція обох визначень повязується з роботою двох лінгвістичних обєднань на
території Німеччини, які займалися аналізом політичної мови: Arbeitskreis Politische Sprache, що входить до Німецького
союзу політологів, та Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e. V. на чолі з Вальтером Дікманом. Серед проаналізованого
матеріалу знайдені наступні повні англо-американські запозичення:
der Crash – криза, крах; der Tip – вказівка, порада;
der Flop – 1) флоп, економічний крах, 2) – провал;
das Recycling – замкнений цикл з повторним використанням відходів; –
der Sponsor – спонсор, меценат; der Finanzcrash – фінансовий крах;
das Floating – вільно «плаваючий» курс;
das Deficit – spending – дефіцитне фінансування;
das Dumping – демпінг, продаж експортних товарів за штучно заниженими цінами;
das No-name – Product- продукт без торгової марки;
das Holding – холдингова компанія, холдінг;
der Promoter – 1) засновник, 2) організатор;
der Internet – Nutzer – Інтернет – користувач .
Факти мови засвідчують, що зазначені лексичні одиниці можуть мігрувати з однієї лексико-семантичної групи в іншу
в межах загальної політичної термінології. Крім того, вони можуть перетинатися з термінами інших комунікативних сфер.
Завдяки тому, що вони більш економні за своєю формою, ніж німецькі описи, англоамериканізми передають наявні поняття більш точно, ясно, виразно. Зап. –термін das Recycling – і німецький відповідник Wiederverwendung benutzer Rohstoffe,
або термін, утворений за допомогою німецької і запозиченої лексеми, Preisstopp та відповідно йому вираз Preisbegrenzung
durch die Behörde. Ці факти засвідчують, наскільки більш доречними є вживання запозиченого терміну у порівнянні з поясненням німецькою мовою.
Другим типом лексичних запозичень є ті, що перейшли у нім. мову при наявності в ній «свого» поняття. Це запозичення, які є мовною репрезентацією вже існуючих у нім. суспільстві мисленнєвих одиниць. Тут мова йде не про усунення
поняттєвої або інформаційної лакунарності. Такі запозичення є засобом нової категоризації в картині світу сучасної людини та суспільства. У англомовній літературі такі кальки називають loan translation у німецькомовній: Lehnübersetzungen,
російські мовознавці – словотвірними, українські – повними.
der Analyst = der Analytiker – аналітик;
Cash = das Bargeld – готівка;
der Change = der Tausch, die Einwechselung – 1) обмін; 2) валютний курс;
das Claim = der Patentanspruch, die Reklamation – 1) претензія, вимога; 2) доля (в розробці, проекті);
der Export = die Ausfuhr – експорт;
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der Import = die Einfuhr – імпорт;
damage = der Schaden – шкода, збитки; пошкодження;
das Budget = der Haushalt = 1) бюджет, кошторис; 2) бюджетні кошти;
До напівкальок відносяться витворені у момент перекладу слова або словосполучення шляхом елімінації або додавання якого – небудь елемента. У. Вайнрайх класифікує їх як loan-rendition, у німецькомовній літературі – Lehnübertragungen.
До напівкальок належать:
– shopping- centre – das Einkaufszentrum – торгівельний центр;
– terms of painment – die Zahlungsbedingungen – умови виплати;
– der Full- time job – die Ganztagsarbeit – робота на повний робочий день;
– small business – das Kleinbusiness – малий бізнес та інші.
Поява часткових запозичень у німецькій мові з погляду заповнення прогалин не вмотивована. Маються на увазі прогалини у структурі мовних засобів відображення дійсності. В цьому випадку прогалин просто не існує. Такі запозичення
входять в німецьку мову як синоніми до вже існуючих у нім. економічній лексиці. Окрему групу становлять назви-екзотизми, нехарактерні для народу – носія національної мови. Наприклад, join-stock company – – die Kapitalgesellschaft – акціонерне товариство;
der Tramp – робітник, подорожуючий по країні в пошуках роботи (США)
der Broker – брокер, маклер; Deutsche Telecom – Дойче Телеком der Clerk – клерк;
Для одного і того ж самого фрагменту реальності, що має нелінійну структуру, в процесі синтезу висловлення відбувається «лінеаризація у мовленнєвій послідовності», упорядкована в часі [4, с. 217]. Використовуючи різні мовні засоби
і «комунікативні упакування» [7, с. 37] для вираження одного й того самого змісту, отримуємо варіативний опис певної
позамовної ситуації та, як наслідок, і альтернативну інтерпретацію. За словами С. Карцевського, «реальне є безкінечним,
і в кожній даній ситуації ми утримуємо тільки деякі елементи, відкидаючи решту, як те, що не має значення з погляду
наших інтересів» [6, с. 86].
На сьогоднішній день найбільш дослідженими є засоби варіативної інтерпретації дійсності лексичного рівня. В межах
аналізу німецького політичного дискурсу особлива увага приділялася значущому варіюванні, зокрема стилістично-забарвленої лексики, а також термінів-ідеологем, що використовуються опозиційними політичними блоками або системами
[1, с. 69]. Як бачимо, прагматичний аспект перекладу є невід’ємною складовою процесу перекладу та адаптації тексту оригіналу. На першому етапі перекладу перекладач виступає в ролі реципієнта і повинен чітко та досконало зрозуміти первісний текст. Наприклад: «Die US- Regierung hat seit Herbst 2008 mehr als eine Billion Dollar investiert, um den Immobilienmarkt
vor dem Crash zu bewahren. Ein Rückschlag am Häusermarkt wäre das Letzte, was die seit einigen Wochen wieder anziehende
US-Konjunktur und die boomenden Börsen gebrauchen können». – З осені 2008 р. правління США інвестувала більш ніж 1
більйон доларів, щоб захистити ринок нерухомості від краху. Невдача на ринку нерухомості була б останнім, що могло б
знадобитися кон’юнктурі та біржам США, які протягом останніх тижнів швидко розвиваються .
Висновки: На сьогоднішній день найбільш дослідженими є засоби варіативної інтерпретації дійсності лексичного
рівня. В межах аналізу німецького політичного дискурса особлива увага приділялася значущому варіюванні, зокрема
стилістично-забарвленої лексики, а також термінів-ідеологем, що використовуються опозиційними політичними блоками
або системами.
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОТИВУ ЯК ЖАНРОФОРМУВАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ
КІНОТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ
АНГЛОМОВНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КІНОТРИЛЕРІВ)
У статті пропонується обґрунтування релевантності здійснення перекладознавчого аналізу психологічного кінотрилера крізь призму поняття кінематографічного мотиву; висвітлюються сучасні теорії та базові положення
мотивіки, розроблені вченими-літературознавцями та фольклористами у ХХ ст. Аналіз практичного матеріалу доводить, що мотив гри постає одним з фундаментальних мотивів кінотексту піджанру психологічний трилер. Мотив гри істотно впливає на формування саспенсу та розкриття образів персонажів, а адекватне відтворення його
вербальної реалізації у перекладі входить до магістральних завдань перекладача.
Ключові слова: кінотекст, жанр, мотив, переклад.
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MOTIF AS A FORMING UNIT OF A FILM’S GENRE: TRANSLATIONAL PERSPECTIVE (BASED ON UKRAINIAN TRANSLATIONS OF ENGLISH PSYCHOLOGICAL THRILLER FILMS’ SCRIPTS)
The article aims at proving the relevance of using the term ‘motif’, related to the field of film studies, within the translational
analysis of psychological thriller film text; it highlights modern and classical scientific approaches to motif studies, developed
in XX century by prominent Soviet and modern Russian scholars in the field of folklore and literature studies. Grounding on
these approaches, the paper reveals that each genre is characterised by its typical motifs, that may be verbally expressed in all
the contexts of a film text: characters, time and space, plot and composition, lexical context etc. The practical part of the article
sheds light on the genre-forming function of «motif of game» within the psychological thriller film text, which has a significant
influence on suspense and characters’ portraits, which is essential to keep to while translating film texts of this sub-genre.
Key words: film text, genre, motif, translation.
ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ МОТИВА КАК ЖАНРОФОРМИРУЮЩЕЙ ЕДИНИЦЫ
КИНОТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
КИНОТРИЛЛЕРОВ)
В статье обосновывается релевантность использования понятия кинематографического мотива в ходе переводоведческого анализа психологического кинотриллера; освещаются современные теории и базовые положения
мотивики, разработанные в ХХ в. учеными-литературоведами и фольклористами. Анализ практического материала демонстрирует, что мотив игры является одним из фундаментальных мотивов кинотекста поджанра психологический триллер. Мотив игры оказывает значительное влияние на формирование саспенса и раскрытие образов
персонажей, а адекватное воссоздание его вербальной реализации входит в комплекс принципиальных заданий переводчика психологического кинотриллера.
Ключевые слова: кинотекст, жанр, мотив, перевод.

Перекладознавчий аналіз англомовних психологічних кінотрилерів (далі – ПКТ) з метою виявлення жанрово-специфічних рис і релевантних стратегій їх відтворення українською мовою передбачає розуміння кінотексту як складної
лінгвосеміотичної конструкції, яка складається з трьох компонентів – вербального, візуального й аудіального. Цей метод
аналізу також пов’язаний з потрактуванням кінофільму як об’єкту мистецтва та спорадичної необхідності у залученні
кінознавчої термінології. До методу трансдисциплінарної екстраполяції неодноразово закликали дослідники аудіовізуального перекладу (Х. Діаз-Сінтас, П. Сабальбеаскоа, Ф. Шоме), наголошуючи на тому, що саме він допоможе якнайповніше
розкрити характеристики такої комплексної одиниці аналізу як кінотекст.
У цій розвідці ми пропонуємо розглянути доцільність застосування у перекладознавчому аналізі ПКТ поняття кінематографічного мотиву, яке широко використовується у сучасному вітчизняному та зарубіжному кінознавстві й кінокритиці, а також у літературознавстві, проте до сьогодні залишається на периферії інтересів дослідників і перекладачів-практиків кіноіндустрії. Актуальність дослідження полягає в нагальній необхідності розширення методологічного
інструментарію у вивченні кінотексту з урахуванням його міждисциплінарного статусу.
Незважаючи на те що термін «мотив» фігурує переважно в розвідках кінокритиків і кінознавців, теоретичне осмислення й обґрунтування він отримав у ХХ столітті на ниві фольклористики та літературознавства в напрацюваннях таких
науковців, як М.М. Бахтін, А.І. Белецький, А.Л. Бем, К. Бремон, А.Н. Веселовський, В.В. Віноградов, А. Дандес, Л. Долежел, А. Греймас, В. Кайзер, Ж. Курте, І.Є. Мандельштам, В.Я. Пропп, А.П. Скафтимов, С. Томпсон, Б.В. Шкловський
і Б.І. Ярхо. Серед сучасних науковців проблему мотивіки на матеріалі художніх текстів вивчають Р. Грюбель, І. Елстейн,
А. Ліпскер, І.В. Сілант’єв та ін.
Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні релевантності здійснення перекладознавчого аналізу ПКТ крізь призму поняття мотиву. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: висвітлити базові положення сучасних
теорій мотивіки; аргументувати доцільність залучення поняття мотиву в ході перекладознавчого аналізу кінотексту; проаналізувати відтворення засобів реалізації мотиву гри на матеріалі українських перекладів сучасних англомовних ПКТ.
На початку 2000-х рр. увага дослідників мотивіки була спрямована на підведення підсумків наукової роботи попередників у цій царині та виявлення релевантної методології дослідження мотиву. Так, російський учений І.В. Сілант’єв [У
ПКТ Phone Booth (Телефонна будка) посеред білого дня PR-менеджер Стю відповідає на дзвінок, що лунає з вуличної телефонної будки на одній з центральних вулиць великого міста. Несподівано для себе він стає заручником харизматичного
анонімного злодія-маніпулятора, який використовує телефонний шантаж з метою вплутування невдахи у свою підступну
гру. У цьому кінотексті образ антагоніста демонструє як ознаки комунікативної поведінки психопата, так і «Інакшого»
– дитя, що виражається у його тяжінні до дитячих вигуків на кшталт «Yoo-hoo! Yoo-hoo!» чи «Pee-ka-boo!» з іронічною
інтонацією задля знущання над своїм опонентом, коли той припускається помилки. Злодій всю ситуацію утримання Стю
в заручниках сприймає як свою розвагу, гру, актуалізуючи мотив гри такими репліками:
Come on, Stu! Don’t you get the game yet?
Стю, ти досі не второпав?
У ПТ відбулася елімінація лексеми the game, яка слугує маркером-актуалізатором мотиву гри, що на рівні всього
кінотексту в цілому позбавляє образ антагоніста його характерних рис. Варто відмітити, що сприйняття реципієнтом
антагоніста як такого, що «грається» зі своєю жертвою, сприяє формуванню саспенсу, адже гра – це креативність, непередбачуваність, азарт, емоції, а тому такий «гравець» здатний на шокуючі та несподівані вчинки. Нехтування маркерами
актуалізації мотиву гри на рівні персонажного контексту вважаємо некоректним при перекладі ПКТ.
У досліджуваному кінотексті зустрічаємо наступний приклад неадекватного відтворення лексичного маркеру мотиву
гри при перекладі іронічної репліки антагоніста:
Very good, Stuart. See, now you are having fun.
Можеш, якщо хочеш.
На перший погляд повна заміна висловлювання при перекладі зберігає семантику репліки, проте адекватності перекладу відповідатиме не лише відтворення семантичного навантаження, але і збереження прагматики, що полягає у формуванні негативного вербального образу антагоніста, який сприймає жахливий процес знущання над своєю жертвою як гру,
та ще й вимагає від свого заручника не лише дотримуватися правил цієї гри, а ще й веселитися разом з ним. Неуважність
перекладача до лексичних маркерів мотиву гри у ВТ призвела до втрати важливої особистісної характеристики образу
антагоніста, що істотно вплинуло на редукцію саспенсу у ПТ – основної жанрової характеристики ПКТ.
Частково адекватний переклад віршованого послання у листівці серійного вбивці журналістам місцевої газети з приводу святкування Хелловіну спостерігаємо в українському перекладі ПКТ Zodiac (Зодіак):

Серія «Філологічна». Випуск 61
I feel it in my bones:
You ache to know my name,
And so I’ll clue you in,
But then, why spoil the game?
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Ви хочете мене спіймати.
Я можу вам підказку дати,
Але так буде нецікаво грати.
Щасливого вам свята!

Лексемі game, яка у ВТ слугує маркером мотиву гри, у ПТ прагматично відповідає лексема грати, а сталому вислову
clue in відповідає лексема підказка, що дозволяє відтворити інтенцію антагоніста – надати підказку жертвам свого підступного плану, щоб ті зробили наступний крок у його жорстокій та заплутаній грі. Єдина перекладацька похибка в цьому
випадку – втрата у ПТ лексики мортальної тематики, яка властива ПКТ: bones, ache, яка цілковито елімінована у ПТ. У
цьому випадку можна було б і не помітити недоліку, якби на візуальному рівні кінотексту паралельно з озвучуванням віршованого тексту не демонструвалася власне листівка. На ній зображений скелет (один з символів Хеловіну), що дриґає
картонними кістками, а ця інформація, у свою чергу, корелює з лексемою bones і викликає пряму асоціацію з Днем усіх
святих. У ПТ, на жаль, цей зв’язок повністю втрачено.
Назва роману «The most dangerous game», яка у ПКТ Zodiac (Зодіак) стає однією з вагомих підказок для розкриття
особи анонімного злочинця, у ПТ перекладена у такий спосіб: «Найнебезпечніша дичина». У фільмі розкривається тема
роману – лютий граф у середньовічному маєтку розважається полюванням на людей. Лексичну заміну відповідника лексеми game – гра на лексему дичина у ПТ можна пояснити її семантичною близькістю з поняттям полювання, проте акцент
у ВТ зроблено саме на тому, що вияв надзвичайної жорстокості представлений у формі гри так само, як антагоніст на
прізвисько Зодіак, натхненний подіями роману, «грає» зі своїми жертвами. У цьому випадку ми знову констатуємо неадекватне відтворення лексичної реалізації мотиву гри, що призводить до неповного розкриття образу антагоніста у ПТ.
У результаті дослідження ми дійшли висновку, що поняття мотиву можна використовувати в ході перекладознавчого
аналізу психологічного кінотрилера з метою виявлення його жанрової специфіки, проблем її відтворення мовою перекладу та пошуку шляхів їх подолання. Аналіз теоретичних джерел показав, що мотив реалізується в усіх контекстах кінотексту та характеризується повторюваністю в кінотекстах у межах жанру. Одним з фундаментальних мотивів кінотексту
піджанру ПКТ постає мотив гри, який істотно впливає на формування саспенсу та розкриття образів персонажів, а адекватне відтворення вербальної реалізації мотиву гри при перекладі входить до магістральних завдань перекладача ПКТ.
До перспектив подальшого дослідження належить детальне вивчення специфіки відтворення реалізації інших жанроформувальних мотивів ПКТ (мотив трансформації, мотив загадки, мотив протистояння та ін.) при перекладі кінотексту
з англійської мови на українську.
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ПЕРЕКЛАД ЖАРГОНІЗМІВ, СЛЕНГУ, ВУЛЬГАРИЗМІВ ТА РІЗНОВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО
ДІАЛЕКТУ В ТВОРІ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ В ЖИТІ»
У статті проаналізовано засоби репрезентації нестандартної лексики на матеріалі художнього твору, а також способи та адекватність її відтворення в українському та російському перекладах.
Ключові слова: жаргонізми, сленг, вульгаризми, соціолект, безеквівалентна лексика, адекватний переклад.
Translation of jargons, slangs, vulgarisms and variations of sociolect in the novel
of J.D. Salinger «The Catcher in the Rye»
The article analyses means of representation of nonstandard vocabulary taken from the novel of J.D. Salinger «The catcher
in the Rye». It specifies the reason for the use of slangs, vulgarisms, jargons and social dialects by the main character Holden
Caulfield. It illustrates transformations, which take place during its rendering to achieve adequate translation. While translating
the above-mentioned nonstandard vocabulary such means as colloquialisms, vernacular language, archaisms, dialectisms, and
noise imitation were used. The article also proposes comparative analysis of Ukrainian and Russian translations of the novel
disclosing strength and shortcomings of each of them. It gives conclusions that considering the complexity of the described
phenomenon rendering in terms of stylistics every translator is advised to use his/her own translating techniques and methods to
preserve certain personality features and language peculiarities of characters of the novel and to stick to the original.
Перевод жаргонизмов, сленга, вульгаризмов и разновидностей социального диалекта в романе Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи»
В статье проанализированы средства репрезентации нестандартной лексики на материале художественного
произведения, а также способы и адекватность ее воспроизведения в украинском и русском переводах.
Ключевые слова: жаргонизмы, сленг, вульгаризмы, социолект, безэквивалентная лексика, адекватный перевод.
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Мова – це своєрідна «візитна картка» покоління і являє собою, без перебільшення, ключ до розкриття особистості.
Тож мова героїв твору Дж. Селінджера «Над прірвою в житі», творить власну соціально-психологічну характеристику
персонажів. До того ж, художній текст як феномен культури є засобом презентації національного менталітету.
У зв’язку з відмінністю смислових відтінків сленгу, просторіччя, соціального діалекту у різних мовах, не можна вимагати повних еквівалентів для їх відтворення, бо точний переклад за таких обставин просто неможливий. До того ж зовсім
необов’язково, щоб кожному слову однієї мови відповідало те ж саме слово іншої мови, адже словник однієї мови ніколи
не покривається цілковито словником іншої. Саме тому, дуже важливо щоб авторський прийом був зрозумілий читачеві
у мові перекладу і виконував свою художню функцію, тому іноді краще передати в перекладі лише сенс і просторічний
відтінок сленгу, ніж давати точний відповідник.
Проблемою сленгу, жаргону, соціального діалекту в радянському мовознавстві опікувалися Л. Латишев, Л. Щерба, М.
Бажан, Т. Левицька, в українському – Л. Ставицька, О. Горбач, Л. Масенко. Але, незважаючи на значну кількість наукових
праць щодо вивчення безеквівалентної лексики, окреслені поняття та способи їх відтворення викликають на сьогоднішній
день дискусію. З огляду на це мета нашої статті виявити зазначені одиниці в тексті твору та проаналізувати способи їх
відтворення українською та російською мовами.
Художній манері Дж. Селінджера властиво те, що він відверто пише про підлітка, й не просто про підлітка, а про
американського підлітка кінця сорокових – початку п’ятдесятих років, який виховувався у багатій родині проте має безліч
внутрішніх переживань, емоцій, протестів. Саме тому, хлопець постійно вживає паразитичні слова або словосполучення,
вульгаризми, сленг, що є абсолютно характерними для його особистості.
Через те, що Голден не терпить порожнечі і не завжди може завчасно відшукати влучне слово, він заповнює так звані
«паузи в мові» такими словами як: sort of (що в українській мові має аналог: на зразок, як би, типу) – « you felt sort of sоrrу
fоr her»; «she was sоrt of deaf»; «I was beginning to sort of hate him»; тощо; а також повторенням слів: this, these, those (в
перекладі: цей самий, той, ото такий що): «he wrote this terrific book»; «one of those guys that wear those suits».
Також мова Голдена повна відхилень від граматичної норми. Наприклад, він уживає особову форму дієслова після
оn account of, що насправді вимагає герундія («оn account of I was flunking four subjects and not applying myself and аll»;
«an account of wasn’t coming back»), неправильні форми дієслова («I’d woke him uр»; «she’s bееn laying here аll night»), він
помиляється у вживанні особових займенників у непрямому відмінку («D. B. Took Phoebe and I»; «told Аlliе and I»; «kept
telling Stradlater and I» замість me) – що значно ускладнює роботу перекладачеві.
У мові Голдена чимало таких сленгових висловів, як: to shoot the brееzе – український аналог «базікати», to give
somebody a buzz – що дослівно означає дзвякнути, зателефонувати до когось. Крім того, однією з характеристик підліткової мови є і постійний набір епітетів, які вживає Голден: рhonу – «липовий», а також lousy «поганий», «вшивий» (lousy teeth,
lousy manners); tеrrifiс (tеrrifiс book, terrific friend, terrific guy); crude (а crude thing to do), crumby (crumby nails, crumby old
razor, crumby toilet аrtiсlеs), соrnу (соrnу shoes – старомодні черевики, corny jokes – анекдоти з бородою), old (old Ackley,
оld Haas, old sadist, the little old goddam Gоvеrnor’s sоn, the old peak оf mу hunting hat).
Також Голден уживає велику кількість вигуків: bоу (Ого!): «Bоу, did I get in that house fast»; «Воу, I kпоw it», for
Сhrissаkе = for Сhrist’s sake «for Сhrissаkе grow up» – що було перекладене як: «Господи, і коли ти, нарешті, виростеш!»
та «I don’t know for Сhrissаkе» – що було перекладене шляхом антонімічного перекладу: «Так не знаю я, нехай йому чорт!».
Крім того Голден у творі постає і як начитаний інтелігент: «I’m quite illiterate, but I read а lot», «Взагалі я дуже неосвічений, але читаю багато». Його лексикон наповнений модними інтелектуальними, психоаналітичними і соціологічними
термінами. Він має у своєму словниковому запасі такі слова, як «ostracized» (виганяти із спільноти), «unscrupulous»(нед
обросовісний), «conversationalist» (співрозмовник), «psychic» (душевно хворий). Тож поряд із підлітковим сленгом в розмові Голдена прослуховується мова дорослої, досить поміркованої людини, котра, до того ж, непогано знає психологію.
Він говорить про себе: «I’m just going through a phase right now», що українською мовою звучить, як: «У мене зараз такий
період – перехідний вік», а також він відверто зізнається у своїх поганих рисах характеру: «I’m exhibitionist» – «Я люблю
працювати на публіку», що також розкриває його особистість під новим кутом. Не менш цікавими є й речення з розмовними «шкільними» ідіомами, а також нашаруванням свідомо дібраних слів: «They give guys the ехquite frequently at Pensy»,
«I has а very good academic rating» – «У мене високий академічний рейтинг».
Голден часто вживає вульгаризми – це ще одна прикмета молодіжної мови, характерна для американських підлітків
перших повоєнних років, що також ускладнює роботу перекладачеві адже дана безеквівлентна лексична одиниця має
велику кількість варіантів перекладу [3, с. 93]. Наприклад: слово «goddam»: «goddam subway», «goddam house», «goddam
place», «goddam book», «goddam Elkton Hills», що можна перекласти аналогом таким як «диявольський», «проклятий»,
«ідіотський», «безглуздий», «паршивий», «смердючий»; чи подібне слово: «heck»: «old as hell», перекласти як «до біса
старезний»; грубо-просторічне «ass», є еквівалентом українського досить грубого слова «дупа»: «а nice old guy that didn’t
know his ass from his elbow» – «милий дідусь, який вже не розуміє що до чого», «sоmеthing that gives me а royal pain in the
ass» – «мені від цього кишки вивертає», часто трапляється слово «bastard» – «наволоч» або дієслово «to stink» – «смердіти» і його похідні: іменник stink «сморід» і прикметник stinking «смердючий». І кожен раз, перекладачі вдавалися до
хитрощів та перекладацьких прийомів підбираючи еквівалент-замінник вульгаризму, або просто оминаючи його, що не
завжди сприяло адекватності перекладу.
Мову Голдена Колфілда можна характеризувати як мову, властиву більшості його американських ровесників середини
ХХ сторіччя, а отже її сміливо можна розглядати як одну з ознак масової культури, яка тоді тільки починала розвиватися.
Так, для більш ретельного дослідження перекладу сленгу, жаргонізмів, вульгаризмів, а також зіставного аналізу оригіналу роману Дж. Селінджера з його українським варіантом було обрано переклад О. Логвиненко, а з його російським
варіантом – переклад Р. Райт-Ковальової.
Слід зазначити, що при порівнянні двох перекладів роману Дж. Селінджера «Над прірвою в житі», переклад Р. РайтКовальової російською мовою вважаємо більш адекватним позаяк їй вдалося віднайти відповідні заміни сленгу, зберігаючи при цьому всі основні відтінки інформації, закладені в оригіналі. Україномовному перекладу О. Логвиненка часом
бракувало адекватних, влучно підібраних формулювань. Причина швидше полягає в тому, що сленготворення в українській мові в порівнянні з російською не досить розвинуте, що не могло не вплинути на переклад. О. Логвиненко намагався
вдаватися до компенсаторних засобів, використовуючи деякі застарілі слова, їх скорочені форми, а також діалектизми, що
були б зрозумілими для всіх.
Дані варіанти перекладу не завжди було застосовано влучно, що можна прослідкувати у наступному прикладі: «Спочатку вона комизилася – мовляв, губна помада, те се, але я швидко запудрив їй мізки, і вона здалася.» – « At first she didn’t
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want to, because she had her lipstick on and all…» [6]. Використання та введення застарілого слова «комизилася» для створення ефекту сленгу і перекладу зовсім нейтрального «didn’t want to» є досить необґрунтованим прийомом і навряд чи
зрозумілим для широкого загалу читачів. Краще було б використати слова «відверталася», або «відмовлялася».
Окремі речення оригіналу вилучені з українського перекладу. Це стосується перекладу сленгових слів та виразів, а
також ідіом типу «sort of», «kind of» і просторічних висловів типу «and all», «and everything», якими переповнена мова головного героя. Так, словосполучення «and all» вжито у романі 339 разів, тобто в середньому близько двох разів на кожну
сторінку (не рахуючи синонімічного виразу «and everything», яке подвоїло б цю цифру). У той час як в українському перекладі наведене словосполучення в переважній більшості випадків взагалі ніяк не передається, тобто було опущене. Причому, в даному випадку втрачається не змістовна інформація, закладена в цій одиниці мови, а стилістична забарвленість
мови, а отже, і характеру героя – одним із елементів якої є нав’язливе повторення сполучення «and all».
Ця характеристика мови підлітків не є чимось типово американським, недоступним розумінню українського читача.
Саме існування терміну «слова-паразити» говорить про достатню поширеність цього явища в українській і російській мовах. Мова «українського» Голдена облагороджена в певній мірі, зокрема за рахунок того, що з його природнього лексикону прибране все «сміття». Це – є безсумнівним генеруванням стилістичних норм для порівняння мов. Такі українські слова як «всяке таке», «те се», «типу» і т. д., могли б бути стилістично адекватними замінниками сполучення слів «and all».
З іншого ж боку, автор перекладу нейтралізує багато лексем, які в англійському варіанті, тобто в оригіналі, мають
постійне негативне емоційне ставлення і є стилістично маркованими. Так, протягом всього роману лексема «dough» перекладається тільки як «гроші». Існують, безперечно, такі випадки, коли доводиться пом’якшувати емоційну силу деяких
слів. Це, в основному, відноситься до перекладу так званих «four letter words» для позначення грубої лайки та інших
непристойностей, що зустрічаються в романі. Тут виявляється певна різниця в існуючих етичних та інших соціальних
критеріях двох відмінних суспільств. Але у вищенаведеному прикладі подібні труднощі не повинні виникати. Питання
полягає тільки в визначенні адекватної мовної одиниці перекладу. У системі англійської мови лексема «dough» за даними
словників належить до сленгу та включає в себе, крім предметно-логічного значення, ще й емоційне значення, яке можна
охарактеризувати як фамільярно-поблажливе. В українській мові близькими еквівалентами могли б стати лексеми «бабло», «капуста», які звучать природньо у мові підлітків на кшталт Голдена Колфілда.
Також лексему «dough» варто було перекласти саме таким чином, ще й тому, що автор, поряд з нею, вживає її нейтральний синонім – «money». Це говорить про те, що автору не байдужа емоційна забарвленість, закладена в різних висловлюваннях з загальною предметною спрямованістю, тобто Селінджер поділяв ці два поняття залежно від обставин у
творі. Слід зазначити, що питання адекватності перекладу залежить не лише від підбору мовних одиниць, рівнозначних в
обох мовах з усіх точок зору, включаючи стилістичну. Нерідко в цей процес залучається проблема екстралінгвістичного
фактору, пов’язана, наприклад, з метою відображення життя саме американського підлітка, а не підлітка загалом.
Також досить неприродньо звучить у мові американського підлітка фраза: «Досить наплести людині сім мішків гречаної вовни», тоді як в оригіналі це: «All you have to do is say something nobody understands». Даний переклад висловлювання
навіть для українського підлітка не є характерним, тим більше воно аж ніяк не підходить американському.
Тож проаналізувавши ряд стилістично маркованих лексичних одиниць в романі Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»
та способів їх перекладу українською мовою, можна зробити висновок про те, що безеквівалентну лексику, а особливо соціальний діалект дуже важко перекладати з однієї мови іншою, тим паче зважаючи на те, що в українській мові, творення
сленгу відбувається не досить активно. Саме тому, у своєму перекладі О. Логвиненко використав ряд перекладацьких засобів, таких як розмовно-просторічна лексика, застарілі слова, діалектизми, а також вирази, що було утворено внаслідок
шумонаслідування (як наприклад лексема «buzz» була відтворена лексемою «дзвякнути»). Проте, повної адекватності перекладу досягнути так і не вдалося, а наведені перекладацькі засоби дещо применшили яскравий колорит оригінального твору.
Російський переклад роману Дж. Селінжера «Над прірвою у житі», зроблений Р. Райт-Ковальовою, є більш вдалим,
оскільки перекладач зуміла віднайти адекватні заміни при перекладі і зберегла всі основні відтінки інформації, закладені
в оригіналі: як наприклад «break his goddam jaw» було перекладено, як: «разбил его растриклятую морду». Так відбулося, тому, що у словосполученні «goddam jaw» окрім інформації, пов’язаної з предметно-логічним значенням сполучення
«проклятая челюсть» закладена ще й емоційно-забарвлена оцінка інформації, що дає підставу розшифрувати її як фамільярно-зневажливу. Переклад цього словосполучення російською мовою словом «морда» є цілком адекватним, оскільки
в ньому збережена вищезгадана оцінка подій, яка в даному контексті є головною. Далі прикладом може слугувати те, як
автор описує спогади Голдена про той час, коли він водив маленьку Фібі гуляти в парк і кататися на каруселі, які вона
дуже любила: «You couldn’t get her off the goddam thing». З контексту ситуації очевидно, що Голден цілком доброзичливо
ставиться і до самої каруселі, і до таких вподобань Фібі. Однак слово «goddam» вносить у дане висловлювання певну
емфазу, яку можна охарактеризувати як доброзичливо-поблажливу. Тому російський переклад: «Бывало, не как ее не
стащишь», зберігаючи цю емоційну атмосферу, виявляється напрочуд вдалим.
Подібні приклади є досить чисельними, тож можна навести іще один: «Then she sat down on my goddam lap». Це опис
огидної сцени в номері, коли Голден потрапив у халепу з повією в готелі. Дана ситуація дає підставу для такої інтерпретації: Голден був збентежений, наляканий, і розлючений надмірно агресивними діями дівиці. Ці емоції концентруються
в англійському вульгаризмі «goddam». Однак, навряд чи було б вірно перекласти це речення так: «Затем она села на мои
чёртовы колени». Подібний переклад є неадекватним тому, що в російському варіанті виразно прослідковується емоційна
спрямованість слова «чёртовы» на слово «колени». А це перекручує всю ситуацію. Тому переклад Р. Райт-Ковальової –
«И вдруг она плюхнулась ко мне на колени» – стає цікавим та стилістично витриманим перекладацьким прийомом.
Тож варто приділити особливу увагу слову «goddam», що має досить широку семантику та є улюбленим словом Голдена. Було прослідковано 37 різних варіантів перекладу цього слова російською мовою:
1. Дурацкий, 2. Весь, 3. Роскошный, 4. Еще, 5. Ни черта, 6. Гнусные, 7. Настоящий, 8. Черт знает какие, 9. Треклятый
(проклятый), 10. Ничего, 11. К чертям собачьим, 12. Какое-то, 13. Это чертово, 14. Самого, 15. Черт подери, 16. Идиотские, 17. Какая-нибудь (там), 18. Громкие, 19. Форменный, 20. Собственная, 21. В одних, 22. Подлая, 23. Этот наш, 24.
Телефончик, 25. К несчастью, 26. Все время, 27. Каждую, 28. Поганые, 29. На черта, 30. Пижонский, 31. Огромный, 32.
Хорошая, 33. Бездарные, 34. До черта, 35. Что-то вроде этого самого, 36. Эти, 37. Нелепый
Також варто зазначити, що майже половина випадків вживання слова «goddam» взагалі ніяк не була перекладена російською мовою. Проте, даний аналіз виявив, що повне вилучення усього елементу з перекладу в переважній більшості випадків є неправомірним, оскільки при цьому втрачається своєрідна манера Голдена висловлювати свої думки. Дану манеру
можна охарактеризувати як «недбайливо емоційну». Тож наведемо декілька прикладів з оригіналу зі словом «goddam»,
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якому немає еквівалента в російському тексті, і запропонуємо можливі варіанти перекладу. Так, словосполучення «goddam
gorgeous hair» російською мовою було перекладене: «роскошные кудри». Хоча можна було б стилістичну коннотацію слова
«goddam» передати інтенсивом «ослепительно», який виразив би очевидне глузування героя над піжоном Стредлейтером.
Наступний приклад це: «Half his goddam life», що перекладається як «Половину своей жизни». Можно було б використати
в перекладі слово «драгоценной (жизни)», що підкреслило б глузливим відтінком дане значення та зберігало б стилістичну
рівновагу. Подібних перекладів багато, але наведених достатньо, щоб довести не випадковий характер авторських повторень, а також той факт, що ігнорування цих «надокучливих елементів» видозмінює стилістичну тональність тексту.
Також на увагу заслуговують випадки, об’єднані тенденцією вільно і невільно пом’якшувати реакцію на слова героя,
тобто видозмінювати стилістичні конотації при перекладі: «Sitting around on our ass» – запропоновано переклад: «Торчать дома». Не можна сказати, що переклад нейтральний. Лексема торчать в значенні «быть, находиться» включає в
свою семантичну структуру несхвальний відтінок значення. Однак в оригіналі, крім несхвалення, яскраво висловлена
емоція грубості, вульгарності, тому переклад типу «протирать зад дома» був би саме тим вираженням, яке так природно
звучить в устах Голдена і йому подібних підлітків. Той самий недолік (ігнорування грубості висловленної в англійському
варіанті) прослідковується і в такому прикладі: «I doubt if he never even gave anybody a feel». У російському перекладі
читаємо: «Наверное, он и не дотрагивался ни до кого». Переклад є досить адекватним, хоча додати передбаченої автором
вульгарності йому допоміг би й наступний варіант: «Наверное, он никого так и не тискал никогда».
Можливо перекладачка свідомо уникала слова типу «зад» та «тискать», адже даний переклад було зроблено ще за
часів Радянського Союзу, під пильним наглядом цензури, тож дані вульгаризми могли бути опущені для того щоб не
шокувати російського читача 70-х років та видати книгу в продаж. Проте раніше ці слова доволі широко використовувалися у російській літературі, крім того вони й існують для того, щоб шокувати. Тому так чи інакше, через перекладацькі
видозміни, головний герой твору постає перед нами в дещо облагородженому вигляді, що не зовсім виправдовує себе з
позиції оригіналу твору.
Отже, порівнявши варіанти перекладу роману «Над прірвою у житі» Дж. Селінджера українською та російською мовами,
було встановлено, що безеквівалентна лексика соціального діалекту є дуже складним явищем для передачі у стилістичному
плані, саме тому кожен перекладач використовує власні перекладацькі прийоми, адже тут важливо зберігати мовні особливості героїв роману, не втрачаючи при цьому характерні риси їх образу, треба обирати влучні еквіваленти у мові перекладу,
не відходячи при цьому від мови оригіналу. Було також виявлено, що Голден Колфілд часто вживає сленг, шкільну лексику,
вульгаризми, емоційно-забарвлені вигуки, а також його мова рясніє новими для того часу поняттями: «психоаналіз», «ексгібіціонізм», що було перекладено різними шляхами, такими як: відтворення в перекладі адекватними замінами, шумонаслідуванням, створенням нових понять або просто словами з просторічним відтінком. При цьому варто розуміти, що переклади
такого соціально значущого роману як «Над прірвою в житі», який читало й досі читає не одне покоління молодих людей,
треба постійно вдосконалювати, створюючи нові й нові варіанти перекладів, які нестимуть в собі сленгові одиниці, зрозумілі
читачам нового часу та будуть позбавлені помилок, що їх припускалися перекладачі за попередніх спроб.
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ENGLISH EXPRESSING DEVICES
OF UKRAINIAN DIMINUTIVE AND DEROGATORY LEXICAL UNITS
Засоби передачі українських лексичних одиниць із значенням пестливості та згрубілості англійською мовою. О.В.
Ситник. Стаття присвячена порівняльно-типологічному аналізу способів вираження суб’єктивної оцінки мовця на
рівні морфології та синтаксису в українській та англійській мовах. Досліджуються основні шляхи та методи вираження суб’єктивної оцінки мовця на рівні слова, словосполучення і речення. Відстежується механізм та динаміка
передачі афективного забарвлення при перекладі, а також аналізується співвідношення суфіксальних систем української та англійської мов.
Ключові слова: емоційно забарвлена лексика, су’бєктивна оцінка, морфологія, суфікси пестливості та згрубілості.
English expressing devises of Ukrainian diminutive and derogatory lexical units
The article is dedicated to the comparative and typological analysis of means and ways expressing the subjective evaluation of the speaker on the level of morphology and syntaxes in the Ukrainian and the English languages. The issue is important
for the translators because the principles and language tools expressing emotive charge of the speaker differ in different lan-
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guages. That’s why the following research is aimed at the investigation of the phenomenon of emotive charge and its lexical
expressing devises existing in both languages. The comparison of the means and ways expressing the subjective evaluation
of the speaker on the level of a word and a sentence is fulfilled. The analysis of the correlation of the suffixation system in
the Ukrainian and the English languages is done. The isomorphic and allomorphic features in the structure of the compared
languages are revealed.
Key words: emotionally colored vocabulary, subjective evaluation, morphology, diminutive and derogatory suffixes.
Средства перевода украинских ласкательных и пейоративных лексических единиц на английский язык
Статья посвящена сравнительно-типологическому анализу средств экспрессии субъективной оценки говорящего на уровне морфологии и синтаксиса в украинском и английском языках. Исследуются основные пути и методы
экспрессии субъективной оценки на уровне слова, словосочетания и предложения. Проводится мониторинг механизма и динамики передачи аффективной окраски при переводе, а также анализируется соотношение суффиксальных
систем украинского и английского языков.
Ключевые слова: эмоционально окрашенная лексика, субъективная оценка, морфология, ласкательные и пейоративные суффиксы.

Nowadays more and more attention is being paid to comparative typological investigations as a branch of linguistics.
The following article presents the results of the investigation, which was aimed at the comparative analysis of means and ways
expressing the subjective evaluation of the speaker on the level of morphology; and also at the correlation of the suffixation system
in the Ukrainian and English languages.
The Object of the investigation is the emotionally colored vocabulary of both languages.
Morphological means and lexico-syntactic ways expressing the affective charge are the Subject of the investigation.
Emotive charge – is one of the objective semantic features inherent in the lexical units and forming connotation of the words.
The emotive charge is characteristic to a great number of words both in the Ukrainian and the English languages. The meaning
of such words has evaluative character and depends on the speaker’s own experience and impressions caused by its denotative
meaning. Furthermore M. Mostovyi claims that «emotive charge along with stylistic components are the backbone of pen craft and
integral part of highly emotional dialogue» [4, p. 82]. This corresponds with the statement of another Ukrainian linguist M. Zhovtobryukh, according to which «all the poetic words inherent in fiction and folklore belong to emotionally charged vocabulary» [3,
p. 250]. Meanwhile I. Arnold reckons that «emotive charge of the words can be either permanent or occasional» [1, p. 213]. The
scientist emphasizes that lexical units acquire their emotional coloring in a certain context that reflects the emotional background
of the conversation [1, p. 213]. In general emotive charge and its value were the objects of elaborations of many well-known
Ukrainian and foreign linguists such as I. Arnold, E. Bortnichuk, P. Karashchuk, N. Rayevska and so on. Following their views by
emotive speech we understand any speech or utterance conveying or expressing emotion.
The emotive quality of discourse is due to syntactical, intonational and lexical peculiarities. By lexical peculiarities we mean
the presence of emotionally colored words which form separate stylistic category. Accordingly the emotionally charged vocabulary
includes:
• lexical units, which are always characterized by emotional value and affective connotation;
• lexical units, which acquire their emotional coloring and power to evoke or express feeling directly in a certain context.
It’s important to note that the former ones are often signaled by some morphological factors, evaluative suffixes, for instance,
expressing positive or negative attitude of the speaker or his evaluation. It is self-evident that the character of the word’s meaning
that is anyway determined by the word’s root can also acquire emotional coloring due to some morphological features of this or that
language. The evaluative suffixes are referred to these morphological features above all things. And moreover they play an important
and prominent role in the process of enrichment of emotionally colored vocabulary of both the Ukrainian and the English languages.
Judging from their semantic and stylistic connotation E. Bortnichuk differentiates two types of the evaluative suffixes:
• diminutive suffixes;
• augmentative or derogatory suffixes [2, p. 50].
Peculiar feature of the Ukrainian morphology is widely developed system of suffixes expressing the degree of quantity or subjective evaluation inherent in the category of nouns as well as in other parts of the speech. There are many derivative lexical units
in the Ukrainian language that contain the following meanings or better to say shades of emotive coloring: reduction, endearment,
sympathy, affection, contempt, irony, augmentation…
The number of diminutive only noun-forming suffixes in Ukrainian is as many as 53, which goes in no comparison with the
English 14 suffixes, not all of which are productive. Besides, there exists adjective-, pronoun-, numeral-, adverb-, verb- and even
interjections-forming diminutive suffixes in Ukrainian. For example, the main noun-forming diminutive suffixes are:
• -к(а), -к(о), -ок: ручка, ніжка, голівка, донька, ягідка, рибка; яєчко, молочко, личко, вушко, очко; дубок, лісок, ставок;
• -очок, -ечок, -очк(а), -иночк(а), -єчк(а), -очк(о), -ечк(о), -єчк(о): ручечка, голівочка, річечка, смужечка, стрічечка,
донечка; стеблиночка, зерниночка, картоплиночка; відеречко, озеречко, батечко, сонечко, курчаточко, гусяточко,
дитяточко; дубочок, лісочок, ставочок, гайочок, синочок, кружечок, пучечок;
• -иц(я): сестриця, вдовиця, водиця, травиця;
• -ець: хлібець, папірець, ремінець;
• -ц(е): відерце, озерце, деревце, денце;
• -ик: столик, ключик, возик, коник, волик, дощик;
• -чик: дубчик (derivative from дубець), пальчик, камінчик, горобчик.
• -ичок: пальчичок, дощичок, годинничок, хлопчичок;
• -ичк(а): сестричка, лисичка, водичка, травичка, дощечка;
• -оньк-, -еньк-, -иноньк-: рибонька, рученька, ніженька, дівчинонька, стеблинонька, ялинонька, калинонька;
• -ен(я), -енят(а): козеня – козенята, горобеня – горобенята, галченя – галченята, рученя – рученята, ноженя – ноженята,
оченя – оченята.
Here are also some adjectival suffixes:
• -еньк: маленький, сумненький, золотенький;
• -ісіньк, -есеньк: гарнесенький, тонесенький, дрібнесенький etc.
As it was already mentioned there are only 14 evaluative suffixes in the English language and practically all of them are nounforming. The diminutive ones are the following:
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• -et/-ette: eaglet, floweret, leveret, kitchenette, bannerette, novelette;
• -let: kinglet, ringlet, owlet, islet, rootlet, streamlet;
• -y/-ie,-ey: dolly, sonny, pussy, tummy, cuddy, doggie, auntie, dearie;
• -ling: duckling, fledgling, oakling, seedling, manling, princeling, pigling;
• -kin: lambkin, ladykin, boykin, lordkin, napkin, pannikin;
• -el/-le: morsel;
• -cule/-cle: corpuscle spherule, animalcule, globule, molecule;
• -een: velveteen;
• -ock: hillock;
• -ing: lording;
• -ee: bootee, etwee.
It should be noted that all Ukrainian diminutive suffixes are productive, whereas in English only -let; -ling; -kin, suffix -y and
its allomorphs can be considered productive, moreover most of them have lost their evaluative flavoring and become stylistically
neutral.
The most productive augmentative suffixes in the Ukrainian language are as follows: -ура, -юра: носюра, баюра; -ище:
бабище, горище; -езн: величезний, кремезний; -ил: барило, здоровило; -уч,-юч,-ач: злючий, жирнючий, кусючий. Whereas
the English evaluative suffixes -ard and -ster have no augmentative but only a negative meaning, e.g.: bustard, drunkard, gangster…
Lexical units belonging to different parts of speech are characterized by absolutely different emotive charge. This peculiarity
is common for all languages.
As Ilko Korunets states «because of the lack of the ramified system of suffixes in the English language emotionality is generally
expressed by means of lexico-syntactic mode» [5, p. 393]. Thus by means of adding of adjectives which indicate the size (small,
little, tiny, big, huge, enormous…) e.g.: small cake; little head; lovely little girl; and positive or negative speaker’s attitude to a
person or a thing being the subject matter; and also with the help of lexical means, e.g.: baby cucumber; the giant of a man; the
chit of a girl.
In the course of investigation the comparative analysis of lexico-semantic groups of nouns in both languages draws to the
conclusion that there are considerable divergences in means of suffixation word-formation of emotionally colored vocabulary. The
arsenal of Ukrainian nouns is wider, richer and more differentiated if compared with the English one. The small number of English
suffixes causes their polisemy.
The main role while handling grammatical, specifically morphological, issues of translation plays the unity of form and content
that directs the choice of translation means – on the one hand, and the requirements of the Target Language – on the other hand.
In the process of translation from Ukrainian into English a translator should take into account divergences in the composition
of different parts of speech and variety in the structure of morphological categories and expressing means, that cause difficulties in
translation. Though there exists a number of general ways and modes used in the similar difficult situations.
The first and the easiest way is non-equivalent translation, which presupposes omission of some non-equivalent forms in the
composition of the Target Text. But in many cases such non-equivalent forms play a significant role in the content and require
compensation in translation.
Very often, while dealing with morphological aspects of translation, partial translation and the mode of a prior-form «development» are used. It means that a synthetic form is changed into an analytic one.
There can’t be any standard in application of evaluative suffixes in the practice of translation. In some cases they can be naturally used in the Target Text while there are no formal equivalents for them in the Original Text; and in some cases their application
in translation is doubtful.
The following 2 factors determine whether the use of the suffixes of subjective evaluation is rational or not:
• the correlation of the semantic functions of a Ukrainian lexical unit signaled by evaluative suffix and of corresponding one
in the Target Text;
• the semantic and stylistic factors of a wider unity (which can be a sentence or a paragraph) that involves the corelational elements of the Original Text and Target Text.
Translating emotionally colored lexical units calls for a good deal of ingenuity and imagination on the part of a translator who
should be well trained to use the appropriate transformations, whenever necessary. At the same time he must be prepared to look
for new ways of solving his problems, whenever the standard methods can’t be applied to the particular context.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРЕКЛАДАЧА
У статті подається систематизована теоретична інформація щодо основних характеристик комунікативної поведінки перекладача. Розглядаються інстинктивні, розсудливі й інтуїтивні типи комунікативної поведінки
перекладача. Визначаються прототипні комунікативні ситуації кожного типу поведінки. Уточнюється поняття
когнітивного стилю перекладача.
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Ключові слова: комунікативна поведінка, інстинктивна комунікативна поведінка, розсудлива комунікативна
поведінка, інтуїтивна комунікативна поведінка, когнітивний стиль перекладача.
Features of Translator’s Communicative Behaviour
The article deals with translator’s communicative behaviour and its main characteristic features. Communicative behaviour is defined as behavior regulated by norms and traditions of communication. Based on systematic theoretical information,
the instinctive, rational and intuitive types of translator’s communicative behaviour are considered. The instinctive communicative behaviour is characterized by spontaneity, condensation and accented emotionality. The rational communicative
behaviour requires strategic thinking and planning. The intuitive communicative behaviour is synthetic and situational. The
prototype communicative situations of each of these types of behaviour are analyzed. The instinctive communicative behaviour
of a translator takes place only in oral communication and especially in persuasive types of discourse such as political, oratory or didactic. The rational communicative behavior of a translator is required in all types of oral and written communication. The intuitive communicative behavior can be traced in everyday discourse as well as in artistic and scientific types of
discourse. The translator looks for certain meaning and symbolism through analogy, but the interpretation of symbols is often
subjective. The concept of translator’s cognitive style, a sort of perception, categorization, understanding and interpreting
reality specificity of an individual, is clarified.
Keywords: communicative behaviour, instinctive communicative behaviour, rational communicative behaviour, intuitive
communicative behaviour, translator’s cognitive style.
Характеристики коммуникативного поведения переводчика
В статье предлагается систематизированная теоретическая информация относительно основных характеристик коммуникативного поведения переводчика. Рассматриваются инстинктивные, рассудочные и интуитивные
типы коммуникативного поведения переводчика. Определяются прототипные коммуникативные ситуации каждого типа поведения. Уточняется понятие когнитивного стиля переводчика.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, инстинктивное коммуникативное поведение, рассудочное коммуникативное поведение, интуитивное коммуникативное поведение, когнитивный стиль переводчика.

Постановка проблеми. Серед чинників, які забезпечують успішність комунікації перекладача, одним з найважливіших є його комунікативна поведінка [4].
Комунікативна поведінка людини – це її поведінка в процесі спілкування, регульована комунікативними нормами і
традиціями, яких вона дотримується як особистість [7].
Норми комунікативної поведінки розглядають у чотирьох аспектах, виокремлюючи загальнокультурні, ситуативні,
групові та індивідуальні [8, с. 5]. Тобто існує комунікативна поведінка особистості, соціальної, професійної, гендерної та
вікової групи, а також національна комунікативна поведінка.
Огляд останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблеми комунікативної поведінки розглядали такі науковці,
як С. С. Аверинцев, С. О. Арутюнов, О. Р. Багдасаров, Й. Л. Вейсгербер, В. Вілс [13], В. В. Воробйов, М. І. Сукаленко,
С. Г. Тер-Мінасова, Н. І. Формановська, Й. Стернін [7] та ін. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених цій проблемі, вона залишається в центрі уваги. Зауважимо також, що комунікативна поведінка перекладача не була предметом
комплексного дослідження, розглядалися лише деякі її аспекти, наприклад, ввічливість як складова результативної міжмовної комунікації перекладача [5]. Когнітивні, психологічні та мовні чинники успішної комунікації перекладача виокремили харківські лінгвісти Л.М. Пелепейченко та В.В. Місеньова [4].
Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Актуальність теми нашого дослідження пов’язана
з необхідністю системного та комплексного опису комунікативної поведінки перекладача з урахуванням умов і вимог сьогодення, що й визначає завдання запропонованої розвідки. У роботі спираємось на положення комунікативної лінгвістики
та когнітивної психології.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Комунікативна поведінка перекладача як посередника між різними інтерактантами може бути запорукою його професійної
успішності. Для цього він має визначити мету комунікації, осмислити її соціокультурні умови, створити соціокультурний
портрет партнерів по комунікації, визначити принципи відбору вербальних та невербальних засобів комунікації, іншими
словами обрати комунікативну стратегію.
Традиційно виділяють три типи поведінки – інстинктивну, розсудливу й інтуїтивну, що відрізняються одна від одної
за ознаками контрольованості, уродженості, усвідомленості, структурованості, сумативності і проективності [1, с. 6]. Всі
три типи поведінки актуальні для перекладацької діяльності і мають різні способи мовного вираження.
Для інстинктивної комунікативної поведінки характерними є спонтанність, згорнутість і акцентована емоційність.
Найбільш яскраво вона проявляється в аффективах, мовних одиницях, основна функція яких полягає у вираженні емоцій
[11]. Цей тип поведінки реалізується тільки в усній формі. Його характерні риси – моновербальні і жестомімічні реакції.
Найбільш важливі ознаки такої поведінки виражені в вигуках. Прояви цього типу поведінки зустрічаємо в персуазивних
типах дискурсу – релігійному, дидактичному, політичному тощо [12]. Проте варто пам’ятати, що перекладач повинен
передавати тільки сенс перекладного тексту. Викликати ж емоції у слухачів (сміх, обурення тощо), на думку перекладознавців, він може тільки за рахунок правильної передачі змісту, а не за рахунок таких невербальних засобів, як жести,
інтонація чи тон голосу [2, с. 151]. Голос і загалом поведінка перекладача повинні бути завжди нейтральними, незалежно
від емоцій виступаючого.
Розсудлива комунікативна поведінка вимагає обмірковування і планування, може бути емоційно акцентованою або
нейтральною, і простежується практично в усіх типах усного та письмового дискурсу. Інституційна поведінка за визначенням є розсудливою, проте і в повсякденному спілкуванні спостерігаємо обмірковані репліки. Слід зазначити, що межа
між інстинктивною і розсудливою комунікативною поведінкою проходить там, де відбувається перехід від спостережуваної до абстрактної реальності.
Перекладач як транслятор концептосфери тексту оригіналу повинен в процесі міжкультурної комунікації співвідносити категоріальний апарат культури-донора з категоріальним апаратом культури-реципієнта крізь призму власної когнітивної системи. А отже, окрім механізмів категоризації своєї культури він повинен оволодіти «чужим» культурно-специфічним концептуальним апаратом. Сприйняття і реконструкція інформації з тексту оригіналу, а також когнітивна сутність
власне процесу перекладу залежать від когнітивного стилю перекладача, своєрідних особливостей сприйняття, категоризації, розуміння й інтерпретації дійсності [9]. Когнітивний стиль перекладача зосереджений в межах таких понять, як
полюси «вузький – широкий діапазон еквівалентності», а також «імпульсивність – рефлективність». Представники «вузь-
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кого діапазону еквівалентності», аналітики, схильні покладатися на різницю в сприйнятті інформації, орієнтуються на
деталі й відмінні ознаки в її структурі. Представники «широкого діапазону еквівалентності» шукають схожість об’єктів,
класифікують їх на основі загальних категоріальних ознак [10, с. 146]. Носії «імпульсивного» когнітивного стилю швидко
висувають гіпотези в ситуації альтернативного вибору, проте нерідко припускаються помилкових дій. Носії рефлективного стилю, натомість, приймають виважені рішення через попередній аналіз усіх нюансів ситуації.
Відмінності в здатності когнітивної диференціації, яка у сфері сприйняття вихідного тексту виявляється як аналітичність (рефлективність) та синтетичність (імпульсивність), уможливлює пояснення різної «поведінки» перекладачів під
час процесу інтерпретації художнього тексту. Так, перекладачі аналітичного когнітивного стилю із полюсами «вузький
діапазон еквівалентності» й «рефлективність» мисленнєвих операцій схильні виділяти в тексті першотвору його істотні
риси і таким чином досягають повноцінного розуміння вихідного тексту.
Перейдемо до розгляду третього типу комунікативної поведінки перекладача. Інтуїтивна комунікативна поведінка
– це система зв’язків між актуальними для учасників спілкування ситуаціями. На відміну від розсудливо-логічної поведінки, аналітичного за своєю природою, інтуїтивна поведінка є синтетичною і ситуативною [3]. Ця поведінка може бути
вираженою як усно, так і письмово і представлена в повсякденному, мистецькому та науковому типах дискурсу. Так, у
художньому дискурсі вихід на інтуїтивний рівень спілкування здійснюється за допомогою прийомів смислової концентрації та мобілізації максимальної відкритості тих асоціацій, які виникають у читача або слухача [13]. В художньому
тексті значущі слова можуть отримувати додаткове асоціативне навантаження, як правило, символічне. Перекладач відшукує значення та символізм у творах шляхом проведення аналогій, проте інтерпретація символів часто має суб’єктивний
характер. Поезія – це те, що губиться в перекладі, вважав американський поет Роберт Фрост. Для її відтворення не існує
загальних чи конкретних стратегій перекладу, це завдання вимагає не лише інтуїтивного відчуття тексту, але й таланту,
схильності до творчого перекладу.
Художній переклад, на сучасному етапі все більше стає сценою естетичного та мовного експериментаторства, свого
роду творчої майстерні, в якій можуть відпрацьовуватися прийоми, що ніколи раніше не зустрічалися в рідній літературі.
Зараз перекладач часто шукає нові шляхи, не спираючись на існуючі мовні засоби і не користуючись прийомом компенсації, і багато робить вперше.
Вважається, що немає прямого зв’язку між рівнем інтелекту особистості та її інтерпретаційною здатністю, тобто що
можливість перекладача опанувати не тільки контекст, а й підтекст із затекстом залежать не тільки і не стільки від широти
його знань або ступеня освіченості, скільки від емоційної тонкості, здатності співчувати й співпереживати. Тож, на думку
О. В. Ребрія, така здатність є одним із проявів особистісної креативності перекладача, адже там, де інтелект поступається
емоціям, вступають у дію креативні чинники [6, с. 53]. Саме тому при перекладі художніх творів, особливо поетичних,
перекладачеві необхідно виходити на інтуїтивний рівень спілкування, проте навіть це не гарантує йому успіху.
Часто поезія базується на культурних, реґіональних, і національних архетипах, що унеможливлює її точний переклад
на іншу мову. Для прикладу, «Садок вишневий коло хати» Т. Шевченка є естетичним шедевром, але до англійського
читача цей вірш ніколи не промовить. В українській уяві «вишневий садок» викликає сільський пейзаж; а в англійській –
російський аристократичний двір через популярність А. Чехова на англійських і американських сценах. Хрущі, які гудуть
над вишнями, в українській уяві творять приємний образ літнього вечора, а в англійській уяві образи шкідливих комах
викликають неґативне почуття і є антипоетичними. Англійцю незрозуміло, чому сім’я вечеряє коло хати, а не в хаті за
столом. Чи не йде тут мова про пікнік? Українському читачеві своєрідний фольклор Шевченка є близьким і рідним у той
час, як англомовного читача відділяє від нього століття різного досвіду і переживань.
Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, спираючись на положення комунікативної лінгвістики та
когнітивної психології, ми спробували охарактеризувати комунікативну поведінку перекладача, яка представлена трьома
типами – інстинктивним, розсудливим та інтуїтивним. Професійний перекладач як особистість із сформованим індивідуальним когнітивним стилем володіє широким арсеналом засобів комунікативної поведінки, які проявляються залежно від
цілей його діяльності та вимог ситуації, що склалася.
Перспективним може бути дослідження мовної особистості перекладача залежно від його комунікативних реакцій в
процесі перекладу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ І НОВОГРЕЦЬКИХ
ЕКОНОМІЧНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ
У статті представлено аналіз можливих варіантів перекладу багатокомпонентних термінів і труднощів,
пов’язаних з еквівалентною передачею значення фінансових та економічних термінів. Наводяться приклади українською, англійською і новогрецькою мовами. Автор систематизує найбільш поширені способи перекладу термінів, зокрема використання слів, які вже існують в мові (синонімів), запозичення іншомовних термінознаків тощо. У статті також розглядаються способи перекладу частково еквівалентної та безеквівалентної економічної термінології.
Ключові слова: термінологічна система, економічний термін, словосполучення, еквівалентність, адекватний
переклад, система перекладацьких прийомів.
Peculiarities of the English and Modern Greek multicomponent economic terms
translation
Currently there is a high demand for modern science in the translation of economic texts. The translation of economic
literature is considered to be pretty troublesome and laborious occupation which, in addition to the considerable amount of
work, requires professional knowledge in a particular industry. The difficulties of translation of economic terms are determined in the article. The role of the translator is shown in the process of intercultural communication. An analysis of possible
options for translation of multicomponent terms and difficulties in the equivalent interpretation of finance and economic terms
are presented. Examples are given in Ukrainian, English and Modern Greek languages, as well the requirements for the use
of economic terms and lexicon, including the terms of other sciences, the number of which reaches hundreds of thousands
of words and word-combinations. The author research the most common methods of translation of economic terms, which
already exist in the language (synonyms), borrowing terms from other languages, construction of the term from the parts of
other words. In the article also is described how to translate partially equivalent and non-equivalent economic terminology.
Key words: terminological system, economic term, phrase (word-combination), equivalence, adequate translation, system
of translation techniques.
Особенности перевода английских и новогреческих экономических многокомпонентных терминов. О. В. Снеговская
В статье представлен анализ возможных вариантов перевода многокомпонентных терминов и трудностей,
связанных с эквивалентной передачей значения финансовых и экономических терминов. Приводятся примеры на
украинском, английском и новогреческом языках. Автор систематизирует наиболее распространенные способы
перевода терминов, в частности использование уже существующих в языке слов (синонимов), заимствование иноязычных терминознаков и т.д. В статье также рассматриваются способы перевода частично эквивалентной и
безэквивалентной экономической терминологии.
Ключевые слова: терминологическая система, экономический термин, словосочетание, эквивалентность, адекватный перевод, система переводческих приемов.

Постановка проблеми. Глобальні зміни в світовій економіці, тісні контакти України з зарубіжними партнерами
обумовлюють доцільність вивчення способів і проблем перекладу термінів економічної спрямованості. Так, зростаюча
останнім часом актуальність економічних перекладів пов’язана зі зміцненням статусу нашої країни в міжнародному економічному суспільстві, посиленням її позицій на світовому ринку фінансових, банківських і страхових послуг, а також з
активізацією іноземного інвестування в економіку України.
З розвитком міжнародної співпраці висвітлення актуальних питань перекладознавства набуває фахового термінологічного спрямування, однією з ознак якого є економічна термінологічна двомовність. Тому виявлення зв’язків у сучасній
економічній терміносистемі і аналіз специфіки перекладу англійських і новогрецьких термінів українською мовою представляє особливий лінгвістичний інтерес. Адже терміни різних наук утворюють в усіх мовах власні системи з внутрішньою підпорядкованістю компонентів. Відтоді, головним завданням сучасної термінології стає знаходження узгодженості
та відповідності систем, оскільки необхідною умовою міжмовної комунікації є еквівалентність термінів.
Актуальність даної теми обумовлена також тим, що термінологічна система є досить складним лексичним прошарком,
оскільки термінологія даної галузі знаходиться у стані постійної кількісної й якісної зміни. «Фінансова термінологія є
недорозвинутою і такою, що потребує значного доопрацювання за сучасних умов. Отож цілком логічним є те, що перекладачам потрібно створювати або асимілювати велику кількість термінів, які є необхідною умовою існування будь-якої
галузі спеціальних знань, поповнювати шар економічної лексики української мови. З урахуванням бурхливого розвитку
міжнародних економічних відносин нашої держави та недостатньої при цьому розвиненості економічної термінології
української мови, питання термінологічного планування та перекладу іноземних, зокрема фінансово-економічних термінів, потребує особливої уваги з боку лінгвістів та перекладачів, тому що будь-який вузькоспеціалізований текст базується
на термінах, які роблять його стислим, інформативним і конкретним» [2, с. 167].
Таким чином, дослідження проблем перекладу фінансової та міжнародно-економічної термінології в епоху динамічного розвитку торговельно-економічних відносин України зі світовою спільнотою є вимогою часу.
Аналіз досліджень і публікацій. Теорія та практика сьогоденного перекладу в Україні збагачуються креативними
пошуками таких вчених, як Н. Абабілова, Г. Агапова, Н. Александрова, О. Ахманова, І. Багмут, О. Баловнєва, А. Бєлова,
А. Білецький, В. Білокамінська, Л. Борисова, М. Брантес, О. Глоба, О. Дуда, Ю. Зацний, Р. Зорівчак, О. Іванова, B. Карабан, Т. Кияк, А. Коваленко, В. Комісаров, В. Копилов, I. Корунець, К. Крушельницька, А. Кульчицька, Ю. Марчук,
В. Мирошніченко, А. Науменко, Л. Нелюбін, М. Новікова, І. Носенко, С. Радецька, В. Радчук, Е. Скороходько, Ю. Соболь,
О. Старикова, О. Суперанська, O. Чередниченко, А. Циркаль, Л. Черноватий, К. Шипіло та ін., розробки яких зробили істотний внесок у розв’язання проблеми перекладу термінів.
Зокрема економічна термінологія не раз ставала об’єктом дослідження вітчизняних і зарубіжних мовознавців (В. Балашова, Ю. Бересток, Е. Дзіафа, М. Махінова, Ж. Мацак, Ф. Мендзелопулос, С. Пороманська, Дж. Рукенс, Л. Савицька,
І. Сотиропулу, А. Сухова, Л. Чабак та ін.). Натомість, проведені дослідження охоплюють здебільшого однослівні терміни,
тоді як термінологічні словосполучення розглядалися в недостатньому об’ємі. До того ж, у вітчизняній елліністиці практично відсутні компаративні дослідження, присвячені перекладу сучасної новогрецької, англійської і української еконо© О. В. Сніговська, 2016
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мічної термінології. Виключення складають лише наукові праці молодих українських елліністів, таких як А. Столярова,
О. Леончик, що і зумовлює актуальність нашої розвідки.
Мета статті полягає у дослідженні способів відтворення англійських і новогрецьких економічних терміносполучень
українською мовою.
Виклад основного матеріалу. Міжнародні економічні терміни як мовні знаки, що презентують фахові поняття, становлять суттєву складову економічних текстів і одну з головних труднощів перекладу з огляду на їх неоднозначність
або відсутність перекладних термінів-відповідників. Переклад термінів вимагає знання галузі, якої стосується переклад,
розуміння змісту термінів іноземною мовою і знання термінології рідною українською мовою [1].
Економічні терміни є особливим типом мовних одиниць, які часто зазнають транскрипції як способу перекладу. Джерелом транскрипції, зазвичай, є англійські, грецькі або латинські мовні елементи, в залежності від того, який корінь є основою
термінологічного словосполучення мови оригіналу. Так, «економічна термінологія вирізняється своєю інтернаціональністю, бо її інтенсивному розвиткові на тлі глобалізаційних процесів посприяли країни з найбільш розвинутими економіками
– західний, передусім англомовний світ. Водночас, працюючи з грецькою мовою, варто пам’ятати, що книжна мова катаревуса, яка ще тридцять років тому безроздільно панувала в царині грецької науки, всіляко пручалася прямим запозиченням
з германських і романських мов, надаючи перевагу калькам. Проте і зараз, коли англіцизми заполонили мало не всі сфери
життя не тільки грецької, а й інших європейських мов, спостерігаємо, що грецькі філологи свідомо пропонують синонім,
створений на базі питомих елементів – однослівну чи багатослівну кальку (напр., λίζινγκ – χρηματοδοτική μίσθωση). І хоча в
розмовній мові продовжують побутувати прямі запозичення (часто вони є короткими, влучними словами, що допомагають
економити мовні зусилля), в офіційних документах надається перевага питомим термінам чи термінологічним словосполученням. Іншу групу утворюють зворотні запозичення. До них належать слова, повністю запозичені колись з грецької,
що зазнали впливу мови-реципієнта, а згодом повернулися до грецької фонетично видозміненими та, як правило, з іншим
значенням: το καρτέλ (картель) від давньогрецького о χάρτης, яке потрапило до латини, згодом до італійської, потім до
французької, отримало в останній сучасне економічне значення і повернулося з ним до грецької. Італійське giro (товарообіг)
від грецького γύρος, яке потрапило до латини, потім до італійської, де набуло сучасного значення та повернулося з ним до
новогрецької. Отже, основними джерелами, через які відбувалося поповнення грецької економічної термінології, були спочатку французька та певною мірою італійська, а згодом англійська мова» [3, с. 396–401].
Економічна термінологія не є штучною мовою, її основу складає лексика літературної мови. В основі утворення термінології лежать такі процеси як термінологізація загальновживаної лексики, запозичення, метафоризація. Так, економічна
наука – це велика область знань, яка охоплює не тільки закони і поняття економічної діяльності, але і ряд суміжних галузей. Виходячи з цього, визначимо види економічних термінів:
1. Загальновживані терміни, які використовуються у повсякденному житті, тобто вони зрозумілі всім і можуть уживатися у будь-якій іншій галузі науки, літератури, публіцистики тощо.
2. Спеціальні неекономічні терміни, які можуть відображати відповідну сферу спеціальних знань економіки, бізнесу
тощо з притаманною їй специфічною лексикою.
3. Спеціальні фінансово-економічні терміни, які містять зміст системи наукових фінансових знань і точно позначають
поняття економіки.
За будовою економічні терміни поділяються на прості, що складаються з одного слова; складні – з двох слів, що пишуться разом або через дефіс; терміни-словосполучення, які складаються з декількох компонентів (багатокомпонентні).
До особливостей перекладу економічних текстів відносять: інформативну насиченість термінами; завжди стандартну і послідовну манеру викладу; використання метафор; поширеність фразеологічних еквівалентів слова; переважання
словосполучень, особливо різних видів атрибутивних груп, ядром яких слугує іменник або дієслово. Зазвичай найбільш
уживані і загальноприйняті терміни беруться за основу багатокомпонентних термінів. Особливі труднощі перекладу представляють саме вони, оскільки їх значення не завжди точно відповідає значенню складових елементів. До того ж, у деяких
випадках спостерігається зміна порядку компонентів атрибутивної групи з підпорядкуванням терміносполучення, що перекладається, законам української мови.
Сучасна термінологія все більше стає схильною до інтернаціоналізації через запозичення, яке є одним з найбільш продуктивних способів її поповнення і не викликає особливих утруднень при перекладі. Так, економічні терміни іншомовного походження утворюють численні тематичні групи, серед яких прийнято виділяти наступні:
1. Назви приватних і державних структур, різні типи об’єднань: консалтингові компанії (англ. consulting companies,
новогрецьк. κονσάλτινγκ / συμβουλευτικές εταιρείες) – організації, що займаються консультуванням з широкого кола питань економічної діяльності; концерн (англ. concern, новогрецьк. κοντσέρν π.χ. ξενοδοχείων) – добровільне об’єднання
підприємств, наприклад готелів, що здійснюють спільну діяльність тощо.
2. Назви різних економічних програм і видів комерційної діяльності (купівля-продаж товарів, оренда, торговельне
посередництво тощо): угода аут-трейд (англ. out trade, новогрецьк. άουτ τρέιντ / εσφαλμένη συναλλαγή) – невдала через
непорозуміння сторін торговельна угода; валютні операції аутрайт (англ. outright monetary transactions, новогрецьк. άουτ
ράιτ / οριστικές νομισματικές συναλλαγές) – прямі грошові операції тощо.
3. Назви осіб економічної діяльності (статус, професія, вид заняття): брокер-аутсайдер (англ. outside broker, новогрецьк. αουτσάιντερ μπρόκερ / μεσίτης) – біржовий спекулянт-непрофесіонал, брокер, який не є членом біржі; менеджер з
маркетингу (англ. marketing manager, новогрецьк. μάρκετινγκ μάνατζερ / διευθυντής αγοράς) – експерт підприємства з питань систематизації маркетингових оцінок, складання прогнозів збуту і рекомендацій у сфері маркетингу тощо.
4. Назви цінних паперів і валюти: подарунковий ваучер (англ. gift voucher, новогрецьк. βάουτσερ / κουπόνι δώρου); емісія євробондів / (англ. Eurobond issue, новогрецьк. έκδοση ευρωΜπόντ / έκδοση ευρωομολόγου) – випуск в обіг нових єврооблігацій тощо.
Лінгвісти виділяють два шляхи перекладу: переклад прямий (запозичення, калькування, дослівний переклад) і переклад непрямий (зовнішній). Розглянемо основні способи перекладу економічної термінології.
Запозичення – відтворення фонетичними і морфологічними засобами однієї мови морфем, слів або словосполучень
іншої мови: проформа інвойс (англ. proforma invoice, новогрецьк. προφόρμα / προτιμολόγιο invoice); антидемпінгове мито
(англ. anti-dumping duty, новогрецьк. δασμός αντιντάμπινγκ) тощо.
Транслітерація – так званий квазібезперекладний метод передачі літер іноземної мови українськими літерами, незалежно від вимови: модем (англ. modem, новогрецьк. μόντεμ); робот (англ. robot, новогрецьк. ρομπότ) тощо.
Транскрибування – другий так званий квазібезперекладний метод передачі вимови англійського або новогрецького
слова українськими літерами, тобто передача його фонетичного вигляду. Даний спосіб використовується як основний при-
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йом перекладу власних імен і назв: Хєллєнік Емпоріо Груп (англ. Hellenic Emporio Group, новогрецьк. Ελληνικό Εμπόριο
Γρουπ); Данаос (англ. Danaos, новогрецьк. Δαναός); Епсілон (англ. Epsilon, новогрецьк. Έψιλον) тощо.
Калькування – спосіб переказування лексичної одиниці оригіналу шляхом повної або часткової заміни її складових
частин (морфем або слів) лексичними відповідниками в мові перекладу: статистичний контроль якості (англ. statistical
quality control, новогрецьк. στατιστικός έλεγχος ποιότητας); доходи на одну акцію (англ. earnings per share, новогрецьк.
κέρδη ανά μετοχή) тощо.
Дослівний переклад – прийом перекладу, при якому синтаксична структура оригіналу перетворюється на аналогічну
структуру мови перекладу зі збереженням набору повнозначних слів і порядку їх розташування: купуй одне, отримай друге у подарунок, тобто 1+1 безкоштовно (англ. BOGOF = Buy One Get One Free, новогрецьк. αγόρασε ένα λάβε ένα δωρεάν /
αγόρασε ένα πάρε ένα τζάμπα); відрядно-прогресивний розрахунок робочого часу / дня (англ. graduated measured day work,
новогрецьк. προοδευτική μέτρηση εργάσιμης μέρας) тощо.
Транспозиція – спосіб, який полягає в заміні однієї частини мови іншою частиною мови без зміни сенсу всього повідомлення: копія товару (англ. me-too product, новогрецьк. προϊόν «ακριβές αντίγραφο»); ціноутворення на основі витрат
(англ. cost-plus pricing, новогрецьк. τιμολόγηση με βάση το επιπλέον κόστος) тощо.
Опис – спосіб переказування багатокомпонентних термінів, які не мають словникових еквівалентів у рідній мові: виконання робіт згідно замовлення (англ. make to order, новогрецьк. παραγωγή ανάλογα με την παραγγελία); діаграма причин
і результатів, яка відображає співвідношення між показником якості і чинниками, що на нього впливають, так званий
«риб’ячий скелет» (англ. fishbone chat, новогрецьк. διάγραμμα «ψαροκόκαλο») тощо.
Еквіваленція – використання абсолютно різних стилістичних і структурних засобів для опису однієї й тієї ж ситуації
в двох текстах: розглянути всі можливості (англ. to explore every avenue, новогрецьк. εξερευνώ κάθε δυνατότητα); яблуко
розбрату (англ. bone of contention, новогрецьк. το μήλο της Έριδας) тощо.
Адаптація – спосіб, який часто використовується при синхронному перекладі у випадках, коли іншомовний термін не
існує в мові перекладу і має бути переданий еквівалентним навантаженням: японська система розпорядку для ощадливого
виробництва, однією з переваг якої є встановлення верхньої межі на кількість деталей, що очікують опрацювання, уникаючи таким чином перевантаження всієї системи виробництва (англ. Kanban / just-in-time, новогрецьк. γιαπωνέζικο σύστημα
«ακριβώς στην ώρα») тощо.
Особливе місце в аспекті перекладу економічних текстів займають термінологічні словосполучення. Серед описового
прийому і калькування, розглянутих вище, виділимо наступні прийоми перекладу багатокомпонентних термінів, а саме:
– переклад з використанням прийменників: просування товару на ринку (англ. direct marketing, новогрецьк. άμεση
προώθηση στην αγορά); безпека на роботі (англ. job security, новогрецьк. ασφάλεια στην εργασία) тощо;
– переклад із зміною порядку компонентів атрибутивної групи: компанія з мережею філій (англ. multi-divisional
company, новогрецьк. εταιρεία με πολλά παραρτήματα); мережевий маркетинг на багатьох рівнях (англ. multi-level marketing,
новогрецьк. μάρκετινγκ πολλών επιπέδων) тощо;
– переклад одного з членів словосполучення групою пояснювальних слів: міжнародний ефект Фішера, заснований на
відсоткових ставках, а не на інфляції, який використовується для того, щоб передбачити і зрозуміти динаміку поточного і
майбутнього обмінного курсу валюти (англ. International Fisher Effect, новогрецьк. διεθνής επίδραση Fisher όπου οι διαφορές
ύψους στα τρέχοντα επιτόκια μεταξύ των χωρών αντανακλούν πλήρως τις αναμενόμενες αλλαγές στις τιμές συναλλάγματος των
νομισμάτων τους); «брудне» коливання валютних курсів, при якому уряд публічно заперечує прямі інтервенції на валютних
ринках, продовжуючи здійснювати таємні інтервенції (англ. dirty float, новогрецьк. «βρώμικη» διακύμανση νομίσματος) тощо.
Зауважимо, що одним з найбільш використовуваних прийомів перекладу термінологічних словосполучень нами визначено переклад за допомогою родового відмінка: система цін (англ. price system, новогрецьк. σύστημα τιμής); контроль
витрат (англ. cost control, новогрецьк. έλεγχος δαπανών); термін придатності (англ. maturity date, новогрецьк. ημερομηνία
λήξης); пошук мотивації (англ. motivation research, новогрецьк. έρευνα κινήτρων); можливості ринку (англ. market potential,
новогрецьк. πιθανότητα αγοράς); повернення податку (англ. tax return, новогрецьк. επιστροφή φόρου); лідер ринку (англ.
market leader, новогрецьк. ηγέτης αγοράς) тощо.
Завершуючи, підкреслимо, що під час перекладу англійських багатокомпонентних термінів неминуче постає питання
компресії в мові. Так, характерне для англійської мови явище не спостерігається в українській і новогрецькій мовах.
Отже, стислість виразів англійської мови створює великі труднощі під час їх перекладу українською і новогрецькою мовами, вимагаючи декомпресії: обладнання, на якому завершено (серійний) випуск продукції (англ. end-of-life equipment;
новогрецьк. εξοπλισμός, στον οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής μιας σειράς προϊόντων); повний цикл від прийому замовлення до отримання товару клієнтом (англ. order-to-delivery cycle, новогрецьк. πλήρης κύκλος διαδικασιών μέχρι
την παράδοση παραγγελίας στον τελικό πελάτη) тощо.
Висновки дослідження і перспективи. Переклад економічних текстів вимагає від перекладача високої відповідальності, ретельності у виборі способів перекладу і акуратності в деталях. Безперечно, економічний переклад передбачає
знання предмету перекладу і його особливостей, володіння економічною термінологією, специфікою економічного стилю
викладу і вміння точно передавати зміст документу. Так, проблема економічного перекладу полягає, перш за все, у необізнаності перекладача у сфері наукової інфраструктури, неволодінні ним науковими термінами і, як наслідок, невмінні
підібрати еквівалент у цільовій мові. Таким чином, перекладач, що працює в певній галузі, повинен ретельно вивчити
способи відтворення термінології, а також мовні особливості вихідної мови.
Найбільш розповсюдженими лексичними прийомами перекладу економічних англійських і новогрецьких багатокомпонентних термінів нами визнано описовий спосіб передачі значення термінознаків і за допомогою родового відмінку.
Проте найпростішими способами визначено методи транскрибування і транслітерації.
Вважаємо доцільним продовжити вивчення особливостей перекладу англійських і новогрецьких термінів українською
мовою, зокрема у порівняльному аспекті. Адже адекватний переклад фахової термінології на тлі подальшого наукового
дослідження методів перекладу набуває особливої значущості в контексті успішного становлення вітчизняної терміносистеми відповідно до міжнародних стандартів.
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ФОНОГРАФІЧНІ АНОМАЛІЇ ДІАЛЕКТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ М. ТВЕНА
Стаття присвячена проблемі відтворення діалектного мовлення. Виокремлено найбільш доцільні перекладацькі
прийоми і способи перекладу фонографічних аномалій, якими послуговується перекладач для забезпечення адекватного розуміння реципієнтом мовних аномалій у перекладних творах американського письменника М. Твена.
Ключові слова: діалект, прийоми і способи перекладу, переклад, фонографічний рівень.
Phonographic anomalies in Ukrainian dialect translations of novels by Mark Twain
This study is devoted to analyzing Ukrainian translations of famous novels by Mark Twain, The adventures of Tom Sawyer
and The Adventures of Huckleberry Finn. One of the features these novels are special for is that they are full of phonological
features that cause many problems for the translator.
Phonological features are divided into the following two major groups: 1) occasional and 2) social and regional language
anomalies. The main occasional features used in both texts are as follows: reduction of word-final consonant clusters, deletion
of word final single consonant, deletion of unstressed initial and medial syllables. Eleven major types of social and regional
language anomalies are recognized: labialization, palatalization, diphthongization, the use of participles with a-prefixes,
rhythmic sound repetition, archaic graphemes and pronunciation, substitution of a negative prefix un- for on-, substitution of
the vowel, substitution of fricatives [ð] for explosive [d], realization of thr sequences as th and eye dialect.
In order to deal with them successfully – to achieve the author intention which his style requires – translator needs selfimmolation; he needs to transfer a phonographic anomaly from one culture to another. That’s why we point out different
translation methods and techniques that can help translator to do it successfully. They are: 1) missing letters; 2) dropping
final letters 3) phonetic bandwidth 4) phonetic omission and 5) «write the way you hear».
Key words: dialect, translation technique and method, translation, phonographic level.
Фонографические аномалии диалектов в украинском переводе произведений М.
Твена
Статья посвящена проблеме воспроизведения диалектной речи. Выделены наиболее целесообразные переводческие приемы и способы перевода фонографических аномалий, которыми пользуется переводчик для обеспечения адекватного понимания реципиентом языковых аномалий в переводных произведениях американского писателя М. Твена.
Ключевые слова: диалект, приемы и способы перевода, перевод, фонографический уровень.

Питання фонетичного звучання персонажів у творах М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна», хвилювало не одне покоління дослідників-твенознавців. На сучасному етапі лінгвістичних розвідок це питання є вичерпним. Встановлено межі схожості графем діалекту М. Твена з південно-західним та афро-американським діалектами.
Співзвучність фонографічних аномалій з реальними діалектами вжиті автором у тексті створюють потужну атмосферу,
котра забезпечує читача не лише інформацією про героя, його соціальний статус, проте є важливим фактором забезпечення реальності образу персонажів. Намагання перекладача обійти ці «підводні камені» руйнують цілковите уявлення
читача про твір, адже як наголошує Е. Г. Еткінд цікава, енергійна та вибухова мова, може бути лише «мова імпровізаційної безпосередності», підслухана, списана і відтворена не за правилами літературної мови, а як окремий особливий сорт
гідний поваги. У іншому випадку така мова буде вторинною, «котра нічого не відкриває і не здатна дивувати» [4, с. 28].
У перекладознавстві ще не прийшли до одностайної думки щодо шляхів відтворення одиниць фонографічного рівня, оскільки «українська мова не має усталеної системи засобів фонографічної стилізації на відміну від англійської» [8,
с. 148]», а отже, імовірна фонетична реальність писаного тексту, здатна відтворити лише «вірогідні позиційно зумовлені
варіації та варіанти. Натуральне варіювання передати неможливо» [9, с. 67].
Невідповідність критеріїв як мовних, так і культурних ставить перед перекладачем майже неможливе завдання, що
вимагає творчих здібностей, гнучкості, професійного вміння та майстерності.
В основі фонографічної заміни може бути реконструкція комунікативної ситуації. Прийом передбачає можливість перекладача проводити аналогічне опитування носіїв афро-американського діалекту з подальшою обробкою отриманих відповідей. Такий підхід допомагає у виокремленні функцій, смислового навантаження та можливого впливу фонетичних аномалій первинного тексту на читацьку аудиторію. Представники соціальної групи особисто визначать межі, за які не може
виходити перекладач. Окрім того, такий підхід надасть перекладачеві ключ до перекладу таких характерних ознак «живого» мовлення, як редукція звуків, палаталізація тощо [2, с. 196]. Однак, фонографічні аномалії художнього твору, суттєво
відрізняються від вжитих в реальному житті, а отже їх передача має відбуватися за відмінними способами і прийомами.
У рамках сучасного вітчизняного і зарубіжного перекладознавства все більше практиків та теоретиків перекладу
(О. В. Ребрій, А. Л. Фізарді,) схиляються до думки, що «альтернативною можна вважати стратегію, скеровану на відтворення фонографічних засобів мовленнєвої стилізації в мові оригіналу паралельними/аналогічними засобами мови перекладу» [8, с. 149].
Так, сучасний американський перекладач А. Фізарді, пропонує використовувати музичне транскрибування, яке реалізується за допомогою діакритичних знаків [12, с. 19]. Такий підхід робить можливим експлікацію авторського прийому і
його емотивної сутності, оскільки «графічний (зоровий) образ завжди конкретніший за образ, створений мовою, а відповідно конкретнішим виявляється і його етнокультурний компонент» [7, с. 25].
Інші дослідники (до прикладу, А. Л. Борисенко, М. М. Моріні) пропонують відтворювати фонографічні аномалії за
рахунок створення «мови у мові» або «віртуального» образу первинних фонографічних стилізацій, що складаються з неправильних або підлаштованих під місцевий колорит слів і фраз, фонетично адаптованих до правил цільової мови [13, с.
130]. Спорадичні спроби пошуку шляхів еквівалентного перекладу, свідчить про те, що відтворення фонетичних особливостей мови персонажа – завдання технічно вирішуване [1, с. 61–62].
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У творах Марка Твена переклад фонографічних аномалій афро-американського вернакуляру наштовхується на труднощі: одні аномалії свідчать про рівень культури чи моралі персонажі, а інші про територіальну приналежність. До першої
групи труднощів ми відносимо оказіональні, зумовлені емоційним станом мовця. [3, с. 110], до другої групи – соціальнорегіональні аномалії, які виступають у ролі вказівки на соціальний статус, соціальну приналежність персонажа або його
походження [6, с. 11],
Наскрізний аналіз мовних аномалій та їх функцій у тексті загалом та у мові героїв зокрема, дозволив здійснити такий
розподіл: редукція звуків, вилучення ненаголошеного складу на початку (в середині) слова – оказіональні; лабіалізація
інтердентальних фрикативів, палаталізація, дефісна форма, вживання слів з префіксом «а-», ритмічний повтор звуків,
архаїчні графеми та вимова, підміна негативного префіксу un- на on-, заміна голосного звуку іншим голосним, заміна
фрикативного [ð] на вибуховий [d], заміна послідовного thr на th, дифтонгізація та візуальний діалект («Eye dialect») – соціально-регіональні індикатори.
Серед фонографічних аномалій, пов’язаних з емоційно-почуттєвою сферою мови героїв твору варто виділити такий
прийом як редукція звуків.
Редукція звуків – це «процес ослаблення артикуляції звуків у ненаголошеній позиції, що приводить до менш чіткого
вираження їхніх кількісних та якісних характеристик і виявляється у скороченні тривалості звука, нечіткості його артикуляції та/або його випадінні зі слова під дією різних мовних і позамовних чинників [5, с. 329]».
У перекладних творах Марка Твена зустрічаємо такі прийоми і способи перекладу редукованих слів: (1) пропуск букв
у словах («hy’rogliphics» – «ірогліфи»). Відхилення від норми слова оригіналу покликане визвати у читача образ дитячої
необізнаності, що полягає у недоладному користуванні важким для вимови словом, звідси перенесення орфографічної
помилки першотвору на площину першотвору вважаємо вдалим перекладацьким рішенням.; (2) вилучення кінцевих літер
(you’re s’rp – «я вас див...»). Такий прийом перекладу вдало відтворює емоційність та простакуватість мови персонажа
(тітки Саллі) у художньому творі. Сучасний український дослідник О. В. Ребрій на основі аналізу окремих художніх творів з елементами фонографічних стилізацій виділяє такі прийоми, як-от: (3) фонетичне пропущення («ковтання») (fewd
dan y’ de-ooty – «я’би в’ ‘го»); (4) фонетичні опущення («нічо» замість «нічого», «ска’еш» замість «скажеш», «тре» замість
«треба» тощо) [8, с. 156].
Зазначені прийоми і способи перекладу супроводжується відступом від норм орфографії та фонетики. У цьому контексті дотримуємося думки, що «незвичні, але мотивовані контекстом написання (або накреслення) слів на тлі графічного і орфографічного стандартів набувають прагматичного навантаження – експресивно-видільного, емоційно-оцінного
тощо», а від так вдало відтворюють інтенцію автора [10, с. 106].
Інше питання – як бути з фонографічними аномаліями діалектного мовлення, які відповідають за соціально-територіальну приналежність персонажів твору? Для відтворення фонографічних аномалій другої групи перекладачі переважно
використовують лексичну/лексико-граматичну компенсацію. Реалізація такого прийому перекладу відбувається за допомогою просторіччя мови перекладу, яке, як правило, не має прямих відповідників в мові оригіналу, а відтак «знижує
контрастність мовних характеристик і обумовлює значні стилістичні і прагматичні втрати при перекладі» [6, с. 6]. Оскільки, фонетична система української мови не здатна передати соціально-територіальні особливості ідентичні фонографічним аномаліям тексту оригіналу, справедливим вважаємо зауваження М. Н. Куликової розглядати можливі стратегії, прийоми та способи перекладу «у відношенні фрагментів текстів, в яких фонографічні засоби є основними компонентами
стилізації діалектної мови» [6, с. 7].
Особливу складність для перекладача становить така літературна техніка, як-от візуальний діалект, або так званий
«еye dialect» (термін, створений американським лінгвістом Георгом Філіпом Крепом у 1925), що отримав свою назву,
завдяки унеможливленню виявлення, у процесі звучання мови, без попереднього візуального ознайомлення, наприклад:
alwuz [19, 31] – always [ˈɔ:lwəz], bekase [14, 35] – because [bɪˈkɔz], ketch [15, 35] – catch [kætʃ], gal [15, 144] – girl [gə:l] тощо
[11, с. 49]. Використання такого фонографічного прийому полегшує роботу автора у відтворенні регіонально-забарвленої
лексики, відповідно створює труднощі для перекладача, завдання котрого перенести аномалію мови у рамки іншого мовного континууму де процес фонації відбувається за відмінними ознаками.
Успішність перекладу залежить від усвідомлення перекладачем доцільності і важливості перенесення фонографічної
аномалії в друготвір. Однак, це лише половина справи: завдання ускладнюється, тим що набуті фонові знання мають
бути донесені читачеві. Останній має розуміти, з якою метою використані орфографічні модифікації, і яку функцію вони
відіграють у конкретному творі. Перекладач зобов’язаний переконати вторинного читача, що «Eye dialect» – це авторська
унікальна техніка націлена повідомити читачеві важливу інформації про персонажа. У такому випадку не обійтися без
пояснювальних записів та коментарів. Як один з можливих способів перекладу «еye dialect» розглядаємо використання
забутого, однак дієвого фонографічного прийому: «пиши, як чуєш, а читай, як бачиш», який власне наслідує принципи
фонографічної аномалії.
Фонетичний правопис – це прийом перекладу, який безсумнівно має прикувати увагу читача до фонографічної аномалії, примусити здійснити повторне прочитання. Реципієнт розуміє, що зовнішня сюжетна лінія це лише вершина айсберга.
Безцінним є внутрішній монолог героя з читачем, де без вказівки автора стає зрозумілою інформація про спосіб життя,
рівень освіти, емоції та переживання персонажів твору. Звичайно, читачі, мають володіти знанням рідної мови, щоб з легкістю ідентифікувати мовні аномалії та співвідносити їх із ситуацією та образом персонажа. Лише за таких умов можливі
прийоми і способи принесуть бажаний ефект.
Дуже важливо, щоб прийом перенесення «еye dialect» в друготворі був систематичним, що дає можливість читачеві
інтерпретувати фонетико-графемні та орфографічні модифікації. Однак, перекладачеві варто пам’ятати, що графемні зміни не мають бути занадто важкими для сприйняття та громіздкими, оскільки фонографічна аномалія діалекту в друготворі
може втратити свою емотивну сутність.
Загалом, спорадичні, однак вдалі прийоми і способи перекладу фонографічних аномалій діалекту свідчать про нову
традицію, яка руйнує стереотипи радянської перекладознавчої школи про цілковиту не відтворюваність національно-специфічної лексики.
Отож, головним правилом адекватного відтворення фонографічних аномалій діалекту, залишається розкодування звукових одиниць, співставлення фонематичних підсистем двох мов та пошуку відповідних аномалій у МП, враховуючи коло
читачів для яких здійснюється переклад та їх графічно-фонематичну компетенцію вірно інтерпретувати орфографічні
маніпуляції.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНЯ
В предлагаемой статье перевод рассматривается как средство межъязыковой коммуникации. Соотношение
языка и культуры – тема актуальная, многогранная и неисчерпаемая, поскольку затрагивает коренные проблемы
интеллектуального и социального бытия человека, а каждый ракурс её исследования представляет собой объект
для отдельного изучения и анализа. В статье предпринята попытка виявить актуальные на сегодняшний день проблемы современного переводоведения, определить масштаб влияния на науку переводоведения такого процесса в
современной культуре как «глобализация».
Ключевые слова: перевод, переводоведение, межкультурная и межъязыковая коммуникация, глобализация, машинный перевод.
TOPICAL ISSUES OF MODERN TRANSLATION STUDIES
The article deals with the translation as a means of cross-language communication. The ratio of the language and culture
is an actual, multi-faceted and sophisticated as it touches upon the fundamental problems of intellectual and social life of the
person, thus, every perspective of the research can be the object of an independent study and analysis. The article focuses on
such important topical issues of modern translation studies as «globalization» and machine translation. The world tendency
toward greater specialization in the teaching of English has had an enormous impact on Translation Studies. Candidates for
translation jobs are expected to have received training in one or more specialist areas. The objective of this paper is to identify
some of the common problems faced by translators of English modern texts into other languages.
Keywords: translation, Translation Studies, intercultural and cross-language communication, globalization, machine
translation.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
У запропонованій статті переклад розглядається як засіб міжмовної комунікації. Співвідношення мови і культури – тема актуальна, багатогранна і невичерпна, оскільки зачіпає корінні проблеми інтелектуального і соціального
буття людини, а кожен ракурс її дослідження являє собою об’єкт для окремої розвідки та аналізу. У статті зроблена спроба виявити актуальні проблеми сьогодення, що мають місце в сучасному перекладознавстві, визначити
масштаб впливу «глобалізації» на науку перекладозанвство.
Ключові слова: переклад, прекладознавство, міжкультурна і міжмовна комунікація, глобалізація, машиний переклад.

Перевод – это весьма сознательное творчество, оно требует исследований, размышлений и доказательств. Понятие to
translate, кроме прямого значения, которое соответствует русскому переводить, содержит мистическое значение: «переносить кого-либо прямо на небо или в рай без вмешательства смерти». Этот образ ярко характеризует художественный
перевод как процесс и результат толкования текста оригинала. Переводчики, не владея всезнанием и всемогуществом,
осуществляют «чудо-перенос» разными методами в соответствии с традициями своей эпохи и по собственному убеждению. Современное переводознание характеризуется огромной разнообразностью теоретических концепций и методов исследования, а так же выбором стратегии перевода.
Современный деловой мир разделен на множество стран и национальностей. Глобализация буквально разрушила
искусственно созданные людьми границы в сфере бизнеса. Партнерские соглашения и транснациональные корпорации
и компании из разнообразных стран мира – прямое доказательство тому. Но существует еще граница, именно ее совсем
нелегко преодолеть очень многим – это языковой барьер. Уже долгие годы для ведения дел и быстрого решения профессиональных и коммуникативных задач, обязательно требуется полное взаимопонимание сторон, и для этих целей активно
используется английский язык, но присвоенный ему статус международного языка, тем не менее, английским языком
владеют не все народы. Данная проблема стоит достаточно остро, вследствие отсутствия быстрого и качественного технического перевода с английского языка, знание языка при деловых переговорах.
© И. В. Ткачук, 2016
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Существует несколько вариантов решений данной проблемы. Многие люди практически полностью полагаются на
современную науку и технику, доверяя перевод компьютерным программам. Несложно найти необходимую программу
переводчика и воспользоваться ею онлайн, но этот способ ненадежен, и не подходит для сложного технического перевода
с английского языка. Даже самая лучшая компьютерная программа не способна адекватно осуществить серьезный технический перевод с английского. Основы современного переводоведения стали разрабатываться к середине двадцатого
столетия, когда лингвисты стали рассматривать перевод как особый вид речевой деятельности, в ходе которой единицы
языка перевода выбираются в определенной зависимости от языковых единиц, использованных в оригинале. Поэтому, как
и в любом лингвистическом исследовании, исследователи перевода занимались теперь не формулированием правил, которым должен следовать переводчик, а изучением соотношения языковых и речевых единиц двух языков, устанавливаемого в процессе перевода. «Полевым материалом» для исследования служат тексты оригинала и перевода, сопоставление
которых дает объективные фактические данные для последующих теоретических обобщений. Таким образом, изучение
перевода ставит своей целью, в первую очередь, описание реальных переводческих фактов, то есть носит дескриптивный,
а не прескриптивный характер.
За свою недолгую семидесятилетнюю историю переводоведение накопило чрезвычайно большой объем эмпирических
и теоретических знаний и достигло поразительных результатов: собран, выявлен, проанализирован и систематизирован
интереснейший языковой материал, разработаны общие теоретические положения и множество частных направлений,
введено большое количество специальных понятий, описаны многочисленные особенности межъязыковых соответствий
и несоответствий и закономерностей их установления, интегрированы знания всех смежных и новых филологических
дисциплин, предложены десятки моделей изучаемого объекта и созданы целые научные школы, постоянно предлагающие
новые теоретические концепции и обрабатываются новые практические данные и многое другое [3; с. 11].
Стремительное развитие процессов глобализации становятся инструментом приближения стран с разными уровнями
культуры. Широкая дискуссия в научных и политических кругах относительно сущности глобализации свидетельствует
о высокой значимости данного процесса. Она послужила фактором проведения кросс-культурных и кросс-национальных
исследований, интегрирующих западный и не западный подходы и способствующих пониманию универсальных законов,
которые применяются ко всем культурам. В связи с этим, у представителей различных этнических общностей формируется навык межкультурной компетенции, который позволяет свободно общаться с представителями других культур и
существовать в поликультурном обществе. Межкультурные коммуникации на макроуровне представляют собой коммуникации между масштабными культурами континентального типа, а в зависимости от временной ориентации культуры
– диахронную (коммуникация между культурами различных эпох) и синхронную (между культурами, находящимися в
одном временном срезе) коммуникации.
Актуальной задачей современной современности становится поиск баланса между преимуществами глобализации и
необходимостью сохранения культурного разнообразия во всех его проявлениях в условиях угрозы культурно-цивилизационной унификации. В современном мире владение иностранным языком представляется чрезвычайно важным, однако
использовать необходимый словарный минимум языка – не значит «уметь говорить» на нем.
В современном обществе за последнее десятилетие значительно возросли требования к точности перевода. Если переводчики художественной литературы допускали порой, как мы уже знаем, всевозможные вольности, то это в худшем
случае приводило к искаженному представлению о творческой манере автора и о литературных достоинствах произведения. Однако, искажения в техническом, коммерческом, дипломатическом переводе могут иметь гораздо более серьезные
последствия – политические конфликты, материальные потери, человеческие жертвы и даже новый Чернобыль [2; с. 87].
Поэтому свободный перевод в таких областях признается совершенно недопу- стимым, и переводчики стараются возможно точнее передать все детали содержания оригинала, избегая в то же время буквализма, искажающего это содержание
или затрудняющего его восприятие. Задача переводчика оказывается очень ответственной и весьма непростой. Полной
тождественности перевода оригиналу достичь очень трудно, и переводчику постоянно приходится решать, какими элементами содержания можно пожертвовать, чтобы точнее передать другие, более важные детали. Такой выбор осложняется тем, что иногда особую важность приобретают совсем неожиданные элементы текста оригинала.
Другая отличительная черта современной переводческой деятельнос- ти заключается в большом количестве текстов
технического (или шире: специального) характера, перевод которых требует от переводчика основа- тельных познаний
в соответствующей предметной области. В век научно- технической революции и сложных финансово-экономических
отношений нередко даже в газетах и журналах, предназначенных для широкого чита- теля, можно встретить материалы,
разобраться в которых будет нелегко и специалисту. А профессиональному переводчику приходится переводить сложнейшие тексты по ядерной физике, компьютерной технике, космичес- кой медицине и многим другим наукам и специальным областям. И при этом сам переводчик может иметь гуманитарное образование или техническую подготовку в совсем
иной области. Понятно, что такие тексты ставят перед переводчиком очень трудные задачи и делают весьма вероятными
терминологические и фактологические ляпсусы в переводе [2; с. 89].
Современный этап в развитии науки о переводе характеризуется стремлением дать максимально полное, комплексное
описание процесса перевода. Основную задачу большинство исследователей видят в анализе перевода как вида речевой
деятельности, акта межъязыковой коммуникации.
Взаимодействие культур через перевод предполагает, прежде всего, стремление предоставить в распоряжение читателей перевода факты и события, свойственные чужой культуре, с целью расширить читательский кругозор, дать им
возможность понять, что у других народов могут быть иные обычаи, что надо знать и уважать другие культуры. В этом
заключается огромная общеобразовательная и воспитательная роль перевода [1; с. 130].
Как инструмент знакомства с чужой культурой, перевод играет важнейшую роль, поскольку он «пересекает» не только границы языков, но и границы культур, а создаваемый в ходе этого процесса текст транспонируется не только в другую
языковую систему, но и в систему другой культуры [5; с. 37].
Достижений в современном переводоведении столько, что их не перечислить. Все они свидетельствуют о том, что переводческие знания становятся все более востребованные практикой современного многоязычного мира, в котором процессы глобализации, устранения идеологических, политических, экономических и религиозных границ требует ускорения
темпов, превышения качества и расширения применения всех видов перевода: устного и письменного, художественного
и технического, научного и научно-популярного, общественного, культурно-значиваемого и т.д. Так что неудивительно,
что в настоящее время переводоведение представляет собой автономную, мощную, развивающуюся стремительными темпами дисциплину [3; c. 12].
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Развитие кибернетики и структурного языкознания сделало возможным машинный (иначе – автоматический) перевод – правда, в более или менее узких пределах, на материале относительно простых научных и деловых текстов, причем
постоянно требуется и так называемое постредактирование (т. е. дополнительное редактирование человеком) текстов,
полученных с помощью машины. Этот перевод основывается на использовании электронно-вычислительной машиной
определенных и более или менее постоянных соответствий между словами, словосочетаниями и грамматическими средствами языков оригинала и перевода. Создание условий для работы переводящей машины (определенного запаса «памяти» и программ) выдвинули вопрос о характере процесса, совершающегося в машине. Машина ни думать, ни рассуждать
не может (вопреки широко распространившемуся сейчас наивному представлению об «умных машинах»), она – дело рук
человека и в состоянии выполнить только то, что заложил в нее человек. Соответствия между текстом на ИЯ и возникающим текстом на ПЯ должны устанавливаться непосредственно – подстановкой элементов из состава одного языка вместо
элементов из состава другого языка – путем выполнения сложных команд, предусматривающих разнообразные возможные соотношения между данными ИЯ и ПЯ. В тех случаях, когда программа предполагает для машины выбор между
двумя возможностями, осуществляемый автоматически, альтернативность решения ограничивается рамками заданных,
по необходимости упрощенных, условий. В человеческой практике к этому в некоторой мере приближается тот (фактически, правда, гораздо более сложный) случай, когда при синхронном или последовательном переводе, выполняемом
на высоко профессиональном уровне, соответствия между высказываниями на ИЯ и на ПЯ устанавливаются мгновенно
и однозначно – благодаря богатому запасу памяти переводчика, сразу «выдающей» готовые решения, и большой предшествующей тренировке, исключающей колебания при выборе нужного варианта. Эти виды перевода, существовавшие
задолго до появления его автоматизированной формы, были – несмотря на их огромные преимущества перед машинным
переводом – поставлены в параллель к нему [4; с.17-18].
Движение информационных потоков в XXI веке не знает ни границ, ни времени, ни пространства, а переводческие
связи охватывают почти все сферы человеческой деятельности. Все более важное место – и по объему, и по социальной
значимости – стали занимать переводы текстов специального характера – информационные, экономические, технические.
Значение переводческой деятельности постоянно растет. Профессия переводчика становится массовой, и во многих странах созданы специальные учебные заведения, готовящие профессиональных переводчиков. Тенденция к глобализации,
которая наблюдается на рубеже XX-XXI вв., подготовлена самоотверженной деятельностью переводчика. Главная особенность данного отрезка времени – интеграционные процессы в культуре, науке, экономике, что неизбежно ведет к увеличению числа мультиязычных контактов. Труд переводчиков способствует открытости общества и выступает в качестве
неотъемлемого связующего звена между людьми, живущими в разных уголках нашей планеты. Чаще всего деятельность
переводчика ассоциируется только с художественными текстами, однако это не так. Самая большая потребность в переводчиках наблюдается в технических областях, поэтому сложно переоценить значение и роль технического перевода.
Благодаря данному виду перевода происходит обмен знаниями и технологиями, а исследователи, ученые, конструкторы
и инженеры получают возможность работать над совместными проектами. Также совершенно очевидно, что правильно
оформить и выгодно представить технический продукт на мировом рынке способен именно переводчик (технический
коммуникатор). Ведь иногда случается и такое, что инженер создал потрясающий проект, но, к сожалению, не может
продемонстрировать его иностранным коллегам. Тогда на помощь приходит технический писатель.
Сложно не согласиться с тем, что мир не стоит на месте, в нем постоянно происходят различные изменения. Перемены
эти затрагивают все аспекты нашей деятельности, в том числе и сферу бизнеса. Неудивительно, что значение рекламы
в наши дни выросло, а вместе с этим растет и важность перевода рекламных текстов. Перед переводчиком стоит весьма
непростая задача – переведенный текст должен производить на аудиторию такой же эффект, как и оригинал. А значит,
переводчик обязан досконально исследовать предмет, о котором идет речь, иметь представление о характере потребителя
и учитывать цель рекламного слогана. Поэтому будет не совсем верным относить перевод рекламы к области художественного перевода. Делая вывод из вышесказанного, нужно отметить, что ни одна сфера деятельности в современном мире
не может обходиться без переводчика. Это и политика, и культура, и экономика, и многое, многое другое.
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ЯК ВИДУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена теоретичному аналізу психологічних механізмів реферативного перекладу як специфічного складного виду мовленнєвої діяльності. Визначається сутність реферативного перекладу як ефективного способу транскодування інформації в умовах сучасних соціальних процесів. Визначається об’єкт реферативного перекладу крізь призму
діяльнісного підходу. Зазначаються психологічні аспекти сприйняття та передачі мовленнєво оформлених повідомлень.
Проводиться аналіз участі психічних процесів у кожному із етапів виконання реферативного перекладу. Об’єктивуються
зміст та функції пам’яті, аналітичних операцій й уваги у процесі реферативного перекладу іншомовних текстів. У результаті теоретичного аналізу психологічних механізмів, що беруть участь у виконанні реферативного перекладу визначаються психічні здатності, якими повинен володіти суб’єкт перекладацької діяльності для її якісної та адекватної реалізації.
Ключові слова: реферативний переклад, мовленнєва діяльність, психологічний механізм, сприйняття, увага, пам’ять.
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ABSTRACT TRANSLATION AS A KIND OF LANGUAGE ACTIVITY
The article is devoted to the abstract translation psychological mechanisms theoretical analysis as a specific complex type of
language activity. The essence of the abstract translation as an effective method of transcoding information in the conditions of
modern social processes is determined. The object of abstract translation through the prism of the activity approach is defined.
Psychological aspects of the language-formed messages perception and transmission are specified. The mental processes involvement in each stage of abstract interpretation execution is analyzed. Content and functions of memory, analytical operations
and attention in the process of foreign language texts abstract translation are described. As a result of the theoretical analysis of
the psychological mechanisms involved in the implementation of the abstract translation, mental ability, which the subject of the
translation activity should obtain for qualitative and adequate implementation of the abstract translation are defined.
Keywords: abstract translation, language activity, psychological mechanism, perception, attention, memory.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕВОДА КАК ВИДА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена теоретическому анализу психологических механизмов реферативного перевода как специфического сложного вида речевой деятельности. Раскрывается сущность реферативного перевода как эффективного
способа транскодирования информации в условиях современных социальных процессов. Определяется объект реферативного перевода сквозь призму деятельностного подхода. Указываются психологические аспекты восприятия и
передачи оформленных речью сообщений. Проводится анализ участия психических процессов в каждом из этапов
выполнения реферативного перевода. Объективируются содержание и функции памяти, аналитических операций и
внимания в процессе реферативного перевода иноязычных текстов. В результате теоретического анализа психологических механизмов, участвующих в выполнении реферативного перевода определяются психические способности,
которыми должен обладать субъект переводческой деятельности для ее качественной и адекватной реализации.
Ключевые слова: реферативный перевод, речевая деятельность, психологический механизм, восприятие, внимание, память.

Постановка проблеми. Одним із напрямків наукових розвідок перекладознавства є вирішення проблем практичного застосування перекладу. Сучасні соціальні процеси, зокрема глобалізація, євроінтеграція суспільства, спонукають до
поглиблення лінгвістичних досліджень, пошуку ефективних способів швидкої передачі інформації на різних мовах та
практичного застосування таких навичок у професійній діяльності спеціалістів різних галузей. Серед існуючих видів
аналітично-синтетичної обробки першоджерел реферативний переклад є найбільш складним. Проте інтерес до вивчення
цього виду перекладу зростає у зв’язку з появою великої кількості іншомовних наукових доробків, документів та художніх творів, які потребують не повного перекладу, а його скороченого варіанту. Крім того, стрімко підвищується необхідність скороченого перекладу україномовних праць на інші мови. Для визначення особливостей реферативного перекладу
як виду мовленнєвої діяльності та подальшого формування необхідних навичок та вмінь слід враховувати психологічні
особливості цієї діяльності, механізми, що спливають на сприймання та розуміння тексту, перекладу, а також породження
тексту у процесі реферативного викладу першоджерела.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Реферативний переклад є складним процесом мовленнєвої діяльності, транскодування інформації. Так, психологічні особливості реферативного перекладу розглядаються крізь призму психологічних аспектів мовлення. Процес передачі мовленнєвого повідомлення розглядається в психології, як сукупність процесів
прийому-сприйняття, осмислення, переробки і видачі мовного матеріалу. Вагомий внесок у розвиток психології мовлення
зробив Л. С. Виготський із теорією понятійного мислення, мови. О. Р. Лурія досліджував проблему мови і свідомості.
М. І. Жинкін, С. Л. Рубінштейн, К. Б. Ітельсон займалися питанням функціонування механізмів мовлення. В. П. Зінченко, Ю. Б. Гіппенрейтер досліджували сприйняття мовленнєвого матеріалу. В роботах П. І. Зінченко, О. О. Смирнова,
В. Я. Ляудиса аналізувалась роль пам’яті у процесі мовлення. В свою чергу, О. О. Леонтьєв розробив теорію мовленнєвої діяльності. Т. З. Сєрова у своїх дослідженнях розкрила сутність психологічних механізмів професійно-орієнтованого
читання та перекладу. Аналізом психологічних процесів письмового реферативного викладу іншомовних текстів займалася А. А. Колобкова. Психололінгвістичні особливості трансдукції та скороченого перекладу іншомовних текстів вивчав А. А. Вейзе. Вищезазначені дослідження присвячені проблемам визначення психологічних механізмів іншомовного
мовлення як процесу діяльності, перекладу та його навчання. Проте на сьогодні немає системного теоретичного аналізу
психологічних особливостей реферативного перекладу, як специфічного виду перекладу та складної мовленнєвої діяльності. Теоретичний аналіз психологічних аспектів реферативного перекладу дозволить розробити ефективні методики
формування його навичок та вмінь.
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу психологічних механізмів реферативного перекладу як виду мовленнєвої діяльності.
Виклад основного матеріалу. Реферативний переклад – це різновид перекладу, в процесі якого відбувається скорочення основного змісту первинного тексту однією мовою засобами іншої мови [2, с. 22]. В той же час реферативний переклад
– це симбіоз перекладу і реферування і поєднує в собі декілька видів мовленнєвої діяльності. Для визначення психологічних
механізмів процесу реферативного перекладу доцільно проаналізувати психологічні особливості мовленнєвої діяльності
загалом, та скорочення тексту, перекладу зокрема. Психологи розглядають процес передачі мовленнєво оформленого повідомлення як сукупність процесів сприймання, осмислення, та видачі мовного матеріалу [5, с. 56]. Формування і розвиток
мовленнєвої діяльності, оволодіння мовою починається із процесів сприйняття і розпізнавання мовних сигналів. Сприйняття мовлення є складною рецептивно-розумовою діяльністю, тому що має тісний зв’язок із мисленнєвими операціями,
прогнозуванням, увагою, пам’яттю [6, с.7]. О. О. Леоньтєв виділяє такі характеристик сприйняття, як: необхідність реалізації активних дій при сприйнятті дійсності; цілісність – оперування з цілим образом; структурність – розуміння зав’язків
окремих частин цілого тексту, здібність складати образ із окремих частин; константність – сприйняття образу реального
предмету із збереженням його змінних властивостей, виділення інваріанту думки; осмисленість – намагання сприйняти те,
що має реальне значення і зміст, осмислити і дати йому назву; предметність – сприйняття образу завжди реально існуючого
предмета, явища, процесу [10, с. 76]. В процесі реферативного перекладу також важливі узагальненість, вибірковість, цілеспрямованість та категоріальність сприйняття [7, с. 40]. При реферативному, скороченому перекладі і подальшому викладі
інформації предметність сприйняття виявляється в спрямованості на думку як предмет такої мовленнєвої діяльності. Такі
характеристики, як предметність і осмисленість допомагають людині враховувати у процесах сприйняття свій особистий
досвід і соціальний досвід людства, закріплений в поняттях та значення слів [11, с. 73].
М. І. Жинкін стверджує, що у будь-кому тексті, якщо він відносно закінчений і послідовний, висловлена одна основна думка, одна теза, одне положення, а все інше лише доповнює цю думку, наштовхує на неї, розвиває її, аргумен
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тує [5, с. 250]. Отже, об’єктом сприйняття, як при читанні тексту, так і при його породженні є засоби розвитку думки та всі смислові зв’язки тексту. Характеристики змістового зорового сприйняття набувають особливого значення,
коли споживач інформації при виділенні потрібної інформації у процесі читання звертається не до одного, а до
декількох першоджерел, коли до читання кожного текстового фрагменту треба приступати з певною думкою і потім аналі
зувати прочитане з позиції того, який розвиток має ця думка у кожній частині тексту [7, с. 44]. Для створення вторинного
тексту на основі сприйнятої інформації потрібно виділити і проаналізувати смислові зв’язки різних рівнів: міжпонятійних, між членами речення, тема-рематичні, між пропозиціями і понадфразовими єдностями. Як відомо, такі зв’язки можна
прослідкувати у семантичному полі, яке у текстах представлене певним лексичним оформленням. Слід зазначити, якщо
фонові знання читача не достатні для розуміння тексту та його лексики, то сприйняття може не відбутись. Враховуючи
таку властивість сприйняття, як предметність, та вищезазначені можливі труднощі сприйняття, потрібно ретельно добирати матеріал для формування вмінь реферативного перекладу. Також треба зазначити важливу якість сприйняття – цілісність. При реферативному перекладі варто виділити головні і підлеглі денотати, вибудувати текстову «вертикаль» та
ієрархію слів для того, щоб сприйняти текст, як ціле, його тему та головну ідею [7, с. 56].
Поряд із цілісністю важливу роль у процесі рецепції відіграє такий компонент сприйняття, як імовірнісне прогнозування [1, c. 112]. У психології цей процес розуміється як передбачення майбутнього, що ґрунтується на імовірній структурі минулого досвіду і інформації про готівкової ситуації [15, c. 34]. Згідно з імовірнісним прогнозуванням здійснюється
підготовка до відповідних дій індивіда. Будучи складним психологічним механізмом, імовірнісне прогнозування визначають як здатність зіставляти інформацію, що надходить про ситуацію, із інформацією в пам’яті на основі минулого досвіду, і на підставі всіх цих даних будувати гіпотези про майбутні події, приписуючи їм ту чи іншу ймовірність [15, с. 74].
На думку A. C. Левашова, існує ще загальний фон, тобто вся сума знань або тезаурус індивіда, в тому числі суто мовний
тезаурус. Гіпотези, що виникають при читанні, можуть бути як логічно обґрунтованими, так і неусвідомленими. Смислова
здогадка, здебільшого висувається найчастіше одночасно з початком читання конкретного тексту [9, c. 14]. Якщо гіпотеза
не знаходить підтвердження, повинна відбутися швидка зміна гіпотези [9, c. 15]. Характер імовірнісного прогнозування пов’язаний з мотивами, потребами в інформації, поставленими цілями, інформаційними можливостями, зі здатністю
співвідносити свій тезаурус з авторським. Чим досвідченіший читач (слухач) та більш змістовний і структурований його
досвід, тим точніше будуть його прогнози щодо змісту тексту, тож для навчання реферативному перекладу слід добирати
такі тексти, які сприяють найбільш ефективному прогнозуванню, і тим самим, сприйняттю.
Прогнозування на будь-якому рівні викликає розумову активність, в результаті чого сприйняття тексту стає цілеспрямованим і осмисленим, тому особливе значення при реферативному перекладі набуває процес мислення.
Реферативний переклад пов’язаний із логічним, абстрактно-понятійним мисленням, які пов’язані із узагальненим відображенням дійсності у поняттях та мають нерозривний зв’язок з мовою. У мовленнєвій діяльності особливу роль грають інтелектуальні операції, які є основою всього мислення [3, c. 45]. До інтелектуальних розумових операцій при реферативному
перекладі, в першу чергу, відносяться виділення, вибір, порівняння, конкретизація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення. Аналіз через синтез, на думку С. Л. Рубінштейна, основний рушій процесу мислення, який полягає у наступному: об’єкт у процесі мислення включається в усі нові зв’язки, і в силу цього виступає в нових якостях, які фіксуються в
нових поняттях; із об’єкту, таким чином, як би випливає новий зміст; він ніби повертається кожен раз різними сторонами,
в ньому виявляються нові властивості [13, с. 99]. Операції мислення у процесі реферативного перекладу текстів відбуваються на етапі сприйняття тексту, коли реципієнт намагається cпіввіднести слова та словосполучення із поняттями, відслідкувати логічні зв’язки між ними і побудувати цілісну структуру тексту. Вдруге мисленнєві операції актуалізуються на
етапі породження нового тексту, транскодування інформації. Під час цих процесів мова виступає як засіб формулювання
думок. Умовивід як форма мислення передбачає такий зв’язок між думками, у результаті якого із одного або декількох
суджень виникають нові судження [3, с. 77]. Умовивід при реферативному перекладі здійснюється у процесі читання, а
також є продуктом такої мовленнєвої діяльності.
Реферативний текст створюється у процесі активної інтелектуальної діяльності, під час якої розкривається смисл першоджерела за допомогою цілого комплексу мисленнєвих рішень, визначення понять, суджень, формулювань умовиводів.
Всі ці операції є неможливими без включення пам’яті – важливого психологічного механізму мовленннєвої діяльності.
Різні види пам’яті знаходяться в єдності, оскільки співвідносяться з мнемічними процесами запам’ятовування, збереження і відтворення. Так, при реферативному перекладі задіяні словесно-логічна, довільна і мимовільна, оперативна і
довготривала пам’ять. Особливого значення у процесі рефераивного перекладу набуває оперативна пам’ять як механізм
активної мовленнєвої діяльності [10, с. 67]. Тривалість цього виду пам’яті залежить від тривалості дії або діяльності.
Оперативна пам’ять забезпечує досягнення мети дії за рахунок: а) збереження образів кінцевої і проміжних цілей, б) узагальнення результатів переробки інформації у місткі образи, які відображають у кожен даний момент динаміку співвідношення між метою дії та умовами її досягнення [12, с. 67]. Одиницями оперативної пам’яті можна назвати образи, якими
людина оперує в пам’яті при виконанні дії. Роль оперативної пам’яті особливо значуща в орієнтовно-дослідницької та
контрольно-виконавчої фазах реферативного перекладу [2, с. 277].
Довготривала пам’ять – підсистема пам’яті, що забезпечує тривале утримання знань, а також збереження умінь і навичок [10, с. 43]. Довготривала пам’ять пов’язана з мотивами діяльності та її віддаленими цілями, забезпечуючи тривале збереження матеріалу та можливість його відтворення з різною повнотою точністю в найрізноманітніших умовах [11, с. 124].
У довготривалій пам’яті одночасно функціонує декілька форм організації знань. Однією з них є організація семантичної інформації в ієрархічні структури за принципом виділення більш абстрактних і більш специфічних, видових понять.
Іншою формою організації, характерною для життєвих категорій, є групування окремих понять навколо одного або декількох представників категорії – прототипів. Семантична інформація в довготривалій пам’яті включає як понятійні, так і
емоційно-оцінні моменти, що відображають різне особистісне ставлення суб’єкта до тих чи інших відомостей. У процесі
реферативного викладу інформації іншомовних текстів із довготривалої пам’яті відбираються образи лексичних, граматичних елементів, передусім синтаксичні схеми. Довготривала пам’ять забезпечує виконання діяльності реферативного
викладу інформації на всіх етапах в цілому. Чим ширше коло мотивів і цілей цієї діяльності, і чим з більшим числом з них
вдається зв’язати той чи інший текстовий матеріал, тим надійніше він зберігається в довготривалій пам’яті, тим вище його
готовність до відтворення [7, с. 53].
При реферативному перекладі тексту важливою психічною функцією є також увага. Психологи визначають увагу як
спрямованість і зосередженість на якомусь об’єкті при виконанні тієї чи іншої діяльності, при цьому під спрямованістю
розуміють виборчий характер активності, а під зосередженістю – заглиблення у цю діяльність. Для навчання рефератив-

Серія «Філологічна». Випуск 61

339

ного перекладу інформації важливо уявляти, що є об’єктом уваги в цій мовленнєвій діяльності, які види уваги задіяні при
реферативному викладі іншомовних текстів, як слід розвивати такі характеристики уваги, як вибірковість, концентрація,
обсяг, стійкість, розподіл і переключення. Об’єктом уваги під час реферативного перекладу може виступати зміст першоджерела і форма, яка являє собою мовні та екстралінгвістичні засоби вираження цього змісту. Спрямованість уваги на
мовну форму під час сприйняття тексту негативно впливає на якість осмислення його змісту і його розуміння [8, c. 112].
Отже, щоб реферативний переклад відбувся, головним об’єктом уваги повинен бути зміст первинного тексту.
Обсяг уваги показує, яка кількість об’єктів може бути чітко сприйнята у відносно короткий період часу, до яких у діяльності письмового реферативного викладу інформації можуть бути віднесені одночасно зміст, предметний зміст тексту,
мовні засоби, способи здійснення цієї діяльності. На рівні цілого тексту увага має бути звернена на ключові слова-поняття, які відображають тему тексту, абзацу, лексико-семантичні ланцюжки слів. Вибірковість уваги передбачає здатність
серед безлічі однорідних об’єктів уваги вибрати саме те, що є в даний момент метою діяльності реферативного перекладу.
Вибірковість здійснюється в період активної роботи мислення, усвідомлення предмета цієї мовленнєвої діяльності. Під
концентрацією уваги розуміють ступінь його зосередження на об’єктах діяльності в даний момент, що вимагає певного
вольового зусилля [4, с. 72]. У процесі написання реферативного тексту людина демонструє велику силу концентрації
уваги. При високій концентрації уваги вибірка, вичитування здійснюється на основі слів-сигналів, тобто певних мовних
елементів, саме такі слова-сигнали будуть перебувати в полі уваги, ніщо інше не повинно відволікати [2, с. 276].
Стійкість уваги характеризується тривалістю, протягом якої зберігається концентрація уваги. На думку С. Л. Рубінштейна для того, щоб увага до якого-небудь предмету підтримувалася, його усвідомлення повинне бути динамічним процесом. Предмет повинен на наших очах розвиватися, виявляти перед нами все новий зміст. Одноманітність приглушує
увагу [13, c. 428]. Від стійкості уваги залежить те, як довго перекладач може ефективно здійснювати реферативний переклад. Розподіл уваги – це можливість утримувати в полі свідомості одночасно кілька різнорідних об’єктів або виконувати
складну роботу, що складається з багатьох одночасних операцій [12, с. 202]. Вміння розподіляти увагу необхідно для
мовленнєвої діяльності реферативного перекладу, у зв’язку з тим, що у процесі написання реферативного тексту слід
утримувати в увазі і змістовну, і мовну складову тексту. Переключення уваги полягає у навмисному переміщення його
спрямованості і зосередженості з одного об’єкта на інший або з одного виду діяльності на іншу [12, c. 205]. У діяльності
реферативного викладу інформації, особливо в ситуаціях реферативного перекладу тексту на основі кількох першоджерел, дуже важливо вміти переходити від одного змісту до іншого, щоб вміти порівняти, проаналізувати, зробити висновки.
Висновки та перспективи дослідження. Реферативний переклад є складною рецептивно-розумовою діяльністю, яка
поєднує в собі комплекс психологічних механізмів. Реферативний переклад як вид мовленнєвої діяльності має тісний
зв’язок із різними мисленнєвими операціями. Основними психологічними механізмами реферативного перекладу вважають сприйняття, прогнозування, аналіз, синтез, умовивід, різні види пам’яті, увага та її стійкість. Якість виконання
реферативного перекладу залежить від рівня розвиненості у перекладача вищезазначених психічних функцій. Перспективою дослідження є визначення психолого-педагогічних умов формування вмінь реферативного перекладу та розробка
методики навчання реферативного перекладу.
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