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АССОЦИАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСЕМЫ «БИЗНЕС» 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена анализу ассоциативно-семантических связей лексемы «бизнес» в русском языке. Эти свя-
зи отражают так называемое «коллективное сознание», особенности восприятия окружающего мира носите-
лями языка. Лексическое значение слова, приведенное в толковых словарях, отражает представления о пред-
метах и явлениях внеязыковой действительности. Ассоциативное значение расширяет «объем информации», 
позволяет не только проникнуть вглубь смысла слова, уточнить его состав и структуру, но и выявить особен-
ности языкового сознания носителя языка, строение его внутреннего тезауруса.

Лексика сферы бизнеса широко применяется в современном мире, используется в различных языковых сти-
лях, при этом толковые словари не всегда адекватно определяют значения соответствующих лексем, поэтому 
целью исследования стало выявление ассоциативно-семантических связей лексемы «бизнес», а также уточне-
ние семантики слова с учетом таких связей.

Путем дефиниционного, дистрибутивного и ремотивационного анализа были выделены семы, формирующие 
значение слова «бизнес». Методом сплошной выборки из толковых словарей была выделена группа слов, которые 
представляют соответствующие семы и образуют ассоциативно-семантическую группу с исходным словом «биз-
нес». В рамках этой группы были сформированы денотативные зоны. Ассоциативная связь лексем устанавлива-
лась с помощью «Русского ассоциативного словаря» и результатов проведенного ассоциативного эксперимента.

В то же время ассоциативный эксперимент помог определить психологическое значение слова, его глубинную 
семантику, что крайне важно для исследований в области не только семасиологии, но и лексикографии, в част-
ности при составлении толковых, семантических, идеографических словарей. На основе данных ассоциативного 
эксперимента был уточнен состав ассоциативно-семантической группы, конкретизирована семантика лексемы 
«бизнес».

Перспективным считаем формирование типологии вербальных ассоциаций, исследования последующих 
(опосредованных) ассоциативно-семантических связей лексемы «бизнес» в русском языке.

Ключевые слова: вербальные ассоциации, ассоциативно-семантическая группа, каузема, рефлексема,  
денотативная зона.
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АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСЕМИ «БІЗНЕС» 
У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено аналізу асоціативно-семантичних зв’язків лексеми «бізнес» у російській мові. Ці зв’язки відо-
бражають так звану «колективну свідомість», особливості сприйняття навколишнього світу носіями мови. Лексич-
не значення слова, наведене у тлумачних словниках, відображає уявлення про предмети та явища позамовної дійснос-
ті. Асоціативне значення розширює «обсяг інформації», дозволяє не тільки проникнути вглиб змісту слова, уточнити 
його склад і структуру, а й виявити особливості мовної свідомості носія мови, будову його внутрішнього тезаурусу.

Лексика сфери бізнесу широко застосовується в сучасному світі, використовується в різних мовних стилях, 
і тлумачні словники не завжди адекватно формулюють значення відповідних лексем, тож метою дослідження 
стало виявлення асоціативно-семантичних зв’язків лексеми «бізнес», а також уточнення семантики слова з ура-
хуванням таких зв’язків.

Шляхом дефініційного, дистрибутивного та ремотиваційного аналізу були виділені семи, що формують зна-
чення слова «бізнес». Методом суцільної вибірки із тлумачних словників була виділена група слів, які репрезенту-
ють відповідні семи й утворюють асоціативно-семантичну групу з вихідним словом «бізнес». У межах цієї групи 
були сформовані денотативні зони. Асоціативний зв’язок лексем виявлявся за допомогою «Російського асоціа-
тивного словника» і результатів проведеного асоціативного експерименту.

Водночас асоціативний експеримент допоміг визначити психологічне значення слова, його глибинну семан-
тику, що вкрай важливо для досліджень у галузі не лише семасіології, а й лексикографії, зокрема при укладанні 
тлумачних, семантичних, ідеографічних словників. На основі даних асоціативного експерименту був уточнений 
склад асоціативно-семантичної групи, конкретизована семантика лексеми «бізнес».

Перспективним убачається формування типології вербальних асоціацій, дослідження подальших (опосеред-
кованих) асоціативно-семантичних зв’язків лексеми «бізнес» у російській мові.

Ключові слова: вербальні асоціації, асоціативно-семантична група, каузема, рефлексема, денотативна зона.
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ASSOCIATIVE-SEMANTIC POTENTIAL OF LEXEME “BUSINESS” 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

The article is devoted to the analysis of associative-semantic relations of the lexeme “business” in the Russian language. 
Associative-semantic relationships of words reflect the “collective consciousness”, especially the perception of the world 
by native speakers. The lexical meaning of the word presented in explanatory dictionaries, reflects representation 
of objects and phenomena of extralinguistic reality. Associative meaning expands the “volume of information”, allows 
you to not only penetrate deep into the content of the word, to clarify its composition and structure, but also to identify 
features of language consciousness of native speakers, the structure of their internal thesaurus.

Business vocabulary is widely used in the modern world. It is used in different language styles, while explanatory 
dictionaries do not always adequately formulate the meanings of the corresponding lexemes. That is why the aim 
of the study was to identify associative-semantic relations of the lexeme “business”. These relations were considered in 
clarification of the semantics of the word.
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Semes which form the meaning of the word “business” were identified by means of definitional, distributional 
and remotivational analysis. By a continuous selection from explanatory dictionaries a group of words was established. 
They represent the corresponding semes and form an associative-semantic group with the original word “business”, 
within which denotative zones were formed. The associative connection of lexemes was revealed with the help of “Russian 
Associative Dictionary” as well as the results of the associative experiment.

In addition, the associative experiment helped to determine the psychological meaning of the word, its deep semantics, 
which is especially important not only for research in the field of semasiology, but also in lexicography, in particular when 
compiling explanatory, semantic, ideographic dictionaries. Its data helped to specify the composition of the associative-
semantic group as well as the semantics of the lexeme “business”. The components of meaning that were not detected by 
other types of analysis were identified.

In the future, it is planned to form a typology of verbal associations, as well as to study further (indirect) associative-
semantic relations of the lexeme.

Key words: verbal associations, associative-semantic group, kauzeme, reflexeme, denotative zone.

Постановка проблемы. В современной сема-
сиологии значение слова изучается не только на 
основе собственно лингвистической информации, 
но и с учетом данных других наук – психологии, 
социологии, философии и т. п. Кроме того, все 
большую актуальность в рамках антропоцен-
трического подхода приобретают исследования 
лингвокультурологической специфики значения 
лексем.

В связи с этим особое внимание лингвисты уде-
ляют ассоциативно-семантическим связям слов, 
поскольку именно они отражают «коллективное 
сознание», особенности восприятия окружающего 
мира носителями языка. Лексическое значение 
слова, представленное в толковых словарях, ото-
бражает представление о предметах и явлениях 
внеязыковой действительности. Ассоциативное 
значение расширяет «объем информации», позво-
ляет не только проникнуть вглубь содержания 
слова, уточнить его состав и структуру, но и выя-
вить особенности языкового сознания носителя 
языка, строение его внутреннего тезауруса.

Анализ исследований. В русском языкозна-
нии одним из первых вербальные ассоциации 
исследовал Н. В. Крушевский (именно он выде-
лил два основных их типа – непосредственные 
и посредственные (Крушевский, 2011)). О роли 
ассоциаций в организации лексикона человека 
писал М. М. Покровский. Он справедливо пола-
гал, что словесные ассоциации обусловлены пре-
жде всего внеязыковыми факторами: связями 
предметов в объективной действительности, осо-
бенностями сознания человека, культурой этноса 
и т. п. (Покровский, 1959).

Идеи ученых получили свое развитие в много-
численных трудах лингвистов и психолингвистов. 
Так, языковую природу ассоциаций исследовали 
А. А. Залевская, А. П. Клименко, А. А. Леон-
тьев, А. Р. Лурия, И. В. Роднева, А. Е. Супрун, 
Л. Н. Титова, Н. В. Уфимцева, Р. М. Фрумкина 
и др. Семантику лексем с учетом вербальных ассо-

циаций изучали Н. С. Болотнова, Н. П. Бутенко, 
И. Гоцынец, Ю. Н. Караулова, В. П. Конецкая, 
М. П. Кочерган, Ю. А. Самарин, Д. И. Терехова, 
Е. П. Шубин и др. Их работы показали, что с уче-
том законов ассоциаций можно описать семан-
тические процессы не только в пределах семан-
тических полей, но и внутри отдельного слова. 
В результате появилось новое направление линг-
вистики – ассоциативная семантика, в рамках 
которой изучают семантические связи слова- 
стимула и его ассоциатов, формируют их типо-
логию. Особое внимание при этом уделяется 
таким объединениям слов, как ассоциативно-
семантическое (ассоциативно-смысловое) поле, 
ассоциативно-образное семантическое поле, 
ассоциативно-семантическая группа и т. п. Все 
они образуются на основе ассоциативных свя-
зей слов с учетом их семантики. Так, например, 
под ассоциативно-семантическим полем пони-
мают «поле, в котором вокруг общего семантиче-
ского признака объединяются не только единицы, 
включающие в семантическую структуру дан-
ный признак, но и единицы, ассоциативно с ним 
связанные» (Сергеева, 2013: 34); ассоциативно-
образное семантическое поле определяют как 
«объединение единиц лексико-фразеологического 
уровня на основании общности метафорически 
переосмысленного физического признака мате-
риальных объектов (представляющего свойства 
физического порядка, воспринимаемые органами 
чувств), входящего в семантику целого комплекса 
образных средств в различных аспектах образ-
ной интерпретации этого признака» (Юрина, 
2003: 198); текстовое ассоциативно-семанти-
ческое поле – как «объединение семантически 
и тематически близких в рамках некоторого тек-
стового фрагмента лексических единиц, актуали-
зирующих и развивающих определенное направ-
ление ассоциирования» (Караулов, 2004: 5). Как 
видим, данные объединения лексем являются пре-
жде всего объектом лингвостилистики и комму-
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никативной семантики, поскольку связаны с про-
цессами порождения и восприятия текста.

Для нас больший интерес представляет выде-
ленная и описанная Т. В. Сливой ассоциативно-
семантическая группа (АСГ). Это особый тип 
лексико-семантической парадигмы, которая 
объединяет грамматически однородные лек-
семы, являющиеся частью ассоциативного поля, 
в семантической структуре которых представлены 
одинаковые семы (Слива, 2011: 38). Если члены 
традиционных парадигм коррелируют чаще всего 
на уровне гиперсем, то в данной парадигме взаи-
моотношение устанавливается между интеграль-
ными и дифференциальными семами: «гипер-
сема исходного слова (кауземы) в семантической 
структуре ассоциатов (рефлексем) репрезенти-
рует дифференциальный семантический при-
знак, то есть выступает в роли гипосемы, и наобо-
рот, родовые семы рефлексем в составе кауземы 
являются семами видовыми» (Слива, 2016: 104). 
Т. В. Слива анализирует ассоциативно-семанти-
ческие связи названий сезонов. Ее идеи развивает 
И. М. Ахмад в диссертационном исследовании 
«Ассоциативно-семантические связи цикличных 
темпоролексем в русском языке» (Ахмад, 2019).

Цель статьи. Лексика сферы бизнеса нахо-
дит широкое применение в современном мире, 
используется в разных языковых стилях, при этом 
толковые словари не всегда адекватно формули-
руют значения соответствующих лексем. Цель 
нашего исследования – выявить ассоциативно-
семантические связи лексемы бизнес, сформи-
ровать ассоциативно-семантическую группу 
с кауземой бизнес, с учетом этих связей конкрети-
зировать семантику слова.

Изложение основного материала. Как отме-
чает К. А. Власова, лексема бизнес дважды входила 
в русский язык. До перестройки она была малоча-
стотной, с пейоративной окраской и имела огра-
ниченную область употребления. Словари фикси-
ровали ее с пометой «разг.» (Власова, 2013: 19).  
Действительно, МАС определяет это слово как 
«деловое предприятие, легкая афера и т. п., как источ-
ник личного обогащения, наживы» (МАС, 1985).  
«Словарь иностранных слов» 1988 г. приводит 
такое определение: «в капиталистических стра-
нах – экономическая деятельность, дающая при-
быль; любой вид деятельности, приносящий 
доход или личные выгоды» (СИС, 1986). С разви-
тием частного предпринимательства слово бизнес 
входит в активный словарный запас, его оценоч-
ное значение смещается (утрачивается негатив-
ная окраска). Теперь оно обозначает любую ком-
мерческую деятельность (и производственную, 

и в сфере услуг и т. п.). Например, БТС приводит 
такую дефиницию: «1. Самостоятельная пред-
принимательская деятельность; занятие, прино-
сящее постоянный доход, прибыль. Легальный 
б. Грязный б. (о незаконном, преступном бизнесе). 
Заниматься бизнесом. Школа бизнеса. Страхо-
вой, игорный, компьютерный б. Представители 
большого бизнеса (о крупных предпринимате-
лях). Делать б. на чём-л. (разг.; получать доход 
от чего-л.; наживаться). 2. Финанс. мн.: биз-
несы, -ов. О коммерческом предприятии. (2 зн.). 
Продать свой б. Приобрести готовый б. (БТС, 
2002: 77). А «Толковый словарь современного 
русского языка. Языковые изменения конца XX 
столетия» дает следующее определение: «пред-
принимательская деятельность, связанная с ком-
мерцией, производством и реализацией товаров, 
оказанием услуг населению и т. п.» (ТСЯИ, 2001). 
«Новый словарь иностранных слов» Е. Н. Заха-
ренко, Л. Н. Комаровой и И. В. Нечаевой: «пред-
принимательская деятельность, дающая прибыль; 
любой вид деятельности, приносящий доход, 
являющийся источником обогащения» (НСИС, 
2006: 99).

Таким образом, на основе дефиниционного 
анализа в семантической структуре слова бизнес 
выделяем гиперсему ‘(предпринимательская) дея-
тельность’, ‘занятие’, а также дифференциальные 
семы ‘коммерция’, ‘товар’, ‘прибыль’, ‘доход’, 
‘обогащение’, ‘услуги’. Дистрибутивный анализ 
(валютный бизнес, венчурный бизнес, между-
народный бизнес, туристический / рекламный / 
гостиничный бизнес и т. п.) и анализ путем ремо-
тивации производными словами (бизнесмен, биз-
нес-леди, бизнес-партнер, бизнес-центр, бизнес-
клуб, бизнес-класс, бизнес-план, медиабизнес, 
шоу-бизнес и т. п.) позволили уточнить семантику 
лексемы и выделить такие дифференциальные 
признаки, как ‘субъект деятельности’, ‘сфера дея-
тельности’, ‘объект деятельности’, ‘инфраструк-
тура’ и т. п.

Как отмечалось ранее, АСГ формируется 
с учетом семных взаимодействий лексем. То есть 
лексемы, репрезентирующие вышеперечислен-
ные дифференциальные семы, образуют ассоци-
ативно-семантическую группу с кауземой бизнес.

В зависимости от того, какая сема является 
интегральной для рефлексемы и кауземы, в преде-
лах АСГ выделяются денотативные зоны (Слива, 
2011: 41). Так, посредством семы ‘субъект дея-
тельности’ в состав АСГ входят лексемы бизнес-
мен, бизнес-вумен, бизнес-леди, предпринима-
тель, коммерсант, бизнес-партнер, образующие 
первую денотативную зону.

Друзь Ю., Друзь Г. Ассоциативно-семантический потенциал лексемы «бизнес» в русском языке
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Вторая зона объединяет различные обозна-
чения прибыли (интегральными являются семы 
‘деньги’, ‘материальные ценности’, которые 
в семантической структуре кауземы репрезенти-
руют семантический признак ‘цель деятельно-
сти’): доход, прибыль, приход, выгода, выручка.

Третью зону образуют названия отраслей эконо-
мики, в пределах которых может осуществляться 
бизнес: промышленность, финансы, здраво- 
охранение, торговля, строительство, транспорт, 
туризм и т. п. В данной зоне также представлены 
раздельнооформленные рефлексемы: сельское 
хозяйство, коммунальное хозяйство, гостиничное 
хозяйство и т. п. Все они репрезентируют семанти-
ческий признак ‘сфера деятельности’.

Признак ‘объект деятельности’ является инте-
гральным для рефлексем товар, продукт и услуга.

Пятая зона представлена обозначениями различ-
ных объектов инфраструктуры, связанных с бизне-
сом: офис, штаб-квартира, бизнес-центр и т. п.

Поскольку речь идет об ассоциативно-семан-
тической группе, между данными лексемами 
должна также существовать ассоциативная связь. 
Ее наличие подтверждается данными «Русского 
ассоциативного словаря» (РАС) под редакцией 
Ю. Н. Караулова (РАС, 2002: 56), а также результа-
тами проведенного нами свободного ассоциатив-
ного эксперимента.

Кроме того, согласно Ю. Н. Караулову, нали-
чие семантической связи свидетельствует о связи 
ассоциативной: «Если есть семантическая связь, 
то есть и ассоциация, но обратное неверно» 
(Караулов, 2016: 180). То есть, поскольку все 
перечисленные рефлексемы семантически свя-
заны с исходным словом АСГ, их ассоциативная 
связь также налицо. При этом, несмотря на то, 
что наличие ассоциативной связи не обусловли-
вает наличие семантической близости, вербаль-
ные ассоциации часто способствуют раскрытию 
содержательного потенциала лексем.

В РАС зафиксировано 57 реакций на слово-сти-
мул бизнес: дело 15, деньги 14, класс 6, бизнесмен, 
грязный 4; честный 3; дела, деловой, круто, кру-
той, предпринимательство 2; Альфа-банк, Аме-
рика, афера, банк, банка, безуспешен, блажен-
ство, в наше время, время, деловые отношения, 
деньги, куча денег, доход, и мы, классно, клевый, 
коммерсант, мафия, менеджмент, настоящий, 
нелегальный, неудача, офис, по-русски, предпри-
ниматель, президент фирмы, преступность, при-
быльный, проект, работа, расширить, реклама, 
риск, рука, русский, рынок, рэкет, сложный, тор-
говля, труд, успешный, центр, человек, школа, 
шоу, экономика 1 (РАС, 2002: 56).

Согласно результатам проведенного нами 
ассоциативного эксперимента, в котором участво-
вали русскоговорящие студенты экономических 
специальностей вузов г. Киева, наиболее частыми 
реакциями на слово бизнес являются: дело, 
деньги, предпринимательство, офис, прибыль, 
план, работа, успех, фирма, торговля, предприни-
матель, переговоры, маркетинг, риск, партнёр, 
стартап, монополия, идея, сделка, менеджмент, 
шоу, расходы, тренинг, компаньон, спрос, инфля-
ция, инвестор, производство, индустрия, спекуля-
ция, достаток, навар, рынок, корпорация, доход, 
клиент, обман, нажива, партнерство, капитал, 
политика, центр, заказчик, коммерсант, босс, 
компания, развитие, ответственность, консуль-
тант, предприятие, миллионер, продажа, налог, 
акции, карьера, конкуренция, надувательство, 
консалтинг, ущерб, разорение, заработок, зави-
симость, возможности, богатство, продукт, 
спонсор, зарплата, налоги, перспектива, сооб-
щество, партнёры, проигрыш, товар, выгода, 
криминал, услуги, контракт, фабрика, банкрот, 
сотрудничество, продукты, реклама (поскольку 
наша задача – сформировать АСГ, которую, как 
и любую другую лексико-семантическую пара-
дигму, образуют слова одной части речи, здесь 
представлены только имена существительные). 
Формированию типологии вербальных ассоци-
аций в дальнейшем будет посвящено отдельное 
исследование. В данном случае нас интересуют 
лексемы, которые могут дополнить состав описы-
ваемой АСГ, а также уточнить семантику кауземы.

Так, в АСГ могут быть выделены еще несколько 
денотативных зон, объединяющих названия:

− предприятий / учреждений бизнеса: пред-
приятие, компания, фирма, стартап, банк и т. п. 
Ассоциативно-семантическая связь рефлексем 
с кауземой актуализируется в ряде примеров: 
Именно поэтому он занялся бизнесом, открыл 
свою фирму по изготовлению ювелирной мас-
совки (А. Маринина), Не каждый бизнес явля-
ется стартапом;

− потребителей товаров и услуг: потреби-
тель, клиент, заказчик и др. (Гостиничный рынок 
приспосабливается к новым условиям ведения 
бизнеса – уменьшение числа корпоративных кли-
ентов (Н. Литвинова), Такая схема изначально 
была направлена больше на развитие бизнеса, 
нежели на конечного потребителя (С. Сыров));

− партнеров: компаньон, партнер, инвестор, 
спонсор, кредитор и др. (В этот бизнес не идут 
инвесторы, стремящиеся к быстрому заработку 
(Н. Литвинова), Он отказался продать бизнес 
бывшему компаньону (О. Тимофеева));
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− конкурентов: конкурент, соперник и др. (За 
последние годы из этого бизнеса были вытеснены 
практически все конкуренты (А. Илларионов));

− ресурсов: капитал, грант, инвестиции и др. 
(Правильные инвестиции в бизнес помогут не 
только стать зажиточным человеком и обеспе-
чить себя на всю жизнь, но и станут залогом без-
бедного существования потомков (из Интернета), 
«Устойчивыми альтернативами» в таких ситу-
ациях общественные организации считают при-
влечение женщин к бизнесу, для чего предполага-
ется даже выделение грантов (И. Подлесова));

− документов: контракт, договор, соглаше-
ние, сделка и др. (Современный бизнес строится 
не на справедливости, а на контрактах (Г. Мир-
заян), Особой формой ГЧП в сфере нефтяного 
бизнеса стали соглашения о разделе продукции 
(И. Осадчая)) и др.

Кроме того, среди вербальных ассоциатов пред-
ставлен целый ряд рефлексем второго уровня 
(«рефлексемы рефлексем»), опосредованно связан-
ных с исходным словом и участвующих в форми-
ровании ассоциативно-семантической структуры 
(Слива, 2011: 41). Например, рефлексемами слов 
компания, фирма являются наименования персо-
нала (консультант, менеджер, маркетолог и т. п.), 
со словами договор, сделка, контракт ассоциа-
тивно-семантически связана лексема переговоры; 
со словами товар, услуга – лексема спрос и т. д.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что лексема бизнес обладает значительным 
ассоциативно-семантическим потенциалом, обу-
словленным рядом экстралингвистических фак-
торов, среди которых – особенности экономиче-
ских и социальных отношений в современном 
мире, система духовных ценностей носителей 
языка, условия их жизни и т. п.

Анализ ассоциативно-семантических связей 
лексем позволил не только расширить состав 
ассоциативно-семантической группы, но и уточ-
нить семантику исходного слова бизнес, выделить 
компоненты значения, которые не удалось выя-
вить ни путем дефиниционного, ни путем дистри-
бутивного и ремотивационного анализа (напри-
мер, ‘конкуренция’, ‘потребитель’, ‘ресурсы’, 
‘документ’ и др.). Особую роль при этом играет 
ассоциативный эксперимент, способствующий 
выявлению психологического значения слова, его 
глубинной семантики, что является важным не 
только для исследований в области семасиологии 
и лексикографии, но и для описания внутреннего 
тезауруса человека и языковой картины мира 
в целом.

В перспективе планируется формирование 
типологии ассоциаций, а также исследование 
дальнейших (опосредованных) ассоциативно-
семантических связей лексемы бизнес в русском 
языке.
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КУЛЬТУРОМОВНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО 
(НА МАТЕРІАЛІ ЗВЕРНЕНЬ ПЕРІОДУ КАРАНТИНУ)

У статті здійснено спробу прокоментувати культуромовний аспект політичного дискурсу чинного президен-
та України В. Зеленського. Актуальність дослідження полягає в тому, що культура мовлення публічного управ-
лінця, зокрема президента України, є основним компонентом його культурологічної компетенції.

Узагальнено, що політичний дискурс є відображенням суспільно-політичного життя країни, загальних, націо-
нальних і культурних цінностей. Тому сьогодні поняття «культура мовлення» і «політичний дискурс» нероздільні.

Зазначено, що доцільно розглядати політичний дискурс у межах політичної комунікації. На матеріалі звернень 
В. Зеленського як жанру політичного дискурсу виокремлено й досліджено найтиповіші мовні помилки в цьому жанрі 
політичного дискурсу періоду карантину. На лексичному рівні це здебільшого надуживання російських кальок, ужи-
вання слів із неправильним значенням, плеоназми. Серед морфологічних норм – це уживання закінчень -у, -ю -а, -я  
в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду; відмінювання з номенклатурними словами однослівних топо-
німів у формі множини; невмотивоване використання прикметника «даний»; неправильне використання присвійних 
займенників; помилки у процесі відмінювання складних числівників; нехарактерна для української мови конструкція 
з дієсловом «давай, давайте». На синтаксичному рівні В. Зеленський вдається до уживання ненормативних пасивних 
конструкцій дієслів; неправильного використання безособових форм дієслів із діячем в орудному відмінку; невмотиво-
ваного вживання прийменників на позначення часу; не завжди нормативного використання клішованих конструкцій.

Наголошено, що підвищення мовної культури гаранта Конституції України є першочерговим завданням 
В. Зеленського як державного службовця, нагальним компонентом його іміджу. Запропоновано шляхи ефектив-
ного вирішення питання підвищення рівня культури мовлення президента України як публічного управлінця.

Ключові слова: культура мовлення, політичний дискурс, звернення, чинний президент України В. Зеленський.
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CULTURAL AND LINGUISTIC ASPECT OF V. ZELENSKY’S POLITICAL 
DISCOURSE (BASED ON ADDRESSES OF THE QUARANTINE PERIOD)

The article attempts to comment on the cultural aspect of the political discourse of the current President of Ukraine 
V. Zelensky. It is emphasized that the relevance of the study is that the culture of speech of a public manager, particularly 
the President of Ukraine, is a crucial component of his cultural competence.
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It is summarized that political discourse is a reflection of the socio-political life of the country, its general, national 
and cultural values. Therefore, today the concepts of “speech culture” and “political discourse” are indivisible.

It is noted that it is reasonable to consider political discourse under political communication. Based on V. Zelensky’s 
addresses as a genre of the political discourse, it is identified and studied the most typical linguistic errors in this 
genre of the political discourse of the quarantine period. At the lexical level, it is mostly excessive Russian calques, use 
of words with incorrect meaning, pleonasms. Among the morphological norms it is the use of the endings -y, -yu -a, -ya in 
the genitive singular of masculine nouns; declension plural of one-word toponyms with nomenclature words; unjustified 
use of the adjective “given”; incorrect use of possessive pronouns; mistakes in the process of declension of complex 
numerals; uncommon for the Ukrainian linguistic construction with the verb “let’s”. At the syntactic level V. Zelensky 
resorts to using of non-normative passive verbs constructions; incorrect use of verbs impersonal forms when a verb is in 
the instrumental case; unjustified use of prepositions to time mark; not always the normative use of clichéd structures.

It is emphasized that improving the language culture of the guarantor of the Constitution of Ukraine is the key task 
of V. Zelensky as a civil servant, it is an urgent component of his image. It is proposed the ways of effective solution 
of the issue of raising the level of speech culture of the President of Ukraine as a public administrator.

Key words: speech culture, political discourse, address, current President of Ukraine V. Zelensky.

Постановка проблеми. Вільне володіння 
державною мовою в період наближення «сріб-
ного весілля» Конституції України є невід’ємним 
і вагомим показником цивілізованості суспіль-
ства. Процес опанування мови та її культури 
пов’язаний зі здобуттям навичок правильно роз-
мовляти й писати, точно висловлювати свою 
думку, активно використовувати мовні знання.

Актуальність дослідження полягає в тому, що 
культура мовлення публічного управлінця, 
зокрема президента України, є основним ком-
понентом його культурологічної компетенції. 
На думку мовознавиці Л. Масенко: «Успіх від-
родження національних мов і культур, які пере-
живають тривалий період пригнічення, залежить 
від поєднання двох чинників: колективної волі 
до незалежності та свідомих зусиль національної 
еліти, котра впроваджує в державі мовну полі-
тику протекціонізму своїй культурі» (Масенко, 
1999: 95). Крім того, «дбаючи про мовну культуру 
держави, державні службовці мають бути взі-
рцем правильного мовлення» (Приходько, 2005). 
Тому підвищення культури мовлення гаранта 
Конституції України є першочерговим завданням 
В. Зеленського як державного службовця, нагаль-
ним компонентом його іміджу.

Аналіз досліджень. Як об’єкт наукової 
уваги мовна культура постала з часів І. Огієнка, 
О. Потебні, В. Виноградова. Згодом Н. Бабич, 
В. Князєв, І. Плотницька, П. Редін, С. Шумовицька 
та ін. наголосили на значущості визначення опти-
мальної мовленнєвої поведінки в певній ситуації, 
звернули увагу на важливість культури мовлення 
у професійно-кваліфікаційній характеристиці 
фахівців будь-якого профілю, виділили культуру 
мовлення як складник управлінської культури 
(Козієвська, 2003). Нині культуру мовлення дер-
жавних службовців вивчають Г. Гамова, О. Козі-
євська, Л. Лисиченко, І. Плотницька, П. Редін, 
С. Хаджирадєва та ін. Зокрема, створено ґрун-

товну типологію мовних помилок державних 
службовців, розкрито їхні джерела, обґрунтовано 
шляхи й засоби попередження та виправлення 
(Козієвська, 2003). Але досвід політичної діяль-
ності останніх років в Україні зумовив зростання 
наукового інтересу до вивчення культуромовних 
особливостей політичного дискурсу чинного пре-
зидента України – Володимира Зеленського.

Зауважимо, що в українському мовознавстві 
політичний дискурс є предметом студіювання 
у працях О. Андрейченко, А. Бєлової, А. Загнітка, 
Т. Ковалевської, Н. Кондратенко, Л. Нагорної, 
К. Серажим та ін. Проте політичний дискурс 
В. Зеленського у лінгвостилістиці та дискурсоло-
гії ще недостатньо вивчено, окрім інавгураційної, 
новорічної та до Дня Незалежності промов.

Мета статті – проаналізувати типові пору-
шення вимог культури мовлення у зверненнях як 
жанрі політичного дискурсу президента України 
В. Зеленського періоду карантину.

Виклад основного матеріалу. Під культу-
рою мовлення розуміємо «дотримання мовних 
норм вимови, наголосу, слововживання і побу-
дови висловів, точність, ясність, чистоту, логічну 
стрункість, багатство і доречність мовлення, 
а також дотримання правил мовленнєвого ети-
кету» (Мацюк, 2005: 52). Таку дефініцію узагаль-
нює О. Семеног: «Культура мовлення – норма-
тивність і доцільність викладу інформації, тобто 
філологічне і психолого-педагогічне обґрунту-
вання використання граматичних структур від-
повідно до умов і вимог конкретної ситуації»  
(Семеног, 2012: 200).

Високий рівень мовної культури публічних 
управлінців, зокрема і президента України, є чин-
ником подальшого розвитку суспільства загалом, 
оскільки саме він забезпечує практичну реалі-
зацію функцій української мови в державному 
управлінні. Висококультурне мовлення вима-
гає від президента володіння нормами сучасної  
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української літературної мови, уміння користу-
ватися мовними засобами відповідно до мети 
та змісту спілкування. З цього приводу слушно 
зауважує О. Пономарів: «Носіями зразкової укра-
їнської мови мусять стати державні діячі, урядовці 
всіх рангів і їхні дружини, якщо вони спілкуються 
з людьми поза своєю домівкою, виступають перед 
аудиторією безпосередньо чи в засобах масової 
інформації» (Пономарів, 1999: 10).

Загалом політичний дискурс є відображенням 
суспільно-політичного життя країни, загальних, 
національних і культурних цінностей. Тому сьо-
годні поняття «культура мовлення» і «політичний 
дискурс» нероздільні.

На нашу думку, доцільно розглядати політич-
ний дискурс у межах політичної комунікації, тому 
погоджуємося із Н. Кондратенко: «Політичний 
дискурс – це конкретний вияв політичної кому-
нікації, що передбачає актуалізацію політичного 
тексту в комунікативному акті взаємодії політич-
ного суб’єкта (політика, політичної сили, влади) 
та політичного об’єкта (аудиторії, електорату, 
виборця)» (Кондратенко, 2007: 12).

Нашу увагу привернув такий жанр політич-
ного дискурсу, як звернення. Ми здебільшого орі-
єнтувалися на екстрені звернення В. Зеленського 
до українського народу щодо заходів із протидії 
поширенню коронавірусу в Україні, етапів виходу 
країни з карантину тощо.

Під час дослідження з’ясовано, що однією 
з найпоширеніших помилок у зверненнях пре-
зидента є порушення лексичних норм, зокрема 
надуживання російських кальок: …виключення 
становлять іноземці (правильно виняток; Прези-
дент України, 13.03.2020); …слід пам’ятати, що 
гречка, сірники, туалетний папір не врятують 
від вірусу (уживання прислівників-кальок «сле-
дует, необходимо» – правильно варто, доречно, 
доцільно, треба, потрібно; Президент України, 
13.03.2020); ...медичні заклади будуть повністю 
забезпечені (уживання прислівників-кальок: 
правильно цілком, загалом; Президент України, 
13.03.2020); І тим паче, не думайте, що: «Якось 
воно само обійдеться» (уживання дієслова-
кальки замість минеться; Президент України, 
14.04.2020).

У зверненнях В. Зеленського також наявне 
вживання слів із неправильним значенням: Крім 
цього, я підтримую рішення українського народу 
продовжити карантин до одинадцятого травня. 
Це – вірний крок, який базується на аналітиці 
(Президент України, 23.04.2020). Нагадаймо, що 
вірний в українській мові має значення «відданий, 
незрадливий» (вірна дружина); надійний – це 

той, який викликає довір’я (надійний товариш), 
а також той, який забезпечує досягнення мети, 
перевірений (надійний спосіб, надійна конструк-
ція); правильний – істинний, який відповідає пра-
вилам, безпомилковий: правильний напрям, крок 
(Коректор).

Крім того, чинний президент України гово-
рить: Ми нарощуємо кількість тестувань на 
коронавірус (Президент України, 27.04.2020); 
Ми на постійному карантині з областями, а не 
знаходимось у вакуумі столичних проблем (Пре-
зидент України, 23.04.2020); Ви знаходитесь на 
карантині вже понад місяць (Президент Укра-
їни, 01.05.2020). Згадаймо, що нарощують нігті, 
а кількість тестів збільшують; знаходитися – 
коли внаслідок пошуків знаходиться загублене, 
втрачене: знайшлися діти; знайшовся записник. 
Це дієслово передає також значення «виявлятися, 
з’являтися»: знайшлося чимало охочих відвідати 
музей. Перебувати – коли йдеться про місце пере-
бування когось (Коректор).

Під час карантину В. Зеленський неправильно 
вживає слова виключення та відміняти: Не від-
міна, не кінець, а саме пом’якшення (Президент 
України, 13.04.2020); Прем’єр міністру України 
поставлено завдання вирішити завдання так зва-
них VIP палат та відмінити всі нормативні акти 
(Президент України, 23.04.2020); Виключення не 
буде і для перших осіб держави… Країна не зупи-
няється, країна працює. І ви не виключення (Пре-
зидент України, 23.04.2020). Але виняток – від-
хилення від звичайного, від загального правила; 
виключення – дія за значенням виключити, виклю-
читися, коли когось звідкись виключають; ска-
сувати, скасовувати – визнавати, оголошувати 
що-небудь недійсним, незаконним; анулювати; 
відмінювати – змінювати закінчення відмінюва-
ного слова за відмінками (Коректор).

На жаль, чинний президент України на лексич-
ному рівні не оминає плеоназми: То у нас попереду 
ключовий визначальний період (Президент Укра-
їни, 14.04.2020); І на мою особисту думку, добре, 
що ми не живемо тільки за правилом: кожен 
сам за себе (Президент України, 01.05.2020);  
Особисто від президента я хочу передати (Пре-
зидент України, 01.05.2020) та сленгізми: Нам 
потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка 
не диванних експертів, а топових вітчизняних  
(Президент України, 04.05.2020).

Незважаючи на те, що морфологічні форми 
є суворо нормативними, у зверненнях президента 
України періоду карантину зафіксовано пору-
шення морфологічних норм: ….експрес теста 
(уживання закінчень -у, -ю -а, -я в родовому  

Євтушина Т., Дiдур Л. Культуромовний аспект полiтичного дискурсу В. Зеленського...
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відмінку однини іменників чоловічого роду: пра-
вильно тесту (Президент України, 13.03.2020).

Спічрайтери зобов’язані допомогти В. Зелен-
ському як колишньому здебільшого російсько-
мовному шоумену засвоїти, що «не відмінюються 
з номенклатурними словами однослівні топо-
німи у формі множини» (Горпинич, 2004: 84–85). 
Наприклад: Меру міста Черкас (Президент  
України, 01.05.2020).

Значний вплив російської мови на ділове укра-
їнське мовлення в державному управлінні спостері-
гається у змішуванні типів відмінювання чи в запо-
зиченні окремої форми, властивої російській мові. 
Наприклад, не враховано, що в сучасній українській 
літературній мові існує лише присвійний займен-
ник їхній: Їх професійність (Президент України, 
04.05.2020); І кожний їх удар закарбовує у нашій 
свідомості (Президент України, 09.05.2020). У звер-
неннях В. Зеленського періоду карантину зафік-
совано також помилки у процесі відмінювання 
складних числівників, що змінюються тільки у дру-
гій частині: За останні п’ять днів ми повернули 
більше п’ятидесяти українських громадян (Пре-
зидент України, 20.03.2020). Загалом конструкція 
більше з числівником у родовому відмінку, що вказує 
на перевищення якоїсь кількості (більше ста), не 
характерна для української мови, треба використати 
один із нормативних варіантів: більш ніж, більш як, 
понад, більше за (Коректор).

Також порадимо В. Зеленському замінити 
нехарактерну для української мови конструкцію 
з дієсловом давай, давайте, якщо мовиться про 
спонукання до дії, на стилістично кращий варі-
ант, використавши наказовий спосіб дієслова 
(Коректор). Наприклад: Давайте зробимо собі 
нормальне літо (Президент України, 07.04.2020); 
Тож давайте разом постараємось заради спіль-
ної мети і будемо святкувати Великдень вдома 
(Президент України, 17.04.2020); Давайте це 
продовжимо…; Давайте зберемось і зробимо 
все для настання пом’якшення наступного етапу 
карантину (Президент України, 13.05.2020).

Ще однією культуромовною підказкою для 
звернень чинного президента України є те, що 
«російському дієприкметникові данный від-
повідає український даний, а прикметникові 
данный – цей» (Мацюк, 2005: 49). Наприклад:  
На даний момент для протидії поширенню коро-
навірусу (Президент України, 20.03.2020).

Не менш численними огріхами політичного 
дискурсу В. Зеленського періоду карантину є пору-
шення синтаксичних норм: …вживаються заходи, 
проводяться переговори (Президент України, 
13.03.2020) – уживання ненормативних пасивних 

конструкцій дієслів: правильно Кабінет Міністрів 
уживає заходи; …харчовою службою буде забез-
печено; Інститутом… буде виготовлено (Пре-
зидент України, 13.03.2020) – уживання безосо-
бових форм дієслів без діяча в орудному відмінку: 
правильно харчова служба забезпечить; …повер-
нутися через два тижні; через три доби закри-
ваємо регулярне сполучення (Президент України, 
13.03.2020) – невмотивоване вживання приймен-
ника на позначення часу: правильно за два тижні, 
за три доби; …повернутися згідно розкладу (Пре-
зидент України, 13.03.2020) – уживання клішова-
них конструкцій: правильно згідно з, відповідно до.

«Не товаришує» наш президент із норма-
тивними прийменниковими конструкціями: …
захворювання в цілому піде на спад (Президент 
України, 13.03.2020); Перш за все хочу сказати 
(Президент України, 20.03.2020); Перш за все 
я хочу висловити співчуття… (Президент Укра-
їни, 24.06.2020); Я хочу перш за все подяку-
вати нашим пожежникам (Президент України, 
13.05.2020); В той же час нашим пріорите-
том залишаються школи (Президент України, 
01.05.2020); Ну а загалом у найближчий час... 
(Президент України, 24.06.2020). Відповідно до 
вимог культури сучасної української літературної 
мови треба дотримуватися синкретизму в пере-
кладі прийменникових конструкцій: правильно 
цілком, загалом, насамперед, передусім, водночас, 
незабаром (Коректор).

Незважаючи на те, що в політичному дискурсі 
В. Зеленського досліджуваного періоду ретельну 
увагу приділено щоденній культуромовній про-
блемі більшості українців – нормативному наго-
лошуванню, на жаль, фіксуємо поодиноко пору-
шення акцентуаційних норм: …я також дуже, 
дуже прОшу літніх людей залишатися дома 
(Президент України, 13.03.2020). Проте прОшу – 
будь ласка, прошУ – прохання.

Проведе дослідження дає змогу зазначити, що 
для ефективного вирішення питання підвищення 
рівня культури мовлення в політичної еліти нашої 
країни, зокрема і президента, поставлену про-
блему варто розглядати як комплексну, що потре-
бує об’єднання зусиль мовознавців і фахівців із 
державного управління.

Висновки. Отже, культура мовлення полі-
тичних звернень чинного президента України 
Володимира Зеленського має позитивну дина-
міку порівняно з минулим роком, проте потребує 
ретельнішого опанування мовних норм.

Перспективою подальших досліджень є погли-
блене лінгвістичне вивчення політичного дис-
курсу В. Зеленського.
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ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У статті зазначено, що в умовах глобалізації та тісної взаємодії інформаційних потоків іноземна мова стає 
універсальним засобом професійного життя. Зроблено акцент, що саме знання іноземної мови, вміння вільно 
входити в іншомовне комунікативне середовище мають особливо важливе значення для конкурентоздатного 
працівника, спроможного досягти вершин у професійній діяльності. Відзначено, що на сучасному етапі розви-
тку України надається перевага фахівцям, які є розвиненими особистостями, вміють навчатися, вдосконалю-
ватися, слідкують за найновішими змінами у сфері, в якій працюють, здатні обмінюватися досвідом з колегами 
з інших країн. Такий обмін досвідом неможливий без уміння спілкуватись іноземною мовою. Оскільки спілкування 
включає в себе не лише вміння відповідати на офіційні листи та сприймати написану інформацію, то актуаль-
ними є здатність чути, аналізувати почуте та реагувати на нього. У зв’язку із цим формування іншомовної 
комунікативної компетентності є важливим для навчальної та майбутньої професійної діяльності. Надано 
визначення поняття «іншомовної комунікативної компетентності», розглядаються його характерні ознаки. 
У статті обґрунтовано необхідність іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців на сучас-
ному ринку праці. Розглянуто завдання діяльності закладу вищої освіти (за Законом України «Про вищу освіту») 
в іншомовній підготовці здобувачів вищої освіти. Здійснено аналіз джерел досліджуваної теми та виокремлено 
професійні якості та чинники формування на практиці іншомовної комунікативної компетентності. Іншомовна 
комунікативна компетентність є важливим компонентом комунікативної культури та невід’ємним складни-
ком підготовки сучасних фахівців для подальшого застосування набутих знань, умінь, навичок та особистісних 
якостей в іншомовному середовищі, здійснення міжмовної, міжкультурної міжособистісної комунікації. Фор-
мування іншомовної комунікативної компетентності полягає в такому володінні іноземною мовою, яке дозволяє 
використовувати її для задоволення професійних потреб, реалізації особистих ділових контактів і подальшої 
професійної самоосвіти та самовдосконалення .

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, глобалізація, конкурентоздатний фахівець.
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FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN IMPORTANT FACTOR 
IN TEACHING FUTURE SPECIALISTS

The article states that under conditions of globalization and information interaction foreign language becomes 
a universal means of professional life. The article highlights the idea that foreign language skills, the ability to enter 
foreign language communicative environment are particularly important for competitive employee able to reach the aims 
in the professional activities, these aspects are actualized in the article under consideration. The success of foreign 
language communication greatly depends on many factors: the desire to improve foreign language communicative 
competence, which will establish contacts and relationships with other linguistic cultures, proficiency in a foreign 
language and the ability to use it in appropriate situations of communication. An important aspect of foreign language 
communicative competence in preparing students for professional communication in a foreign language is to develop 
positive attitudes. The approaches of foreign researchers to studying foreign languages are characterized by the following 
methods: grammar-translated and translated textually-, audio-linguistic, direct, method of audio-lingual skills theory, 
cognitive theory of conscious mastery of code and more. In national science the use of basic techniques in teaching 
foreign language in higher educational establishments is based on comparative consciously and deliberately and practical 
methods, communicative approach, using intensive methods of active connections and so on. The current stage 
of development of psychological and educational research related to the problem of the formation of foreign language 
communicative competence leading to the study of foreign languages at higher school, is characterized by the availability 
of different approaches and techniques, which are based on the implementation of the communicative approach. Foreign 
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Камiнська М. Iншомовна комунiкативна компетенцiя як важливий чинник у навчаннi...

language communicative competence as an important factor of communicative culture is an integral part of teaching 
modern specialists to apply knowledge and skills in the foreign language environment and implement intercultural 
communication. Developenent of foreign language competence is to speak foreign language in such a way that allows to 
use it to meet the professional needs and to implement personal professional contacts and further professional education.

Key words: foreign language competence, globalization, сompetitive specialist.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку суспільства, коли у всіх сферах життя 
виникають численні культурологічні та соціальні 
зв’язки, відбувається перерозподіл ціннісних 
орієнтирів і мотивацій у системі освіти. Однією 
з ознак сучасного освітнього середовища є вза-
ємодія та взаємовплив багатьох освітніх серед-
овищ, використання інноваційних знахідок однієї 
країни в освітньому просторі інших країн. Інте-
грація освітніх процесів різних країн розвива-
ється на основі ідей гуманізації, комунікативних 
теорій розвитку особистості. 

Відповідно до нових стандартів з іноземної 
мови в обов’язковий мінімум основних освітніх 
програм, окрім мовленнєвих вмінь, мовних знань, 
навичок, навчально-пізнавальних вмінь, входять 
також і соціокультурні знання та вміння. 

Формування соціокультурних знань та вмінь 
означає розширення обсягу лінгвокраїнознавчих 
та країнознавчих знань за рахунок нової тематики 
та проблематики мовленнєвого спілкування з ура-
хуванням специфіки обраного профілю; погли-
блення знань про країну або про країни, мова 
яких вивчається, їх науку та культуру, історичні 
та сучасні реалії, суспільних діячів, місце цих 
країн у світовому суспільстві та у світовій куль-
турі, про взаємовідносини з нашими країнами; 
розширення обсягу лінгвістичних та культурних 
знань, навиків та вмінь, пов’язаних з адекватним 
використанням мовних засобів, а також правил 
мовленнєвої та немовленнєвої поведінки відпо-
відно до норм, які прийняті в країні мови, яка 
вивчається.

Підвищення ролі викладання іноземних мов 
у вищих навчальних закладах є нагальним питан-
ням, яке виникло у зв’язку інтеграцією України 
в європейський і світовий освітні простори, потре-
бою гідно конкурувати в умовах світового ринку 
праці. Тому перед сучасною вищою школою стоїть 
завдання сформувати не лише «конкурентноспро-
можного професіонала, що володіє щонайменше 
однією іноземною мовою, а передусім полікуль-
турну особистість» (Павлішак, 2014:73).

Аналіз останніх досліджень. Аналіз педаго-
гічної літератури свідчить, що багато зарубіжних 
і вітчизняних вчених досліджували питання про-
фесійної іншомовної освіти: Г. Архіпова, Н. Гез, 
І. Зимня, С. Козак, О. Павленко, Н. Пруднікова, 

К. Махотін, О. Пометун, Ю. Фролов, А. Хуторской, 
І. Зимня, М. Пригодій, Ю. Федоренко, Н. Хом-
ський, Н. Чернова; іншомовної комунікативної 
компетентності: Л. Біркун, Л. Брахман, С. Брум-
фіт, О. Волобуєва, Р. Джонсон, Г. Китайгородська, 
С. Козак, С. Мельник, Е. Пассов, М. Свейн.

Поняття компетентності розкриває Закон 
України «Про вищу освіту»: компетентність – 
динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, сві-
тоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання 
на певному рівні вищої освіти . У Національній 
рамці кваліфікацій України зазначається, що ком-
петентність/компетентності – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виража-
ється через знання, розуміння, уміння, цінності, 
інші особисті якості, а результатом навчання 
є компетентності (знання, розуміння, уміння, 
цінності, інші особисті якості), які набуває та/
або здатна продемонструвати особа після завер-
шення навчання. Одними з перших дослідників, 
які визначили комунікативну компетентність, 
були Д. Хаймс і А. Холлідей. Вони стверджували, 
що «Communicative competence» – це здатність до 
мовного спілкування в різних ситуаціях в процесі 
взаємодії з іншими учасниками спілкування, пра-
вильно використовуючи мовну систему, слідуючи 
мовним нормам і вибираючи адекватне ситуації 
спілкування і комунікативну поведінку». Сучасні 
українські дослідники визначають термін «іншо-
мовна комунікативна компетентність» як: зна-
ння, уміння та навички, необхідні для розуміння 
чужих і власних програм мовленнєвої поведінки, 
адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілку-
вання, зміст якої охоплює знання основних понять 
лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку 
речень у тексті), навички та уміння аналізу тек-
сту та власне комунікативні надбання – знання 
мови, високий рівень практичного володіння як 
вербальними, так і невербальними її засобами, 
а також досвід володіння мовою, обираючи адек-
ватне ситуації спілкування і комунікативну пове-
дінку» (Закон України «Про вищу освіту», 2016).

Мета статті. Підготовка висококваліфікованих, 
добре інформованих, здатних жити і працювати  
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в багатонаціональному середовищі фахівців – 
предмет позачергової уваги університетів в період 
глобалізації та інтеграції сучасного суспільства. 
Мета статті полягає в тому, щоб довести, що в цих 
умовах іноземна мова виступає одним із найваж-
ливіших компонентів професійної підготовки.

Основний матеріал. Розвиток сучасної світо-
вої економіки та міжнародних зв’язків пов’язані 
з процесом глобалізації сучасного суспільства. 
У наші дні слово «глобалізація» стало невід’ємною 
частиною словника сучасної людини. Його вико-
ристовують для позначення реального процесу 
інтеграції народів і держав у єдину світову сис-
тему, цивілізацію чи простір, що функціонує на 
основі міжнародної стандартизації й уніфікації 
поводження всіх його суб’єктів. Як правило, з про-
цесами глобалізації зв’язують розширення між-
народних обмінів, культурних контактів, розви-
ток телекомунікацій і сприйняття нашої планети 
як загально будинку. Із цього погляду глобаліза-
ція є привабливим процесом, що обіцяє народам 
взаємну вигоду і користь. Цим можна пояснити 
вектор розвитку України на інтеграцію з Європей-
ським Союзом.

Поряд із загальноєвропейською інтеграцією 
повинні йти інтеграційні процеси у вищій освіті 
країн регіону, що дозволить щонайкраще готувати 
висококваліфікованих фахівців, яких потребує 
Європа для того, щоб побудувати найбільш дина-
мічну і конкурентоздатну наукомістку економічну 
систему.

Цей процес – шлях до інтеграції європей-
ської вищої освіти без збитку для розмаїтості 
національних культур, що гарантує якість освіт-
ніх послуг. Незважаючи на те, що кожна окрема 
країна розвивалася з урахуванням історичних 
і соціальних її особливостей. 

У всесвітній декларації про вищу освіту для 
XXI століття відзначається, що система сучасної 
освіти повинна виходити з перспективи освіти 
фахівців протягом усього життя для того, щоб 
забезпечити їхню всебічну інтеграцію в гло-
бальне суспільство знань прийдешнього сторіччя. 
У зв’язку із цим навчальні програми повинні 
постійно адаптуватися до сучасних і майбутніх 
потреб суспільства. Заклади вищої освіти пови-
нні забезпечувати таку освіту, що виховує добре 
інформованих і глибоко мотивованих громадян, 
здатних до критичного мислення, аналізу суспіль-
ної проблематики, пошуку і використанню рішень 
проблем, що стоять перед суспільством, а також 
до того, щоб брати на себе соціальну відповідаль-
ність. Нові педагогічні і дидактичні підходи пови-
нні сприяти оволодінню навичками і розвивати 

компетенції і здібності, пов’язані з комунікацією, 
творчістю і критичним аналізом, незалежним 
мисленням і колективною працею в багатокуль-
турному контексті, коли творчість ґрунтується на 
сполученні традиційних чи місцевих знань і нави-
чок із сучасною наукою і технікою. 

Метою навчання іноземної мови здобувачів 
вищої освіти немовних має стати практичне вико-
ристання іноземної мови в майбутній професій-
ній діяльності. Під час вивчення іноземної мови 
мова та культура виступають в органічній єдності. 
Адже «володіти іноземною мовою означає опану-
вати іншомовною культурою»(Бідюк, 2012: 143).  
Професійно-орієнтоване навчання іноземної 
мови – це навчання, яке в межах навчального 
плану спрямоване на оволодіння студентами іно-
земною мовою відповідно до вимог певної про-
фесійної сфери (Образцов, 2005:78).

На сучасному етапі розвитку суспільства 
освіта зіштовхнулася з рядом історичних викли-
ків. Серед них: необхідність забезпечити високу 
функціональність людини в умовах, коли зміна 
ідей, знань і технологій здійснюється набагато 
швидше, ніж зміна поколінь; забезпечити опти-
мальний баланс між локальним і глобальним для 
того, щоб людина усвідомлювала реалії глобаль-
ного світу, була здатна жити і працювати в цьому 
світі, нести частину відповідальності за нього, 
бути громадянином не тільки своєї країни, але 
і громадянином світу; виробити в людині здат-
ність свідомого й ефективного функціонування 
в умовах складних відносин у глобальному інфор-
маційному суспільстві. Ці й інші вимоги щодо 
освіти зумовлюють необхідність перегляду ряду 
сталих характеристик і норм освітньої діяльності.

Приймаючи до уваги курс розвитку України на 
інтеграцію в європейське політичне, економічне, 
освітнє, наукове, правове, культурне співтова-
риство, актуальним стає питання підвищення 
якості підготовки з іноземної мови майбутніх 
фахівців. Володіння мовою інтернаціонального 
спілкування є однією з головних умов плідного 
співробітництва і розуміння в єдиному багатона-
ціональному просторі. Крім того, набуті у свій 
час знання вимагають постійного оновлення 
і поповнення, використовуючи всесвітню інфор-
маційну мережу Internet, закордонні науково-
технічні видання, тобто ті ресурси, що дають 
можливість розширити знання про нові техноло-
гії, тенденції розвитку світової науки і техніки. 
Іноземна мова і є тим інструментом, своєчасним 
і плідним, що водночас підвищує конкуренто-
спроможність і мобільність сучасного фахівця 
на світовому ринку праці.
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Таким чином, не технічний і не технологіч-
ний процес стають бар’єром індивідуальної чи 
корпоративної взаємодії представників технічної 
інтелігенції. Саме низький рівень мовної підго-
товки фахівців, в тому числі і аграрного сектора, 
значною мірою знижує їх конкурентоздатність 
і мобільність на світовому ринку праці.

Із цієї причини питання навчання іноземній 
мові фахівців будівельної галузі є на сучасному 
етапі одним з найважливіших у підвищенні якості 
їх професійної підготовки. Іноземна мова в немов-
ному закладі вищої освіти давно уже вийшла за 
рамки загальноосвітньої дисципліни. Сьогодні її 
варто розглядати як одну зі складових частин про-
фесійної підготовки поряд зі спеціальними дисци-
плінами. При всій різноманітності своїх функцій 
мова – це, насамперед, основний носій інформації 
різного роду. Залежно від того, до якої сфери люд-
ської діяльності відноситься той чи інший масив 
інформації, мовні засоби її вираження здобувають 
більшу чи меншу специфічність, утворюючи під-
мови галузей наук, професій і т.д. 

Отже, поряд із загальною мовною компетен-
цією фахівець повинен мати і професійно-мовну 
компетенцію, яку можна визначити як професійно 
значиму якість фахівця, яка характеризується комп-
лексом знань, умінь і навичок, що забезпечують 
йому можливість сприймати, розуміти і породжу-
вати повідомлення (тексти), що містять виражену 
специфічними засобами природної мови (підмови 
професії) інформацію, що відноситься до об’єкта 
його професії, зберігати таку інформацію в пам’яті 
й обробляти її в ході розумових процесів.

У структурі професійно-мовної компетенції 
важливим є володіння спеціальною термінологією 
в обсязі, необхідному і достатньому для повного 
і точного (для даного рівня розвитку науки) опису 
об’єкта професії, оскільки саме терміни виража-
ють основні поняття тієї чи іншої області знань 
і зв’язки між ними.

До цього часу навчання майбутнього фахівця 
такого роду знанням і умінням не ставилося як 
одна з задач педагогічного процесу. Однак, на наш 
погляд, наявність таких знань і умінь у студентів, 
що опановують професію, має важливе значення, 
оскільки вони являють собою «центральну ланку» 
навчальної діяльності, а знання мовних засобів 
може сприяти більш глибокому розумінню і більш 
міцному засвоєнню навчальної інформації і тим 
самим підвищити ефективність навчальної діяль-
ності, виступаючи як фактор її успішності. 

Розвиток умінь переробки інформації з іншо-
мовних джерел при навчанні в немовному закладі 
вищої освіти припускає формування на визна-

ченому етапі у її здобувачів умінь працювати 
з науковою літературою без безпосередньої 
допомоги викладача. Ефективність самостійної 
роботи являє собою як показник рівня придба-
них їм навичок і умінь, так і необхідну передмову 
подальшого удосконалювання умінь іншомовної 
мовної діяльності.

Добре відомо, що здобувачі вищої освіти сти-
каються з величезною кількістю інформації на 
іноземній мові не тільки під час навчання, але 
й у подальшій професійній діяльності. Уже на 
першому році навчання більшість з них усві-
домлює, що знання іноземної мови є необхідним 
для формування високого рівня професіоналізму 
й одержання престижної роботи. Крім того, сту-
денти, що ставлять своєю метою наукову працю 
(магістранти та аспіранти), гостро відчувають 
недолік вищезгаданих умінь і навичок для ефек-
тивної роботи над темою дисертації. У зв’язку із 
цим стає необхідним пошук нових методів і підхо-
дів у навчанні іноземних мов в немовному закладі 
вищої освіти, що базувалися б на основних мов-
них потребах фахівців.

Аналіз мовних потреб є фундаментом у визна-
ченні змісту навчання іноземній мові в немов-
ному ЗВО. При цьому необхідно враховувати 
зону найближчого розвитку професійної діяль-
ності фахівців. Це тільки перший крок. Після того 
як визначено ті уміння і навички, які необхідно 
сформувати, необхідно виконати більш сфокусо-
ваний аналіз методів і підходів навчання з огляду 
на той факт, що навчання іноземній мові для 
професійного спілкування найбільш ефективно 
при використанні методів і підходів, з якими сту-
денти знайомі, вивчаючи спеціальні дисципліни. 
Для фахівців будівельної галузі – це проблем-
ний підхід у вирішенні задач, що одним із най-
ефективніших і у формуванні мовних навичок 
і умінь. У результаті застосування даного підходу 
навчальна мовна діяльність починає найбільш 
повно імітувати справжнє мовне спілкування, 
зростає позитивна мотивація навчання, іноземна 
мова виступає у своїй основній функції – засобу 
одержання і передачі нової інформації.

Отже, такий підхід до вивчення фахової іно-
земної мови є процесуально мотивованим, що 
інтенсифікує навчальний процес, сприяє засво-
єнню лексичного матеріалу на рівні невільного 
запам’ятовування, яке відрізняється оперативною 
готовністю засвоєного.

Таким чином, можливо зробити висновки, 
що іншомовна комунікативна компетентність 
є комплексом знань, умінь, навичок та особистіс-
них якостей рівень сформованості яких дозволяє 

Камiнська М. Iншомовна комунiкативна компетенцiя як важливий чинник у навчаннi...
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майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати 
іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну і між-
особистісну комунікацію. Оволодіння іноземною 
мовою сприятиме як удосконаленню процесу 

формування іншомовної комунікативної компе-
тентності фахівців, так і розвитку їхніх інтелек-
туальних здібностей, набуттю особливо значущих 
для кожного знань та вмінь.
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СЕМАНТИКА «НЕЩАСТЯ» В АНГЛІЙСЬКОМУ 
ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЕМІЙНИХ ФОНДАХ

У пропонованій статті розглянуто англійські та українські паремії щодо мовної концептуалізації нещас-
тя у свідомості носіїв відповідних мов. Паремійний корпус мови, який репрезентує буденну свідомість минулих 
часів або так званий здоровий глузд народу є матеріалом, який надає можливість звернутися до культурно-
історичної інформації, що збережено у семантиці висловлювань та лексичних одиниць. Звернувшись до лекси-
кографічних джерел, було сформовано список паремій англійської та української мови у кількості 86 одиниць:  
англійських – 23, українських – 63. 

Визначено лексеми в обох мовах, що репрезентують значення «нещаслива подія, яка завдає комусь страждан-
ня, лихо, біда»: кількісно переважає українська мова, у якій нараховано вдвічі більше слів: біда, горе, нещастя, 
лихо, злидні, недоля. 

Найбільш чисельними серед проаналізованих українських та англійських паремій, є ті, у яких поняття долі, 
щастя / нещастя є олюдненими, персоніфікованими та віддзеркалюють прадавні уявлення про будову світу. Такі 
пареміологічні одиниці вживаються на позначення перебігу подій у житті людини, які або залежать від її волі, 
або є невідворотними.

Порівняльний аналіз із визначенням семантичних інваріантів паремій англійської мови в українській доводить 
наявність спільних рис щодо вербалізації ставлення до нещасливих подій та сприйняття відповідних почуттів. 
Отже, поєднання в лексемах номінативного ряду нещастя/adversity (біда, горе, нещастя – adversity, misfortune 
та trouble) семантичних ознак активного учасника подій, що відбуваються з людиною (нещасливих подій), за які 
вона несе відповідальність, і пасивного експерієнцера, який потерпає він нещасливого збігу обставин або при-
родних катаклізмів, є характерною рисою семантики сучасних англійської й української мов. 

В англійській мові так само, як і в українській, значно переважають прислів’я, в яких поєднано два опозицій-
них поняття «щастя – нещастя», що складають ключові ознаки та протилежні оцінки людської долі. 

Ключові слова: паремійний фонд, семантичний інваріант, щастя/нещастя як лінгвокультурологічна  
опозиція.
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THE SEMANTICS OF “MISFORTUNE” IN ENGLISH 
AND UKRAINIAN PAREMIA FUNDS

The proposed article examines English and Ukrainian paremias of the linguistic conceptualization “misfortune” in 
the native speakers’ minds. The paremic corpus of language, which represents the everyday consciousness of the past or 
the so-called common sense of the people, is the material that provides an opportunity to turn to cultural and historical 
information, which is preserved in the semantics of utterances and lexical units. Having turned to the lexicographic 
sources, a list of paremias of the English and Ukrainian languages (86 units) was formed: English – 23, Ukrainian – 63. 

The lexemes with the meaning “an unfortunate event that causes someone suffering, disaster, misfortune” were 
determined in both languages: the Ukrainian language is quantitatively predominant with twice as many words as: 
trouble, sorrow, misfortune, disaster, poverty, misery.

Among the analyzed Ukrainian and English paremias the most numerous are those in which the concepts of fate, 
happiness / unhappiness are humanized, personified and reflect ancient ideas about the world structure. Such paremiological 
units are used to denote the course of events in person's life, which either depend on his ill or are inevitable. Comparative 
analysis with the definition of semantic invariants of paremias of the English language in Ukrainian proves the existence 
of common features in the verbalization of attitudes towards unfortunate events and the perception of appropriate feelings. 
Thus, the combination of semantic features of an active participant in the events, that occur with a person (unfortunate 
events) for which he is responsible, and a passive expert who suffers because of unfortunate coincidence or natural 
disaster in the lexemes of the nominative series of misfortune / adversity (trouble, grief, misfortune – adversity, misfortune 
and trouble), is a characteristic feature of the semantics of modern English and Ukrainian languages.

In English, as well as in Ukrainian, proverbs that combine two oppositional concepts of happiness – unhappiness, 
which are key features and opposite assessments of human destiny predominate.

Key words: paremic fund, semantic invariant, happiness / unhappiness as a linguo-cultural opposition.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження паремійних одиниць визначається, 
по-перше, зростаючим серед мовознавців інтер-
есом до паремійного фонду мови, у якому збере-
жено стереотипи етнічної свідомості, а по-друге – 
загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних 
досліджень на виявлення проекції національного 
світорозуміння та колективного досвіду на мовні 
явища, що яскраво представлено в паремійних 
текстах, адже вони містять концентровану асо-
ціативно-образну інформацію і є тим джерелом, 
яке зберігає культурно марковані поняття. Проте 
не слід переоцінювати значимість фразеологіч-
ного та паремійного фондів у формуванні сучас-
ної етнічної свідомості та вплив їх на ціннісні 
орієнтири й світогляд етнічної спільноти та її 
окремих представників. Зауважимо, що культура 
народу геторогенна та мінлива у часі, складається 
з багатьох субкультур, серед яких іноді навіть 

складно віднайти спільні риси, тим більше, що 
нації перебувають у постійній динаміці та є ідео-
логічною та політичною сутністю. Отже, паремії 
здатні показати певні зафіксовані в мові смисли, 
їх оцінну та символічну навантаженість, що варта 
дослідження та з’ясування науковцями.

Аналіз досліджень. Сьогодны спостеріга-
ється активізація вивчення паремій у лінгво-
культурологічному та психокогнітивному аспек-
тах (дослідження І. Голубовської (Голубовська, 
2009, 2010, 2017), О. Селіванової (Селіванова, 
2004) та ін.), зростає кількість праць із зістав-
ного аналізу прислів’їв та приказок (роботи 
З. Коцюби (Коцюба, 2010) та ін.), а також здійсню-
ються дослідження трансформацій паремійних 
одиниць (праці В. Мідера (Mieder, 2014) та інш.).

Важливою в нашому дослідженні вважаємо 
думку О. Селіванової про те, що всі фразеоло-
гізми є лінгвосеміотичним феноменом і формують  
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«особливу «підмову», одне з концентричних кіл 
мови, в якому в усталеній формі зберігаються 
і транслюються уявлення етносу про світ, куль-
турна й історико-міфологічна інтеріоризація дій-
сності та внутрішнього рефлективного досвіду 
народу» (Селіванова, 2004: 11). Тож можна ска-
зати, що давні уявлення про будову світу, про 
взаємозв’язок явищ у житті людини і, зокрема, 
вірування в існування долі мають яскраве відо-
браження у фразеологічному фонді мови.

Метою представленої роботи став аналіз вер-
бального вираження понять «adversity/нещастя» 
в англійських та українських пареміях, а також 
виявлення спільного й відмінного у семантиці 
нещастя, що об’єктивовано в пареміях україн-
ської та англійської мов. 

 Вибір методів пов’язаний зі специфікою 
об’єкту дослідження та конкретними завданнями. 
Застосовувалися загальнонаукові методи аналізу 
та синтезу, прийом індукції, а також лінгвістичні 
методи: метод суцільної вибірки, лінгвістичного 
спостереження, інтроспекції, контекстуально-
інтерпретаційний, описовий, а також метод кіль-
кісних підрахунків.

 Фактичний матеріал склала вибірка паре-
мій про нещастя в українській та англійській 
мовах. Вилучено 86 паремій, з яких 63 – україн-
ські і 23 – англійські. Джерельною базою нашого 
дослідження послугували збірники паремій укра-
їнської та англійської мов, фразеологічні слов-
ники, а також деякі електронні ресурси.

Виклад основного матеріалу. Під власне 
паремійним фондом (корпусом) мови ми роз-
глядатимемо сукупність основних паремійний 
одиниць, так званий «паремійний мінімум» 
(Українська пареміологія, 2014: 39), – прислів’я 
і приказки, що вирізняються афористичністю, 
усталеністю, відтворюваністю, переосмисленням 
чи буквальним узагальненням значення, здебіль-
шого повчальним змістом. Паремії є мовними зна-
ками, що передають специфічну інформацію про 
традиційні цінності та погляди, які ґрунтовані на 
життєвому досвіді народу (Селіванова, 2011: 242; 
Українська пареміологія, 2014: 15-16).

Науковці визначають прислів’я та приказки 
також як «прецедентні тексти культури». Зокрема 
Ф. Бацевич, трактуючи термін «прецедентне 
висловлення» як складний знак, який «неодно-
разово відтворюється у мовленні носіїв певного 
лінгвоментального комплексу, певної етніч-
ної (національної) культури», зазначає, що таке 
висловлення є відомим більшості членів кон-
кретної національної лінгвокультурної спільноти, 
та уналежнює до прецедентних одиниць також 

прислів’я і приказки (Бацевич, 2007: 34). Оскільки 
питання розмежування паремійних та фразеоло-
гічних одиниць і на сьогодні залишається акту-
альним та до кінця невирішеним, говорити про 
всебічне вивчення цих явищ поки що зарано. Та 
все ж, зважаючи на значні здобутки науковців, 
основними одиницями паремійного корпусу мови 
ми вважатимемо прислів’я та приказки, які роз-
межовуються за семантичним та структурним 
принципами завершеності / незавершеності. 

 Отже, ми дотримуємося широкого погляду 
на визначення фразеології (що передбачає зара-
хування прислів’їв та приказок до фразеологіч-
ного фонду мови) та вважаємо, що прислів’я 
та приказки відповідають таким ознакам фразеоло- 
гічних одиниць, як автоматична відтворюва-
ність у мовленні, відносна стійкість структури, 
реалізація думки в образній формі, експресив-
ність, культурна маркованість, а також «високий  
рівень кумулятивності та трансляторності» 
(Селіванова, 2011: 644-645; Українська пареміо-
логія, 2014: 15-16).

 Варто зазначити, що в англомовній науко-
вій літературі замість термінf «паремія» вико-
ристовується термін «proverb», що семантично 
ближче до розуміння терміну «прислів’я». Слов-
ники визначають «proverb» як короткий загаль-
новідомий вислів, що несе узагальнену думку 
(«common truth»), висновок або пораду та нале-
жить до форм фольклорної літератури (The New 
Encyclopedia Britannica. Proverb. Chicago : 
Encyclopedia Britannica, 1994: 168). Поряд із цим 
терміном існують такі, як aphorism, saw, byword 
тощо, які вважаються синонімами (The Penguin 
Dictionary of English Synonyms and Antonyms / ed.  
R. Fergusson. London : Penguin books, 1992: 209). 
Так, наведений синонімічний ряд доповнює дефі-
ніцію і «розширює семантичне поле терміну 
proverb» (Гаврилова, 2015: 13).

 Важливою для розуміння специфіки паремій 
нам видається думка про те, що прислів’я, при-
казки та інші паремійні одиниці є мікротекстами, 
які «занурені у відповідні дискурсивні сфери 
і є репрезентантами різних мовленнєвих жанрів» 
(Селіванова, 2011: 536). Таким чином, це дозво-
ляє в наукових розвідках розподіляти паремії за 
різними тематичними групами, які відобража-
ють різні сфери буття. У пропонованій роботі 
нас цікавлять «погляди наївної свідомості» на 
нещастя та специфіка їх мовного відображення 
в англійській та українській лінгвокультурах, 
зокрема у паремійному фонді мови.

Аналіз відібраного нами для аналізу англомов-
ного матеріалу (23 паремії) дозволив зафіксувати 
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три лексеми на позначення поняття нещастя – 
adversity, misfortune та trouble. Отже, мовний паре-
мійний матеріал свідчить, що поняття «нещастя» 
в пареміях англійської мови актуалізовано в таких 
лексемах, як adversity, misfortune та trouble, серед 
яких найбільш частотною є лексема adversity.

Як засвідчує український мовний матеріал, 
поняття нещастя реалізується в паремійних тек-
стах у таких лексемах, як-от: біда (24), горе (13), 
лихо (11), нещастя (8), злидні (5), недоля (2). 
Цифри в дужках позначають частотність вживання 
лексем. Підрахунки частотності вживання велись 
за таким принципом, коли лексема, яка повторю-
ється в одній паремійній одиниці декілька разів 
(як, наприклад, у прислів’ї Біда бідою їде і бідою 
поганяє (Прислів’я та приказки, 2000, с. 206)), 
рахується як один випадок вживання. Отже, най-
більш частотною серед перелічених є лексема 
біда. 

Українські прислів’я про щастя зберігають 
народну мудрість, яка вказує на те, що у житті, 
щоб пізнати справжнє щастя, людина має пере-
жити і негаразди (Хто горя не бачив, той і щастя 
не знає) (Прислів’я та приказки, 2000).

З метою зіставлення англійських паремій 
у порівнянні з їхніми українськими відповідни-
ками (за наявності таких) ми оперуємо поняттям 
«семантичного інваріанта», тобто умовного екві-
валенту (Голубовська, 2017: 9). Безеквівалентні 
прислів’я та приказки ми намагалися інтерпрету-
вати близько за формою та змістом, подаючи або 
власний переклад, або переклад, який зазначено 
у джерелі – словнику чи збірнику.

У прислів’ях та приказках з лексемою adversity 
(16) наявне схоже з українцями розуміння 
нещастя (біди, лиха) як персоніфікованої міфо-
логічної істоти, яка набуває здатності керувати 
життям людини: Adversity makes man wise, not 
rich (букв. «Нещастя людину вчить, але замож-
ною не робить») (Кусковская, 1987: 12). У паре-
міях із лексемою adversity міститься думка про те, 
що людина має здолати нещастя (біду) як свого 
суперника: Adversity overcome is the greatest glory 
(букв. «Здолати біду – найвеличніша перемога»; 
«Той герой, хто здолав біду»), що демонструє 
активну життєву позицію англійців (там само).

У текстах англійських паремій ми виявили розу-
міння нещастя як скрутного матеріального ста-
новища, що відповідає сучасному потрактуванню 
лексеми adversity: «a difficult or unlucky situation 
or event» (укр. «скрутна або нещаслива ситуація 
або подія») (Cambridge Dictionary / Cambridge 
University Press, 2019). Це яскраво ілюструє таке 
прислів’я, як Adversity makes strange bedfellows, 

семантичний інваріант – «До кого не пристанеш 
у злиднях»; «Біда людей єднає» (Англо-україн-
ський фразеологічний словник, 2005: 20). 

Наступними за частотністю є лексеми 
misfortune (4) та trouble (3).

Прикметно, що у прислів’ях з лексемою 
misfortune нещастя протиставляється щастю, 
на що вказує префікс «mis-», який формує проти-
лежне значення: Misfortunes tell us what fortune 
is (букв. «Нещастя показує нам, що таке щастя»), 
семантичний інваріант – «Хто горя не бачив, той 
і щастя не знає» (Кусковская, 1987: 123). Інше 
прислів’я акцентує на тому, що нещастя може 
бути повторюваним або довготривалим, що дося-
гається за допомогою персоніфікації: Misfortunes 
never come alone (singly) (букв. «Біда ніколи не 
приходить одна»), семантичний інваріант – «Біда 
ніколи сама не ходить»; «Біда як іде до кого в гості, 
то з собою і злидні бере» (Idioms and phrases. The 
free dictionary by Farlex).

Лексема trouble в англійській мові має такі 
основні значення:

1) «a situation in which you experience problems, 
usually because of something you have done 
wrong or badly» (укр. ситуація, за якої ви зазна-
єте перешкод, особливо якщо ви вчинили непра-
вильно або погано) (Cambridge Dictionary); 
«unfortunate or distressing position, circumstance, 
or occurrence; misfortune» (укр. нещасливе або 
тривожне становище, обставина або випадок; 
нещастя) (Dictionary.com); 

2) «problems or difficulties caused by something 
failing to operate as it should» (укр. труднощі, які 
виникають, якщо щось не спрацьовує належ-
ним чином (переважно про технічні прилади) 
(Cambridge Dictionary).

З вищенаведеного випливає, що слово trouble 
вживається на позначення нещастя, яке або спри-
чинене діями самої людини, або не залежить від 
її волі. На це вказує також походження цієї лек-
семи: з лат. turbidare «to trouble, make turbid» 
(укр. турбувати, робити неясним, заплутаним), 
лат. turbidus «confused» (укр. збитий з пантелику), 
Middle English troublen «agitation of the mind, 
emotional turmoil» (укр. збудження розуму, емо-
ційна метушня) (Dictionary.com). У прислів’ях, 
у яких функціонує ця лексема, знаходимо відо-
браження згадуваних значень: A trouble shared is 
a trouble halved (букв. «Поділене лихо – півлиха»), 
семантичний інваріант – «Самому лихо не здо-
лати» (Idioms and phrases. The free dictionary by 
Farlex). Поряд з цим, trouble вживається й у зна-
ченні персоніфікованого нещастя, що ілюструє 
таке прислів’я, як Don’t trouble trouble till trouble 
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troubles you (букв. «Не турбуй лихо, поки воно не 
турбує тебе»), семантичний інваріант – «Не буди 
лихо, поки тихо» (там само). Останнє демонструє 
також мовну гру, що спричинено явищем субстан-
тивації (to trouble, v → trouble, n). 

 Цікаво, що в давньоруський мові розрізня-
лися за значеннями лексеми горе і біда, звідси 
й прислів’я Горе не біда. Відмінність полягала 
в тому, що біда визнавалася як більш страшне 
нещастя саме тому, що не залежало від волі 
людини, а було спричинено зовнішніми силами, 
яким людина мала підкоритися. Натомість горе 
вважалося залежним від власних дій внутріш-
нім відчуттям людини, з яким легше було впо-
ратися (Степанов, 2004: 404-405)). Отже, поєд-
нання в лексемах номінативного ряду нещастя 
(біда, горе, нещастя) семантичних ознак актив-
ного учасника подій, що відбуваються з людиною 
(нещасливих подій), за які вона несе відповідаль-
ність, і пасивного експерієнцера, який потерпає 
він нещасливого збігу обставин або природних 
катаклізмів, є характерною рисою сучасної мови. 

Висновки. Таким чином, поняття «нещастя» 
в текстах англійських паремій вербалізовано за 
допомогою лексем adversity, misfortune та trouble, 
з яких найбільш уживаною є adversity (6). У про-
аналізованих прислів’ях та приказках збережено 
культурно-історичну інформацію, що проявляється 
в актуальних значеннях вищеназваних лексем.

 В англійській мові так само, як і в українській, 
значно переважають прислів’я, в яких поєднано 
два опозиційних поняття щастя – нещастя, що 

складають ключові ознаки та протилежні оцінки 
людської долі. Так, наприклад, у таких прислів’ях, 
як Щастя біжить, а нещастя летить; Щастя 
і дуракові помагає, а нещастя й розумного дур-
нем зробить; Не дери носа в щастю і не опус-
кай в нещастю; Щастя має ноги, а біда – роги 
(Прислів’я та приказки, 2000: 212) зафіксовано 
цю бінарну опозицію.

Прадавні уявлення про будову світу чи не 
найкраще віддзеркалені у пареміях, адже як 
це ілюструє відібраний нами мовний матеріал, 
в українських та англійських прислів’ях та при-
казках відображена давня персоніфікація щастя 
та нещастя – надання людських рис поведінки, 
що сягає своїм корінням міфологічних вірувань.

Звичайно, що філософські феліцитарні кон-
цепції щастя як універсального ціннісного 
поняття, які достатньо ретельно проаналізовані 
в праці С. Г. Воркачова (Воркачёв, 2001), можуть 
бути застосовані щодо визначень та розуміння 
нещастя у людській свідомості, але в цій роботі 
ми ставили за мету саме порівняльний аналіз мов-
ної репрезентації нещастя у паремійному фонді 
англійської та української мов. Виходячи з того, 
що паремійний фонд зображує буденну свідо-
мість, яка є значною мірою архаїчною та не може 
надавати достовірне уявлення про сучасну модель 
сприйняття світу носіями мови, вважаємо за необ-
хідне у подальшому дослідженні аналізувати дис-
курсивні практики щодо з’ясування семантичних 
ознак опозиції щастя/нещастя в мовній свідомості 
сучасних носіїв вищезазначених мов.
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СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБРЕВІАТУР 
У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ BBC ТА CNN)

У статті представлено результати проведеного аналізу особливостей використання абревіатур в англій-
ському медіа-дискурсі, реалізація якого відбувається за допомогою ЗМІ. Актуальність дослідженої теми зумов-
лена необхідністю у поглибленому теоретико-практичному дослідженні явища абревіації на синхронному зрізі 
мови (у разі пропонованого дослідження – англійської). Термін «абревіатура» у статті вживається в широкому 
значенні і включає в себе складноскорочені слова та власне абревіатури (звукові, ініціальні, складові, зміша-
ні), що виникають внаслідок процесу абревіації (скорочення). Теоретичне підґрунтя роботи складають праці як 
зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів, які здійснювали дослідження абревіатур у різних сферах діяльності: 
у комп᾿ютерних науках, технічній літературі, у текстах публіцистичного стилю, медицині тощо.

Матеріалом аналізу слугували власні приклади аналізованих абревіатур, що були відібрані вручну зі статей 
BBC та CNN. Утворено вибірку у 150 статей за 2009-2019 роки та з них 500 абревіатур.

Під час аналізу абревіатур обрано найбільш детальну та вичерпну, на погляд автора, класифікацію україн-
ського германіста Д. Квеселевича. Аналіз скорочень здійснено відповідно до двох типів: скорочення основи слова 
(усічення) та абревіація (літерні абревіатури). Детально розглянуто такі види абревіатур, як: акроніми, ініці-
альні абревіатури, графічні абревіатури та скорочення змішаного типу. Супутньо запропонована тематична 
класифікація ілюструє той факт, що сьогодні абревіатури є розповсюдженими у різних сферах вживань – від 
спортивної та соціокультурної до медичної та освітньої сфер.

Згідно з частотними підрахунками, які вважаємо суттєвою функціональною ознакою певної мовної одиниці, част-
ка абревіатур соціокультурної сфери вживання є найбільшою (40%), ймовірність їх появи у статтях BBC та CNN – 
16,22%. Відповідно до класифікації за структурним типом найбільш численними виявилися ініціальні абревіатури 
та акроніми. Менш численними є графічні абревіатури, абревіатури змішаного типу та інші абревіатури.

Ключові слова: абревіатура, масмедійний дискурс, структурний тип, частотна характеристика.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ABBREVIATIONS 
IN MODERN MEDIA-DISCOURSE (BASED ON BBC AND CNN ARTICLES)

The article presents the results of the analysis of peculiarities of abbreviations’ use in the English media discourse, 
the implementation of which takes place through the mass media. The research topicality is caused by the need of in-
depth theoretical and practical study of the phenomenon of abbreviation on a synchronous section of language (in the case 
of the proposed study – the analyzed language is English). The term “abbreviation” is used in the article in a broad sense 
and includes shortened words and abbreviations (sound, initial, compound, mixed), arising from the process of abbreviation 
(shortening). The research theoretical basis are the works of both foreign and domestic linguists who have studied 
abbreviations in various fields: in computer science, technical literature, in texts of journalistic style, medicine etc. 

The research material are our own examples of analyzed abbreviations, which were selected manually from BBC 
and CNN articles. A sample consists of 150 articles of 2009-2019 time period and 500 selected abbreviations.

In the course of abbreviations’ analysis, the most detailed and exhaustive, in the author’s opinion, classification by 
the Ukrainian germanist D. Kveselevych has been applied. The analysis of abbreviations is carried out according to two 
types: reduction of the word base (shortening) and abbreviation (letter abbreviations). Types of abbreviations such as 
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acronyms, initial abbreviations, graphic abbreviations and abbreviations of mixed type have been considered in detail. 
The accompanying proposed thematic classification illustrates the fact that today abbreviations are common in various 
fields of use, from sports and socio-cultural to medical and educational spheres.

According to frequency calculations, which we consider to be an essential functional feature of a certain language 
unit, the share of abbreviations of socio-cultural use is the largest (40%), the probability of their appearance in BBC 
and CNN articles is 16.22%. According to the classification by structural type, the initial abbreviations and acronyms 
were the most numerous. Less numerous are graphic abbreviations, mixed type abbreviations and other abbreviations.

Key words: abbreviation, mass media discourse, structural type, frequency of usage.

Постановка проблеми. Швидкий поступ сус-
пільства викликає ріст потреби у мовній номіна-
ції. Кожна мова має обмежену кількість корене-
вих елементів, відтак, окрім традиційних засобів 
словотвору, значну роль почав відігравати такий 
засіб, як абревіація. Тенденція до економії мовних 
засобів присутня на усіх рівнях мовної системи 
(фонетичному, морфологічному, лексико-семан-
тичному, синтаксичному) та позначається на 
функціюванні різних мовних одиниць – речень, 
словосполучень, слів, морфем, фонем. Абревіа-
ція є продуктивним видом саме лексичної комп-
ресії. Особливого поширення цей прийом набув 
у XX столітті та неабияк прогресує у ХХІ. Серед 
причин такого явища можна виокремити при-
скорення темпу життя; суспільні та політичні 
зміни; зростання потоку інформації. Медіа-дис-
курс – це середовище, що найчутливіше реагує 
на перелічені чинники, відтак вивчення функці-
ювання абревіатур у ЗМІ, які є найсучаснішим  
зрізом мови, становить актуальність цього дослі-
дження.

Аналіз досліджень. Термін «абревіатура» 
розуміємо в широкому тлумаченні, що містить 
складноскорочені слова та власне абревіатури 
(звукові, ініціальні, складові, змішані), відтак роз-
глядаємо абревіатури як складноскорочені слова, 
або ж похідні слова, які виникають внаслідок 
процесу абревіації. Під абревіацією як процесом 
розуміємо дію, під час якої слово або стале слово-
сполучення скорочується. 

Теоретичне підґрунтя дослідження складають 
праці як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів, 
зокрема: І. Арнольд (1986), С. Влахової та С. Фло-
ріна (1996), Б. Гончарової (2003), Е. Дубенец 
(2002), Ю. Зацного (1999), О. Костеріної (2005), 
Р. Микульчик (2005), А. Паршина (1999), 
Й. Перкатюк (1978), О. Стишова (2001), В. Тири-
гіної (2010), А. Шаповалова (2003), Б. Шуневича 
(2006), Donka Minkova (2001). Як зазначає у своїй 
розвідці українська дослідниця М. Ткачівська, яка 
вивчала специфіку абревіатур в художній літера-
турі, учені здійснювали дослідження абревіатур 
у різних сферах діяльності: у комп᾿ютерних нау-
ках, у технічній літературі, у текстах публіцистич-
ного стилю, медицині; досліджувались також різ-

новиди абревіатур – акронім, апокопа та афереза 
(М. Ткачівська, 2013: 241) тощо. Окремі аспекти 
функціювання абревіатур у сучасних англійсько-
мовних ЗМІ, зокрема й перекладознавчий аспект, 
окреслено у публікаціях М. Скоринович (2019). 
Методи перекладу абревіатур з англійської на 
українську мову свого часу були запропоновані 
українськими мовознавцями Л. Вербою (2003) 
та В. Карабаном (2001).

Окрім того, варто зауважити, що у сучасному 
мовознавстві немає сталої класифікації абреві-
атур. У цьому дослідженні як опорну викорис-
товуємо класифікацію українського мовознавця 
Д. Квеселевича, яку вважаємо найбільш повною, 
де автор розглядає скорочення як дві окремі групи: 
скорочення основи слова (усічення) та абревіації 
(літерні абревіатури). Дослідник розмежовує ско-
рочення 4 типів: 1) скорочення закінчення слова 
(апокопа); 2) скорочення початку слова (аферезис); 
3) cкорочення, що відбувається всередині слова 
чи словосполучення (синкопа); 4) змішане ско-
рочення основи слова, тобто комбінація апокопи, 
аферезиса та синкопи (Квеселевич, Сасіна, 2003: 
94). Абревіатури за класифікацією Д. Квеселевича 
бувають п᾿яти видів: 1) акроніми: абревіатура, 
що складається з початкових літер або звуків слів 
твірного словосполучення; 2) алфавітні абревіа-
тури; 3) змішані абреіватури, найчастіше до них 
належать абревіатури, де перша частина – це буква 
або цифра, а інша – слово; 4) графічні абревіа-
тури – тип скорочень, які вживаються лише під час 
написання; 5) латинські абревіатури. Окремим під-
пунктом винесено телескопічні слова, адже у тепе-
рішній час вони стрімко входять до вжитку в усіх 
сферах життя людини (Квеселевич, Сасіна, 2003).

Відтак метою статті є комплексний аналіз 
абревіатур у сучасному англійськомовному медіа-
дискурсі, зокрема їхніх структурних типів та час-
тотних характеристик, що є також їхньою осно-
вною функційною ознакою. Свого часу основною 
функцією скорочень було спрощення спілкування 
шляхом використання скорочених варіантів слів. 
Тепер основною функцією абревіатур стала сло-
вотвірна функція, адже абревіація у наш час 
є одним із основних засобів словотвору, поряд із 
афіксацією та префіксацією.
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Виклад основного матеріалу. Об᾿єкт цього 
дослідження – 150 статей за 2009-2019 роки, 
відібраних шляхом аналізу статей британських 
та американських онлайн версій телерадіоком-
паній новин, зокрема BBC (British Broadcasting 
Corporation) та CNN (Cable News Network), 
та 500 абревіатур. Також використано такий Інтер-
нет ресурс, як acronymfinder.com. На цей момент 
база даних абревіатур та акронімів містить близько 
7,238,756 абревіатур. Джерелами сучасних абре-
віатур також слугували новітні словники абревіа-
тур: The American Heritage Dictionary of the English 
Language, Allen’s Dictionary of Abbreviations 
and Symbols by Edward Frank Allen, The Acronym 
Finder.

Особливістю досліджених статей є широке 
використання скорочень як в основній частині, 
так і в заголовках. Автори докладають максимум 
зусиль, аби заголовок їх статті складався з яко-
мога меншої кількості слів та при цьому переда-
вав інформацію, про яку йдеться, а також привер-
тав увагу читацької авдиторії.

І. Структурні типи. 1. Акроніми у статтях 
BBC та CNN. Найчисленнішою групою з усіх 
абревіатур під час дослідження виявилися акро-
німи та ініціальні абревіатури, що зустрічалися 
майже у кожній статті. Вони позначають суттєві 
та важливі поняття на теперішньому етапі розви-
тку суспільства; основними сферами їхнього вжи-
вання стали: соціокультурна, політична, медична 
та спортивна. Під час перегляду статті вони від-
разу привертають увагу, адже зазвичай пишуться 
з великої літери та вживаються без крапок. Акро-
німи у статтях найчастіше виступають:

− назвами фірм, компаній, наприклад: Adidas 
можна розтлумачити як: All Day I Dream About 
Sports та Adolph (Adi) Dassler (засновник ком-
панії Adidas); RBK — Reebok (підрозділ Adidas). 
Наприклад: He was wearing white Reebok ‘RBK’ 
basketball trainers. (13 April 2006, “Fresh bid to 
identify Thames body”, BBC)

− іменами відомих модельєрів, назвами відо-
мих брендів. Наприклад: D&G — Dolce & Gabanna. 
Наприклад: In a long post on Monday, Ms Zuo said 
that usually working for an international brand like 
D&G would be an exciting career step but that in 
this case “it nearly killed off my modelling career”. 
(23 January 2019, “‘Racist’ D&G ad: Chinese model 
says campaign almost ruined career”, BBC)

− назвами будинків моди: GG – Gucci (відо-
мий італійський будинок моди та модний бренд). 
Наприклад: And although GG Supreme Slides (they 
call them Slides in the US) were the most searched on 
Lyst, Kanye’s sliders also became a talking point – for 

being too small. (20 November 2018, “Meme fashion: 
Changing our clothes and breaking the internet”, 
BBC)

− медичними термінами: BP – blood 
pressure. Наприклад: This wireless arm monitor 
includes important features like irregular heartbeat 
monitoring, BP risk category indicators, and data 
averaging, all without the need for dangling wires or 
hoses. (13 February 2019, “Start tracking your vital 
health stats this Heart Health Month”, CNN)

− спортивними термінами: USMS – United 
States Masters Swimming. Наприклад: The former 
competitive cyclist has been a member of U.S. Masters 
Swimming for several years. The spirit and purpose 
of USMS is to encourage adults to swim. (4 April 2013, 
“Lance Armstrong’s return to competition sunk”, 
CNN); ABA – American Basketball Association. 
Наприклад: He previously coached in Division II for 
Angelo State and McMurry University in Division 
III (both in Texas) and for the American Basketball 
Association’s (ABA) South Carolina Warriors. 
(7 April 2019, “NCAA men’s Final Four: Virginia, 
Texas Tech advance to the title game”, CNN);

− політичними термінами: SNP – Scottish 
National Party. Наприклад: The challenge in 
the Scottish Court was brought by a cross-party 
group of MPs and peers led by the SNP’s Joanna 
Cherry. (24 September 2019, “Supreme Court to give 
historic Parliament suspension ruling”, BBC); ECJ – 
European Court of Justice. Наприклад: “Since 2014, 
we’ve worked hard to implement the right to be 
forgotten in Europe, and to strike a sensible balance 
between people’s rights of access to information 
and privacy” the firm said in a statement following 
the ECJ ruling. (24 September 2019, “Google wins 
landmark right to be forgotten case”, BBC).

2. Ініціальні абревіатури у статтях BBC 
та CNN. Якщо порівнювати за кількістю вжи-
вання акроніми та ініціальні абревіатури, то іні-
ціальні абревіатури використовуються частіше, 
адже вони лише скорочують повне значення пев-
ного терміну, при цьому вимовляються по літерах, 
а не як повні слова. Ініціальні абревіатури також 
можуть позначати різноманітні поняття:

− назви компаній: BA – British Airways. 
Наприклад: BA passengers: Cabin fumes affected 
our health. (17 October 2019, “BA passengers: Cabin 
fumes affected our health”, BBC). 

− назви спортивних організацій: AHL – The 
American Hockey League. Наприклад: On January 
7th, they called Binnington up from their AHL 
affiliate, the San Antonio Rampage. (13 June 2019, 
“Jordan Binnington was the Stanley Cup’s unlikely 
hero”, CNN);
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− назви модних брендів: UCB – United 
Colors of Benetton (італійський бренд одягу). 
Наприклад: Italian clothing firm UCB has been 
criticised after launching a controversial advertising 
campaign featuring images of migrants rescued from 
the Mediterranean. (20 June 2018, “Italy migrants: 
Benetton criticised over ad campaign”, BBC);

− терміни з освітньої сфери: GCSE — 
General Certificate of Secondary education. Напри-
клад: British students sitting a language GCSE –  
a drop from 444,700 to 273,000 over 12 years –  
by teaching foreign languages from the age of five. 
(7 October 2011, “Money talks – in many different 
languages”, CNN);

− назви будинків моди: LV – Louis Vuitton. 
Наприклад: The LV brand is known for its signature 
handbags. (28 October 2019, “Luxury goods giant 
LVMH eyes $14.5bn Tiffany takeover”, BBC);

− назви журналів, телевізійних та музичних 
компаній. Серед них: MTV – Music Television. 
Наприклад: Jenner also went all out on her own 
costume this year, dressing up with best friend 
Anastasia “Stassie” Karanikolaou, as Britney Spears 
and Madonna from their 2003 MTV Video Music 
Awards performance. (28 October 2019, “Kylie 
Jenner dressed daughter Stormi up as Kylie Jenner 
for Halloween”, CNN); ITV – Independent Television. 
Наприклад: Prince William is said to be hoping 
the Duke and Duchess of Sussex “are all right” after 
they told an ITV documentary they were struggling. 
(21 October 2019, “Prince William ‘worried’ about 
Harry after ITV interview”, BBC); FHM – For Him 
Magazine. Наприклад: A court ruled that FHM 
used the image of Mr Pudney, known as Puddles 
the Clown, “intentionally and maliciously”. (6 June 
2013, “South Africa’s Puddles the Clown wins case 
against FHM”, BBC); RTS – Royal Television Society. 
Наприклад: The pair have received RTS nominations 
every year since 2010, and have won five times in 
the Entertainment Performance category. (6 March 
2019, “Ant and Dec miss out on RTS awards 
nomination”, BBC);

− позначення нагород та організацій мис-
тецтва: BIFA – British Independent Film Awards. 
Наприклад: A full list of the nominations can be found 
on the BIFA website. (1 November 2011, “Sheffield’s 
Warp Films gets 18 nominations at BIFA’s”, BBC); 
CFCA – Chicago Film Critics Association. Напри-
клад: The CFCA awarded Thomas Haden Church 
the best supporting actor prize and Virginia Madsen 
the best supporting actress award for their roles 
in the film. (22 December 2009, “US critics laud 
comedy Sideways”, BBC); IFF – International Film 
Festival. Наприклад: Mark Adams, artistic director 

of EIFF said: “Swimming With Men is a classic 
British comedy delight packed with a series of quite 
wonderful performances”. (EIFF — Edinburgh 
International Film Festival) (27 April 2018, 
“Synchronised swimming film to close Edinburgh 
International Film Festival”, BBC);

− медичні терміни: CPR – Cardiopulmonary 
Resuscitation. Наприклад: The company provides 
medical services including neuro and spinal surgery, 
and offers health courses like first aid CPR in Nigeria 
and the US. (4 October 2019. “Nigerian neurosurgeon 
takes pay cut to perform free operations”, CNN); HR – 
Heart Rate. Наприклад: British Disability Swimming 
lead physiologist Nicola Rowley has told the BBC’s 
Paralympic sports reporter Nick Hope how a new 
waterproof HR monitor has helped athletes analyse 
performances in training. (10 January 2014, “How to 
monitor a top swimmer’s heart rate”, BBC);

− назви країн світу: DPRK – Democratic 
People’s Republic of Korea. Наприклад: “We have 
already made it clear that if the US again fingers 
at the old scenario which has nothing to do with new 
calculation method, the dealings between the DPRK 
and the US may immediately come to an end” 
the ministry said in a statement. (6 October 2019, 
“US and North Korea break off talks for now, officials 
say”, CNN)

3. Графічні абревіатури у статтях BBC 
та CNN. Іншу чисельну групу абревіатур форму-
ють графічні абревіатури, тобто абревіатури, що 
передають скорочене слово винятково на письмі. 
Через те що такі абревіатури позначають доволі 
розповсюджені явища, вони зустрічаються від-
носно часто у статтях різного характеру.

До графічних скорочень відносимо:
− грошові одиниці: €, $, £. Наприклад: The 

Ministry of Defence spends £22 million pounds 
a year on mental health for veterans, while the NHS 
has dedicated around £6m annually since 2016. 
(19 February 2019, “Is There a Suicide Crisis for 
British Veterans?”, BBC)

− назви посад, особливо у Британії: PM – Prime 
Minister. Наприклад: Ministers say the suspension, 
or prorogation, is not a court matter, but critics 
argue it was intended to limit scrutiny of the PM’s 
Brexit plans. (24 September 2019, «Supreme Court 
to give historic Parliament suspension ruling», BBC); 
MP – Member of Parlaiment. Наприклад: However, 
the timing has been controversial because it reduced 
the time Parliament was sitting ahead of the Brexit 
deadline, with MPs unable to put questions to 
ministers or scrutinise government legislation during 
the suspension. (24 September 2019, “Supreme Court 
to give historic Parliament suspension ruling”, BBC);
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− міри вимірювання: ml, m, cm, mm. Наприклад: 
They are also very diverse; with at least 6,000 known 
species varying in size, colour and appearance from 
the just a few cm to 3m in length. (24 October 2019, 
“Earthworms’ place on Earth mapped”, BBC). 

Окрім того, серед скорочень зустрічались 
і поодинокі латинізми (латинські абревіації), такі 
як: CV – Curriculum vitae. Наприклад: Whether 
you’re applying for a job, a scholarship or to get 
into your dream university course, writing a covering 
letter and CV is a real art. (5 September 2019, “How 
do I write a great CV and covering letter?”, BBC). 

4. Скорочення змішаного типу у статтях BBC 
та CNN. До цієї групи скорочень відносимо не 
лише скорочення апокопного, аферезисного, син-
копного типів, а й складноскорочені слова. Ско-
рочення апокопного типу зустрічаються доволі 
часто. Л. Верба зазначає, що найбільш розпо-
всюдженими в англійській мові є апокопні скоро-
чення (апокопи) та аферезиси (тобто скорочення 
початку слова). Синкопний тип усічення основи 
слова зустрічається не так часто (Верба, 2003: 46).

Під час дослідження було виявлено такі при-
клади апокопи: chem (istry); biol (ogy); op (eration), 
bact (eriological); tec (technology), які беруть участь 
у створенні інших мовних одиниць, наприклад: It 
was a real battle of the TV ‘tecs. (12 November 2009, 
“Taggart v Rebus for BBC Children in Need”, BBC).

До акопокних скорочень також потрібно зараху-
вати скорочення: ad (vertisement), lab (oratory), gym 
(nasium), exam (ination), hippo (potamus). Напри-
клад: This man is running for governor of California 
so he can run false Facebook ads. (29 October 2019, 
“This man is running for governor of California so he 
can run false Facebook ads”, CNN).

Найчастіше до змішаних скорочень зарахо-
вують абревіатури, де перша частина – це буква 
або цифра, а інша – слово: X-rays – рентгенів-
ські промені. Наприклад: “Mammograms use low 
energy X-rays to create images which are interpreted 
by the clinical team”, said Gillies in a statement. 
(26 October 2019, “Heat camera at tourist attraction 
spots woman’s breast cancer”, CNN).

Як змішане скорочення можна тлумачити 
також абревіатуру A-level — advanced level. Напри-
клад: A 12-year-old boy from Darlington, who got his 
first drum kit at the age of four, has already passed 
his grade eight exam – the equivalent of an A-level. 
(1 October 2019, “Darlington boy passes drumming 
‘A-level’ at age of 12”, BBC).

Подібні напівскорочення близькі до символів, 
що підтверджується широким поширенням слова 
X-mas – Christmas, перша частина якого є заміною 
імені Christ символом хреста. Наприклад: The 

tradition of substituting X-mas for Christmas has its 
origins in the early Christian church. (27 December 
2017, “Christmas Fast Facts”, CNN).

Акроніми вживаються у більш професійній 
та технічній літературі, а от апокопні, аферезисні 
та змішані скорочення – здебільшого у специфіч-
них текстах з використанням розмовної лексики, 
жаргонізмів.

Прикладом змішаного скорочення є також:
E-mail – Electronic mail. Наприклад: “Right now, 

we’re trailing Elizabeth Warren and Bernie Sanders’ cash-
on-hand by big margins”, Biden wrote in a fundraising 
e-mail Tuesday morning. (24 October 2019, “In a shift, 
Biden campaign signals openness to a super PAC”, CNN).

T-shirt – футболка з короткими рукавами 
у вигляді літери “Т”. Наприклад: Luxury brand 
Versace has apologised after an image on one of its 
T-shirts appeared to imply Hong Kong and Macau were 
independent territories. (12 August 2019, “Versace 
apologises after T-shirt angers China”, BBC).

У заголовках статей часто зустрічаються роз-
маїті усічення. Наприклад: Do colds and the flu 
really ‘go around’, and how can we avoid them? 
(15 October 2019, BBC). Flu – Influenza.

ІІ. Частотна характеристика. Серед дослі-
джених абревіатур найбільш численними типом 
виявилися акроніми та ініціальні абревіатури. 
Проте ініціальні абревіатури зустрічаються час-
тіше – 38,86%, акроніми – 27,71%. Менш числен-
ними є графічні абревіатури – 12,28%, абревіатури 
змішаного типу – 15,14% та інші абревіатури – 
6,01% (див. рис. 1).
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Рис. 1 Частка проаналізованих абревіатур за типом

За підрахунками, частка абревіатур медичної 
сфери вживання становить 24% від усіх проана-
лізованих абревіатур. Ймовірність їхньої появи 
у проаналізованих статтях BBC та CNN, врахо-
вуючи, що кожна стаття складається приблизно 
з 822 слів, а вибірка своєю чергою складається зі 
150 статей, становить 9,73%.

Частка абревіатур освітньої сфери вживання – 
9%. Ймовірність їхньої появи у проаналізованих 
статтях BBC та CNN – 3,65%. Частка абревіатур 
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політичної сфери вживання – 6%. Ймовірність 
їхньої появи у проаналізованих статтях BBC 
та CNN – 2,43%. Частка абревіатур соціокультур-
ної сфери вживання – 40%. Ймовірність їхньої 
появи у проаналізованих статтях BBC та CNN – 
16,22%. Частка абревіатур спортивної сфери вжи-
вання – 21%. Ймовірність їхньої появи у проана-
лізованих статтях BBC та CNN – 8,51%. Частку 
абревіатур певних сфер вживання проілюстро-
вано на діаграмі (рис. 2).
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Рис. 2. Частка проаналізованих абревіатур за 
сферою вживання

Найчастотнішими є абревіатури, які вжива-
ються в текстах соціокультурної тематики. З усіх 
проаналізованих абревіатур лише 25% має абреві-
атуру-відповідник в українській мові. 

Висновки. У дослідженні проведено аналіз 
абревіатур англійської мови, вилучених зі ста-

тей BBC та CNN. Проаналізовано 150 статей за 
2009-2019 роки та відібраних ручним способом 
500 абревіатур, що складають базу дослідження. 
Для аналізу структурних типів абревіатур обрано 
найбільш вичерпну, на наш погляд, класифікацію 
Д. Квеселевича. Аналіз скорочень здійснено від-
повідно до двох типів: скорочення основи слова 
(усічення) та абревіації (літерні абревіатури). 
Детально розглянуто такі види абревіатур, як 
акроніми, ініціальні абревіатури, графічні абреві-
атури та скорочення змішаного типу.

Запропонована тематична класифікація ілю-
струє той факт, що у наш час абревіатури розпо-
всюджені у різних сферах вживань — від спортив-
ної та соціокультурної до медичної та освітньої 
сфери. Згідно з частотними підрахунками частка 
абревіатур соціокультурної сфери вживання 
є найбільшою (40%), як і ймовірність їхньої появи 
у статтях BBC та CNN (16,22%).

За структурним типом найбільш частотними 
є ініціальні абревіатури (38,86%) та акроніми 
(27,71%). З усіх проаналізованих абревіатур лише 
у 25% з них є абревіатура-відповідник в україн-
ській мові, відтак пошук правильних відповідни-
ків чи пропозицію коректних шляхів перекладу 
можна вважати перспективою подальшого дослі-
дження.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕПІДГОТОВЛЕНОГО ТА ПІДГОТОВЛЕНОГО МОВЛЕННЯ 
Д. ТРАМПА (НА ПРИКЛАДІ ПЕРШИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ 

ТА ПРОМОВИ В М. КЛІВЛЕНД)

Дослідження політичного дискурсу завжди є актуальним, тому що він є важливою складовою частиною життя 
будь-якого суспільства. Раніше нами вже досліджувалися лексичні та синтаксичні засоби виразності на матеріалі 
непідготовленого та підготовленого мовлення окремо. Метою цього дослідження є виявлення кількісних та якісних осо-
бливостей непідготовленого та підготовленого мовлення на прикладі реплік Д. Трампа під час перших президентських 
дебатів та його промови у м. Клівленд. Проведене дослідження ґрунтується на кількісному та порівняльному аналізі 
та описі отриманих результатів. За допомогою онлайн-програм аналізу тексту ми дослідили кількісні та якісні харак-
теристики непідготовленого та підготовленого мовлення Д. Трампа, а також частотність вживання різних частин 
мови. Результати підрахунку показані у чотирьох таблицях. Зокрема, в дослідженні проаналізовані такі кількісні харак-
теристики: середня кількість слів на речення, кількість довгих слів, лексична щільність (тобто відсоток повнозначних 
слів на кожні 100 слів), кількість неповторюваних слів. Ми також дослідили такі якісні характеристики: найуживаніші 
слова, найуживаніші словосполучення з двох та трьох слів. Також зроблено кількісний розподіл лексичних одиниць за 
самостійними частинами мови. У результаті дослідження було виявлено суттєві відмінності між непідготовленим 
та підготовленим мовленням за кількісними характеристиками та частотністю вживання частин мови. Найбільш 
показовими є значно більша довжина речень, більша кількість довгих та неповторюваних слів у підготовленому мовлен-
ні, що, на нашу думку, може свідчити про вплив спічрайтерів. Окрім цього, у підготовленому мовленні Д. Трамп вживає 
суттєво більше іменників та менше займенників, що, як ми вважаємо, пов’язано з різницею у комунікативних цілях 
мовця. Суттєвою ми вважаємо різницю більш, ніж у 1,15 раза. Несуттєвою є відмінність у якісних характеристиках. 
Зроблені припущення щодо причин отриманих результатів. До перспектив нашого дослідження можна віднести аналіз 
зв′язку між вибором лексичних та синтаксичних одиниць та реалізацією комунікативних стратегій.

Ключові слова: кількісні характеристики, якісні характеристики, лексична щільність, неповторювані слова, 
непідготовлене мовлення, підготовлене мовлення, політичний дискурс.
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FEATURES OF UNPREPARED AND PREPARED SPEECH OF D. TRUMP 
(AS ILLUSTRATED BY 1st PRESIDENTIAL DEBATE AND THE CLEVELAND SPEECH)

The study of political discourse is always relevant because it is an important part of the life of any society. Previously, 
we have studied lexical and syntactic means of expression as illustrated by unprepared and prepared speech separately. 
The purpose of this study is to identify the quantitative and qualitative features of unprepared and prepared speech as 
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illustrated by Trump’s remarks during the first presidential debate and his speech in Cleveland. The study is based on 
quantitative and comparative analysis and description of the results. Using online text analysis programs, we investigated 
the quantitative and qualitative characteristics of Trump’s unprepared and prepared speech, as well as the frequency 
of use of different parts of speech. The calculation results are shown in four tables. In particular, the following quantitative 
characteristics were analyzed: the average number of words per sentence, the number of long words, lexical density (i.e. 
the number of lexical words per 100 words), the number of unique words. We also investigated the following qualitative 
characteristics: the most commonly used words, the most commonly used phrases of two and three words. The article also 
provides a quantitative distribution of lexical units by independent parts of speech. The study reveals significant differences 
between unprepared and prepared speech in quantitative characteristics and frequency of use of parts of speech. The most 
significant are the much longer sentences, more long and unique words in the prepared speech, which, in our opinion, 
may indicate the influence of speechwriters. In addition, in his prepared speech, D. Trump uses significantly more nouns 
and fewer pronouns, which we believe is due to the difference in the communicative purposes of the speaker. We consider 
the difference of more than 1.15 times to be significant. The difference in qualitative characteristics is insignificant. We 
provide assumptions about the reasons for the results. Prospects for our study include the analysis of the relationship 
between the choice of lexical and syntactic units and the implementation of communication strategies.

Key words: quantitative characteristics, qualitative characteristics, lexical density, unique words, unprepared speech, 
prepared speech, political discourse.

Постановка проблеми. Політика є невід’ємною 
складовою частиною суспільного життя. Тому 
дослідження політичного дискурсу допомагає 
краще зрозуміти особливості функціонування 
та розвитку політичної сфери будь-якої країни. 
Порівняння підготовленого та непідготовленого 
мовлення (далі – ПМ та НМ) учасників політич-
ного процесу набуває актуальності, адже воно 
дозволяє побачити різницю у мисленні та мовлен-
нєвій поведінці в відносно стресовій та відносно 
нестресовій ситуації. 

Аналіз досліджень. Варто зазначити недо-
статню дослідженість цієї тематики. Раніше вже 
розглядалися різні аспекти англомовного полі-
тичного дискурсу на матеріалі ПМ: когнітивно-
комунікативні характеристики (Горіна, 2008), 
мовностилістичні особливості політичної поле-
міки (Лосєва, 2016), лінгвокогнітивний і комуні-
кативно-когнітивний аспекти формування іміджу 
президента (Тхір, 2014), когнітивно-комунікативні 
аспекти президентського дискурсу Барака Обами 
(Прокопенко, 2016), інтердискурсивність полі-
тичного дискурсу (Шевченко, 2009), семантичні 
та прагмалінгвістичні особливості британського 
парламентського дискурсу (Рябоконь, 2005), а на 
матеріалі лише НМ нами раніше розглядалися 
лексичні та синтаксичні стилістичні особливості 
політичного дискурсу США (Карпусенко, Карпу-
сенко, 2018, 2019).

Метою дослідження є виявлення кількісних 
та якісних особливостей ПМ та НМ на прикладі 

реплік Д. Трампа під час перших президентських 
дебатів та його промови у м. Клівленд з нагоди 
висунення в кандидати на пост президента США. 
Для досягнення поставленої вище мети слід вико-
нати такі завдання: проаналізувати кількісні 
та якісні характеристики мовлення Д. Трампа, 
знайти спільні та відмінні риси, зробити висно-
вки про їхні можливі причини. Наше дослідження 
ґрунтується на методиці проведення кількісного 
та порівняльного аналізів та опису отриманих 
результатів. 

Виклад основного матеріалу. Для аналізу 
ми скористалися текстовим аналізатором онлайн-
ресурсу usingenglish.com. Було досліджено роз-
шифровки перших президентських дебатів 
та промови Д. Трампа у м. Клівленд обсягом 
30 тис. знаків кожна. Як видно з табл. 1, у ПМ 
Д. Трамп вживає довші речення: середня кількість 
слів на речення складає 21,2, а у НМ його речення 
коротші: 17,7 слова. Така ж тенденція прослідко-
вується й за показником довгих слів: їх він вживає 
у ПМ у 1,5 рази більше, ніж у НМ. Далі ми про-
аналізували показник лексичної щільності. Під 
цим поняттям ми розуміємо відсоток повнознач-
них слів на кожні 100 слів. Цей показник у ПМ 
і НМ суттєво не відрізняється. Під суттєвою різ-
ницею ми розуміємо відмінність між показни-
ками не менш, ніж у 1,15 рази. Тобто у даному 
випадку: 50,26/48,49=1,03. У ПМ Д. Трамп вжи-
ває у 1,25 разів більше неповторюваних слів, ніж 
у НМ (див. табл. 1).

Таблиця 1
Кількісні характеристики мовлення Д. Трампа

Тип мовлення/Кількісні 
характеристики мовлення

Середня 
кількість слів 

на речення

Кількість довгих 
слів (не менше  

3 складів)
Лексична 

щільність(%)
Кількість 

неповторюваних 
слів (на 100 слів)

Підготовлене 21,2 718 50,26 71
Непідготовлене 17,7 468 48,49 57
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Дослідження якісних характеристик мовлення 
Д. Трампа ми провели за допомогою текстового 
аналізатора онлайн-ресурсу wordcounttools.com. 
У табл. 2 наведені якісні характеристики ПМ 
та НМ Д. Трампа. Як у ПМ, так і у НМ Д. Трамп 
вживає слова та словосполучення, пов’язані з його 
намірами та майбутніми діями (will, going to, we 
have to). Поряд із цим в обох випадках він апелює 
до країни (America, our country) та часто говорить 
про закон і порядок (law and order). Утім, лише 
у ПМ він також говорить і про народ, і про Білий 
дім (див. табл. 2).

Тепер поглянемо на частотність вживання 
самостійних частин мови у ПМ та НМ. Ці дані 
ми отримали за допомогою текстового аналі-
затора онлайн-ресурсу analyzemywriting.com. 
У ПМ Д. Трамп вживає суттєво більше іменників  
(у 1,38 рази) та прикметників (у 1,19 рази), але 
суттєво менше дієслів (у 1,17 рази) та займенни-
ків (у 1,66 рази). Несуттєвою є різниця у частот-
ності прислівників (1,04 рази) (див. табл. 3). 

Висновки. У табл. 4 подані в якості висновків 
спрощені дані трьох попередніх таблиць. Різниця 
у НМ та ПМ в плані кількісних характеристик 

мовлення є загалом суттєвою, що може свідчити 
про значний вплив спічрайтера(-ів). Якісні харак-
теристики мовлення відрізняються несуттєво, що 
може бути обумовлено наявністю у Д. Трампа 
певного базового набору лексичних засобів, які 
відповідають його політичному світогляду, а тому 
присутні в обидвох видах мовлення. Різниця 
у вживанні частин мови є за більшістю ознак сут-
тєвою, особливо це стосується більшої кількості 
іменників, які він вживає у ПМ «замість» займен-
ників, які більш характерні для НМ. Це можна 
пояснити специфікою передвиборчих дебатів, де 
кандидати часто проводять контраст між «ми» 
(«я») та «вони» (або у випадку Д. Трампа «вона»), 
чим підвищують питому вагу займенників. 
Меншу кількість дієслів у ПМ можна пояснити 
саме бажанням мовця зробити свою підготовлену 
промову більш яскравою і наситити її довшими 
реченнями з більшою кількістю прикметників 
та іменників (див. табл. 4).

Перспективним вважаємо дослідження зв’язку 
між вибором лексичних та синтаксичних одиниць 
та реалізацією комунікативних стратегій як у ПМ, 
так і у НМ у англомовному політичному дискурсі.

Таблиця 2
Якісні характеристики мовлення Д. Трампа

Тип мовлення/ 
Якісні характеристики 

мовлення

5 найуживаніших слів 
(виключно самостійні 

частини мови)

5 найуживаніших 
словосполучень  

з двох слів

5 найуживаніших 
словосполучень  

з трьох слів
Підготовлене Will; country; going; 

America; people
going to; we will; our 

country; I have; we are
we are going; are going to; the 
American people; the White 

House; law and order
Непідготовлене Very, it’s, country, 

because, going
we have; going to; have to; 

our country; look at
we have to; and we have; we have 

a; you want to; law and order

Таблиця 3
Частотність вживання самостійних частин мови Д. Трампом

Тип мовлення/ 
Частини мови (%) Іменники Прикметники Дієслова Прислівники Займенники

Підготовлене 26.78 6.97 10.95 5.9 6.91
Непідготовлене 19.46 5.85 12.81 6.15 11.45

Таблиця 4
Суттєві відмінності у ПМ та НМ Д. Трампа

Наявність/відсутність 
суттєвих відмінностей

Кількісні характеристики 
мовлення

Якісні характеристики 
мовлення

Частини  
мови

+ - +
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СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ПАРЕМІОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ 
З КОМПОНЕНТОМ БАТЬКО В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Опис значущих категорій культури, висвітлення її основоположних і систематизуючих понять є одним з осно-
вних напрямів сучасної лінгвістики. Дослідження лексики шляхом її семантичного аналізу дозволяє науковцям не 
лише структурувати власні уявлення про лексичний пласт мови, а і зробити низку висновків щодо світогляду 
носіїв цієї мови, що спрямовує подібні дослідження у царину лінгвокультурології. Однією з найзнаковіших одиниць 
мови у зазначеному контексті є паремія, яка несе у собі кристалізовані частки колективної свідомості. У процесі 
аналізу паремій методами лінгвістичної семантики можна зробити низку загальних умовиводів щодо місця того 
чи іншого поняття у свідомості обраного етносу. Це дозволяє не лише заглибитися у культуру народу, а і дає 
матеріал для подальших досліджень у вузьких міждисциплінарних галузях. 

Методом суцільної вибірки з низки паремійних словників було вибрано 36 паремій із зазначеним компонентом, 
побудовано паремійне поле і здійснено їх детальний семантичний аналіз. 

У першому мікрополі, де батько виступає головним помічником і наставником для власних дітей, було зафік-
совано 10 паремій. Це найчисленніше об’єднання. Батько виступає наставником і порадником у справах і жит-
ті для власних дітей. Більшість турецьких прислів’їв і приказок цієї групи акцентують увагу мовця на зв’язку 
батька і сина. Дочка також має слухатися батька і розцінювати його слова як авторитетні, однак навчається 
всьому і переймає майбутній досвід від матері. У мікрополі «гарант майбутнього дітей» спостерігається від-
повідальність батька за подальше життя власних дітей і гендерне розрізнення такої відповідальності по від-
ношенню до своїх нащадків, у якій син виступає більш «важливою фігурою». Мікрополе, що об’єднане спільною 
назвою «джерело фінансової допомоги, спадку», включає у себе всі паремії, що показують майнові відносини 
спадщини між батьками і дітьми. Серед виділених мікрополів є і такі, що несуть у собі негативну конотацію. 
Батько для турків може стати «тягарем і об’єктом зневажливого ставлення» з боку сина. Всі елементи цього 
об’єднання знаходяться на периферії поля. Найменшим за чисельністю є мікрополе «єдиний для кожного». Воно 
представлене лише двома одиницями, що становить 5,6% від загальної кількості зібраних паремій. 

Ключові слова: паремія, пареміологічне поле, ядро поля, периферія, мікрополе, семантичний аналіз.
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SEMANTICAL ASPECTS OF PAREMIOLOGICAL FIELD 
WITH FATHER COMPONENT IN TURKISH LANGUAGUE

The description of the main cultural categories and the highlighting of the basic and system notions are one of the modern 
linguistics main directions. The vocabulary investigation by means of its semantic analysis gives the opportunity to 
the scientists not only to structure their knowledge about the language vocabulary, but also to make conclusions about 
the speaker’s worldview that guides these investigations to the linguistic culture field. Paremia is one of the main linguistic 
units in this context that includes key elements of the collective cognition. The process of analyzing the paremias by means 
of the linguistic semantics methods gives opportunity to make conclusions about the place of some concept in the nation’s 
cognition. This fact lets understand the nation’s culture deeper as well as supplies with the material for the further 
investigations in the narrow cross-disciplinary fields.

The 36 paremias with the searched component were gathered by the continuous sampling method, the paremia field 
was built and all the gathered linguistic units were semantically analyzed.

The first micro field where the father is characterized as the main helper and mentor for his children contains 
10 paremias. It is the biggest union. Father has a position of advisor and mentor in his children’s life. A majority of this 
micro field’s proverbs are focused on the relationships between father and son. The daughter is also obliged to obey to 
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father and treat his words as an order but she learns from her mother’s experience. In the micro field “responsible for 
his children’s future” father is responsible for his children’s future life but his attitude to the child depends on the gender 
giving more importance to the son. The micro field “financial support source” contains the paremias that demonstrate 
inheritance property relations between father and his children. There are micro fields that have the negative connotation. 
Father for the Turks can become the “dead weight and object for the disrespectful attitude” on the part of son. All 
the units of this micro field are situated on the periphery. The micro field “the only for everyone” is the smallest one. It 
contains just two units that is 5,6% of the total number of the gathered paremias.

Key words: paremia, paremia field, field ore, periphery, micro field, semantic analysis.

Постановка проблеми. У сучасному мовоз-
навстві мова вивчається в нерозривному зв’язку 
з людиною, її мисленням, свідомістю, аналізу-
ються мовні факти разом з мовною особистістю. 
Також інтерес становить вивчення мови крізь 
призму її національно-культурних особливостей, 
що відображають характерні для культури народу 
носія явища. Це передбачає аналіз мовних оди-
ниць, що конденсували весь складний комплекс 
культури і психології народу, неповторний спосіб 
його мислення. Подібний погляд пояснює неви-
черпний інтерес лінгвістів до багатого спадку, що 
втілений у фразеологічному фонді певного етносу.

Паремії не становлять собою новий об’єкт 
для лінгвістичного дослідження, вони вивчалися 
в різних аспектах. Різноплановість вивчення 
паремійного фонду мов світу пов’язана передусім 
з тим, що паремія є не лише складною знаковою 
одиницею, але і своєрідним фольклорним витво-
ром. Тому паремія має як власне лінгвістичні, так 
і загальнофілологічні аспекти розгляду.

Досліджувати паремії можна з різних поглядів, 
проте одними з найрезультативніших з погляду 
семантики і міждисциплінарних векторів науки, 
на межі яких, як відомо, опинилася лінгвістика 
наприкінці ХХ століття, є вивчення паремійного 
пласту певної мови в рамках «польових» дослі-
джень. Аналіз поля або його частини дозволяє 
систематизувати уявлення про певний шар лек-
сичних одиниць, об’єднаних спільним компонен-
том, а також отримати уявлення про аспектуальну 
структуру цих лексем для певної мови.

Аналіз досліджень. Проблеми системної 
організації лексичного складу, семантики стали 
об’єктом дослідження у працях вітчизняних 
(О. О. Потебні, В. С. Ващенка, Л. А. Лисиченко, 
В. М. Русанівського, О. О. Тараненка, М. П. Кочер-
гана, О. Д. Огуя, С. П. Денисової, А. М. Шамоти 
тощо) і зарубіжних мовознавців (Й. Тріра, 
В. Порцига, Л. Вайсгербера, Є. Куриловича, 
О. І. Смирницького, Ю. Д. Апресяна, С. Г. Бере-
жана, Г. С. Щура, Л. О. Новикова, М. В. Нікітіна, 
О. Г. Скворцова, А. Шаффа, В. Дорошевського, 
А. Вежбицької, С. Г. Шафікова та інших).

Дослідження турецьких паремійних польових 
структур з певною компонентою можна прослід-

кувати у працях М. Ф. Алкаїша, Х. Зюльфікара, 
Д. Кайї, А. Аксоя та інших.

Подібний інтерес до досліджень семантичних 
полів, паремійного фонду мови, культури та сві-
домості етносу загалом дозволяє говорити про 
актуальність обраної теми дослідження.

Фразеологи справедливо стверджують, що 
паремії слугують засобом освоєння емпірично 
пізнаваної дійсності і її оцінки, що представлена 
у образах-еталонах, які мають безпосереднє від-
ношення до умов життя носіїв мови, їх культури, 
оскільки «мова фразеологізмів несе у собі від-
дзеркалення духовної і матеріальної культури 
народу» (Маслова, 2004: 120).

Типічність образів, які формують когнітивну 
структуру паремій, їх функціонування у складі 
символів, еталонів світогляду, – це результат 
колективного внутрішньо флективного досвіду 
етноса. Образний зміст прислів’їв слугує клю-
чем для культурно-національної інтерпретації, 
оскільки відображає характерні особливості 
етнічного світогляду (Телия, 1981: 249).

Як зазначає Н. Ф. Алефіренко, прислів’я і при-
казки – це вирази, що є надзвичайно близькі до 
предметного світу, що оточував селянина, тому 
вони мають свій відносно стійкий набір денотатів, 
у який входять:

− фізичні і матеріальні сутності із найближ-
чого «господарського оточення»;

− абстрактні сутності, сприйняття і оцінка 
яких є дуже важливими для культурного серед-
овища (Алефиренко, 2009: 178).

За О. О. Селівновою, денотат у семантиці 
розглядають як клас предметів, що має однакові 
ознаки, або як сукупність ознак класу предме-
тів, що ототожнює його з відповідним значен-
ням сигнифіката. Денотат також кваліфікують 
як понятійне ядро, позбавлене суб’єктивних 
відтінків: оцінки, емотивності, експресивності, 
функціонально-стилістичної забарвленості, – хоч 
не завжди межа між ними є чіткою та прозорою 
(Селиванова, 2008: 114).

Як компонент лексеми денотат протистав-
ляють, з одного боку, сигніфікату (поняттю), 
а з іншого боку, референту – конкретному, реа-
лізованому в даному контексті і у певній мов-
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ній ситуації денотативному значенню лексеми  
(Алефиренко, 2009: 270).

Розмежування денотата як «об’єкта реального 
світу» і сигніфікату як «специфічної мисленнє-
вої сутності» (Степанов, 1985: 276) дає можли-
вість відділити денотативний аспект семантич-
ного аналізу від сигніфікативного. Так, текст 
прислів’я має досить прозору внутрішню форму, 
що утворена шляхом взаємодії денотатів. Водно-
час текст прислів’я часто вербалізує ряд понять, 
що не мають у своїй структурі лексичного вті-
лення: Ніжні руки завжди в мозолях (праця – 
лінь); Молоді ростуть, а старі старіють (доля) 
і так далі.

Використовуючи поняття денотативного про-
стору у контексті паремійного фонду, ми можемо 
говорити про певний простір прислів’їв і при-
казок, що представлений передусім системою 
узагальнених образів реальної дійсності, що 
постійно відтворюється в текстах паремій. Дій-
сно, прислів’я і приказки здатні відтворювати 
коло найбільш важливих для народної культури 
понять, відповідно, аналіз денотативного про-
стору премій дозволяє розглянути основні «пред-
метні» сутності, що відображені в національній 
мовній картині світу.

Мета дослідження – визначення семантич-
них особливостей паремій поля з компонентом 
БАТЬКО в турецькій мові.

Для того, щоб досягнути поставленої мети, 
слід виконати такі завдання:

− побудувати структуру і визначити склад 
пареміологічного поля з компонентом БАТЬКО 
в турецькій мові;

− визначити семантичні особливості складни-
ків обраного поля.

Методами дослідження слугують: метод ком-
понентного аналізу та описовий метод, а також 
метод суцільної вибірки.

Матеріалами для цієї наукової розвідки є тлу-
мачний словник турецької мови, турецькі слов-
ники фразеологізмів і паремій, словник афориз-
мів турецької мови, а також Великий український 
фразеологічний словник та довідники з прислів’їв 
і приказок української мови.

Виклад основного матеріалу. У процесі побу-
дови пареміологічного поля ми дотримуємося 
традиційного погляду на його структуру і виді-
ляємо ядро, центр і периферію. Ядром назива-
ється одиниця, яка виражає його загальне зна-
чення, архісему. Центр поля утворюють одиниці 
з меншою кількістю диференційних семантичних 
ознак. Мовні одиниці, що знаходяться на перифе-
рії, володіють більш складним, насиченим, спеці-

алізованим змістом і тісно взаємодіють з членами 
суміжних полів. 

За словами І. А. Стерніна, ядро консолідується 
навколо компонента домінанти, периферія має 
зонну організацію; ядерні конституанти найбільш 
спеціалізовані для виконання функцій поля, сис-
тематично використовуються, виконують функції 
поля найбільш однозначно, більш частотні порів-
няно з іншими конституантами і є обов’язковими 
для поля (Стернин, 2010: 104). Перехід від ядра, 
приядерної області до периферії здійснюється 
поступово.

Ядро семантичного поля БАТЬКО утворює 
ядерна лексема Baba. Внутрішня структура поля 
представлена у вигляді кореляцій, що зв’язують 
семантичні одиниці.

Периферійна зона утворена суміжними понят-
тями, що функціонують як квазісиноніми – peder, 
moruk.

Розглядаючи ядерну зону досліджуваного поля, 
як імені (родової семи або гіперсеми) семантичного 
поля, що нас цікавить, була обрана лексема Baba, 
оскільки вона має здатність легко виводити загальне 
значення, дає можливість бачити склад поля, не 
є терміном або емоційно забарвленою одиницею, 
досить частотна за своїм використанням, має пев-
ний денотат, відповідно, відповідає всім вимогам, 
які висувають до імені поля (Караулов, 1976: 138).

Для визначення архісеми поля слід розглянути 
словникові дефініції ядерних елементів поля.

Baba:
1. Çocuğu olan erkek, peder (Чоловік, у якого 

є дитина);
2. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek 

(Чоловік, який спричинив появу дитини на світ);
3. Çatı merteği (Корпусний брус);
4. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş 

kimse (Той, хто приніс користь власній країні або 
землі);

5. Anlayışlı, iyi huylu erkek (Розуміючий хлопець 
з гарним характером);

6. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve 
uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan 
çetenin başı (Голова банди, яка займається тор-
гівлею зброї, відмиванням грошей, незаконною 
торгівлею наркотиків тощо);

7. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse 
(Захисник, той, хто сповнений батьківськими 
почуттями);

8. Ata (Батько, старійшина);
9. sıfat Çok kaliteli, üstün nitelikli (Дуже якіс-

ний, добротний);
10. Tarikatların bazısında tekke büyüğü (Голова 

будинку в деяких сектах);
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11. Bu gibi kimselere verilen unvan (Ім’я, яким 
називають таких людей);

12. denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı 
yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme 
(у мореплавстві – Основна кругла металева, 
дерев’яна або бетонна насадка, яка кріпиться на 
кораблі чи пристані);

13. mimarlık Bir merdivende, tırabzanın 
sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge (у архі-
тектурі – Вертикальний елемент у сходах, який 
об’єднує перила зі сходами).

Ata:
1. isim Baba (Батько);
2. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri (Дід 

або прадід);
3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri 

(Предки).
Виходячи з вищенаведених дефініцій, архі-

семою поля можемо вважати «чоловік по від-
ношенню до власних дітей, що має позитивний 
образ». Що стосується значень специфічних 
і вузькоспеціалізованих, то ми можемо стверджу-
вати, що вони є також вкрай важливими для номі-
нативної системи турецької мови і несуть у собі 
непряме значення головування у певній функції. 
Проте дані денотати не є об’єктом нашого дослі-
дження. Таким чином, до ядра семантичного поля 
входять 2 одиниці: ім’я поля – baba і його синонім 
аta. Названі лексеми є нейтральними і найчас-
тіше використовуються. Критерієм для виявлення 
центра поля і його периферії послугував принцип 
частотності і денотативний зміст лексем.

Одиниці, що утворюють обране нами пареміо-
логічне поле, функціонують у складі мікрополів, які 
дозволять у подальшому реконструювати концепт 
БАТЬКО у лексико-системному варіанті його пред-
ставлення. Для більшості таких об’єднань харак-
терною є наявність ключових слів, які мають уза-
гальнене значення і складають цент мікрополя. На 
периферії розташовуються одиниці з більш спеціа-
лізованим значенням, які входять в інші семантичні 
об’єднання. Одиниці, що складають певне мікропіле, 
можуть об’єднуватися в групи і підгрупи, що зайвий 
раз свідчить про польову організацію системи мови.

Розглянувши весь зібраний паремійний мате-
ріал (36 одиниць), нами було визначено, що 
у складі пареміологічного поля БАТЬКО в турець-
кій мові можна виділити п’ять мікрополів (на 
основі денотативного значення лексем):

− наставник і головний помічник;
− гарант майбутнього дітей;
− джерело фінансової допомоги;
− тягар і об’єкт зневажливого ставлення;
− єдиний для кожного.

Таким чином, до мікрополя «Наставник і голо-
вний помічник» ми включили такі паремії: 

Baba himmet, oğul hizmet – Батько словом, а син 
ділом (досл. Батько – підтримка, син – служба); 
Babanın sanatı oğla mirastır – У батька-умільця 
й син умілим виростає, Батько – рибак, і діти 
в воду дивляться (досл. Батьківське ремесло – 
сину спадок); Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı, 
kız anadan öğrenir biçki biçmeyi – Батьківський 
досвід – дітям наука (досл. Син вчиться від батька, 
як приймати гостей, а дочка вчиться від матері 
кравецтву); Baban bana öğüt varirken, ben inek 
gözünde kırk sinek saydım – Батьківське слово вико-
нуй до скону (досл. Твій батько дав мені настанову, 
і я нарахував сорок комарів у оці корови); Baba, 
bir hırsız tuttum, al da gel, gelmiyor, bırak ta gel, 
bırakmıyor – Батько, я грабіжника спіймав! – То 
схопи й веди сюди! – Він не йде. – То залиш та йди 
сюди! – Він не пускає!; Atalar sözünü tutmayanı 
yabana atarlar – Не слухати батька – зрадити 
батьківщину (досл. Той, хто не дотримується 
батьківського слова, стріляє в батьківщину); Baba 
dostu oğula mirastır – Своїх друзів наживай, а бать-
ківських не втрачай (досл. Друг батька – сину спа-
док); Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık 
büyüt – Замість того, щоб виростити волосся 
як у матері, відрости бороду як у батька ; Baba 
düşmanı, oğul dostu olamaz – Ворог батька сину не 
друг; Baba aklıyla adam adam olmaz – Дурному сину 
і рідний батько розуму не додасть (досл. Батьків-
ським розумом людиною не станеш ).

Мікрополе «гарант майбутнього дітей» скла-
дається з таких паремій:

Atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir 
bahta – Рад би до дітей небо прихилити та зорями 
вкрити (досл. Батьки сказали, що допоможуть, 
а все вирішує доля); Anan turp, baban şalgam, sen 
içinde gülbe şeker – Все найкраще – дітям, Не 
доспи, не доїж, а дитину потіш (досл. Матері – 
редис, батькові – ріпу, а ти – у варені з троянд); 
Baba oğlunun fenalığı istemez – Батьківське слово 
задарма не мовиться (досл. Батько сину поганого 
не побажає);Baba koruk (erik) yer, oğlunun dişi 
kamaşır – Батьки кисле поїли, а у діток оскома 
(досл. Батько їсть зелену сливу, а його син наби-
ває собі оскому на зубах); Katıra ‘baban kim?’ 
demişler, ‘dayım at’ demiş – У впертого запитали 
про батька, а він відповів, що його дядько – кінь; 
Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan 
ekmeği – Батько глядить дочку до вінця, а чоло-
вік – до кінця (досл. Батьківський хліб – з комори, 
а хліб чоловіка – з площі); Baba vergisi görümlük, 
koca vergisi doyumluk – Батьківський подарунок – 
для показу, а подарунок чоловіка – для насищення.
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До мікрополя «джерело фінансової допомоги, 
спадку» включені такі одиниці:

Baba malı  tez tükenir, evlat gerek kazana – 
Батьківський спадок не бездонний (досл. Бать-
ківське майно швидко закінчується, для нако-
пичення треба дитина); Babasından mal kalan, 
merteği içinden bitmiş sanır – Той, хто успадкував 
від батька майно, думає, що воно закінчується 
під дахом; Bağ (incir) babadan, zeytin dededen 
kalmalı – Виноградник (інжир) має залишатися 
від батька, а олива – від діда; Babadan miras kalır, 
adamlık kalmaz – Шуба-то батьківська, а гід-
ність має бути своя (досл. Від батька залиша-
ється спадок, а гідність не залишається); Baba 
mirası yanan mum gibidir – Батьківський спадок 
швидко витрачається (досл. Батьківський спа-
док подібний до згораючої свічки); Babadan mal 
kalır, kemal kalmaz – Син мій, а розум у нього свій 
(досл. Від батька залишається спадок і не зали-
шається достоїнства); Akıllı oğlan neyler ata 
malını, akılsız oğlan neyler ata malını – Достойний 
син на батьківське майно не зазіхає; Ata malı mal 
olmaz, kendin kazanmak gerek – На батьківське 
майно не зазіхай, про власне думай (досл. Батьків-
ське майно – не майно, ти сам маєш заробити); 
Babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga 
eksik olmaz – Коли у батька й сина одні чоботи, 
сварок не уникнути.

Мікрополе «тягар і об’єкт зневажливого 
ставлення» формується з таких паремій:

İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder – Діти – 
дітям різниця, Діти хороші – батьку-матері вінець, 
діти погані – батьку-матері кінець (досл. Гарна 
дитина батька вихваляє, а погана – соромить); 
Çıngeneye beylik vermişler, önce babasını asmış – 
Він і батька рідного продасть, Діти підросли – 
батька розстріляли (досл. Скупому дали бейлік і він 
спершу повісив батька ); Besledik büyüttük danayı, 
şimdi tanımaz oldu anayı babayı – Батьків забу-
деш, а їсти – ні (досл. Ми кормили й виховували 
теля, а зараз воно забуло своїх батьків); Babaya 
dayanma, karıya güvenme – Не покладайся на 
батька й не довіряй дружині; Baba oğluna bir bağ 
bağırmış, oğul babaya bir saklım üzüm vermemiş – 
Коли у батька й сина одні чоботи, сварок не уник-
нути; Bir baba kırk (dokuz) oğul (evladı) beslemiş, 
kırk (dokuz) oğul (evlat) bir babayı beslememiş – Рід-
них багато, а пообідати нема в кого (досл. Один 
батько кормить дев’ять (сорок) синів, а дев’ять 
(сорок) синів одного батька не кормлять).

Мікрополе «єдиний для кожного» має у своєму 
складі такі одиниці:

Babası ölen bey, anası ölen kadın olur – Той, 
в кого помер батько, стає чоловіком, а та, 

у кого померла мати, – жінкою; Karga (saksağan) 
mandayı babası hayrına bitlemez – Кожній 
дитині – свій батько, Своя хата – своя стріха, 
свій батько – своя втіха (досл. Сорока не шука-
тиме бліх у батька буйвола).

Усі вищезгадані елементи пареміологічного 
поля БАТЬКО не є незалежними в рамках цього 
поля. Тісно переплітаючись одне з одним, вони 
становлять собою єдину динамічну систему. 
Кожен елемент поля можна зрозуміти за допомо-
гою іншого або навіть тільки в рамках іншого.

Обговорення результатів дослідження. Як 
відомо, паремії – це вирази, що є надзвичайно близь-
кими до предметного світу, який оточує людину. 
Тому вони мають свій, відносно стійкий набір дено-
татів, до якого входять фізичні і матеріальні об’єкти 
з найближчого оточення, сприйняття і оцінка яких 
є важливою для культурного середовища.

Розрізняють два аспекти семантичного аналізу: 
денотативний і понятійний. Текст прислів’я має 
досить прозору внутрішню форму, що утворена 
взаємодією денотатів. Водночас текст прислів’я 
нерідко вербалізує ряд понять, що не мають у його 
структурі лексичного втілення (Байжанова, 2007).

Як зазначалося вище, денотативний аналіз 
паремій передбачає визначення складу тематичної 
групи, в межах якої регулярно використовуються 
тематично організовані групи денотатів.

Понятійний компонент лексичного значення 
відіграє надзвичайно важливу роль у вираженні 
сенсу паремій. Аналіз понятійної основи тексту 
прислів’їв дозволяє розглядати їх значення з ура-
хуванням взаємодії у тексті різних понять (Ники-
форова, 2006: 105).

Таким чином, на основі побудованого пареміо-
логічного поля ми здійснили семантичний аналіз 
кожного з мікрополів.

У першому мікрополі, де батько виступає голо-
вним помічником і наставником для власних дітей, 
було зафіксовано 10 паремій, які об’єктивують 
його назву. Це найчисленніше об’єднання з усіх 
визначених нами мікрополів, відсоткова частка 
якого становить 27,8% від загальної кількості 
паремій, що входять до семантичного поля. 

Окрім того, що батько виступає наставником 
і порадником у справах і житті для власних дітей 
(Baban bana öğüt varirken, ben inek gözünde kırk 
sinek saydım – Батьківське слово виконуй до скону 
і т. ін.), він ще є і учителем для своєї дитини, пере-
дає їй своє ремесло, справу всього свого життя:

Babanın sanatı oğla mirastır – У батька-умільця 
й син умілим виростає, Батько – рибак, і діти 
в воду дивляться (досл. Батьківське ремесло – 
сину спадок).
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Для турків авторитет батька є настільки висо-
ким, що непокору його словам можна розцінювати 
як зраду Батьківщині. Про це свідчить наступна 
паремія:

Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar –  
Не слухати батька – зрадити батьківщину.

Досить специфічною ознакою для українського 
менталітету, проте характерною для турецького, 
є поділ власних дітей за гендерною приналежністю. 
Більшість турецьких прислів’їв і приказок цієї групи 
акцентують увагу мовця на зв’язок батька і сина. 
Дочка також має слухатися батька і розцінювати 
його слова авторитетними, однак навчається всьому 
і переймає майбутній досвід від матері:

Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan 
öğrenir biçki biçmeyi – досл. Син вчиться від 
батька, як приймати гостей, а дочка вчиться від 
матері кравецтву.

Слід також зазначити, що дві останні семан-
тичні особливості розташовуються на перифе-
рії семантичного поля, адже зачіпають суміжні 
поняття мати і батьківщина, що зайвий раз 
свідчить про неабияку міцність і переплетеність 
польових семантичних структур у мові.

Таким чином, проаналізувавши це мікропіле, 
ми можемо дійти висновку, що для турків батько 
є беззаперечним авторитетом, учителем, головою 
родини, він акцентує більшу увагу на вихованні 
сина, і вага його слів порівнюється з присягою 
Батьківщині.

Наступне мікрополе «гарант майбутнього 
дітей» демонструє, що батько турбується за 
подальшу долю власних нащадків і несе за неї від-
повідальність:

Baba oğlunun fenalığı istemez – Батьківське 
слово задарма не мовиться (досл. Батько сину 
поганого не побажає).

Проте, як і в попередньому мікрополі, за сина 
він турбується більше, адже за турецько-мусуль-
манськими традиціями донька після весілля пере-
ходить під повну опіку власного чоловіка:

Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği 
meydan ekmeği – Батько глядить дочку до вінця, 
а чоловік – до кінця (досл. Батьківський хліб – 
з комори, а хліб чоловіка – з площі).

Тож у цьому мікрополі ми спостерігаємо від-
повідальність батька за подальше життя власних 
дітей і гендерне розрізнення такої відповідаль-
ності по відношенню до своїх нащадків, у якій 
син виступає більш «важливою фігурою».

Мікрополе, що об’єднане спільною назвою 
«джерело фінансової допомоги, спадку», вклю-
чає у себе всі паремії, що показують майнові від-
носини спадщини між батьками і дітьми. Серед 

основних семантичних особливостей можемо 
виділити:

− скінченність батьківського спадку (Baba 
mirası yanan mum gibidir – Батьківський спадок 
швидко витрачається);

− його беззаперечну важливість для майбут-
нього благополуччя сина (Bağ (incir) babadan, 
zeytin dededen kalmalı – Виноградник (інжир) має 
залишатися від батька, а олива – від діда);

− важливість ролі сина у збереженні і при-
множенні спадку батька (Babadan mal kalır, kemal 
kalmaz – Син мій, а розум у нього свій (досл. Від 
батька залишається спадок і не залишається 
достоїнства)).

Серед виділених нами мікрополів є і такі, що 
несуть у собі негативну конотацію. Так, батько 
для турків може стати «тягарем і об’єктом 
зневажливого ставлення» з боку сина. Варто 
зазначити, що всі елементи цього об’єднання 
знаходяться на периферії поля, оскільки не так 
характеризують батька, як описують відношення 
дітей до нього.

Проте слід зазначити, що подібне ставлення 
спостерігається винятково з боку дітей невихова-
них та безсовісних:

Bir baba kırk (dokuz) oğul (evladı) beslemiş, kırk 
(dokuz) oğul (evlat) bir babayı beslememiş – Рід-
них багато, а пообідати нема в кого (досл. Один 
батько кормить дев’ять (сорок) синів, а дев’ять 
(сорок) синів одного батька не кормлять).

Найменшим за чисельністю є мікрополе «єди-
ний для кожного». Воно представлене лише двома 
одиницями, що становить 5,6% від загальної кіль-
кості зібраних нами паремій. Ці паремії показу-
ють, що батько є незамінним, і його роль ні на 
кого перекласти не можна. 

Попри нечисельність такого об’єднання, не 
слід занижувати важливість його значення. Мала 
кількість одиниць, на нашу думку, пов’язана 
з очевидністю цієї ознаки, яка виводиться навіть 
із словникової дефініції і змісту архісеми.

Висновки. Отже, провівши семантичний ана-
ліз елементів пареміологічного поля з обраним 
компонентом, ми мали змогу зробити висно-
вки про його структуру і визначили, що ядерна 
зона має центральну та периферичну частини, 
до яких входять чотири лексичні одиниці, які 
об’єктивують безпосередню номінанту компо-
ненту, а також дослідили периферію самого поля 
і описали його ієрархічну структуру з погляду 
чинника наближеності чи віддаленості паремій-
ного мікрополя до ядра. 

Теоретична цінність запропонованого дослі-
дження полягає у тому, що воно розширює  
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уявлення про зміст та частину сфери лексич-
ного фонду з компонентом БАТЬКО у турецького 
народу. Результати й висновки роботи можуть 
стати підґрунтям для моделювання й аналізу 

інших семантичних полів, що сприятиме погли-
бленню знань про організацію ментального лекси-
кону та його зв’язок із національною свідомістю, 
характером, культурою народу.
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ПРЕДМЕТНІ МЕТОНІМІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ 
У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ

У статті проаналізовано лінгвокогнітивні особливості концептуальних моделей, за якими утворюється 
предметна метонімія d текстах британської кінорецензії. У ході дослідження реконструйовано концептуальні 
моделі метонімічного перенесення, визначено джерела інферентної інформації, що дозволяє розуміти предметну 
метонімію, розподілено реконструйовані моделі на групи та в межах кожної групи встановлено лінгвокогнітивні 
операції, що лежать в основі концептуальних моделей.

Проведене дослідження дозволило продемонструвати, що в залежності від фонових знань, на які посилаєть-
ся автор тексту кінорецензії при використанні метонімії, змінюється когнітивна модель, за якою утворюється 
така метонімія. Зокрема, метонімічні моделі, що ґрунтуються на фонових знаннях та знаннях сюжету фільму, 
часто утворені за допомогою операції розширення, тобто відповідають загальній моделі частина замість ціло-
го. Хоча такі метонімії утворюються на фонових соціокультурних та енциклопедичних знаннях, проте, викорис-
тані в дискурсі кінокрецензії, вони змінюють свого усталеного референта, позначаючи особливості сюжету або 
жанру кінострічки, і таким чином слугують своєрідним жаргоном кінокритиків. 

У метонімічних моделях, що ґрунтуються на знаннях кіноіндустрії, має місце когнітивна операція висунен-
ня однієї підсфери, яка відкриває ментальний доступ до іншої підсфери в межах спільної концептосфери. Такі 
метонімічні перенесення відповідають загальній моделі частина замість частини і використовуються на позна-
чення режисерських стилів, героїв кінострічки, емоцій глядача від перегляду. 

Виявлено також предметні «ланцюжкові» метонімії, які утворюються за подвійним метонімічним перенесенням. 
Такі концептуальні моделі слугують основою метонімій, що відзначаються оригінальністю та експресією, завдяки 
тому, що їх значення важче розтлумачити, аніж значення метонімій, у яких перенесення здійснюється в один етап. 

Ключові слова: метонімія, кінорецензія, когнітивна модель, метонімічне перенесення, предметна метонімія, 
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SUBJECT METONYMIC CONCEPTUAL MODELS IN BRITISH FILM REVIEW

The article analyzes the cognitive linguistic features of conceptual models, which form the subject metonymy in 
the texts of the British film review. In the course of the research, the conceptual models of metonymic transfer were 
reconstructed, the sources of inferential information that allows to understand the subject metonymy were determined, 
the reconstructed models were divided into groups and, within each group, the cognitive linguistic operations underlying 
the conceptual models were established.

The study revealed that depending on the background knowledge referred to by the author of the film review when 
using metonymy, the cognitive model which forms such metonymy changes. In particular, metonymic models based on 
background knowledge and the knowledge of the plot of the film, are often formed by the operation of domain expansion, 
that is, they correspond to the general model part for whole. Although such metonymies are based on social, cultural, 
and encyclopedic knowledge but as they are used in the discourse of a film review they change their conventional referent, 
they refer to plot and genre peculiarities and thus serve as a kind of jargon among film critics.

Metonymic models based on the knowledge of film industry are characterized by the cognitive operation of foregrounding 
one subdomain which provides mental access to another subdomain within common conceptual domain. Such metonymic 
transfers correspond to the high-level model part for part and are used to denote styles of directing, characters, 
and viewers’ emotional response to the film.

The study also revealed subject “double metonymies” based on a chain of metonymic transfer. Such conceptual 
models underlie original and expressive metonymies as their meaning is far more difficult to understand or “unpack” 
rather than the meaning of metonymies based on a single transfer.

Key words: metonymy, film review, cognitive model, metonymic transfer, subject metonymy, subject metonymic 
conceptual model.
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Качур I. Предметнi метонiмiчнi концептуальнi моделi у британськiй кiнорецензiї

Постановка проблеми. Тривалий час мето-
німія ігнорувалася дослідниками, які головним 
чином фокусувалися на вивченні метафори. Тепер, 
на початку ХХІ століття можна сміливо констату-
вати, що ця дослідницька лакуна заповнюється, 
метонімія привертає до себе увагу науковців 
і різносторонньо вивчається у сучасній парадигмі 
мовознавчих знань, що підтверджується значною 
кількістю праць, присвячених цьому явищу. 

Аналіз досліджень. Дотепер уже описано 
лексико-семантичну природу метонімії (Гинз-
бург та ін, 1979; Тараненко, 2007; Харитончик, 
1992); запропоновано детальну класифікацію 
метонімічних перенесень (Ярцева, 1990; Нови-
ков, 1996); досліджено стилістичні функції цього 
тропу (Арнольд, 1990; Гальперин, 1958); метоні-
мію розглянуто як семіотичну універсалію (Сери-
ков, 2011; Цвигун, 2008) і запропоновано у якості 
риторичної моделі опису художніх систем (Цви-
гун, 2008).

Вагомий внесок у сучасну концепцію мето-
німії зробили лінгвісти-когнітивісти: вони роз-
крили механізми формування метонімії як явища 
повсякденної свідомості (Dirven, 2003; Lakoff, 
2003; Turner, 1999), розробили типологію кон-
цептуальної метонімії (Barcelona, 2003; Kövecses, 
2006), пояснили її відмінність від метафори на 
концептуальному рівні (Dirven, 2003; Turner, 
1999) та описали моделі їх взаємодії (Croft, 2003; 
Mendoza, 2000).

Предметна метонімія – мабуть, найбільш 
досліджений тип метонімії (Ємець, 2006; Шай-
хутдинова, 2013). У термінах сучасної когнітивно-
дискурсивної наукової парадигми предметна 
метонімія, що використовується у текстах кіно-
рецензії, становить істотний науковий інтерес, 
оскільки дає змогу прослідкувати, як конкретний 
тип дискурсу впливає на характеристики кон-
цептуальної метонімії, що визначає актуальність 
теми дослідження.

Мета статті – виявити лінгвокогнітивні осо-
бливості концептуальних моделей, за якими утво-
рюється предметна метонімія в текстах британ-
ської кінорецензії. Визначена мета передбачає 
виконання таких завдань:

1) реконструювати концептуальні моделі  
метонімічного перенесення у британській кіно- 
рецензії;

2) визначити джерела інферентної інформа-
ції, що дозволяє розуміти предметну метонімію, 
та розподілити реконструйовані моделі на групи;

3) в межах кожної групи встановити лінгвоког-
нітивні операції, що лежать в основі концептуаль-
них моделей.

Об’єктом дослідження є метонімія в текстах 
британської кінорецензії на матеріалі текстів бри-
танської преси, предметом – типологія та сутність 
предметних метонімічних концептуальних моде-
лей у британській кінорецензії.

Проведене дослідження вимагає застосування 
комплексу лінгвістичних методів: описового 
методу, методу контекстуального аналізу, прийо-
мів дискурсивного, інтерпретаційно-текстового 
і стилістичного аналізу, методів концептуального 
аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Когнітивісти 
тлумачать метонімію таким чином: «Метонімія – це 
когнітивний процес, при якому одна концептуальна 
одиниця (річ, подія, властивість) – корелят – забез-
печує ментальний доступ до іншої концептуальної 
одиниці – референта – в межах одного й того ж 
фрейму, концептосфери або ідеалізованої когнітив-
ної моделі» (Kövecses, 2006: 99). Лінгвокогнітив-
ний підхід до метонімії передбачає її виникнення 
в межах певної системи знання, що формується 
у людини з набутого нею досвіду та енциклопедич-
них знань про світ. Обравши у якості такої системи 
знання ідеалізовану когнітивну модель, З. Кьове-
чеш і Г. Радден (Radden, Kövecses, 1999) розробили 
детальну класифікацію метонімічних перенесень 
за ієрархічним принципом. Учені виділяють дві 
головні категорії метонімій: частина і ціле та час-
тина і частина; серед них 21 тип перенесень нале-
жать до категорії частина і ціле та реалізуються 
у шести ідеалізованих когнітивних моделях, а саме 
«фізичні об’єкти», «шкали», «структури», «події», 
«категорія і її члени», «категорія і її властивості»; 
43 типи перенесень належать до категорії частина 
і частина та виникають у десяти ідеалізованих ког-
нітивних моделях: «дії», «сприйняття», «причин-
ність», «виробництво», «контроль», «володіння», 
«включення», «місцезнаходження», «знаковість» 
та «модифікація словесної форми» (Radden, 
Kövecses, 1999: 26–38). 

Становлення когнітивно-дискурсивної пара-
дигми дозволило розглядати метонімію як дис-
курсивне явище (Анашкина, 2003: 73), а це 
передбачає її реалізацію лише в межах певного 
дискурсу (Раевская, 1999: 12). Таким чином, 
якщо метонімічне значення слова не зафіксоване 
у словниках, таку метонімію можна назвати дис-
курсивною. При цьому дискурс розглядається 
як складне комунікативне явище, що включає не 
лише текст, а й екстралінгвальні (соціокультурні, 
прагматичні, інші) аспекти комунікації (Ярцева, 
1999: 136). Предметна метонімія британської 
кінорецензії характеризується дискурсивністю, 
оскільки її розуміння залежить від знання, що 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 202048

Мовознавство. Лiтературознавство

виходить за межі тексту кінорецензії, а саме від 
змісту аналізованої кінострічки, кіноіндустрії 
загалом та фонових соціокультурних знань.

Вивідна (інтерференційна) інформація витя-
гується по-різному. Так, прикладом цього виду 
інформації можна вважати вивідне знання, засно-
ване на структурі умовиводу, що використову-
ється для відновлення повної пропозиції. Підста-
вами для інших інтерференцій можуть слугувати 
різні аспекти зовнішнього і внутрішнього контек-
сту, знання соціокультурного характеру, які відо-
бражають досвід діяльності в подібних ситуаціях, 
норми і принципи мовної взаємодії (Анашкина, 
2003: 102). Тому у складі метонімій британського 
кінодискурсу наявні предметні метонімії, для 
розуміння яких потрібні фонові знання: She is 
a “living testament to grace, glamour and Gucci” 
(The Independent) – метонімія, утворена в межах 
ІКМ «виробництво» є продуктивним способом 
деривації за перенесенням «торгова марка – про-
дукт». Помічено, що у тексті кінорецензії цей 
же корелят – назва компанії або бренду – вико-
ристовується для утворення іншого перенесення 
«член категорії замість категорії». У наведеному 
прикладі назва модного дому Gucci використо-
вується для позначення моди загалом у реченні, 
що характеризує персонаж фільму як «справжнє 
втілення грації, гламуру та моди». Метонімічне 
перенесення «бренд замість індустрії» відповідає 
концептуальній моделі частини замість цілого. 

Розглянемо ще один приклад: Extraction 
is a little bit hokey and absurd, and the very end 
has an exasperating cop-out – but it has to be 
admitted that, in terms of pure action octane, Russo 
and Hargrave bring the noise, and there are quite 
a few long-distance “sniper” scenes in which people 
get taken out from miles away as the bullet travels 
through their skulls with a resonant thoonk (The 
Guardian). У наведеному фрагменті вжито мето-
німію octane «октан» на позначення моментів 
у фільмі, де стаються вибухи будь-чого, чи то 
автомобілів та гелікоптерів, чи то будівель. Мето-
німія утворена за перенесенням «хімічна сполука 
замість характерної властивості», у цьому випадку 
octane вживається замість його властивості – лег-
козаймистий та вибухонебезпечний, та врешті 
замість наслідку взаємодії октану з повітрям – 
вибуху. Перенесення відповідає концептуальній 
моделі ціле замість частини замість наслідку. 
Для розуміння метонімії потрібні знання, що не 
стосуються кінематографу, але і фоновими їх теж 
важко назвати. Більш того, зазначена метонімія 
зумовлена контекстом сюжету та особливостями 
кінострічки, позначаючи спецефекти вибухів. 

У кінорецензіях до фільмів жахів часто спо-
стерігаються метонімії такого характеру: That’s 
not to say it isn’t also filled with plenty of guts (The 
Independent). У проілюстрованому прикладі лек-
сична одиниця guts вживається на позначення 
моментів насилля, яке призводить до вивалю-
вання нутрощів назовні. Метонімія утворюється 
за перенесенням наслідок замість причини, що 
відповідає моделі вищого рівня частина замість 
частини; тут яскраво простежується властивість 
метонімії до висунення (англ. foregrounding) пев-
ної другорядної концептуальної підсфери, у цьому 
випадку нутрощів, що сприймається в межах кон-
цептосфери насилля, хоча і не є її визначальним 
компонентом. 

У текстах британських кінорецензій наявні 
також предметні метонімії, для розуміння яких 
потрібні знання сучасного кінематографу, напри-
клад: Why Don't You Just Die! review – ingenious 
drama with hints of Tarantino (The Guardian). 
У наведеному прикладі ім’я режисера Квентіна 
Тарантіно (Quentin Tarantino) вживається на 
позначення його стилю – нелінійність сюжету, 
повернення до класичних жанрів кіно, криваве 
насилля, яке не лякає, відсутність абсолютно 
позитивних героїв та багато іншого. Щоб зрозу-
міти цю метонімію, потрібно бути знайомим із 
творчістю Тарантіно або ж скористатися довід-
ковими джерелами. Варто зазначити, що перене-
сення відбувається не за добре відомою моделлю 
виробник замість продукт, де під продуктом 
розуміються, як правило, конкретні твори або ж 
увесь творчий доробок автора, а стиль – особли-
вості усіх творів, тому можна визначити це мето-
німічне перенесення як подвійне або ланцюж-
кове метонімічне перенесення виробник замість 
продукту замість властивості продукту, яке, 
однак, відповідає моделі вищого рівня частина 
замість частини.

Наступна група метонімій, що використову-
ються в текстах британських кінорецензій, – це 
метонімії, для розуміння яких потрібні знання 
сюжету кінострічки, наприклад: Jennifer Lopez 
delivers the performance of her career in this crime 
drama about a group of strippers taking on Wall Street 
(TimeOut). У вищезазначеному реченні вжито, 
на перший погляд, добре відому метонімію Wall 
Street. Усім відомо, що це вулиця, де знаходиться 
Нью-Йоркська фондова біржа, тобто можна вва-
жати, що вжито метонімію місце замість функція, 
однак назва вулиці може вживатися і на позна-
чення працівників цієї біржі, брокерів та власни-
ків акцій. Згідно з кіносюжетом йдеться саме про 
чоловіків, які наживають свої статки на цій фон-
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довій біржі, використано метонімію місце замість 
людей, тобто, частина замість частини.

Ще одним подібним прикладом, але утвореним 
за іншою концептуальною моделлю, є Camino 
Skies review – touching study of a pilgrimage of hope 
(The Guardian). Лексична одиниця hope позна-
чає людей, героїв документальної кінострічки, 
які здійснюють паломництво з надією відродити 
душевну рівновагу, повернути собі сенс життя 
після пережитих особистих трагедій. Метоні-
мія утворена за перенесенням емоція замість 
людини, що відповідає більш загальній концеп-
туальній моделі частина замість цілого.

Розглянемо наступний фрагмент кінорецен-
зії: The Measure of a Man review – rage against 
the machine (The Guardian). Рецензент вживає 
метонімічну лексичну одиницю rage «лють» на 
позначення головного героя, сповненого нена-
висті до державної системи, несправедливості, 
перед якою він безсилий. Примітно, що метоні-
мія утворена за моделлю частина замість цілого, 
проте у якості корелята обрано абстрактну кон-
цептосферу емоція для позначення конкретної 
концептосфери головний герой, що суперечить 
когнітивному принципу переваги конкретного 
над абстрактним, і, як наслідок, вираз сприйма-
ється як новий та образний. У такий спосіб пред-
ставлено тему кінофільму.

Висновки. У ході дослідження виявлено, що 
метонімічні моделі, що ґрунтуються на фонових 
знаннях та на знаннях сюжету фільму, часто утво-
рені за допомогою операції розширення, тобто 
відповідають загальній моделі частина замість 
цілого, у моделях, що ґрунтуються на знаннях 
кіноіндустрії ключовою когнітивною операцією 
є операція висунення, такі перенесення відпо-
відають концептуальній моделі частина замість 
частини. Оскільки зазначені предметні метоні-
мії використовуються кінокритиками для опису 
кіномфільмів певних жанрів, то можна ствер-
джувати, що це – дискурсивні метонімії, властиві 
жанру кінорецензії, що поступово входить у про-
фесійний жаргон кінокритиків. Тож можна під-
сумувати, що предметна метонімія британської 
кінорецензії утворюється за вже добре відомими 
концептуальними моделями. Незважаючи на це, 
реалізована в мовленні метонімія має виражений 
дискурсивний характер, що призводить до її неро-
зуміння тими, хто не обізнаний у сфері кіномис-
тецтва.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень вважаємо ґрунтовний аналіз лінгвокогні-
тивних параметрів природи метонімічних кон-
цептуальних моделей у текстах британських 
кінорецензій у світлі концептуальної інтеграції 
ментальних просторів.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПОВІДЕЙ ПРО АЛІПІЯ-ІКОНОПИСЦЯ 
У «ЛЕГЕНДАХ СТАРОКИЇВСЬКИХ» НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ

У статті досліджено літературні джерела оповідання «З повістей врем’яних літ» (збірка «Легенди старо-
київські»). «Повість врем’яних літ» та «Києво-Печерський патерик» як основи написання художнього тексту. 
У статті досліджується своєрідність трактування авторкою образів агіографічної літератури та давньоу-
країнських міфів і переказів у циклі «Легенди старокиївські». Проаналізовано шляхи трансформації старорусь-
ких мотивів та образів, з’ясовано їх роль у створенні «літературного мікрокосмосу» художньої прози Наталени 
Королевої. Висвітлено особливості інтерпретації історичних персоналій у названому оповіданні.

У статті звертається увага не тільки на сам художній твір письменниці, а й розвиток іконопису як виду 
живопису та утвердження його у Київській Русі. Окреслено історичні рамки розвитку цього виду мистецтва 
і прогрес його існування у школах живопису на руських землях. Ставиться акцент на сюжетах ікон та їх похо-
дженні. Виокремлюються особливості іконопису і різні періоди його становлення.

У цій статті виокремлена історіографія перших руських святих, зокрема Бориса і Гліба.
На основі оповідання Наталени Королевої «З повісті врем’яних літ» іконопис трактується не просто як 

стиль живопису, творчий напрям чи спосіб заробітку, а як вид служіння Церкві Христа. Адже ікона самою своєю 
живою присутністю і своєю формою, змістом та стилем свідчить про перевтілення людського життя, коли до 
нього торкається Божа милість руками «обраних».

У статті змальовується інтер’єр храму, де жив і творив перший іконописець у Київській Русі.
Закцентовано увагу на віртуозності та майстерності авторки поєднувати реальні та фантастичні епі-

зоди, створюючи загальну фантастично-реальну картину художнього твору. Підкреслено синтез буденного 
та сакрального існування. Поставлено великі перспективи на безгрішне мирське життя всього людства.

Ця стаття підкреслює велике значення впровадження християнства на всіх руських землях князем Володими-
ром Великим, що зумовило неабиякий стрімкий розвиток храмобудування, іконопису, розвитку іконописних шкіл 
та утвердження авторитету Київської Русі загалом.

Ключові слова: Києво-Печерський патерик, «Повість врем’яних літ», апокрифи, агіографія, християнство, 
прообраз, архетип.
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INTERPRETATION OF THE STORIES ABOUT ALIPII-ICON PAINTER 
IN “LEGENDS OF OLD KYIV” BY NATALENA KOROLEVA

The article is devoted to the literature sources of the story “The tale of bygone years” (collection “Legends of Old 
Kiev”). “Tale of the Times” and “Kiev-Pechersk Paterik” as the basis for writing artistic text. This article explores 
the peculiarities of the author’s interpretation of images of hagiographical literature and ancient Ukrainian myths 
and legends in the cycle “Legends of the Ancients”. The ways of transformation of Old Russian motifs and images are 
analyzed, their role in creating the “literary microcosm” of Natalia Koroleva’s fiction is clarified. The peculiarities 
of the interpretation of historical personalities in the named narrative are explained.

The article draws attention not only to the artistic work of the writer, but also to the development of icon painting as 
a type of painting and its establishment in Kievan Rus. The historical framework of the development of this type of art 
and the progress of its existence in the schools of painting on Russian lands are outlined. Emphasis is placed on the plots 
of icons and their origins. The features of the icon painting and the different periods of its formation are distinguished.

This article highlights the historiography of the first Russian saints, including Boris and Gleb.
Based on the story of Natalia Koroleva, “From the Tale of Modern Years” icon painting is interpreted not simply as 

a style of painting, a creative direction or a way of earning money, but as a type of service to the Church of Christ. For 
the icon, by its lively presence and by its form, content and style, testifies to the reincarnation of human life when it is 
touched by God’s mercy with the hands of the “elect”.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 202052

Мовознавство. Лiтературознавство

The article describes the interior of the temple where the first icon painter in Kievan Rus lived and worked.
Emphasis is placed on the virtuosity and skill of the author to combine real and fantastic episodes, creating an overall 

fantastic and real picture of the work of art. The synth esis of everyday and sacred existence is emphasized. Great 
prospects are set for the sinless worldly life of all mankind.

This article emphasizes the great importance of the introduction of Christianity in all Russian lands by Prince Vladimir 
the Great, which led to the rapid development of icon-building, icon-painting, the development of icon-painting schools 
and the establishment of the authority of Kievan Rus as a whole.

Key words: Kyiv-Pechersk Paterik, “The Tale of Bygone Years”, apocrypha, hagiography, Christianity, prototype, 
archetype.

Постановка проблеми. Кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. – один із найскладніших та водночас най-
цікавіших періодів як у літературі, так і у мисте-
цтві загалом. Час сам по собі був непростим і для 
всього суспільства. Це була криза в соціальному 
середовищі.

І саме письменники мали розставити правильні 
пріоритети та орієнтири на подальше життя.

Українська література від кінця XVIII ст. нази-
вається новою. Це була література нової тематики, 
нового героя й нового мовного оформлення – 
твори, на відміну від давніх, написані українською 
мовою.

Література кінця ХІХ – початку ХХ ст. харак-
теризується новим поглядом на народ як пози-
тивного героя художнього твору, що зумовило 
й відповідну систему художніх засобів. У цей 
період тематика художніх творів пов’язана з най-
гострішою суспільно-політичною проблемою тих 
років – соціальною нерівністю і пошуком шляхів 
боротьби з нею.

Саме у цей час про своє існування як україн-
ська письменниця заявила маловідома авторка, 
емігрантка української діаспори Наталена Коро-
лева. Тільки у 1988 році ми дізнались про Ната-
лену Королеву, творчість якої могла б стати окра-
сою будь-якої розвинутої європейської літератури. 
Вона своєю творчістю внесла в українську літера-
туру нові європейські канони, нове бачення при-
значення літератури. Письменниця у своїй твор-
чості відступила від закоренілих звичних образів 
простих людей. Проза Наталени Королевої про-
сякла новими поглядами, новими ідеями, новими 
світами. Описуючи український побут, історію, 
утвердження українців як нації, авторка створює 
індивідуальне світосприйняття, даючи можли-
вість реципієнтам побачити щось своє за допомо-
гою вдалої інтерпретації.

Адже мета інтерпретації – це читання 
і пізнання літературного твору з наступним тлу-
маченням його змісту і форми, художніх засо-
бів стилістичної тональності. Твір є об’єктом 
естетичного пізнання, яке визначає спосіб його 
дослідження і пристосування «іншої свідомості» 
(Білоус, 2012: 16).

Вона обновила деякі прозові жанри в україн-
ській літературі, зокрема, довела до класичної вір-
туозності жанр історичної повісті, розкувала жанр 
літературної легенди, вдало поєднавши язичниць-
кий, античний, скіфський і староруський світи 
з біблійним, християнським (Мишанич, 1994: 4).

Попри всі заслуги письменниці перед україн-
ською літературою, творчість Наталени Королевої 
зовсім мало досліджена та вивчена. Тільки остан-
німи десятиліттями зріс інтерес до її літератур-
ної творчості, що і зумовлює актуальність цього 
дослідження, та визначається насамперед тим, що 
досліджується вплив культурологічного світового 
процесу на українську літературу, у зв’язку з чим 
розширюється інтелектуально-художній потен-
ціал художнього мислення нації. А ґрунтовне 
дослідження рецепції античності в творах Ната-
лени Королевої поглиблює знання про індивіду-
альний стиль письменниці.

Аналіз досліджень. Літературно-критичні 
статті, присвячені її біографічному й творчому 
шляху, належать таким дослідникам, як Л. Бич-
ковський, Р. Завадович, О. Кисілевська, О. Копач, 
М. Мартинюк, О. Мацинський, О. Микитенко, 
О. Мох, І. Мяловський, Я. Олексенко, Е. Пелен-
ський, О. Руденська, О. Тарнавський, Н. Чапленко. 
Однак на сучасному етапі немає досі ґрунтовних 
досліджень життя і творчості письменниці, хоча 
окремі аспекти, зокрема агіографічні мотиви 
творчості, висвітлені такими сучасними дослід-
никами, як В. Антофійчук, О. Бабишкін, І. Голубо-
вська, Д. Кушняк, М. Ільницький, Ю. Мельникова, 
О. Мишанич, Ж. Свірська, А. Усатий, Р. Федорів, 
В. Шевчук, Ю. Ковалів, І. Набитович.

Наразі назріла нагальна потреба вивчення 
творчого доробку такої неординарної, всебічно 
розвиненої особистості, яка піднесла українську 
літературу на європейський щабель.

Мета статті полягає в аналізі шляхів інтерпре-
тації античних мотивів і образів, з’ясуванні їх ролі 
у створенні «дивосвітів» (О. Мишанич) Наталени 
Королевої.

Реалізація мети зумовлює виконання таких 
завдань: дослідити джерела формування й осо-
бливості світогляду письменниці, які зумовили 
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рецепцію й трансформацію античних та історич-
них мотивів і образів; проаналізувати особливості 
рецепції образів історичних персоналій у твор-
чості авторки; описати основні етапи засвоєння 
історичної спадщини українською літературою, 
починаючи від найдавніших часів та Київської 
Русі (зокрема прийняття християнства, храмобу-
дування та розвиток іконописання).

Виклад основного матеріалу. Наталена Коро-
лева – одна з найколоритніших письменниць 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. Ця неукраїнка 
за походженням торкалася своїми художніми тво-
рами історичних глибин та живого духу України-
Русі. Письменниця черпала інформацію з різних 
джерел: міфології, літератури, праць античних 
філософів, писемних пам’яток давнини.

Герої творів письменниці – люди непересічні, 
біблійні, античні і міфологічні постаті, лицарі, 
винахідники, яких об’єднує жага знань, пошук 
істини, утвердження високих ідеалів загального 
добра, братерства і любові (Мишанич, 1994: 5).

Всіх цих героїв у себе увібрала збірка опо-
відань Наталени Королевої «Легенди старо- 
київські».

Звертаючись до збірки, можна віднайти не 
одну агіографічну оповідь. До легенд житійного 
типу, або агіографічних легенд із збірки «Легенди 
старокиївські», належать такі оповідання:  
«Гостина», «Похорон», «Біси», «З повістей 
врем’яних літ» (Мишанич, 1991: 41). Письмен-
ниця була греко-католичкою, і вся її літературна 
спадщина пронизана християнськими мотивами 
і традиціями.

Авторка описує життєвий шлях свого героя від 
народження до смерті, обов’язково показує його 
численні подвиги, во славу Господа. Агіографічна 
легенда відтворює лише одну чудесну подію 
з життя подвижника: вигнання Теодосієм Печер-
ським нечистої сили з біснуватого («Гостина»), 
зцілення лепрозного хворого братом Аліпієм («З 
повістей врем’яних літ»), видіння ченцю Григо-
рієві близької загибелі князя Ростислава та його 
дружини («Похорон»), боротьба брата Ісакія 
з демонами («Біси») (Мишанич, 1991: 42). Всі 
вищезгадані твори письменниці пронизані добро-
тою, любов’ю до близьких, душевною злагодою, 
умиротворенням та спокоєм.

«Легенди старокиївські» стали немов підсум-
ком тривалих художніх пошуків Наталени Коро-
левої, втілили в собі постійне бажання відтворити 
правік української землі у її зв’язках з іншими 
землями й народами, у різних часових і просто-
рових вимірах від язичництва до хрещення Русі 
(Мишанич, 1991: 651).

Творчість Наталени Королевої репрезентує 
у нових ракурсах історичні події та персоналії, пере-
осмислює вже відому інформацію, подає її у новіт-
ніх аспектах, які стосуються утвердження Руської 
землі взагалі та українського народу зокрема.

Така трансформація джерел давньої літератури 
і відбувається в оповіданні «З повістей врем’яних 
літ» зі збірки «Легенди старокиївські». В основу 
твору покладено розповідь про ченця Печерського 
монастиря Аліпія, знаменитого іконописця. Був 
наслідувачем євангеліста Луки. Зажив слави серед 
своїх сучасників написанням чудотворних ікон. 
За оцінками фахівців щонайменше дві з них, збе-
реглися до наших днів, це «Печерська Богоматір 
з предстоящими Антонієм і Феодосієм» і «Богоро-
диця Велика Панагія (Всесвята)». Намалював сім 
ікон деісусного ряду, написаних для однієї з київ-
ських церков на Подолі. Вони вважались чудот-
ворними, оскільки не згоріли під час пожежі. 
Є припущення, що Аліпій виконував і мозаїчні 
роботи для Михайлівського Золотоверхого собору 
в Києві. Практикував також як лікар.

Читаючи оповідання, можна визначити деякі 
розбіжності у патериковій легенді і творі Ната-
лени Королевої. У житії преподобного Аліпія, 
викладеному в Києво-Печерському патерику, 
повідомляється, що іконописець ніч присвячував 
молитвам, бо вдень у нього на це часу не виста-
чало, адже вдень він творив свої чудотворні ікони. 
В оповіданні Наталени Королевої сказано, що 
іконописець творив вночі: «Пензель отця Олі-
пія нечутно переплітає з веселково-барвистої 
палети на велике полотно в дебелих шелюгах. 
І тільки цей легкий рух стверджує, що білоборо-
дий маляр – живе. Живе повно, творчим життям, 
коли весь монастир спить. Отець Оліпій – вся бра-
тія лаврська говорить йому «Аліпій» – найрадіш 
любив працю вночі, при світлі високої, грубезної 
свічки» (Сойко, 2006: 124).

Це не означає, що письменниця не була зна-
йома з пам’яткою давнини чи хотіла переписати 
житіє святого по-новому. Вона ще раз підкреслю-
вала велич і таїнство цього православного старо-
руського художника: «Знає свої барви й не потре-
бує денного світла, що розгонить мрію… Нощ-бо 
несвітла невірним!» (Сойко, 2006: 124).

Більшість легенд абсолютно легко прочиту-
ється, навіть більше – беручи сюжет із писемних 
чи усних джерел, Наталена Королева його не так 
змінює, як обробляє, наповнюючи «життєвими» 
подробицями, зокрема життєвими історіями відо-
мого іконописця Аліпія.

В оповіданні «З повістей врем’яних літ» Ната-
лена Королева покладається на агіографічний 
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життєпис преподобного іконописця Аліпія, роз-
почавши з тих часів, коли він ще тільки прий-
шов до святих печер, прийняв чернечий постриг 
у Печерському монастирі від ігумена Никона, від-
тоді, коли почав удосконалюватися в іконописній 
справі, в чернечих подвигах, зціленнях немощ-
них, аж до «вечора його життя».

Авторка у своєму оповіданні віртуозно пере-
плітає події із життя Аліпія-іконописця від моло-
дих його років до часу, коли йому, уже немічному, 
монастирські канонархи Леонтій й Геронтій під-
носили водицю, а отець Пимен заносив цілюще 
зілля від отця Даміяна, цілебника.

Велику увагу Наталена Королева приділяє 
психологічному стану митця. То він тихо наспівує 
пісень: «Блюди убо, душе моя, сном не отягчайся, 
да не смерти предана будеші!». То він задумливо 
дивиться у вікно, розмірковуючи про гріхи земні, 
то у його уяві постає Рай… Рай, про який розпо-
відала йому мати: «Бо ж що б не робив, куди б не 
йшов Аліпій, – ніколи не міг цілком відірватися 
думкою від Раю. Божий Рай світив йому ясніше за 
світло світу людського» (Сойко, 2006: 130).

Згадуючи покійницю матусю, з теплотою, 
з трепетом, він аж сідає серед байраку, поринаючи 
у світ свого дитинства: «І тепер знову й знову зга-
дав, що саме в такім чудовім байраці покійниця 
матуся – вічне світло їй світить – йому, малень-
кому, про квіти небесні розповідала, що лілеями 
рожевими й блакитними під деревами з плодами 
золотими розквітали. А на тих деревах птахи 
з головами людськими предивними піснями Гос-
пода прославляли. І було в тім Раю… – радісна 
усмішка освітила бліде Аліпієве обличчя…» 
(Сойко, 2006: 131).

Вся оповідь «З повістей врем’яних літ» про-
низана тільки веселковою гамою кольорів, що 
свідчить про благочинне начало такої справи, як 
іконописання.

Письменниця у своєму творі прагнула наголо-
сити на тому, у чому полягає суть людського життя, 
справжнього щастя. Вустами молодого Аліпія вона 
говорить, що тільки смирення та усвідомлене при-
йняття своєї місії на землі зробить людину щасли-
вою. Сам Аліпій, відчувши своє покликання, не 
слухаючи ні друзів мирських, ні рідних, пішов на 
служіння Богові та людству і побачив ангелів на 
власні очі, як бачили їх святі, люди духа, відтоді 
й сам став святим. Цю істину Наталена Королева 
підкреслила словами Софокла з відомої його праці 
«Антігона» (Кун, 1993: 5). «Не бачити світу – то 
є правдива мудрість» (Тен, 1991: 132).

Провідним у оповіданні є образ метелика з про-
зорими крильцями, який з’являється на початку, 

в середині та в кінці твору. Це прообраз ангела, 
який, за монастирськими переказами, не поки-
дав іконописця і допомагав творити чудотворні 
ікони. Сам святий побачив цього чудесного мете-
лика тільки перед смертю. Він говорив собі, що не 
пора помирати, бо грішний. Та автор оповідання 
переконує його словами отця всіх ченців Василія 
Великого, взятими зі Святого Письма: «Своя пора 
на кожне окреме добре діло». Вислів інтерпрету-
ється у Слові 34 «Києво-Печерського патерика», 
де стверджується, що всі грішні, але кожен має 
можливість ці гріхи спокутувати.

Трагічно, але й водночас оптимістично зма-
льовано перехід Аліпія за межу земного життя: 
«Та ангел Божий був зі старим ченцем... не чув 
шелесту світосяйних крил, не помічав, як мерехко-
тінням нематеріальних струй наповнювалась його 
простора келія… і так не відірвавсь старий чер-
нець від взорювання в совершенність Божу, щоб 
хоч мить одну поглянуть на мрію своїх юнацьких 
літ – ангела Божого. А святий ангел – гість частий 
побожного старця – стояв у нього при мольберті 
й швидкими вправними рухами пензля закінчу-
вав образ, розпочатий з вірою простою і ясною, 
як лагідний ранок» (Сойко, 2006: 126). Цей ангел 
і прийняв душу святого, надихнувши закінчити 
останню його роботу.

Назва оповідання «З повістей врем’яних літ» 
не є випадковою, вона зумовлена назвою того 
джерела, до якого звернулася Наталена Королева. 
Літописець Нестор розповів про печерські гори 
і Печерський монастир, в якому з сімнадцяти літ 
жив, молився, творив діла добрі преподобний 
Аліпій (Нестор також почав жити в цьому монас-
тирі, коли йому було сімнадцять років). Коли Алі-
пій прийшов у Печерський монастир, то першим 
ігуменом тут був Феодосій. З приходом Аліпія 
засновується іконописна школа. Про все це писав 
Нестор у «Повісті врем’яних літ», а пізніше на 
основі його розповідей були складені житія свя-
тих, які увійшли до «Києво-Печерського пате-
рика». Саме ці дві найвидатніші пам’ятки дав-
нини стали джерелами для написання оповідання 
«З повістей врем’яних літ».

Наталена Королева у своєму оповіданні зга-
дує не лише Аліпія, а й розповідає про інших 
знаменитих ченців: монастирських канонархів 
Леонтія і Геронтія, отця Пимена та брата Памву, 
отця Еразма, Григорія Чудотворця та інших. Зга-
дуються тут святі Борис і Гліб, богатир Ілля Муро-
мець. Відомості про них почерпнуті, ймовірно, 
з ранніх житій та билинного епосу.

Письменниця розкриває не лише мистець-
кий талант Аліпія, а й мовить про його здатність  
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зцілювати людей. Описуючи чудотворне зцілення 
лепрозного купця Радослава руками Алімпія 
та водою з криниці преподобного Антонія, автор 
твору підкреслює велику силу Божу словами отця 
Василія Великого: «Не присутність Христа, а сама 
віра оздоровила сотникового хлопця… Віруй!» 
(Сойко, 2006: 133). Про віру, яка перебуває гли-
боко у душі, говорить і Аліпій.: «Величить душа 
моя Господа…» (Сойко, 2006: 137).

Така ж оповідь відома із Києво-Печерського 
патерика: одного разу в монастир прийшла 
людина дуже хвора, якій не допомагали ніякі 
ліки. Преподобний Аліпій сповідав її, помазав 
її гнійні рани на обличчі фарбами для ікон, від-
вів до Церкви, де та причастилася Святих Хрис-
тових Таїн, і після цього звелів умити обличчя 
водою, якою замивають руки священики після 
Причастя. Людина після цього зцілилася, а її 
онук в подяку за це пізніше вніс великі пожерт-
вування на монастир.

Висновки. Авторка зуміла проникнути твор-
чою уявою у дивовижний світ агіографічних 
писань. Сюжет твору збирає докупи образи свя-

тих в один великий світ – світ віри та становлення 
великого Києво-Печерського монастиря.

Наталена Королева обрала постать Аліпія-іко-
нописця не випадково. Письменниця показала, що 
ікони ніколи не втрачали своє первинне призна-
чення – бути чудотворними для тих, хто істинно 
в це вірить. Православна ікона – образ, що втілив 
слово Боже. А усе, що свідчить про Бога, повинне 
бути гідним Його.

З сюжету твору можна зрозуміти ідейний задум 
Наталени Королевої, який розкривається на основі 
найвідоміших у давній літературі творах – «Пові-
сті врем’яних літ» та «Києво-Печерського пате-
рика». Досягненням письменниці можна вважати 
не те, що вона просто переказала, відтворила житія 
святих, взятих з історичних джерел, а інтерпретує, 
переосмислює уже відоме у нових аспектах.

Таким чином, художня інтерпретація Наталени 
Королевої в оповіданні «З повістей времяних літ» 
спрямована на пізнання та розкриття суттєвого 
моменту в історії Русі – становлення християн-
ської віри на руських землях та її значення для 
утвердження всього руського народу у світі.
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КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С КОНЪЮНКТИВОМ

Объектом исследования в статье выступает предложение современного немецкого языка, сказуемое кото-
рого выражено в форме конъюнктива (Konjunktiv); предметом – форма конъюнктива как операционная единица 
ментального уровня, как средство организации мысли и как средство ее выражения.

Постановку вопроса предопределило недостаточное освещение в научной литературе когнитивной функции 
предложения с конъюнктивом в речевом взаимодействии, интерпретации роли формы конъюнктива в организа-
ции когнитивных связей между участниками общения и содержанием предложения. 

Изучение отношений между грамматикой и ментальными процессами обусловлено нашим намерением под-
черкнуть роль грамматики языка в общении и предполагает решение таких актуальных задач: 1) определить 
роль предложения с конъюнктивом в целостном процессе формирования мысли; 2) установить, в чем проявляет 
себя когнитивная функция предложения с конъюнктивом в речевом взаимодействии; 3) определить роль формы 
конъюнктива в реализации предложением коммуникативно-когнитивной функции.

В речевом взаимодействии когнитивная функция предложения с конъюнктивом состоит в том, что она уча-
ствует в организации определенного вида отношений по линии «форма – значение – употребление». Формы 
конъюнктива определяют семантику и прагматику ряда речевых формул. Семы: «обусловленная возможность», 
«воспроизведение чужих слов», «оценка говорящим содержания предложения», «дипломатичность» и другие 
являются одновременно ментальными знаками c высокой степенью конвенциональности. Они существуют 
в блоке памяти говорящего операционными единицами организации и выражения его намерения в конкретной 
ситуации взаимодействия, вида речевого действия, а для слушающего – операционными единицами восприятия 
и реакции на услышанное.

Формы конъюнктива выступают в роли основного элемента ментальной организации структурно-семан-
тической и семантико-прагматической основы предложения, которая определяет его правильное употребление 
в стандартных ситуациях общения. 
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ РЕЧЕННЯ З КОН’ЮНКТИВОМ

Об’єктом дослідження в статті виступає речення сучасної німецької мови, присудок якого виражено в фор-
мі кон’юнктива (Konjunktiv); предметом – форма кон’юнктива як операційна одиниця ментального рівня, як 
засіб організації думки, як засіб її вираження.

Постановку проблеми зумовило недостатнє висвітлення в науковій літературі когнітивної функції речення 
з кон’юнктивом у мовленнєвій взаємодії, інтерпретації ролі форми кон’юнктива в організації когнітивних від-
ношень між учасниками спілкування та змістом речення.

Вивчення відношень між граматикою і ментальними процесами зумовлено наміром підкреслити роль 
граматики мови у спілкуванні і передбачає вирішення таких актуальних завдань: 1) визначити роль речення 
з кон’юнктивом в цілісному процесі формування думки; 2) встановити, у чому виявляє себе когнітивна функція 
речення з кон’юнктивом у мовленнєвій взаємодії; 3) визначити роль форми кон’юнктива в реалізації реченням 
комунікативно-когнітивної функції.
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Козловський В. Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом

У мовленнєвій взаємодії когнітивна функція речення з кон’юнктивом полягає в тому, що вона бере участь в орга-
нізації певного виду відношень у плані «форма – значення – вживання». Форми кон’юнктива визначають семантику 
і прагматику низки мовленнєвих формул. Семи «обумовлена можливість», «відтворення чужих слів», «оцінка мовцем 
змісту речення», «дипломатичність» та інші є одночасно ментальними знаками з високим ступенем конвенціональ-
ності. Вони існують у блоці пам’яті мовця операційними одиницями організації та вираження його наміру в конкрет-
ній ситуації взаємодії, виду мовленнєвої дії, а для слухача – операційними одиницями сприйняття та реакції на почуте.

Форми кон’юнктива виступають у ролі основного елемента ментальної організації структурно-семантичної 
та семантико-прагматичної основи речення, яка зумовлює його правильне вживання в стандартних ситуаціях 
спілкування.

Ключові слова: мова, думка, значення, смисл, комунікативно-когнітивна функція.
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COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECT OF SENTENCE 
WITH KONJUNKTIV

The object of study in the article is the sentence of the modern German language, the predicate of which is expressed 
in the form of the Konjunktiv (Subjunctive); the subject is the form of the Konjunktiv as an operational unit of the mental 
level, as a means of organizing thought and as a means of expressing it.

The problem formulation is determined by insufficient coverage in the scientific literature of the cognitive function 
of the sentence with the Konjunktiv in speech interaction, interpretation of the role of the Konjunktiv form in the organization 
of cognitive relations between the participants in the interaction and the sentence content.

The study of the relationship between grammar and mental processes is determined by the intention to emphasize 
the role of the grammar of the language in communication and involves solving the following urgent problems:  
1) to determine the role of the sentence with the Konjunktiv in the holistic thought forming process; 2) to establish what 
the cognitive function of the sentence with the Konjunktiv in speech interaction manifests itself in; 3) to determine the role 
of the Konjunktiv form in the implementation of the sentence communicative-cognitive function.

In speech interaction, the cognitive function of the sentence with the Konjunktiv consists in the fact that it participates 
in the organization of a certain type of relationship along the line “form – meaning – usage”. The forms of the Konjunktiv 
determine the semantics and pragmatics of a number of speech formulas. The semes: “conditional opportunity”, 
“reproduction of other people’s words”, “speaker’s assessment of the sentence content”, “diplomacy” etc. are at the same 
time mental signs with a high degree of conventionality. They exist in the speaker’s memory block as the operating units 
of the organization and the expression of his intention in a specific situation of interaction, the type of speech action (act), 
and for the listener they are the operational units of perception and reaction to what he has heard.

The forms of the Konjunktiv act as the main element of the mental organization of the structural-semantic and semantic-
pragmatic basis of the sentence, which determines its correct usage in standard communication situations.

Key words: language, thought, meaning, sense, communicative-cognitive function.

Постановка проблемы. Объектом исследо-
вания в статье выступает предложение совре-
менного немецкого языка, сказуемое которого 
выражено в форме конъюнктива (Konjunktiv); 
предметом – форма конъюнктива как операци-
онная единица ментального уровня, как средство 
организации мысли и как средство ее выражения.

Сочетание слов «коммуникативный» и «когни-
тивный» указывает на две базовые функции языка: 
функцию общения (обмен информацией, идеями) 
и функцию познания (то, что основано на знаниях 
и соотносится с процессом восприятия – позна-
вать, воспринимать, ощущать и такое прочее). 

Постановку вопроса предопределило недо-
статочное освещение в научной литературе ког-

нитивной функции предложения с конъюнктивом 
в речевом взаимодействии, интерпретации роли 
формы конъюнктива в организации когнитивных 
связей между участниками интеракции и содер-
жанием предложения.

Анализ исследований. С началом текущего 
столетия изучению грамматики в аспекте когни-
тивной лингвистики стали уделять больше вни-
мания. В качестве объекта исследований исполь-
зуются когнитивные аспекты: модуса (Кобрина, 
2011), отрицания (Болдырев, 2008), синтаксиса 
(Фурс, 2008), лексической грамматики (Шаран-
дин, 2001), подчинительных союзов (Голубева, 
2010). Изучение отдельных грамматических эле-
ментов языка в когнитивном аспекте наблюдается 
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в случаях, когда функция грамматического эле-
мента рассматривается на фоне широкого и значи-
мого явления в языке и речи, например, в рамках 
исследования общих вопросов: методологии ког-
нитивной лингвистики (Приходько, 2013; Демьян-
ков, 1994; Дзюба, 2018; Шевченко, 2017), катего-
риальной репрезентации знания (Болдырев, 2013), 
парадигмы современных знаний (Киселева, 2010), 
определения роли морфологии в познавательных 
процессах (Беседина, 2010), интертекстуальности 
художественного текста (Сопина, 2019), описания 
предложных конструкций (Дубровина, 2004). 

Форма немецкого конъюнктива становится 
предметом исследования в работах В. В. Коз-
ловского, О. А. Марунько, Т. А. Панчишиной, 
И. Г. Шикиды. В центре внимания находятся 
вопросы, связанные со структурно-семантиче-
скими, лингвопрагматическими, лингвокультур-
ными функциями предложений с конъюнктивом 
(Козловский, 1977; Козловський, 2019; Марунько, 
2009; Панчишин, 2001; Шікіда, 2012). Подчер-
кнем, что изучение коммуникативно-когнитив-
ного аспекта этих предложений носит в этих рабо-
тах фрагментарный характер. 

Цель статьи. Определение отношений между 
грамматикой и ментальными процессами обуслов-
лено нашим намерением подчеркнуть роль грам-
матики языка в общении и предполагает реше-
ние таких задач: 1) определить роль предложения 
с конъюнктивом в целостном механизме форми-
рования мысли; 2) установить, в чем проявляет 
себя когнитивная функция предложения с конъюн-
ктивом в речевом взаимодействии; 3) определить 
роль формы конъюнктива в реализации предло-
жением коммуникативно-когнитивной функции. 
Решение этих задач имеет важное значение для 
теории немецкого языка, практики его препода-
вания, практического применения. Предложения 
с конъюнктивом встречаются во всех видах речи 
и стилях языка, в разных сферах общения. Його 
формы служат конструктивными компонентами 
ряда свойственных для немецкого языка предло-
жений-моделей. Исследование элементов языка 
и речи в аспекте коммуникативной лингвистики 
и когнитологии считается одним из приоритетных 
и актуальных вопросов в языкознании. 

Изложение основного материала. Изложе-
ния материала основывается на двух теоретико-
методологических положениях В. фон Гумболь-
дта (Wilhelm von Humboldt): 1) грамматический 
элемент как операционная единица ментального 
уровня служит средством организации мысли 
и одновременно средством ее выражения; 2) грам-
матический элемент подчеркивает связь формы 

языка с формами мышления и культурой народа. 
Мышление В. фон Гумбольдт понимает как 
«духовную деятельность» – как «Грамматику» 
(als Grammatik). Грамматика – это «манифестация 
духа» (“Manifestation des Geistes”), обобщающий 
метод, который служит цели построения мысли 
и ее понимания (Humboldt, 1963: 419). 

Х. Штейнталь (H. Steinthal) также рассма-
тривает грамматику как «форму представления 
мысли» (... als Darstellungsform von Gedanken). 
Грамматические единицы формируют мысль 
в виде так называемых «ментальных языковых 
структур». Ментальные структуры создаются 
и закрепляются в языке по мере познания чело-
веком окружающего мира (Steinthal, 1968: 391). 
Грамматика дает возможность представить мен-
тальные языковые лингвистические единицы 
как «структурированные» (оформленные) в соот-
ветствии с существующими в языке системными 
отношениями. Такие единицы создают в сово-
купности инвентарь лингвистических элемен-
тов – слов, словосочетаний, словоформ, простых 
и сложных конструкций, которые существуют 
в нашем сознании «блоками» (Redder, Rehbein, 
1999: 9–10). В контексте такие блоки служат спо-
собом выражения смысла и отражают конкретные 
картины жизни. Грамматика проявляет себя в том, 
что, во-первых, слова-блоки построены в соответ-
ствии с семантико-синтаксическими правилами, 
во-вторых, каждое слово находится в соответству-
ющей морфолого-синтаксической форме.

При интерпретации языковой единицы 
мы исходим из того, что выбору конкретной грам-
матической единицы предшествует конкретная 
когнитивная операция. Иными словами, выбор 
и употребление грамматической формы или кон-
струкции – это умственная целевая деятельность 
человека в конкретной ситуации взаимодействия. 
Например, употребление временной формы 
Perfekt (... habe gelesen ... – ... прочитал ... ; ... ist 
gekommen ... – ... пришел ...) ассоциируется с фак-
том завершенности действия, контактом момента 
речи и момента действия, что определяет акту-
альный характер предложения (высказывания). 
Семы «завершенность» и «актуальность» явля-
ются одновременно и ментальными единицами 
высокой степени конвенциональности. Они слу-
жат в блоке памяти участников общения симво-
лическими знаками, операционными единицами 
организации, выражения и восприятия факта 
завершенности определенного действия. 

Когнитивная функция свойственна и другим 
временным формам, устойчивым конструкциям 
(языка, речи) как ментальным структурированным 
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единицам. Примером могут служить ряд предло-
жений со сказуемым в форме конъюнктива – стан-
дартизованные структурно-семантические обра-
зования, употребление которых наблюдается 
преимущественно в типичных условиях ситуации 
общения. К таким специфическим для немецкого 
языка конструкциям относятся, например: 

1. Образования с модальными глаголами в пре-
терите конъюнктива: 

(1) Ich könnte Sie anrufen. 
(2) Wir müssten ihn einladen! 
(3) Er dürfte sich geirrt haben.
2. Конструкции косвенной речи со сказуемым 

в форме презентного / претеритального конъюн-
ктива: 

(4) Er sagte, dass die Schwester nach Hamburg 
gefahren wäre; 

(5) Er sagte, dass die Schwester nach Hamburg 
gefahren sei.

3. Устойчивые (festige) конструкции со ска-
зуемым в форме претерита / плюсквамперфекта 
конъюнктива, кондиционалиса І, употребляемые 
для выражения «вежливого» («дипломатичного») 
утверждения / просьбы / желания / вопроса / пред-
ложения и других речевых актов. Например:

(6) Es wäre alles. (Сравним с индикативом:  
Es ist alles.)

(7) Ich hätte vierhundert Gramm Käse (Ich will 
vierhundert Gramm Käse.)

Знак как таковой не только соотносится с опре-
деленным значением. Знак и значение отображают 
в сознании человека определенные правила / усло-
вия / возможности употребления языковых форм. 
Например, грамматическая единица könnte (при-
мер 1) служит для выражения действия, кото-
рое может или могло бы быть реализованным 
при определенных условиях, или возможности 
в сочетании с вежливостью. Сценарий формы 
(2) müsste соотносится прежде всего с предложе-
нием в вежливой тональности, а формa (3) dürfte – 
с вежливым («дипломатичным») утверждением / 
предположением. Замена конъюнктива на индика-
тив может не нарушить структуру предложения, 
однако при этом обязательно нарушит семантико-
коммуникативные и когнитивные связи (будет 
отсутствовать сема «вежливость», произойдет 
смена вида речевого действия, вида реакции слу-
шающего; иными видятся ментальные операции, 
их последовательность). Сравните: 

Ich könnte Sie anrufen. → Ich konnte Sie anrufen.
Wir müssten ihn einladen! → Wir müssen ihn 

einladen!
Er dürfte sich geirrt haben. → Er durfte sich geirrt 

haben.

К структурам с повторяющимися представле-
ниями в поведении участников взаимодействия 
можно отнести коммуникативно-грамматические 
модели, служащие для репрезентации факта «вос-
произведения» чужих слов и соответствующих 
отношений между непосредственным автором 
высказывания (Urheber), тем, кто «воспроизво-
дит» это высказивание (Berichter), и тем, кто его 
«принимает» (Hörer) – (4), (5). Немецкий язык 
выработал устойчивые связи между языковым 
знаком и полем его функционирования: факт 
передачи «чужих слов» находит выражение в упо-
треблении формы конъюнктива. 

В коммуникативно-когнитивном аспекте упо-
требление формы конъюнктива соотносится 
с целями, мотивами и ожиданиями говорящего. 
Процесс осмысления речевого действия вклю-
чает также: оценку ситуации реального общения, 
выбор конкретной языковой формы, приобщения 
ее к соответствующей структуре мышления. Эти 
этапы отражают ментальные операции, которые 
говорящий сознательно совершает. Немецкие 
грамматики отмечают в этой связи, что употребле-
ние претеритальных форм конъюнктива в предло-
жениях косвенной речи (Präterit / Plusquamperfekt 
Konjunktiv, Konditional) может быть вызвано 
намерением говорящего подвергнуть чужие слова 
негативной оценке (сомнению, несогласию, отри-
цанию и др.) – (4), а употребление презентных 
форм конъюнктива (Präsens / Perfekt / Futur I) –  
подчеркнуть свое нейтральное отношение 
к содержанию передаваемого – (5). Индикатив 
в предложениях косвенной речи (Er sagte, dass 
die Schwester nach Hamburg gefahren ist / war.) 
рассматривается как конструкция, которая может 
подчеркивать позитивное отношение говорящего 
к содержанию чужих слов: поддержка непосред-
ственного автора, солидарность с его мнением 
и такое прочее. 

Интерпретация употребления форм конъюн-
ктива и форм индикатива в структурах с косвенной 
речью определяет конкретные шаги со стороны 
говорящего и со стороны слушающего: для гово-
рящего – это оценка ситуации, выбор и употребле-
ние языковой единицы; для слушающего – прием 
информации, ее оценка, ответная реакция. Каж-
дый шаг этих операций осуществляется благодаря 
наличию в блоке памяти участников взаимодей-
ствия структурированных языковых единиц, их 
конвенционального характера, языковой и ком-
муникативной компетенции участников взаимо-
действия. Таким образом, грамматика фиксирует 
и оформляет конструкции, «обеспечивает» связи 
по линии «форма – значение – употребление». 

Козловський В. Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом
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Лингвистические структуры в границах мен-
тальной деятельности ассоциируются с кон-
кретными понятиями (образами), при этом сами 
ассоциации возникают на основе связи конвен-
ционального значения лингвистической единицы 
и текста, в рамках которого она употребляется. 
Конвенциональный характер лингвистической 
единицы обусловлен стереотипами окружаю-
щего мира, реакцией на это со стороны человека 
и относительно высокой степенью частотности 
употребления этой единицы. К корпусу таких еди-
ниц в немецком языке можно отнести устойчивые 
речевые формулы со сказуемым в форме претери-
тального конъюнктива (примеры 6, 7), а также: 

(8) Da wären wir am Ziel ... – Вот мы и на месте ...
(9) Wie wäre es mit einem Spaziergang? – Как 

насчет прогулки?
(10) Ich hätte gern diese Schuhe … – Я бы хотел 

(купить) эти туфли …
(11) Es wäre gut, wenn ... – Было бы хорошо, если ...
В основе «устойчивости» (Festigkeit) кон-

струкций лежит фактор «частоты употребления» 
(Gebräuchlichkeit) в языковой среде. «Устойчи-
вость» проявляет себя на структурном, психо-
лингвистическом, прагматическом и когнитивном 
уровнях. Коммуникативно-когнитивная значи-
мость формы конъюнктива как обязательного эле-
мента ментальной и речевой структуры предло-
жения определяется пробою замены его на форму 
индикатива, например: Da wären wir am Ziel ... 
→ Da sind wir am Ziel .... Wie wäre es mit einem 
Spaziergang? → Wie ist es mit einem Spaziergang? 
Индикатив нейтрализует «вежливый» / «дипло-
матичный» характер предложения-оригинала, 

что в свою очередь должно свидетельствовать об 
изменениях в его прагматике (цели говорящего, 
вида иллокуции, перлокутивной перспективы). 
Последнее, соответственно, должно отражать 
изменения в ментальном рисунке задуманного 
автором. 

Выводы. Коммуникативно-когнитивный 
аспект предложений со сказуемым в форме конъ-
юнктива иллюстрирует ментальный процесс 
организации речевого действия. 

Коммуникативно-когнитивная функция пред-
ложения состоит в том, что она определяет мен-
тальную организацию связей по линии «форма – 
значение – употребление». Семы, определяющие 
семантику и прагматику предложения (напри-
мер: «воспроизведение чужих слов», «оценка 
говорящим содержания предложения», «веж-
ливость» / «дипломатичность» и др.), являются 
одновременно ментальными индексами высокой 
степени конвенциональности. Они существуют 
в блоке памяти участников речевого взаимодей-
ствия символическими знаками: для говорящего – 
операционными единицами организации и выра-
жения его намерения в конкретной ситуации, 
а для слушающего – операционными единицами 
восприятия услышанного.

Форма конъюнктива как операционная еди-
ница ментального уровня, как средство организа-
ции мысли и как средство ее выражения выступает 
в роли основного элемента ментальной организа-
ции структурно-семантической и семантико-праг-
матической основы предложения, которая опреде-
ляет его правильное употребления в стандартных 
ситуациях общения.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “生意” 
У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ СЄХОУЮЙ

У статті розглядаються особливості вербалізації концепту “生意” у фразеологізмах китайської мови сєхо-
уюй. Концепт “生意” відіграє значну роль у сучасній мовній картині світу китайського етносу. Фразеологічні 
одиниці відображають мовну картину світу. Сєхоуюй – специфічний тип фразеологізмів китайської мови. Вони 
по своїй суті являються дотепом, жартом. У яскравій, іноді іронічній, манері вони надають висловленню певно-
го емоційного забарвлення та конотативного відтінку. 

Сєхоуюй надзвичайно важко досліджувати, адже вживаються вони у розмовному дискурсі. З іншого боку, 
саме наближеність таких фразеологізмів до буденної свідомості, побутової картини світу дозволяє більш 
детально дослідити особливості лінгвокультури китайського етносу. Такі мовні одиниці закарбувалися у мові, 
передавалися із уст в уста. Це свідчить про їх аксіологічне значення для широкого кола мовців, а тому і для дослі-
дження вербалізації концепту це також є важливим. 

Сєхоуюй є фразеологічною одиницею, що складається із двох частин – іншомовки та тлумачення. Вони 
можуть вживатися як у повній формі, так і в скороченій. При цьому зміст скороченої форми не завжди зрозу-
мілий у контексті. 

Сєхоуюй може включатися в мову як самостійне речення, частина складного речення та як частина просто-
го речення. За способом включення в мовний потік сєхоуюй подібні до приказок та інших фразеологічних одиниць, 
які мають структуру словосполучення.

У сєхоуюй, у яких гра слів утворюється через омонімію, розкриття іносказання лише матеріально співпадає 
із фразеологізмом, що складає основу сєхоуюй, семантично розкриття ніяк з ним не пов’язане.

Хоча сєхоуюй не такі численні за кількістю, як чен’юй, вони також експліцитно відображають у мові кон-
цепт “生意”. Це свідчить про аксіологічну маркованість цього концепту для китайського етносу. 

Концепт “生意” у сєхоуюй експліцитно виражає такі семантичні ознаки: процвітання, махінації, чесність, 
старанність.

Ключові слова: лінгвокультурологія, концепт, 生意, сєхоуюй, китайська мова.
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PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF THE CONCEPT “生意” 
IN CHINESE PHRASEOLOGIES XIEHOUYU

The article considers the peculiarities of verbalization of the concept “生意” in the phraseological units of the Chinese 
language xiehouyu. The concept “生意” plays a significant role in the modern linguistic picture of the world of the Chi-
nese ethnos. Phraseological units reflect the linguistic picture of the world. Xiehouyu is a specific type of Chinese phra-
seology. It is essentially a joke. In a bright, sometimes ironic manner, they give the expression a certain emotional color 
and connotative tone.

Xiehouyu is extremely difficult to study, because they are used in conversational discourse. On the other hand, 
the proximity of such phraseologies to everyday consciousness, the everyday picture of the world allows us to explore 
in more detail the features of the linguistic culture of the Chinese ethnic group. Such language units were engraved in 
the language, passed from mouth to mouth. This indicates their axiological significance for a wide range of speakers, 
and therefore it is also important to study the verbalization of the concept.

Xiehouyu is a phraseological unit consisting of two parts – metaphoric part and interpretation. They can be used both 
in full and in abbreviated form. The meaning of the abbreviated form is not always clear in context.

Xiehouyu can be included in the language as an independent sentence, part of a complex sentence and as part 
of a simple sentence. According to the method of inclusion in the language flow xiehouyu are similar to proverbs and other 
phraseological units that have a phrase structure.

In xiehouyu, in which the play on words is formed through homonymy, the disclosure of an allegory only materially 
coincides with the phraseology that forms the basis of xiehouyu, the semantic disclosure has nothing to do with it.

Although sehouyui are not as numerous as chengyu, they also explicitly reflect the concept “生意” in the language. 
This indicates the axiological labeling of this concept for the Chinese ethnic group.

The concept “生意” in xiehouyu explicitly expresses the following semantic features: prosperity, machinations,  
honesty, diligence.

Key words: linguoculturology, concept, 生意, sehouyui, Chinese language.

Постановка проблеми. Дослідження етно-
культурних мовних особливостей носіїв різних 
картин світу наразі є актуальною темою для лінг-
вістичних праць. Сєхоуюй – вид фразеологізмів 
китайської мови, який є явищем фольклору, вті-
лює народну мудрість та риси менталітету китай-
ського етносу. Концепт “生意” у китайській мов-
ній картині світу наразі є недостатньо вивченим, 
а особливості сєхоуюй, що вербалізують цей кон-
цепт у китайській мові, ще не досліджені.

Аналіз досліджень. Функціонування сєхоуюй 
у розмовному дискурсі спричинило складність 
під час дослідження цього типу фразеологічних 
одиниць. У 1920 році був заснований Комітет із 
дослідження китайського фольклору 北大歌谣研
究会при Пекінському університеті. З того часу 
сєхоуюй як частина фольклору привернув увагу 
китайських дослідників. Багато праць було при-
свячено різним аспектам вивчення цих фразеоло-
гізмів. Особливо в 1930-ті роки були суперечки 
про його назву, але потім всі погодилися із термі-
ном 歇后语(xiēhòuyǔ), що ґрунтується на особли-
вості їх утворення та вживання. Через те, що біль-
шість робіт китайських дослідників присвячена 
стилістичним характеристикам сєхоуюй, вони не 
дають повного опису, оскільки майже зовсім оми-
нають питання семантичної структури, синтак-
сичних особливостей функціонування сєхоуюй 
у мові. 

Серед китайських авторів одним із кращих, хто 
вивчав сєхоуюй, вважають Чень Вандао. У відо-

мій книзі Чень Вандао «Вступ до стилістики» 
сєхоуюй визначаються як 藏词(cángcí), тобто 
приховані слова. (Прядохін 1977: 98-101) 

Чень Вандао проводить порівняльний лінгвіс-
тичний аналіз сєхоуюй та розділяє їх на два типи. 
Перший – сєхоуюй старого типу, друга частина 
якого представлена словом або ідіомою, що може 
бути в формі омоніму, і яку автор навмисно упус-
кає під час розмови для того, щоб співрозмовник 
договорив її. 

Другий тип має більше форм та є змістовні-
шим. Це сєхоуюй, що розвинулись із сєхоуюй ста-
рого типу. Вони складаються із двох частин; якщо 
одну частину скоротити, то інша залишиться син-
таксично незалежною. Скорочена частина тут 
є не одним словом, а синтаксичною конструкцією. 
Вчений вважає, що основна стилістична ознака 
сєхоуюй – це жартівливо-іронічна забарвленість, 
що підкреслює їх приналежність до розмовної 
мови. Дослідження Чень Вандао високо цінують 
китайські вчені, вони стали гарною основою для 
подальшого вивчення сєхоуюй.

Перші європейські дослідники китайських 
народних висловів переважно не виділяли сєхо-
уюй в окремий жанр, намагаючись трактувати 
їх в стилі інших народних висловів. У результаті 
вони неправильно розуміли зміст сєхоуюй, тому 
що вони кардинально відрізняються від прислів’їв 
та приказок. Але згодом з’явилися некитайські 
автори, які правильно трактували сєхоуюй та виді-
ляли їх в окремий жанр. 
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Особливу увагу варто приділити статті 
Ю. Л. Кроля «Досвід класифікації та опису струк-
тури пекінських недомовок (сєхоуюй)». Дослід-
ник присвятив статтю тим питанням, які до цього 
не були достатньо розкриті в китаєзнавчій літе-
ратурі. Автор дає вичерпне визначення сєхоуюй, 
пояснює назву цих виразів.

У вживанні в мові сєхоуюй Ю. Л. Кроль виді-
ляє два контексти: загальний мовний контекст, 
який змінюється від одного вживання сєхоуюй 
в мові до іншого, та внутрішній контекст сєхоуюй, 
що ніколи не змінюється. Відповідно до впливу, 
який здійснюють на другу частину сєхоуюй ці два 
контексти, він розділяє сєхоуюй на два великих 
класи: сєхоуюй, в яких друга частина має однакове 
значення в обох контекстах, та сєхоуюй, в яких 
друга частина має різні значення в обох контек-
стах. Другий клас більш ємкий, ніж перший. 

Стаття Ю. Л. Кроля дає змогу отримати уяв-
лення про загальні принципи створення змісту 
в сєхоуюй та про його стилістичні особливості. 
Це уявлення достатньо вичерпне для того, щоб 
в багатьох випадках самостійно визначити зна-
чення певного сєхоуюй та його стилістичну функ-
цію в цьому контексті. (Кроль 1966: 195–197).

Звичайно не можна обійти увагою роботу 
М. Г. Прядохіна «Китайські недомовки-іноска-
зання», який детально дослідив ці фразеологічні 
одиниці, дав вичерпну семантичну, стилістичну 
та синтаксичну характеристику сєхоуюй. Ця робота 
є дуже цікавою та змістовною як у теоретичному, так 
і в практичному плані. Автор дає відповіді на багато 
досі незрозумілих питань, розкриває особливості 
функціонування сєхоуюй та включення їх в мову. 
М. Г. Прядохін здійснив систематичне та усесто-
роннє дослідження сєхоуюй (Прядохін 1977).

Метою дослідження є виявлення специфіки 
сєхоуюй на позначення концепту “生意” в китай-
ській мові, побудова семантичної структури час-
тини концепту.

Виклад основного матеріалу. Сєхоуюй функ-
ціонують в розмовному дискурсі. Найбільше 
просторічний характер сєхоуюй проявляється 
саме в лексичному плані. Сєхоуюй утворюється 
та функціонує саме в просторіччі. Поруч із загаль-
новживаною лексикою та фразеологією в сєхоуюй 
зустрічаються й винятково простонародні слова 
та вирази, які навіть не зафіксовані в словниках, 
що майже завжди зорієнтовані на книжний стиль. 
В генетичному плані склад цих слів надзвичайно 
різноманітний. Серед них можна знайти просто-
річні синоніми слів книжного стилю. Ці слова 
зазвичай мають спільні коріння із книжними, що 
відображається навіть в ієрогліфіці. 

Простонародна мова сповнена яскравих обра-
зів та символів. Приблизно половина сєхоуюй 
використовує поняття-символи для повідомлення 
певного змісту. В сєхоуюй також часто викорис-
товуються збірні образи молодих, старих, хворих, 
слабких або інших груп людей, які мають певні 
характерні риси. Серед них часто використову-
ються образи людей із обмеженими можливос-
тями, наприклад, німих, глухих, сліпих, карликів, 
кульгавих або горбатих. 

У фонетичному плані мова сєхоуюй характе-
ризується вільнішою нормою вимови, яка при-
таманна простонародній мові. Ця норма допускає 
значні відхили від орфоепічних норм національної 
мови. Це проявляється в редукуванні голосних або 
тонів у складах, у яких за орфоепічними нормами 
національної мови таке редукування не допуска-
ється, та у виборі більш простомовного варіанту 
вимови слів, які мають більше одного варіанту 
вимови. В результаті цього в сєхоуюй часто вжи-
ваються в ролі омонімічних слова та вирази, які за 
національними нормами вимови не є омонімами. 

У сєхоуюй, у яких гра слів утворюється через 
омонімію, розкриття іносказання лише матері-
ально співпадає із фразеологізмом, що складає 
основу сєхоуюй, семантично розкриття ніяк з ним 
не пов’язане. На письмі цей феномен познача-
ється шляхом взяття в дужки одного із пари омо-
німічних ієрогліфів. Винятком є випадки, коли 
омоніми позначаються на письмі одним ієроглі-
фом. Хоча в ідеографічній писемності, якою явля-
ється китайська мова, такі випадки є рідкісними. 
Зазвичай омоніми в китайській мові не є одно-
часно й омографами. 

Іносказання є основою для утворення гри слів 
у другій частині сєхоуюй. Утворюючи гру слів 
через використання омонімів, іносказання тим 
самим акцентує увагу на значенні слів, з яких 
складається фразеологізм, що використовується 
в основі сєхоуюй. Цим значенням іносказання 
протиставляє значення слів, що утворюють роз-
криття, яке утворюється в другій частині сєхоуюй 
через семантичні відношення, що задані у влас-
ному контексті даних виразів як структурний 
компонент жанру. Призначення та ефект гри слів 
полягає в тому, що іносказання змушує своїм зміс-
том звернутися подумки до значення розкриття, 
загальний же контекст висловлювання визначає 
цей же вираз у його фразеологічному значенні. 
Останнє ж сприймається підкреслено, акценто-
вано після співставлення із значенням розкриття.

З синтаксичного погляду простонародний 
характер сєхоуюй виражається передусім у вико-
ристанні безсполучникових конструкцій для вира-
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ження зв’язку між частинами складного цілого, 
дієслівно-об’єктних, часових та просторових від-
ношень, а також в цілій низці інших особливос-
тей, що характерні для синтаксичної будови лако-
нічних та динамічних простомовних виразів.

З погляду граматичної форми сєхоуюй є фразе-
ологічною одиницею, що має структуру речення. 
Хоча основним елементом сєхоуюй є її друга час-
тина, тобто саме в розкритті іносказання полягає 
лексичне значення всього сєхоуюй, воно виступає 
як основа сєхоуюй. Основу сєхоуюй утворюють 
різноманітні фразеологізми, що переважно мають 
форму словосполучення. Це протиріччя між фор-
мою сєхоуюй та її змістом відображається і на її 
синтаксичному вживанні. Сєхоуюй може включа-
тися в мову як самостійне речення, частина склад-
ного речення та як частина простого речення. За 
способом включення в мовний потік сєхоуюй 
подібні до приказок та інших фразеологічних оди-
ниць, які мають структуру словосполучення. Це 
пояснюється тим, що лексико-граматичні зв’язки 
сєхоуюй в мові повністю зумовлюються лексико-
граматичними особливостями його другої час-
тини, що створює його основу та лексичне зна-
чення. 

У складі простого речення сєхоуюй зазвичай 
виконує функцію присудка. Вживання сєхоуюй 
в якості інших членів речення зустрічається дуже 
рідко, в основному в авторській мові. Вживання 
сєхоуюй в простому реченні виявляє його осно-
вну семантичну особливість: специфічний харак-
тер структури сєхоуюй з погляду проникності для 
елементів, які не входять до його складу.

Тут проявляється протиріччя між формою 
та змістом сєхоуюй: з погляду власного контексту 
сєхоуюй має структуру речення, з іншого боку, 
вони вживаються в мові в значенні фразеологізму, 
який складає її основу. Цей фразеологізм зазвичай 
має структуру словосполучення, і лексико-грама-
тичні властивості сєхоуюй визначаються лексико-
граматичними особливостями фразеологізму. 
Тобто фразеологізм, який складає основу сєхо-
уюй, відносно до реалізації лексико-граматичних 
зв’язків в реченні зберігає ту ж здатність, яку він 
має за межами цього сєхоуюй. 

Сєхоуюй можна назвати втіленням народного 
гумору. Гумор власного контексту сєхоуюй ство-
рюється за допомогою використання різноманіт-
них засобів. Тут використовується фактично вся 
багатокольорова палітра створення комічного, яка 
характерна для народної мови.

Із стилістичних тропів у власному контек-
сті сєхоуюй найчастіше використовують іронію. 
Вона характеризується вживанням слова або 

виразу в протилежному значенні. Тобто речі, 
явища, ознаки називаються не прямо, а через свою 
протилежність. Під час використання у власному 
контексті сєхоуюй такий троп надає його основі 
відповідну емоційну забарвленість, найчастіше 
іронічну, глузливу, а нерідко і в’їдливу, саркас-
тичну.

Концепт “生意” у сєхоуюй експліцитно вер-
балізується низкою фразеологізмів. Варто зазна-
чити, що фразеологізми є периферійною зоною 
концепту, їх дослідження з погляду лінгвокуль-
турології та когнітивної лінгвістики відображає 
тільки частину концепту. Ядром концепту є слов-
никові дефініції, приядерною зоною – семантичні 
ознаки, виявлені під час дослідження мовної кар-
тини світу етносу. Аналіз фразеологічного фонду 
також є надзвичайно важливим з погляду діахро-
нічного дослідження мови, оскільки саме фразе-
ологізми є відбитками етнічного світобачення, 
народної мудрості, яка передавалась із покоління 
в покоління.

Сєхоуюй 【做小本生意。】——斤斤计较 
(Займатися дрібною дурною торгівлею. – нада-
вати великого значення дрібницям) описує зне-
важливе ставлення китайців до дріб’язкових 
людей, що трясуться над кожною дрібничкою. 
Значення першої частини є переносним, тлума-
чення його можливе тільки якщо співрозмовник 
володіє фоновими знаннями. Так само, як і в  
【铁匠做生意。】——都是硬货 (Коваль займа-
ється торгівлею. – це все тверда валюта). 

Для китайців ніч асоціюється із різними таєм-
ними, нелегальними, туманними справами. На під-
твердження цього ми наведемо кілька прикладів 
сєхоуюй, а саме【半夜出门做生意。】——赚黑钱  
(Півночі ходити займатися торгівлею. – заро-
бляти чорні гроші) та 【黑天做投机生意。】 
——看不见的勾当 (Вночі займатися спекуля-
ціями. – махінація, яку неможливо побачити). 
【皮包商做生意。】——沾手三分肥 (Спекулянт 
веде торгівлю. – дохід розділений на трьох) також 
описує нечесний бізнес.

Сєхоуюй【闹市区做生意。】——买卖兴隆 
(Займатися торгівлею у шумному районі – тор-
гівля процвітає) образно змальовує процвітаючий 
бізнес, значення такого сєхоуюй можливо зрозу-
міти навіть із контексту.

Натомість сєхоуюй 【做生意讲信誉。】——
理所当然 (Займаючись торгівлею, говорити про 
довіру – так і має бути), навпаки, дуже важко вірно 
інтерпретувати навіть у контексті, якщо реципієнт 
почує його в урізаній формі без другої частини. 
Значення цього сєхоуюй відображає ставлення 
китайців до ведення справ.
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Єнь Ван, володар китайського пекла, згадується 
у сєхоуюй【阎王做生意。】——鬼都不上门  
(Єнь Ван, володар пекла, веде торгівлю – нечиста 
сила тримається подалі).

У сєхоуюй【过河卒子做生意。】—— 一卖到底  
(Пішак, що перейшов воду, займається торгів-
лею – все розпродати) говориться про фігуру 
китайських шах – пішак, що перейшов річку і не 
має можливості ходу назад. Цей сєхоуюй образно 
описує безвихідну ситуацію, коли все розпродано.

Сєхоуюй【棺材铺的生意。】——赚死人的钱 
(Бізнес на трунах – Заробляти гроші на мертвих) 
можна трактувати як образний опис виду бізнесу 
в іронічній формі.

Коптис китайський є символом гіркого 
та страждання.【抱着黄连做生意。】——苦心经营  
(Займатися торгівлею, тримаючи коптис китай-
ський у руках – докладати максимум зусиль).

Значення сєхоуюй【你做生意我教书。】——
人各有志 (Ти займайся торгівлею, я буду вчити 

грамоті – у кожного свої цілі) може бути зрозумі-
лим і в урізаній формі. Однак у контексті реципі-
єнт, який не знає цього фразеологізму, може зрозу-
міти його неправильно. 

Висновки. Отже, у результаті аналізу сєхо-
уюй, які експліцитно вербалізують концепт  
“生意” в китайській мові, ми дійшли висновку, 
що ці фразеологічні одиниці є втіленням народ-
ної мудрості китайського народу. Їх дослідження 
видається надзвичайно складним, оскільки функ-
ціонують вони у розмовному дискурсі. Сєхоуюй 
є відображенням народного гумору. Вони можуть 
вживатися як у повній, так і в скороченій формі. 
Реципієнт без фонових знань може не зрозуміти 
суть сєхоуюй навіть у контексті. У таких фра-
зеологізмах зустрічаються міфологічні образи, 
реалії. Вони є надзвичайно важливими для ана-
лізу та побудови семантичної структури кон-
цепту “生意”, що стане основою для подальших  
досліджень.
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АЛЮЗІЯ ЯК КОМПОНЕНТ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В КІНОІНДУСТРІЇ

У статті наведені алюзивні моменти з фільмів, які провокують до критичного мислення глядачів та дають 
можливість провести паралель з концепціями інших джерел, на які відбуваються посилання. З розвитком кіноін-
дустрії на світовому ринку її якісна інтерпретація займає передові позиції. У зв’язку з цим розглянуто такі теми: 
фільм як потенційна одиниця виявлення алюзії у рамках інтертекстуальності; участь реципієнта в аналізі та роз-
кодуванні алюзії під час перегляду кінострічки; кіноалюзія як компонент багатоаспектності сюжету фільму. 
Корпус дослідження сформовано з використанням методу контекстуального аналізу низки фільмів для виявлення 
алюзивних деталей. Такими деталями можуть виступати вивіски, малюнки, репліки, картини, атрибутика в домі, 
які натякають на різноманітні міфологічні, біблійні, історичні концепції, положення філософії чи навіть реалії 
життя, закріплені у побуті як стереотипні, або ж звичні для наслідування. Виявлення таких деталей вимагає зна-
чних зусиль, а саме критичного мислення з використанням певних розумових стратегій, уважності та бажання 
переглянути фільм не лінійно, а почерпнувши інформацію ще й про ті алюзивні моменти, які завуальовані та наці-
лені на викриття. Ще однією умовою є культурна зумовленість самої алюзії, що сприятиме її адекватній перцепції 
та інтерпретації глядачем. Актуальність статті є беззаперечною, беручи до уваги популярність кінопродукції 
та ключову роль алюзій у формуванні закодованого сенсу фільму. Висновки роботи мають не лише теоретичну 
цінність для широкого кола мовознавців, а й практичну значущість для вітчизняних лінгвістів і філологів. Перспек-
тива майбутнього дослідження, особливо релевантна для перекладознавців і перекладачів, окреслена низкою запи-
тань. Зацікавлення викликають питання класифікації, ідентифікації та перцепції алюзій у процесі кіноперекладу, 
а також проблеми і стратегії адекватного відтворення алюзій кінопродукції під час англо-українського перекладу.

Ключові слова: алюзія, критичне мислення, кіно, інтертекстуальність, реципієнт, кіноіндустрія, закодо- 
ваний сенс.
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ALLUSION AS A COMPONENT OF CRITICAL THINKING 
IN THE FILM INDUSTRY

The article presents allusive moments in the films, which provoke critical thinking of the audience and provide 
an opportunity to draw a parallel with the concepts of other sources to which references are made. With the development 
of the film industry on the world market, its qualitative interpretation occupies a leading position. In this regard we 
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consider the following topics: film as a potential unit of detection of allusion within the context of intertextuality; 
the recipient’s participation in the analysis and decoding of the allusion while watching a film; allusion as a component 
of the multifaceted nature of the film’s plot. The corpus of the study was formed using the method of contextual analysis 
of different films to identify allusive details. Such details can be signs, drawings, replicas, paintings, paraphernalia in 
a house, which hint at various mythological, biblical, historical concepts, philosophical positions or even realities of life, 
which are enshrined in everyday life as stereotypical or habitual to follow. Identifying such details requires considerable 
effort, namely critical thinking with the use of certain mental strategies, attentiveness and a desire to watch the film 
not linearly, but also exploring information about those allusive moments that are hidden. The cultural conditionality 
of the allusion itself is another condition, which will contribute to its adequate perception and interpretation by the viewer. 
The relevance of the article is undeniable, taken into account the popularity of film production and the key role of allusions 
in formation of the coded meaning of a film. The conclusions of the work have not only theoretical value for linguists, 
but also practical significance for a wide range of domestic linguists and philologists. The prospect of future research, 
especially relevant for translators, is outlined by a number of questions. The most popular are the issues of classification, 
identification and perception of allusions in the process of film translation, as well as problems and strategies of adequate 
rendering of film production allusions during the English-Ukrainian translation.

Key words: allusion, critical thinking, cinema, intertextuality, recipient, film industry, hidden meaning.

Постановка проблеми. Кіноіндустрія – неймо-
вірна скриня різноманітних скарбів, а саме кіно-
фільмів, здобути які зараз може кожен. Справді, 
в ХХІ столітті ми маємо доступ до більшості ресур-
сів та можливість дізнаватись про все першими. 
З розвитком численних інновацій кіноіндустрія не 
залишилась осторонь. Нові кінострічки не переста-
ють нас дивувати, а різноманітні жанри знаходять 
своїх шанувальників. Проте, щоб фільм не видавався 
лінійно примітивним та сюжет справді провокував 
глядачів до критичного мислення, застосовування 
певних прийомів є обов’язковим завданням. Одним 
із таких прийомів є введення в кінофільм алюзій.

Беручи до уваги той факт, що виявлення алю-
зії – це зовсім непросте завдання, більшість гляда-
чів під час перегляду фільму навіть не підозрюють 
про її наявність. Саме тому ця стаття націлена на 
розкриття таких потаємних, закодованих момен-
тів з метою демонстрації того факту, що у фільмі 
можуть бути присутні не лише основні та поверх-
неві сюжетні лінії, а й численні натяки.

Актуальність статті визначається великим 
попитом на кінопродукцію, де алюзія відіграє 
провідну роль, виявлення якої несе важливе зна-
чення для збереження закодованого сенсу.

Аналіз досліджень. Проблеми кіноперекладу 
цікавлять все більше коло вітчизняних переклада-
чів і перекладознавців. За останні роки в Україні 
з’явилось багато праць (Ю. Плетенецька, В. Кон-
кульовський, О. Орєхова, Т. Лукьянова, Т. Малко-
вич, А. Мельник, О. Полякова), в яких розкрива-
ються різні аспекти аудіовізуального перекладу. 
Особливе зацікавлення викликають питання іден-
тифікації та відтворення алюзій у кіноперекладі.

Метою нашої роботи є розкриття потенціалу 
алюзії як невіддільного компоненту критичного 
мислення глядача під час перегляду фільму та її 
здатності впливати на сприйняття та інтерпрета-
цію фільму.

Виклад основного матеріалу. Кінотекст є не 
лише креолізованим текстом, але й інтертексту-
альним цілим. Він містить численну кількість 
різноманітних історичних, біблійних, соціальних, 
політичних, культурних та інших алюзій.

І. Арнольд вважає, що алюзія є включенням 
«іншого голосу» у тексті, коли автор наче дає слово 
ще одному автору, тобто спостерігається «зміна 
суб’єкта мовлення» (Арнольд, 1999). Звідси стає 
зрозуміло, що алюзію використовують у тексті 
чи, як у нашому разі, у кінофільмі для того, щоб 
натякнути на певного відомого персонажа, осо-
бистість, певну подію культурного чи літератур-
ного характеру або ж відомий факт, закріплений 
у культурі. Елементи літературного, міфологіч-
ного, історичного чи політичного характеру, на які 
містить вказівку алюзія, мають назву «маркерів» 
або «репрезентів», а тексти або факти, на які вона 
натякає – «денотатів» (Дронова, 2004: 83–86).  
Очевидно, що для існування алюзії необхідною 
умовою є наявність прецедентного тексту. Ним 
може виступати фрагмент з літературного твору 
чи публіцистичних текстів, уривків кінофільмів, 
віршів, рекламних роликів, моральних посту-
латів або рядків пісень, відомих носіям певної  
культури.

Важливо зазначити, що алюзія передбачає 
участь реципієнта, «потребує прямого розуміння, 
хоча її й уважають непрямим натяком у тому 
сенсі, що вона вимагає асоціацій, що виходять за 
межі простої заміни референта. В алюзіях зазви-
чай використовують інформацію, яка доступна 
не кожному члену культурної або лінгвістич-
ної спільноти…» (Овсянникова, 2009: 143–146). 
Алюзію зрозуміють лише ті реципієнти, які зна-
ють, що саме приховано під таким натяком, і саме 
це свідчить про їх культурну грамотність. 

Найважливішою характеристикою алюзій є їх 
культурна зумовленість. Кожна нація має свою 
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картину світу, яка не має аналогу в інших мовах 
та культурах і тому не сумісна ні з однією з них. 
Алюзія як одиниця з національно-культурологіч-
ним компонентом значення становить частину 
цієї картини, і акцентуація певного образу під час 
використання алюзії свідчить про його важливість 
в картині світу, створеної нацією (Киосе, 2002).  
Алюзивне слово, як і будь-яке інше слово, не 
можна розглядати просто як назву предмета або 
явище з навколишньої дійсності. Проходячи через 
свідомість людини, воно набуває деякі специфічні 
риси, властиві конкретному суспільству та його 
культурі. Останнє особливо важливо враховувати 
в процесі перекладу, коли створюється текст мак-
симально близький до оригіналу з еквівалентно 
підібраними значеннями слів на основі вміння 
розпізнавати різні відтінки лексичних одиниць 
і знання звичаїв, звичок, тонкощів відносин і пси-
хології народу – носія мови. Іншими словами, 
алюзію мало лише перекласти на іншу мову, 
необхідно зберегти той ефект, який досягається за 
допомогою її використання в тексті оригіналу.

Зазвичай творці фільмів залишають приховані 
деталі у своїх творіннях, щоб «пограти» з аудито-
рією. Це можуть бути як відсилання до інших еле-
ментів прихованого змісту, тобто алюзії, так і про-
сті жарти для уважних глядачів. Навіть справжні 
кіномани скоріш за все не помітили сотні прихо-
ваних дрібниць під час перегляду. Тому ми вирі-
шили дослідити ті моменти, на які, можливо, 
ніхто навіть не звертав увагу, а саме – алюзивні.

Першим фільмом, який виступає чудовим 
доказом поставленої нами мети, є шедевральний 
«Джокер» (англ. Joker). Кримінальна драма про-
низана різноманітними алюзіями, підтверджен-
ням чого будуть такі приклади.

У фільмі жодного разу не згадується про те, 
в якому році відбуваються події. Та це не просто 
так, адже це прихована алюзія, розкодувати яку 
повинні глядачі. Цю алюзію можна з легкістю роз-
пізнати усім любителям «Кіновсесвіту Marvel» 
або ж «КВМ» (англ. Marvel Cinematic Universe, 
або MCU), де в кінці фільму батьки Брюса Вейна 
(Бетмен) виходять з кінотеатру з вивіскою Blow 
Out and Zorro: The Gay Blade («Зорро, блакитний 
клинок»), яка є алюзією на фільм, що з’явився 
у 1981 році. Навіть більше, неподалік виднілась 
вивіска фільму «Ескалібур» (англ. Excalibur), 
який з’явився на екранах у тому ж році. Саме такі 
деталі з легкістю допомагають розпізнати при-
хований натяк та виявити період, протягом якого 
відбувались події у фільмі.

Безумовно у фільмі багато посилань на відо-
мого актора Гіта Леджера, який нагороджений  

премією «Оскар» посмертно, в ролі Джокера 
в фільмі «Темний лицар». Для прикладу, коли 
Артур Флек дивиться у вікно поліцейської машини, 
ракурс актора взято один в один, як і в сцені режи-
сера Крістофера Нолана, де Леджер викрав полі-
цейську машину. Тобто у фільмі «Джокер» вико-
ристано алюзію на фільм «Темний лицар».

Наступною алюзією є номер квартири (8J), 
в якій проживають Артур Флек та його хвора 
мати. Літера «J» явно є алюзією на ім’я героя – 
Джокер (Joker), а цифра 8 – це порядковий номер 
«Темного лицаря» (англ. The Dark Knight) в хро-
нології фільмів про Бетмена.

Ще надзвичайно цікавою алюзією є сценічний 
псевдонім Артура на першій роботі – «Карнавал». 
Існує однойменна пісня про хлопця, якого звуть 
Карнавал (Jackson C. Frank – My name is Carnival), 
в якій йдеться про клоуна, що сходить з розуму, 
тим паче її автором є Джексон Френк, який страж-
дав від шизофренії та депресії.

Питання, яке може виникати у глядачів під 
час перегляду, чому ж Артур Флек, вбивши свого 
напарника по роботі, не вбив карлика, який прий-
шов разом із ним? Відповідь проста – алюзія. 
І в коміксах, і в кіно, і в мультсеріалах Джокер 
використовує саме карликів як своїх співучасни-
ків. Навіть у фільмі 1989 року в Джека Ніколсона 
у ролі Джокера карлики були його порадниками 
та компаньйонами.

Коли Джокер прийшов у кінотеатр, щоб зустрі-
тись з Брюсом Вейном, той переглядав фільм 
«Чаплін» (англ. Chaplin), кадри з якого безумовно 
слугують алюзією на те, як Чаплін висміює ті 
нестерпні умови праці для звичайних працівників 
в часи індустріалізації. Така алюзія демонструє 
проблеми, з якими стикаються представники ниж-
чого класу, як і сам головний герой фільму.

Наступним чудовим прикладом застосування 
алюзії в кінопродукції може слугувати фільм 
«Лобстер» (англ. The Lobster).

У фільмі продемонстрований світ, який дає всі 
підстави задуматись над тим, що ж таке насправді 
життя. Часто трапляється так, що люди дуже 
погано ставляться до тих, хто не схожий чи від-
різняється своїми релігійними переконаннями, 
власними поглядами чи кольором шкіри. Саме 
цей фільм покликаний розкрити ці соціальні 
протиріччя і продемонструвати нам, наскільки 
ми помиляємось.

Алюзивною в цьому фільмі виступає вже сама 
назва фільму – Лобстер. Якщо герою Девіду 
довелось би перетворитися на якусь тварину, він 
вибирає для себе лобстера. Герой аргументує це 
тим, що лобстери дуже довго живуть, та й сам 
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він обожнює море, тим більше в них голуба кров, 
як в аристократів. Хоча значення такого вибору 
набагато глибше. Лобстери – холоднокровні, тим 
самим демонструючи явне пряме відсилання до 
того, що герой, як і всі люди, які населяють світ, не 
здатний на справжні почуття. Панцир лобстера – 
відсилання до скритності героя, який не здатний 
бачити справжніх щирих почуттів. 

Ще однією яскравою алюзією є момент, коли 
Девід вирішує виколоти собі очі, щоб уподібни-
тися своїй коханій, яка була незрячою. Сутність 
цієї алюзії в тому, що герой розглядає любов як 
стереотипну рівність стандартів, де кохані мають 
бути симетрично схожими у всьому. І вже незря-
чими очима фінал фільму показує всю жорстокість 
цих шаблонів і стандартів, які панують в світі, 
людська жорстокість і насильство уподібнюють 
людей до бездушних тварин, як це і продемон-
стровано в фільмі. Ті тварини, які є в лісі – павич, 
фламінго, собаки – це ті самі люди, які перероди-
лися в тварин. Тим більше дві собаки практично 
наприкінці фільму з’їдають лідера одинаків, що 
є алюзією на те, що в суспільстві люди «з’їдають» 
іншого заради власної вигоди.

Фільм «Сонцестояння» (англ. Midsommar) 
є ще одним зразком того, як алюзія допомагає 
сприймати фільм не лінійно, а з повноцінним ана-
лізом занурюватись в усі його потаємні куточки.

На початку фільму ми спостерігаємо розрив 
стосунків між Данією і Крістіаном, де позаду них 
на стіні вже з’являється перша підказка та натяк 
щодо того, що трапиться далі. На стінах у кімнаті 
висять картини, які відсилають нас до кінцівки 
фільму, зокрема, картина шведського художника 
Йона Бауера, на якій зображена маленька дівчинка 
в короні перед великим ведмедем, прямо натякає 
на закінчення фільму, коли Крістіана поміщають 
в шкуру ведмедя і підпалюють, а Дані дивиться як 
він горить, при цьому на голові у неї корона з квітів. 
У цьому будинку Крістіан бачить на стіні картину 
із зображенням ведмедя, що віщує його смерть.

Наступною цікавою деталлю є будиночок, 
який відіграє роль алюзії та виконує ту ж функ-
цію, що й ляльковий будиночок в фільмі «Спадко-
вість» (англ. Hereditary), залишаючи різноманітні 
підказки щодо деяких історій, які відбудуться 
далі, наприклад, картинка, де зображено, як люди 
ріжуть собі руки, натякає нам на те, що незабаром 
герої фільму зроблять те ж саме на вершині скелі 
перед тим як скоїти суїцид.

Не менш яскравими прикладами алюзії як 
компоненту критичного мислення в кіноіндустрії 
можуть слугувати наступні фільми, серед яких 
«Кімната бажань» (англ. The Room).

Фільм побудований на своєрідному осмисленні 
біблійних сюжетів, а також основних положень 
філософії Фрідріха Ніцше. Головні герої фільму, 
Кейт та її чоловік Метт, перебуваючи у новоприд-
баному будинку, на наш погляд, є алюзивними 
образами Адама і Єви в Райському саду. Знахідку 
кімнати бажань з її майже необмеженими можли-
востями в контексті можна сприймати як гріхопа-
діння і заборонене бажання пограти в «творців».

Фікцією Метт називає і свого новоспече-
ного сина, тим самим посилаючись на філосо-
фію Ніцше, яка базується на понятті «фікції» як 
чогось, що не відповідає дійсності та не збіга-
ється з реальними явищами та процесами, тим 
самим демонструючи це у фільмі через мрії Метта 
та Кейт у загадуванні бажання у вигляді дитини.

Ближче до фіналу фільму вагітність Кейт від 
«породження кімнати» – це, мабуть, натяк на при-
хід у світ надлюдини, як це сам і зазначив Ніцше: 
«саме він стане покращеною альтернативою зви-
чайним людям».

Іншим чудовим прикладом того, як викорис-
тання алюзії впливають на усвідомлення та розу-
міння задуму автора, є фільм «Ми» (англ. Us).

Коли однієї ночі клони постають перед людьми, 
щоб вбити своїх оригіналів, вони, беручись за 
руки, створюють ланцюг по всій території країни.

Такий протест є алюзією на подію, яка відбу-
лась 25 травня 1986 року в США (у цей день від-
булась благодійна акція по всій Америці під гас-
лом Hands across America – «Візьміться за руки»). 
Живий ланцюг з людей, які вистроїлись опівдні на 
15 хв, складав близько 6,5 млн, з довжиною лан-
цюга в 7 000 км (15 штатів). Ціллю акції був збір 
коштів для усіх потребуючих, а місце в ланцюгу 
вартувало 10$ (серед них був і Майкл Джексон). 

Сам сюжет фільму посилається на соціальну 
історію американського суспільства, де присутні 
і жертви работоргівлі, і феномен масових тюрем-
них арештів.

Щодо Єремії 11:11, рядка з Біблії, який час від 
часу з’являється у фільмі: “So the Lord has said, 
I will send evil on them, which they will not be able to 
get away from; and they will send up a cry for help to 
me, but I will not give ear to them” – “Ось, Я наведу 
на них лихо, від якого вони не зможуть позбутися, 
і кликати будуть до Мене, не почую їх”.

Посилання на Біблію вперше з’являється на 
самому початку фільму, коли юна Аделаїда гуляє 
парком розваг. Вона бачить страшного чоловіка, 
який тримає табличку з написом «Єремія 11:11». 
Цей персонаж нагадує одного з прихильників тео-
рії змови кінця світу, які тримають таблички на 
перехрестях чи вигукують це у натовпи. Спочатку 
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здається, що він був включений у фільм просто 
для того, щоб налякати дівчинку після її розлу-
чення з батьками.

Однак все набагато цікавіше. Коли доросла 
Аделаїда зі своєю сім’єю повертається на пляж, 
вони проїжджають повз машину швидкої допо-
моги саме тоді, коли медпрацівники забирають 
убитого безхатька. Чоловік тримає в руці табличку 
«Єремія 11:11» і Аделаїда швидко розуміє, що він 
той самий чоловік, якого вона бачила в дитинстві.

Пізніше у фільмі є більше посилань на цього ж 
чоловіка, а саме коли на сім’ю нападають їх двій-
ники, застереження щодо яких і постало у лиці 
чоловіка з табличкою.

Говорячи про деталі, на одному із кадрів помітні 
відеокасети фільмів, які там не просто так, адже 
є явними алюзіями. Перша відеокасета фільму 
«Людина з двома мізками» (The Man with Two Brains), 
де геніальний хірург телепатично з’єднується з без-
тілесним мозком в банці, демонструючи тим самим 
алюзію в фільмі, де мається на увазі ментальний 
зв’язок між двома об’єктами – копією та оригіналом. 
Друга відеокасета – «Бовдури» (The Goonies), голо-
вні герої опиняються в пастці, зачиненими в підзе-
меллі, як і клони у фільмі «Ми». 

У цьому фільмі все справді продумано до най-
менших деталей. Навіть одяг у головних героїв 
має посилання на певні події та має прихований 
сенс. На футболці в Джейсона зображена акула 
та є надпис “Jaws”, що є явною алюзією на фільм 
«Щелепи», та вжито в значенні «хижаків», які 
живуть на глибині, але в цьому фільмі – під зем-
лею (де хижаки – клони).

Цікавою алюзією є фраза “Kill the loser in 
yourself to become the person you want to be” – 
«Вбий у собі невдаху, яким народився, щоб стати 
тим, ким хочеш бути» у фільмі «Рокетмен» (англ. 
Rocketman). На наш погляд, вона може слугувати 
натяком на книгу Triggers by Marshall Goldsmith 
with Mark Reiter («Перемикайся. Стань тим, 
ким хочеш бути» автора Маршалла Ґолдсміта 
та Марка Рейтера) з головним гаслом: Creating 
Behavior That Lasts – Becoming the Person You 
Want to Be.

Наступний фільм – комедія «Шахрайки» (англ. 
The Hustle). Під час знайомства Джозефіна Чес-
терфілд (як вона представилась) питає, чи є схожі 
на неї мегашахрайки, на що Пенні Раст відповідає: 
Хіба що Медуза, кажуть, що вона заморожує всім 
чоловікам рахунки одним поглядом (Of course it 
is Medusa, people say she can freeze a man’s assets 
with just one look).

Медуза – алюзія на міфологічний образ медузи 
Горгони, яка мала здатність перетворювати на 

камінь все живе своїм поглядом, а конкретно 
в нашому разі – банкрутство її жертв завдяки звабі 
та секретним прийомам.

Ще одним чудовим зразком того, як алюзії 
допомагають урізноманітнити кінопродукцію, 
є науково-фантастичний серіал «Дивні Дива» 
(англ. Stranger Things). Для дослідження був обра-
ний саме 2 сезон, який налічує величезну кількість 
алюзій. Першою «знахідкою» був той момент, 
коли Боб розказував про своє дитинство Віллу 
та пригадав про свій страх перед клоуном, який 
постійно снився йому, справляючи ненайкращі 
спогади, що є явною алюзією на фільм «Воно». 
І тільки тоді, коли Боб зміг побороти свій страх, 
він зміг позбутися цих моторошних сновидінь, 
так само як діти з фільму «Воно» (англ. It), яким 
необхідно було зіткнутися зі своїми страхами.

Головний герой цього сезону, Вілл, є алюзією 
на героїню Ріган із фільму «Екзорцист» або «Той, 
що виганяє диявола» (англ. The Exorcist) – маленьку 
дівчинку, в яку вселяється демон. Її мати, як і мати 
Віллі, протягом всього фільму намагається дізна-
тися, що ж коїться з її донькою та вилікувати 
дитину. Ріган подає своїм рідним знаки того, що 
вона ще жива, а не повністю поглинута демо-
ном через символи, які виступають на тілі, так як 
і Вілл, використовуючи сигнали азбуки Морзе, 
намагається допомогти своїм друзям врятувати 
його. І зрештою в обох випадках діти врятовані 
завдяки вигнанню з них злих духів.

Фільм «Воно 2» (англ. It. Chapter Two) став дов-
гоочікуваним сіквелом першої частини, в якому 
безумовно присутня значна кількість алюзій. Як 
для прикладу, образ бабусі списаний з відьми 
з казки братів Грімм «Гензель і Гретель», де вона 
також пригощала діточок печивом власного при-
готування перед тим як з’їсти їх. 

Мультфільм «Зоотрополіс» (англ. Zootopia) 
є не менш яскравим в плані алюзій. Коли кро-
лиця Джуді Гопс та рудий лис на ім’я Нік Кру-
тихвіст, розслідуючи справу раптового здичавіння 
миролюбних жителів Зоотрополісу, натрапляють 
на засекречену лабораторію, вони потрапляють 
у світ, який добре відомий усім шанувальни-
кам телесеріалів: блакитні кристали з небезпеч-
ним абсорбентом, жовтий костюм хімзахисту 
та контрольна фраза в оригіналі мультику про 
приїзд Джессі і Волтера є прямим відсиланням до 
серіалу «Пуститися берега» (англ. Breaking Bad), 
в якому Волтер Вайт – шкільний вчитель хімії, 
а Джессі Пінкман – його колишній учень.

Висновки. Проаналізувавши низку фільмів, 
можна зробити висновок, що значна кількість 
кінопродукції пронизана алюзіями, проте лише 
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невелика частина глядачів може помітити їх при-
сутність, лише справді допитливі намагатимуться 
їх віднайти та розкодувати. Нами було виявлено, 
що алюзія у кіноіндустрії як компонент критич-
ного мислення є чудовою можливістю проде-
монструвати фільм як не лише одиницю, в якій 

присутні певні сюжетні лінії, а й шлях для пев-
ного брейнстормінгу, щоб переглядати фільм 
не лінійно, а шукаючи той прихований сенс чи 
посилання на різноманітні події, особистостей чи 
факти, закріплені у картині світу представників 
відповідного лінгвокультурного соціуму.
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ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРЕКЛАДІ

У статті розглядаються підходи до відтворення в українському перекладі інтермедіальності англомовної 
прози на прикладі інтермедіальних елементів образотворчого мистецтва. Інтермедіальність є явищем між-
семіотичної інтертекстуальності, взаємодією художнього дискурсу з невербальними знаковими системами. 
Інтермедіальність літератури викликає необхідність пошуку стратегій відтворення інтермедіальних відносин 
у перекладі. Оскільки інтермедіальність – це різновид інтертекстуальності, то у статті розглядається мож-
ливість застосування до перекладу інтермедіальних відносин моделей перекладу інтертекстуальних елементів, 
які базуються на методах одомашнення і очуження, що на практиці втілюються у певних прийомах перекладу. 
Перекладачу потрібно враховувати чинники, що впливають на переклад інтермедіальних елементів, і знаходи-
ти адекватні (оптимальні) стратегії для відтворення ехтралінгвального (асоціативного) фону. Перекладацькі 
стратегії визначаються залежно від тексту, адресата і прагматичної мети перекладу. Під час аналізу основних 
прийомів перекладу інтермедіальних елементів образотворчого мистецтва встановлено, що нерідко відтворен-
ня інтермедіальноcті у перекладі викликає труднощі. Образотворче мистецтво є особливою формою пізнання 
світу, безпосередньо пов’язаною з візуальним сприйняттям. Тому переклад інтермедіальних елементів, зокрема 
інтермедіальних елементів обмеженої відомості, вимагає пошуку перекладацьких стратегій, які забезпечують 
їх упізнаваність реципієнтом перекладу та викликають у нього необхідні асоціації, або прийомів, які компенсу-
ють певним чином утрати асоціативного фону. Перед перекладачем стоїть завдання пошуку адекватних пере-
кладацьких стратегій, створення потрібного прагматичного потенціалу тексту перекладу з урахуванням осо-
бливостей сприйняття його рецептора. 
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REPRODUCING INTERMEDIAL ELEMENTS IN TRANSLATION

The article considers the approaches to the Ukrainian translation of intermediality in English and American prose 
using intermedial elements of visual arts as an example. Intermediality is a phenomenon of intersemiotic intertextuality, 
the interaction between literary discourse and nonverbal sign systems. Intermediality of literature requires finding 
strategies of reproducing intermedial relations in translation. Since intermediality is a type of intertextuality, 
the article considers the possible application of the translation models of intertextual elements to the translation 
of intermedial relations. These models are based on the main two methods of domestication and foreignization 
which find their manifestation in definite translation strategies. It is necessary for the translator to take into account 
the factors which influence the translation of these elements and implement the adequate (optimal) strategies in order 
to reproduce the extralingual (associative) background. Translation strategies are determined by the text, its recipient 
and the pragmatic aim of translation. The analysis of the main translation strategies of intermedial elements of visual 
arts has shown that the translation of intermediality is often a complicated problem. Art is a special form of conceiving 
the world that is directly linked with visual perception. Therefore the translation of intermedial elements, in particular 
intermedial elements of limited comprehension, requires the translation strategies which ensure the appropriate 
associative background of its recipient or appropriate compensation strategies. The translator’s task is to find adequate 
translation techniques, to create the necessary pragmatic potential of the translated text with special attention to its 
readers’ perception.
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Постановка проблеми. В англо-американській 
художній літературі широко представлена інтер-
медіальність, коли засобом одного художнього 
медіа цитується інший твір мистецтва, наприклад 
нерідко вживаються інтермедіальні елементи 
образотворчого мистецтва. Широковживаними 
типами інтермедіальної взаємодії між образот-
ворчим дискурсом і художнім текстом є інтермеді-
альна референція та інтермедіальна інкорпорація 
образів, мотивів, сюжетів творів одного виду мис-
тецтва в літературний твір (алюзії, цитування). 
У художніх творах згадуються прізвища авторів, 
назви творів, термінологія образотворчого мисте-
цтва, алюзії на твори образотворчого мистецтва 
(алюзивне використання його образів, мотивів, 
сюжетів). Останні є особливим типом алюзій із 
притаманними їм прийомами створення образ-
ності: їхніми джерелами є невербальні знакові 
системи, невербальні претексти виконують роль 
денотата через вербальний компонент. 

Аналіз досліджень. Теорія інтермедіальності 
активно розвивалася у різних сферах гуманітар-
ної науки (І. Борисова, Ю. Мюллер, Н. Тишу-
ніна, О. Ханзен-Леве та ін.), зокрема у лінгвіс-
тиці (І. Арнольд, Н. Олизько, А. Хамінова та ін.). 
Хоча існують численні дослідження цього явища 
у філологічному аспекті, воно ще мало дослі-
джене у перекладацькому аспекті (наприклад, 
деякі теоретичні питання досліджував П. Тороп). 
Інтермедіальність літератури викликає необхід-
ність пошуку стратегій відтворення інтермедіаль-
них відносин у перекладі.

Мета статті – розглянути стратегії відтво-
рення інтермедіальних включень англомовної 
прози в українському перекладі на прикладі інтер-
медіальних елементів образотворчого мистецтва.

Виклад основного матеріалу. У широкому 
сенсі інтермедіальність визначають як взаємо-
дію художнього дискурсу з невербальними зна-
ковими системами (Н. Олизько, А. Хамінова 
та ін.). Інтермедіальність базується на способах 
репрезентації образу мовами інших мистецтв. 
Для неї характерна наявність референтних тек-
стів, представлення інтертексту у формі візуаль-
ного або музичного образу, мотиву чи сюжету. 
Тому інтермедіальність розглядається як різно-
вид інтертекстуальності. Постає питання про 
«співвідношення текстів різних видів мистецтв 
в інтертекстуальному просторі. У культурі часто 
спостерігається переклад з одного виду мистецтва 
на інший, переплітаються тексти різних мистецтв. 
У інтертекстуальний простір входить й інтермеді-
альність. Інтермедіальність означає, що переклад 
чи поєднання елементів різних мистецтв в одному 

тексті відбувається між мономедіальністю (літера-
тура, живопис тощо) і мультимедіальністю (театр, 
фільми та ін.)» (Тороп, 1995: 125). У такому разі 
перекладач стоїть перед складною проблемою. 

Ідентифікація та адекватне декодування 
смислу інтермедіального елемента залежить від 
загальної ерудиції перекладача, його фонових 
знань. Перекладачеві потрібно виявити інтерме-
діальне включення, ідентифікувати його джерело, 
співвіднести його з текстом-джерелом (порівняти 
смисл і форму у тексті-джерелі і у тексті-реципі-
єнті), визначити його функцію, ступінь його імп-
ліцитності, точності/трансформації, тобто розу-
міння всіх зв’язків між текстом-джерелом і новим 
текстом.

Створюючи словесний образ, письменник 
вибирає твір образотворчого мистецтва, який най-
точніше відповідає його творчим задумам, тобто 
«відбувається багатопланова субʹєктивізація». 
Образ створюється в результаті взаємодії бага-
тьох семіотичних систем (Сайдяшева, 1983: 115). 
Використання інтермедіальних елементів супро-
воджується прирощенням змісту тексту – значно 
збільшує обсяг естетичної й емоційно-експре-
сивної інформації. Під час взаємодії семіотичних 
систем образотворчого мистецтва і літератури 
відбувається подвійне кодування, інтермедійні 
елементи стають замінниками цілісних ситуацій 
і сюжетів. Звертаючись до таких елементів під час 
створення словесних образів, письменник прагне 
викликати у читача яскраве зорове уявлення про 
певні події, пейзаж, характер і зовнішність пер-
сонажів, емоційний стан героїв, їхнє ставлення 
до певних цінностей тощо. Вони створюють під-
текст, можуть бути символічними. Образотворче 
мистецтво є особливою формою пізнання і моде-
лювання світу, безпосередньо пов’язаною з візу-
альним сприйняттям. Не вдаючись до детального 
опису відповідних творів мистецтва, автор спира-
ється на специфіку впливу художнього слова, що 
викликає у свідомості безліч асоціацій, і апелює 
до попереднього досвіду читача, що базується на 
візуальному сприйнятті (Сайдяшева, 1983: 112). 

Oбрази часто створюються через асоціації 
з полотнами відомих майстрів, імена яких знайомі 
пересічному читачеві. Проте повністю зрозуміти 
всі асоціації читач зможе за умови, що він знайо-
мий з їхніми творами, а не тільки з іменами. 

He looked round at her; and it seemed to his 
adoring eyes that more than a woman was sitting 
there. The spirit of universal beauty, deep, mysterious, 
which the old painters, Titian, Giorgione, Botticelli, 
had known how to capture and transfer to the faces 
of their women – this flying beauty seemed to him 
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imprinted on her brow, her hair, her lips, and in her 
eyes (Galsworthy, 1975a: 213).

Він поглянув на неї, і його захопленим очам 
здалося, що перед ним сидить не просто жінка. 
Дух світової краси, глибокий, загадковий, який 
художники минулого – Тіціан, Джорджоне, Боті-
челлі – вміли збагнути й передати в обличчях своїх 
жінок, – цей невловимий дух, здавалося, ожив у її 
чолі, косах, устах і очах (Терех, 1988: 552).

Mrs. Silsburn smiled a smile that was at once 
worldly, wan, and enigmatic – the smile, as I remember, 
of a sort of jump-seat Mona Lisa (Salinger, 1982: 325). 

На виду місіс Сілсберн з’явилася усмішка, 
водночас мудра, бліда й загадкова – усмішка  
Мони Лізи, що сидить на відкидному сидінні 
(Терех, 1984: 193). 

У цих прикладах образи героїнь створюються 
через порівняння з картинами відомих художни-
ків, зокрема у другому прикладі усмішка місіс 
Сілсберн порівнюється із загадковою усмішкою 
жінки, зображеної на відомій картині Леонардо 
да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»). Читачеві 
неважко зрозуміти ці образи завдяки їх міжкуль-
турній відомості.

The path bent sharply, and, hurrying, he came on 
her sitting in front of a small fountain – a little green-
bronze Niobe veiled in hair to her slender hips, gazind 
at the pool she had wept (Galsworthy, 1975a: 190). 

Доріжка круто повернула, і, наддавши ходи, 
він раптом опинився перед Айріні, що сиділа біля 
невеличкого водограю – позеленілої бронзової 
статуетки Ніоби, розпущені коси якої спадали до 
її струнких стегон і яка дивилася в озерце випла-
каних нею сліз (Терех, 1988: 526). 

Для обізнаного читача навіть деталі в зобра-
женні образу героїні наповнені смислами. Брон-
зова статуетка Ніоби, біля якої сиділа Айріні, 
є інформативним символом, оскільки згадка цього 
імені викликає асоціації з міфом про дружину 
царя Фівів, яка втратила всіх своїх дітей і була 
обернена Зевсом на скелю, з якої лилися сльози. 
У тексті перекладу цю алюзію відтворено укра-
їнським відповідником, оскільки міф є відомим.

Таким чином, роботу перекладача під час від-
творення відомих інтермедіальних елементів 
полегшує спільний «культурний фон». Застосу-
вання відповідника у цільовій культурі (здебіль-
шого транскодування) під час перекладу відомих 
власних назв у цьому разі забезпечує відтворення 
усіх асоціацій. Імена художників пов’язані в теза-
урусі освіченої людини з певною школою, напря-
мом, творчою манерою, кольоровою палітрою 
і певними художніми творами. Інтермедіальні еле-
менти загальнокультурного характеру (світової, 

регіональної, загальнонаціональної відомості) 
здебільшого повністю (ізоморфно) зберігаються, 
відтворюючи прагматичний потенціал оригіналу. 

 «Do you know anything about art? «Rubens», 
said Catherine. «Large and fat», I said. «Titian», 
Catherine said. «Titian-haired», I said (Hemingway, 
1976: 245). 

– Ти щось тямиш у мистецтві? – Рубенс, – ска-
зала Кетрін. – Дебелі тілеса, – сказав я. – Тіціан, – 
сказала Кетрін. – Тіціанівське волосся – сказав 
я (Митрофанов, 1974: 233). 

Імена Рубенса і Тіціана для обізнаного читача 
не просто імена певних художників, а й певне 
візуальне уявлення їхніх творів. Оскільки біль-
шість читачів має бути знайома з картинами цих 
художників, то переклад без уточнень і пояснень 
відтворює потрібні асоціації.

Another echo, this time of Gauguin; brown breasts 
and the garden of Eden (Fowles, 1981: 62). 

Те, що він бачив перед собою, перегукувалося 
з Гогеном: смагляві груди й сад Едема (Ружиць-
кий, 1986: 66). 

 Хоча ім’я художника Гогена є загальновідо-
мим, читач може зрозуміти зв’язок із його творами 
та уявити сцену, яку побачив Девід у Котміне, коли 
він має уявлення про картини художника, знайо-
мий із його творчістю. Гоген в останній період 
творчості, коли жив на острові Таїті, а потім на 
Хіва-Оа, зображував природніх людей, темнош-
кірих полінезійських чоловіків і жінок, намага-
ючись гармонією простих тонів, насиченістю 
кольору передати своєрідність культури і природи 
Полінезії.

I saw a Goya in Munich once that bowled me 
middle stump. A most evil-looking old woman in 
the most gorgeous lace (Galsworthy, 1975b: 73). 

 Якось у Мюнхені я бачив картину Гойї, від якої 
мені аж подих забило. Злюща стара баба в роз-
кішних мереживах (Терех, 1988: 677). 

Йдеться про портрет іспанської королеви Марії 
Луїзи, дружини іспанського короля Карла ІV.

Інтермедіальні елементи у цих прикладах 
будуть повністю декодовані, якщо читач обізна-
ний із творчістю відповідних художників. Тому 
для адекватного розуміння навіть відомих імен 
і картин художників нерідко потрібно застосо-
вувати внутрішньотекстові додавання (напри-
клад, повне ім’я художника), як це доречно було б 
у цьому прикладі, де згадуються жіночі портрети 
видатного митця Леонардо да Вінчі:

Back at two o’clock in the Roi George corridor 
the beauty of Nicole had been to the beauty of Rosemary 
as the beauty of Leonardo’s girl was to that of the girl 
of an illustrator (Fitzgerald, 1983: 131). 
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Дві години тому в коридорі готелю «Король 
Георг» врода Розмері поблякла перед вродою 
Ніколь, як блякне портрет красуні в ілюстрова-
ному журналі поряд із жіночим портретом Лео-
нардо (Пінчевський, 2003: 216). 

Інтерпретація алюзій, джерелом яких є обра-
зотворче мистецтво, залежить від певного рівня 
сприйняття, потребує необхідної обізнаності у цій 
сфері, зорової пам’яті, асоціативної фантазії.

Once, when she had made a neat study of a horse-
chestnut tree in the park, he [professor Angelini] 
declared she would become a second Rosa Bonheur 
(O. Henry, 1979: 638). 

Так, одного дня, коли вона принесла йому 
з парку майстерно зроблений етюд каштанового 
дерева, він заявив, що з неї вийде друга Роза Бонер 
(Рябова, 1930: 10). 

Комплімент професора юній художниці ство-
рює гумористичний ефект. В англійському тексті 
наявна гра слів: horse (кінь)-chestnut tree (кінський 
каштан). Французька художниця Роза Бонер 
писала майже завжди тварин. У тексті перекладу 
не вдалося відтворити цю гру слів. Читачеві, який 
не має відповідної фонової інформації, важко зро-
зуміти гумор О. Генрі.

Відтворення інтермедіальних елементів обме-
женої відомості вимагає уточнення чи певного 
розкодування їхнього змісту: 

The more intelligent knew that there was nothing very 
prescient about his record of the Spanish agony; indeed 
in spirit it went straight back to Goya (Fowles, 1981: 17). 

Ті, хто знався на мистецтві, розуміли, що осо-
бливого пророцтва у цьому відображенні іспан-
ської агонії не було; у малюнках Бреслі виразно 
повторювався дух Гойї (Ружицький, 1986: 13). 

Йдеться про сюїту офортів (Los desastres de Із 
Guerra – Лихоліття війни) іспанського художника 
Франсіско Хосе де Гойя-і-Лусьєнтес, присвя-
чену визвільній війні Іспанії проти Наполеона І 
(1808–1814 рр.). Ці сцени особливо бентежні, 
іноді моторошні у своєму зображенні жахів на 
полі битви, вони відтворюють уражену свідомість 
перед обличчям смерті та розпачу. В українському 
перекладі алюзію слушно відтворено з уточнен-
ням, але читачеві все ж буде важко зрозуміти її без 
пояснень і без зорового уявлення твору.

West Egg, especially, still figures in my more 
fantastic dreams. I see it as a night scene by El 
Greco: a hundred houses, at once conventional 
and grotesque, crouching under a sullen, overhanging 
sky and lustreless moon (Fitzgerald, 1984: 126).

Вест-Егг і досі мариться мені в снах, схожих 
на нічну сцену пензля Ель Греко: скупчення 
будинків одноманітної і водночас химерної архі-

тектури, скулених під похмурим, навислим небом, 
у якому тьмяно світиться диск місяця (Пінчев-
ський, 2003: 130). 

Автор проводить аналогію між моторошною 
нічною сценою в Уест-Еззі і знаменитою картиною 
«Вид на місто Толедо» іспанського художника Ель 
Греко. Картина написана в темних, похмурих тонах 
і пронизана відчуттям драматизму, неминучої ката-
строфи. Без зорового уявлення цієї картини читач 
не зможе повністю зрозуміти алюзію, тому в тексті 
перекладу доречними були б пояснення.

Завдяки трансформаціям: додаванню, замі-
нам, наприклад додатковим лексичним засобам, 
додаванню елементів під час відтворення власної 
назви, зміні частин мови полегшується впізнання 
і декодування інтермедіальних елементів: 

He was past sixty and had a Michael Angelo’s 
Moses beard curling down from the head of a satyr 
along the body of an imp (O. Henry, 1979: 720). 

 Йому вже перевалило за шістдесят, і борода 
в нього, як у скульптури Мікеланджело «Мойсей», 
кільцями спускалася з його голови сатира на тіло 
карлика (Дмитренко, 1983: 109). 

She was wearing a straight shift dress of pale 
blue. Her fair hair fell down each side of her face. 
She looked like one of the angels in an early primitive 
Italian painting (Christie, 2004: 188). 

На ній була проста темно-блакитна сорочка, 
волосся розпущене. Чисто тобі янгол з кар-
тини доби раннього італійського відродження  
(Левченко, 1999: 45). 

Пояснювальний переклад не завжди може від-
творити всі асоціації інтермедіального елемента. 
Внутрішньотекстові додавання, уточнення, пояс-
нення виправдані високим функціональним 
навантаженням, але вони розкривають не весь 
обсяг інформації, а тільки семантично акценто-
вану її частину.

She was less exotically dressed that evening – 
a black Kate Greenaway dress sprigged with little 
pink and green flowers (Fowles, 1981: 84). 

Цього разу вона одяглася не так екзотично: 
чорна сукня з рожевими й зеленими квіточками, 
наче з ілюстрації Кейт Грінеуей (Ружицький, 
1986: 92).

Перекладач В. Ружицький слушно додав пояс-
нення в перекладі, зважаючи на те, що ім’я худож-
ниці Кейт Грінеуей навряд чи відоме пересічному 
читачеві. Однак ця алюзія, навіть із пояснен-
ням, не викличе в нього тих самих асоціацій, що 
і в читача, який має уявлення про її картини.

Wasn’t it you that put up the Great Cupid 
Combination package on the Southern States? Let’s 
see, it was a Chilian diamond engagement ring, 

Копильна О. Вiдтворення iнтермедiальних елементiв у перекладi
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a wedding ring, a potato masher, a bottle of soothing 
syrup and Dorothy Vernon – all for fifty sents 
(O. Henry, 1977: 89). 

Це ж ви розсилали в Південних Штатах пакет: 
«Комбінація Великого Купідона»? Дивіться, 
там була заручна каблучка з чилійським діяман-
том, шлюбний перстень, машинка мʹяти кар-
топлю, пляшка втихомирного сиропу ще й пор-
трет Дороті Вернон, – все за пʹятдесят центів 
(Дубровська, 1926: 5). 

Гумор О. Генрі розкривається в його концепції 
подружнього життя. Щоб заспокоїтися, дружині 
потрібний сироп, а чоловіку – подивитися на пор-
трет Дороті Вернон, дочки англійського вельможі, 
що жила у ХVI ст. Уточнювальний компонент 
у тексті перекладу не розкриває повністю екстра-
лінгвального контексту. Отже, цим способом не 
завжди можливо повністю відтворити інтермеді-
альні алюзії обмеженої відомості.

Нерідко перекладачі пояснюють інтермеді-
альний елемент у зовнішньотекстових комента-
рях. Давати пояснення у самому тексті не завжди 
можливо, тому доводиться вдаватися до зовніш-
ньотекствого коментаря як до крайнього засобу. 
У такий спосіб можна передати загальну інфор-
мацію про митця і/або його твір, але у відкритій 
формі, а надання інтермедіальному включенню 
експліцитного характеру змінює функціонування 
цього фрагмента тексту. Із погляду художнього 
ефекту між вихідним текстом і текстом перекладу 
виникає асиметрія. У коментарях, як правило, 
подаються лише назва картини й її автор, рідше – 
короткий опис картини, і тому не повністю роз-
кривається екстралінгвальний контекст.

Dressed in a black skirt and a red bodice, with 
a yellow-and-red bandanna handkerchief tied round 
his black wig, he looked – sharp-nosed, brown, 
and wrinkled – like the Bohemian hag of Frith’s 
Derby Day (Huxley, 1976: 205). 

Одягнений у чорну спідницю та червоний кор-
саж, у червоно-жовтій хустці, напнутій на чорну 
перуку, гостроносий, засмаглий і зморшкуватий, він 
був схожий на циганку-ворожку з Фрітових «Шот-
ландських перегонів»¹ (Вишневий, 1978: 163). 

Йдеться про пана Скогана («Жовтий Кром» 
О. Гакслі), який на благодійному ярмарку пере-

вдягнувся у ворожку. У тексті перекладу дається 
зовнішньотекстове пояснення, що Уільям П. Фріт 
є відомим англійським художником. Таке пояс-
нення нічого не говорить читачеві про картину 
і, таким чином, не дає уявлення про образ героя. 
Пояснювальний переклад є лише компенсаційною 
стратегією, оскільки навіть докладний коментар 
не може передати весь асоціативний фон. Проте 
через відсутність будь-якого маркування інтерме-
діальний елемент обмеженої відомості нейтралі-
зується у перекладі. Крім того, коментар і пояс-
нення сприяють тому, що пізнавальний процес 
збагачує фонові знання читача, а також сприяють 
точнішому аналізу і сприйняттю образної системи 
художнього твору.

Висновки. Відтворення інтермедіальних 
включень вимагає від перекладача неабиякої еру-
диції, знання культурно-мистецьких явищ епохи. 
Перекладачеві потрібно враховувати, що інтерме-
діальні елементи, джерелом яких є образотворче 
мистецтво, – це особливий прийом створення 
образності. Розуміння таких образів залежить від 
рівня сприйняття реципієнта перекладу. Якщо він 
не може їх зрозуміти, реконструювати ситуацію, 
то виникають асоціативні лакуни: якщо у реци-
пієнта перекладу не виникає потрібного зоро-
вого уявлення твору образотворчого мистецтва, 
він не може усвідомити другий план авторського 
опису. Перекладач може застосовувати компен-
саційні стратегії – уточнюючий або пояснюваль-
ний переклад у разі непрозорості асоціацій, різ-
ного ступеню відомості таких елементів у різних 
культурах (маловідомі, зовсім невідомі, часово 
віддалені). Проте й у цьому разі для повного 
розуміння інтермедіальних елементів потрібне 
знання джерела невербального претексту. Асоці-
ативні ланцюжки, що утворюють інтермедіальні 
елементи, залежать від ерудованості та інтелекту-
ального рівня реципієнта перекладу. Хоча певні 
втрати інформації неминучі під час перекладу, 
потрібно намагатися зберегти той самий обсяг 
екстралінгвальної інформації, передавати інтер-
медіальні елементи адекватно, зберігаючи їхній 
прагматичний смисл. Щоразу потрібно знаходити 
оптимальне рішення для актуалізації авторського 
підтексту в тексті перекладу.
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ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ 
В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних засобів маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовно-
му дискурсі. Сьогодні засоби масової інформації залишаються важливою та не менш впливовою ланкою сус-
пільства. Мас-медіа є основним джерелом формування людської свідомості та коригування суспільної думки. 
Об’єктом наукової розвідки став медіа-дискурс сучасного німецькомовного ЗМІ. 

Вихідним пунктом є короткий опис терміну «дискурс», який такий же суперечливий, як і евристично неза-
мінний. Медіа-дискурс тлумачимо як зв’язний вербальний або невербальний, усний чи письмовий текст разом із 
прагматичними, психологічними, соціокультурними чинниками, що виражений за допомогою медіа-засобів. Мас-
медійні тексти, хоча й висвітлюють подію, враховуючи різні думки, та все ж слугують інструментом класового 
контролю, передаючи офіційну думку за допомогою «закодованої знакової системи».

Завдяки різним методам маніпуляцій ЗМІ мають змогу контролювати масову свідомість, інтерпретуючи 
інформацію у вигідному світлі. Орієнтованість на адресата є основним принципом медіа-дискурсу. Деякі засоби 
масової інформації звертають увагу, ділячись інформацією, на конкретного адресата, його картину світу та мов-
ну свідомість. Задля досягнення мети використовується загальновживана лексика та суспільно-політична тер-
мінологія. Розглянувши основні функції медійного дискурсу, з’ясували, що головними стратегіями є загострення 
та привернення уваги, інформування, вплив на аудиторію. За основу в дослідженні взято тактику маніпулювання. 
Вербальну площину репрезентовано низкою лінгвальних засобів, що реалізує дана тактика. Тактика маніпулювання 
зумовлює використання прийому звернення до експертної думки, драматизації ситуації за допомогою цифр та емо-
ційно забарвленої лексики, накладання позитивних та негативних фактів у повідомленні, евфемізації. 

Ключові слова: дискурс, медіа-дискурс, маніпуляція.
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MEANS OF MANIPULATIVE INFLUENCE 
IN THE MODERN GERMAN-SPEAKING MEDIA DISCOURSE

The article is devoted to the analysis of linguistic means of manipulative influence in the modern German-speaking 
discourse. Nowadays, the media remains an important and no less influential part of society. Mass media is the main 
source of human consciousness formation and public opinion correction. The object of scientific research is the media 
discourse of modern German-speaking media. 



81ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Король А., Волощук В. Засоби манiпулятивного впливу...

The starting point is a brief description of the «discourse» term, which is as controversial as heuristically irreplaceable. 
We interpret media discourse as a coherent verbal or non-verbal, oral or written text together with pragmatic, psychological, 
sociocultural factors, expressed through media. Although mass media texts cover an event, taking into account different 
opinions, they still serve as a tool of class control conveying official opinion through an «encoded sign system».

Due to various manipulation methods, the media is able to control the mass consciousness interpreting information 
in a favorable light. Recipient orientation is a basic principle of media discourse. Some media outlets pay attention by 
sharing information to a specific addressee, his picture of the world and linguistic consciousness. Common vocabulary 
and socio-political terminology are used to achieve the goal. Examining the main functions of media discourse, we find 
that the main strategies are to sharpen and attracting attention, inform, and have an influence on the audience. The study 
is based on the tactics of manipulation. The verbal plane is represented by a number of linguistic means, which implements 
this tactic. Tactics of manipulation presuppose the use of the technique of appealing to expert opinion, the dramatization 
of the situation with the help of numbers and emotionally-colored vocabulary, the imposition of positive and negative facts 
in the message, euphemism.

Key words: discourse, media discourse, manipulation.

Постановка проблеми. Друга половина XX – 
початок XXI століття характеризується швидким 
зростанням засобів масової інформації та нових 
інформаційних технологій. Динамічний розвиток 
традиційних засобів масової інформації та поши-
рення Інтернету сприяли формуванню єдиного 
інформаційного простору, конгломерації багатьох 
медіа-потоків. Теперішня глобалізація, невпин-
ний розвиток технологій комунікації, зростання 
ролі інформації в сучасному суспільстві поспри-
яли виникненню медіа-дискурсу. Медіа-дискурс – 
це провідний тип дискурсу, який проникає у всі 
типи інституціональної та повсякденної комуніка-
ції. Функціональне спрямування сучасного медіа-
дискурсу передбачає здійснення його трьох осно-
вних стратегій: привернення уваги, інформування 
та вплив на аудиторію. Завдяки різним методам 
маніпуляцій засоби масової інформації мають 
змогу контролювати масову свідомість, інтерпре-
туючи інформацію у вигідному світлі. 

Аналіз досліджень. Структура медіа-дис-
курсу, його типологія та методи дослідження 
були вивчені у працях таких науковців, лінгвістів, 
психолінгвістів, теоретиків мас-медіа: С. І. Бер-
нштейна, Т. А. Ван Дейка, Т. Г. Добросклонської, 
В. Г. Костомарової, І. П. Лисакова, Г. Я. Солганика, 
С. І. Трєскова, А. Белла, Дж. Гербнера, М. Монтго-
мері, Р. Фаулера, Н. Фейерклафа. В Україні остан-
нім часом цим питанням займаються такі науковці, 
як О. П. Поліщук, Ф. С. Бацевич, Н. І. Лютянська, 
О. І. Свінціцька, Є. С. Коваленко та багато інших. 
Однак відмінні характеристики медійного дис-
курсу, зокрема тактика маніпулювання, потребу-
ють подальшого з’ясування.

Мета статті – теоретичне і практичне дослі-
дження маніпулятивних засобів впливу на реци-
пієнта в сучасному медіа-дискурсі. Реалізація 
поставленої мети зумовлює розв’язання низки 
завдань: 1) надати визначення медіа-дискурсу; 
2) розглянути поняття «дискурс», надати визна-
чення, з’ясувати різновиди медійного дискурсу; 

3) розглянути функціональне спрямування медіа-
дискурсу; 4) виділити мовну специфіку так-
тики маніпулювання. Об’єктом дослідження 
є теоретичні засади медіа-лінгвістики. Пред-
метом дослідження є базова категорія медіа-
лінгвістики: медіа-дискурс, зокрема дискурс 
сучасного німецькомовного ЗМІ. Матеріалами 
дослідження є сайт новин Deutsche Welle німець-
кою та українською мовами, сайт Федерального 
уряду Німеччини.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні засоби 
масової інформації залишаються важливою 
та впливовою ланкою суспільного життя. Саме 
вони значною мірою зумовили третю технічну 
революцію – інформаційну. Мас-медіа є осно-
вним джерелом формування масової свідомості 
та коректування суспільної думки. Медіа-дис-
курс усе більш націлений на здійснення впливу, 
певне стимулювання реципієнта. Це пояснюється 
зростанням ролі різних типів дискурсу в медіа- 
просторі. 

Перш ніж перейти до розгляду медіа-дис-
курсу, необхідно з’ясувати сутність поняття дис-
курсу загалом. На сучасному етапі в мовознав-
стві існує безліч визначень поняття «дискурс», 
серед яких особливо поширеним є дефініція 
мовознавиці Н. Д. Арутюнової, яка тлумачить 
дискурс як «текст, який занурений у життя», 
«текст, який узятий у подійно-ситуативному 
аспекті» (Артюнова, 1985: 5–30). До 80-х років 
ХХ століття термін «дискурс» був синонімом 
поняття «текст», їх ототожнювали. Сьогодні 
ці терміни розрізняють: під текстом розумі-
ють об’єднану  смисловим  зв’язком  послідов-
ність  знакових  одиниць,  основними  властивос-
тями  якої  є  зв’язність  і цілісність,  а під  дискурсом  –   різні 
види актуалізації тексту,  розглянуті  з  погляду 
ментальних  процесів  і у зв’язку з екстралінгваль-
ними чинниками (Кочерган, 2008: 162). 

Дискурс можна розуміти як завершену кому-
нікативну подію, яка полягає у взаємодії учасни-
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ків комунікації через вербальні тексти або інші  
знакові комплекси у певних ситуаціях та соціо-
культурних умовах спілкування  (Сотников, 2009: 
216–224). Отже, ми розуміємо, що «дискурс» – це 
термін, який може описувати будь-яке регульоване 
спілкування, наприклад бесіду, в якій робляться 
спроби наблизитися до істини, аргументуючи 
та спираючись на факти, а також усі форми автен-
тичного, щоденного мовного спілкування.

Типологією дискурсу займалися такі україн-
ські науковці, як І. С. Шевченко та О. І. Морозова. 
Вони запропонували такі критерії розрізнення 
типів і підтипів дискурсу: за формою (усний 
і письмовий); за видом мовлення (монологічний 
і діалогічний); за спрямуванням на адресата 
(інституційний і персональний); за характером 
настанов і комунікативних принципів (аргумента-
тивний, конфліктний, гармонійний); за соціально-
ситуативним параметром сфери функціонування 
(політичний, адміністративний, юридичний, вій-
ськовий, педагогічний, релігійний, медичний, 
діловий, рекламний, спортивний, Інтернет-дис-
курс, медійний тощо); за окремими характерис-
тиками адресанта і адресата, а саме за соціально-
демографічним критерієм (дитячий, підлітковий, 
дискурс людей похилого віку, жіночий, чоловічий, 
дискурс мешканців села/міста), за соціально-про-
фесійним критерієм (дискурс моряків, учителів, 
пілотів, журналістів тощо) і за соціально-політич-
ним (дискурс окремих партій і політичних сил); за 
функціонально-інформативним виділяють інфор-
мативний (емотивний, оцінний, директивний) 
та фатичний дискурси; за формально-змістовним 
критерієм (художній, публіцистичний, офіційний 
та неофіційний типи) (Шевченко, 2005: 235–236).

Професорка Т. Добросклонська розглядає 
медійний дискурс як сукупність процесів і про-
дуктів мовної діяльності у сфері масової комуні-
кації в усій різноманітності та складності їх вза-
ємодій  (Добросклонская, 2005: 28–34).

Як специфічний тип засобів масової кому-
нікації дискурс є соціальним явищем, головна 
функція якого – впливати на масову аудиторію за 
допомогою змістовно-інформаційних та оціноч-
них даних, що передаються медіа-каналами. Це 
особливий вид масової комунікації, «соціальне 
явище, основною функцією якого є вплив на 
масову аудиторію через смислову й оцінну інфор-
мацію, яка передається каналами ЗМІ … механізм 
актуалізації інформації за допомогою різнома-
нітних комунікативних засобів інституту ЗМІ» 
(Почепцов, 2001).

Критичний дискурс-аналіз медіа-дискурсу 
передбачає наявність трьох компонентів: адре-

санта, реципієнта та тексту, за допомогою якого 
відбувається передача інформації. У цьому сенсі 
ми тлумачимо медіа-дискурс як зв’язний вербаль-
ний або невербальний, усний чи письмовий текст 
разом із прагматичними, психологічними, соціо-
культурними чинниками, що виражений за допо-
могою медіа-засобів (Желтухина, 2003: 13). 

У цілому медіа-дискурс звернений до суспіль-
ства та тлумачиться як замкнена повна комуніка-
тивна ситуація, зумовлена різними чинниками, 
компонентами якої є комуніканти і текст як знако-
вий посередник. Така комунікативна подія зумов-
лює використання загальновживаної лексики, 
переважно соціально важливих, соціально закрі-
плених мовних засобів і суспільно-політичної 
термінології (Зильберт, 1986). 

Основним принципом медіа-дискурсу є його 
орієнтованість на адресата. Певні ЗМІ посила-
ються на конкретного адресата, його картину 
світу і мовну свідомість. Отже, цільова аудито-
рія об’єднується однаковими очікуваннями щодо 
форми і змісту комунікативних дій (Пастухов, 
2008: 209). 

Відповідно до комунікативної функції розрізня-
ють публіцистичний, рекламний та PR-дискурси. 
Розглянемо детальніше публіцистичний дискурс, 
який реалізується за допомогою засобів масової 
комунікації та передбачає передачу інформації 
разом з оцінкою та позицією автора (Пташник, 
2010: 4). Насамперед тексти публіцистичного дис-
курсу дають змогу охопити значну масу адресатів. 
Таким чином, основними функціями публіцистич-
ного дискурсу є пізнавальна, інформативна та регу-
лятивна. Останню функцію ми розуміємо як вплив 
на аудиторію, контроль суспільної думки, головний 
інструмент соціалізації за допомогою мови (Жел-
тухина, 2008: 191). Як уже було зазначено вище, 
одним із різновидів регулятивної функції є функ-
ція впливу, тобто пряма та непряма пропаганда або 
агітація. Завдання функції впливу полягає не лише 
у формуванні думки, а й у заклику до дії.  

 Розглянемо, якими ж способами проявляє себе 
тактика маніпулювання в медійному дискурсі. 
Питання впливу, маніпуляції набувають особли-
вого значення на різних рівнях: графічному, лек-
сичному, синтаксичному. Головна умова успішної 
маніпуляції є її непомітність, коли реципієнт, так 
би мовити,  вірить, що все, що відбувається, має 
природну сутність. Ми вирішили заглибитися 
в питання медіа-маніпуляції та навчитися розпіз-
навати їх.

У сучасний період розвитку лінгвістики виділя-
ють п’ять основних мовних засобів маніпуляції: на 
фонетичному (алітерація, асонанс, стилістичні варі-
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анти фонем), на морфологічному (категорія способу, 
роду, числа частин мови), на лексичному (викорис-
тання емоційно-експресивної лексики, стилістично 
забарвлених слів), на синтаксичному (неповні 
та еліптичні речення, інверсія, складні синтаксичні 
конструкції) та на семасіологічному (тропи і фігури 
мови) рівнях (Скребнев, 1975: 88–156).  

Часто трапляється, що у новинних статтях 
ситуація драматизується чи події формуються на 
основі представлення непідтверджених числових 
даних, яким не надається валідне обґрунтування.

Наприклад, у статті під назвою Weniger 
Selbstmorde in Corona-Zeiten, опублікованій 
у Deutsche Welle, сказано, що 90% самогубств 
пов’язані з  негативно спотвореним світоглядом 
унаслідок депресії та інших психічних захворю-
вань: Suizide sind keine Freitode, sondern erfolgen 
zu 90% in Verbindung mit einer negativ verzerrten 
Weltsicht in Folge von Depressionen und anderen 
psychiatrischen Erkrankungen… Ще один приклад, 
де посилаються на дані телефонної служби невід-
кладної допомоги, вказуючи, що кількість теле-
фонних дзвінків збільшилася на 300% порівняно 
з минулим роком: Telefonseelsorge-Dienste in den 
USA gaben an, im Februar und März habe es einen 
Anstieg an Hilfesuchenden um 300% im Vergleich 
zum Vorjahr gegeben. 

Ще одним прикладом слугує повідомлення на 
інформаційному каналі від Міністерства охорони 
здоров’я Німеччини про те, що кількість інфіко-
ваних становить більше ніж 12 млн, аби апелю-
вати людей дотримуватися правил безпеки: Die 
Corona-Pandemie hat mit mehr als 12 Millionen 
Infektionsfällen weltweit einen neuen Höhepunkt 
erreicht. Die AHA-Formel (Abstand, Hygiene und 
Alltagsmaske) bleibt wichtig, um uns und andere im 
Alltag weiter zu schützen. 

Досліджуючи промови Ангели Меркель, 
ми зробили висновки, що вона використовує тех-
ніку «сендвіч», тобто порівнює хороші та погані 
образи в одному висловлюванні. Таким чином, 
нівелюється негативний чи позитивний ефект 
від події або якогось факту, наприклад: Die Zahl 
der Menschen, die unter extremer Armut leiden, ist 
gesunken, obwohl die Weltbevölkerung dramatisch 
gewachsen ist.; …wenn wir unseren Blick einmal fünf 
Jahrzehnte zurückschweifen lassen, dass die Welt in 
der Tat auch besser geworden ist.

У промові на 50-му Всесвітньому економіч-
ному форумі в Давосі в січні 2020 року канцлерка 
Німеччини, часто вживала емоційно забарв-
лені слова на кшталт dramatisch – драматичний, 
extrem – надмірний; композити з префіксом riesen- 
(Riesenrolle, Riesentransformation, Riesenkraftakt, 

Riesenchance, Riesenstück) для емоційного підси-
лення і переконливості.

Тактика маніпулювання зумовлює викорис-
тання прийому звернення до експертної думки. 
Уведення в текст спеціаліста та створення ефекту 
присутності підвищує авторитетність поданої 
інформації та дає змогу направити повідомлення 
у необхідне русло для досягнення маніпулятив-
ної цілі: Der Direktor des Bundesinstituts, Prof. 
Dr. Norbert F. Schneider, sieht in der Corona-Phase 
auch einen Lernprozess für die Arbeitsorganisation 
der Zukunft…  «ВООЗ говорить про «прорив 
у боротьбі з COVID-19»: згідно з дослідженням 
британських учених, протизапальний засіб декса-
метазон зменшує смертність серед важких паці-
єнтів». 

Використання відкритих питань або ж сугес-
тивних питань слугує ще одним прийомом. Зазви-
чай такі питання зустрічаються в заголовках: 
«Хто стане жертвою коронавірусу на ринку 
праці?», «Долар по 30? Чи можна врятувати еко-
номіку України без емісії гривні», «Невже у всьому 
винний НБУ?», «Wer hatte Kontakt mit wem?», 
«Was stimmt – was stimmt nicht? Sie wissen es nicht 
genau?», «ACE2-Rezeptor als Haupteinfallstor?». 
Незавершений гештальт краще запам’ятовується, 
а «з’єднуючись» із певною інформацією, передба-
чуване запитання буде актуалізувати її.

Як виходить із наших спостережень, існують 
евфемізми, які також несуть маніпулятивний 
посил. Частіше за все вони функціонують у стат-
тях, які пов’язані з темою «війна». За допомогою 
таких лексем засоби масової інформації намага-
ються зайняти нейтральну позицію та дотрима-
тися правил політкоректності у медіа-дискурсі: Es 
ist der dritte Gefangenenaustausch seit Wolodymyr 
Selenskyj im vergangenen Jahr zum Präsidenten der 
Ukraine gewählt wurde – mit dem Versprechen, den 
festgefahrenen Konflikt zu lösen. Евфемізм Konflikt 
належить до вжитку у воєнній сфері і приховує 
справжнє становище у зоні бойових дій. Заміна 
понять на евфемізми призводить до порушення 
логічних зв’язків у результаті маніпулювання на 
лексико-семантичному рівні. Прихована лексема 
Krieg (війна) призвела б до негативної реакції 
порівняно з лексемою Konflikt.

Отже, тактика маніпулювання володіє при-
хованим впливом на людську свідомість, їй при-
таманне використання специфічних вербальних 
засобів в інформаційному потоці, а саме пара-
лелізму (техніка «сендвіч»), драматизації подій, 
звернення до експертної думки, використання від-
ритих питань, евфемізації, що слугує джерелом 
політкоректності.

Король А., Волощук В. Засоби манiпулятивного впливу...
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Висновки. Текстам публіцистичного дискурсу 
притаманна комунікативно-прагматична спрямова-
ність. Вони не лише інформують, а й впливають на 
громадськість шляхом переконання та навіювання. 
Сьогодні ЗМІ володіють найрізноманітнішими 
джерелами інформації у вигляді Інтернет-банків 
даних, де інформація мало дискретна у просторі 
і часі, доступна у будь-якому куточку Земної кулі, 
що дає змогу посилити «ефект присутності» інди-
віда у світових подіях, створювати ілюзію нової 
реальності. Засоби масової інформації відіграють 

велику роль у сприйнятті світу, водночас вони 
володіють нищівною силою, стаючи інструментом 
маніпуляції свідомістю людини. Можемо зробити 
висновок, що використання тактики маніпуляції 
у медіа-дискурсі має на меті: закріпити необхід-
ний зміст у суспільній свідомості під виглядом 
об’єктивної інформації, здійснити вплив на ті 
питання, які є актуальними та хвилюють потен-
ційну аудиторію, реалізувати експліцитні і прихо-
вані смисли у новинах, за допомогою яких відбува-
ється маніпуляція масовою думкою.
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ПЕРЕХІД АНГЛІЙСЬКИХ ІМЕННИКІВ, ЩО НАЗИВАЮТЬ УНІВЕРСАЛЬНІ 
ПОБУТОВІ ІНСТРУМЕНТИ, У МЕТАФОРИЧНІ ДІЄСЛОВА

У статті розглядається явище метафоричної конверсії – словотвірного засобу, який передбачає утворення 
метафоричного дієслова від іменника за збереження форми останнього. У статті ставиться за мету досліди-
ти механізми розвитку метафоричного значення в разі переходу іменника в дієслово.

Дане явище вивчається із застосуванням методів суцільної вибірки та компонентного аналізу на матеріалі 
60 іменників, що називають універсальні побутові інструменти в англійській мові. Наприклад, “drill” (свердел) – 
“to drill” (навчити за допомогою повторювань), “hammer” (молоток) – “to hammer” (втлумачувати факти; 
завдавати нищівної поразки; грюкати), “ladder” (драбина) – “to ladder” (збиратися у складки), “rake” (граблі) – 
“to rake” (старанно шукати; ритися), “saw” (пилка) – “to saw” (грати на музичному струнному інструменті; 
обкремсати), “wrench” (гайковий ключ) – “to wrench” (перекручувати істину). 

Дослідження показало, що із 60 одиниць матеріалу дослідження 24 переходять у дієслова з метафоричним 
значенням (частіше з більше, ніж одним значенням), що становить 40% усіх слів.

Наявність семи дії в дефініції іменників є пусковим механізмом для їх переходу в розряд дієслів. Загальний 
семантичний обсяг іменників, а саме те, наскільки детально у словарній дефініції представлено дію, зумовлює 
особливості процесу метафоричного перенесення. З цього погляду досліджувані лексеми можна розподілити на 
дві групи: 1) іменники, які трансформуються в метафоричні дієслова на основі схожості дій; 2) іменники, які 
переходять в метафоричні дієслова на основі схожості об’єктів, на які спрямовано дії. 

У структурі лексичного значення всіх іменників на позначення побутових інструментів відсутній конотативний 
компонент, який би відображав зв’язок із типовими асоціаціями й емоційним враженням. А втім, у процесі мета-
форичної конверсії оцінка потрапляє в метафоричне значення дієслів, що виражається в наявності в їх тлумаченнях 
слів, які дають оцінну характеристику дії і представляють її як грубу, сувору, спотворювальну, недбалу, шахрайську 
і просто неприємну. Це є результатом асоціацій, які пов’язані з побутовими інструментами через практичний досвід 
їх використання. Поєднання у процесі метафоричного переосмислення реальних фізичних характеристик предметів 
з асоціаціями приводить до утворення дієслів, які можуть як називати ситуацію, так і оцінювати її. 

У статті робиться висновок, що поєднання конверсійних і метафоричних процесів є специфікою словотвору 
англійської мови і тим внутрішнім механізмом, який сприяє появі в ній великої кількості метафор особливого 
структурного і семантичного типів.

Ключові слова: семантичне перенесення, конверсія, схожість, асоціація, конотація, оцінка.
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TRANSITION OF ENGLISH COMMON TOOLS NAMES INTO METAPHORICAL VERBS

The article deals with the phenomenon of metaphorical conversion that involves creating a metaphorical verb on 
the basis of a noun. The article is aimed at studying the mechanisms of metaphorical development that accompanies 
conversion of nouns into verbs.

60 nouns that name common home tools are employed to study the phenomenon under analysis through the methods 
of componential analysis and those of solid sampling. For example, “drill” – “to drill” (learn something by repeating 
it regularly), “hammer” – “to hammer” (inculcate; utterly defeat; strike violently), “ladder” – “to ladder” (develop 
a ladder (of tights), “rake” – “to rake” (rummage), “saw” – “to saw” (play a stringed instrument; cut as if with a saw), 
“wrench” – “to wrench” (distort). 

The study has shown that 24 nouns (out of 60) that name home tools in English become metaphorical verbs (in most 
cases with more than one meaning) through conversion, which constitutes 40% of the words under study. 
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Кришталь С. Перехiд англiйських iменникiв, що називають унiверсальнi побутовi iнструменти...

The seme of action in the definition of the nouns triggers their conversion into verbs. The general semantic volume 
of the nouns, namely the position action seme occupies in it, shapes the metaphorical process. From this point of view 
the units under analysis fall into two groups: 1) nouns which are transformed into metaphorical verbs on the basis 
of the similarity of actions; 2) nouns whose conversion into metaphorical verbs is realized through the similarity 
of the objects the actions are aimed at. 

Lexical meaning of all nouns that denote common tools names does not contain connotation that would reflect typical 
associations or emotions. Nevertheless evaluation does get into the metaphorical meaning which can be traced in the defi-
nitions of the metaphorical verbs that evaluate action presenting it as harsh, cruel, distorting, neglectful, fraudulent 
and unpleasant. The combination of real physical properties and associations forms verbs that can both name and eval-
uate the situation they verbalize.

The article concludes that conversion, which is accompanied by metaphorical development, presents a powerful 
word-building means in English as well as a tool that helps create a big number of metaphors of the specific structural 
and semantic types.

Key words: semantic transference, conversion, similarity, connotation, association, evaluation.

Постановка проблеми. У центрі уваги даної 
статті – явище метафоричної конверсії, яка перед-
бачає утворення метафоричного дієслова від 
іменника в його прямому неметафоричному зна-
ченні без зміни форми останнього. Перехід слова 
однієї частини мови в іншу з паралельним розви-
тком в ньому метафоричного значення вивчається 
у статті на матеріалі 60 англійських іменників, 
що називають універсальні побутові інструменти.

Матеріал дослідження включає такі слова, 
як, наприклад, axe (сокира), brush (щітка), chisel 
(різець, долото), cutter (різець), drill (свердел), 
float (терка), hacksaw (ножівка), hammer (моло-
ток), mallet (дерев’яний молоток), pliers (плос-
когубці), saw (пилка), shovel (лопата), torch (ліх-
тарик), trowel (кельма), wrench (гайковий ключ) 
тощо. 

Проілюструємо процес переходу іменника 
в метафоричне дієслово на прикладі слів axe 
(сокира) – a tool used for chopping wood, typically 
of iron with a steel edge and wooden handle (зна-
ряддя для рубання і тесання, що являє собою 
насаджену на дерев’яний держак залізну лопать із 
гострим лезом з одного боку та обухом – з іншого) 
та hammer (молоток) – a tool with a heavy metal head 
mounted at right angles at the end of a handle, used 
for jobs such as breaking things and driving in nails 
(ручне знаряддя ударної дії для забивання цвяхів, 
металевий або дерев’яний брусок, насаджений під 
прямим кутом на держак) (MacMillan, 2010).

На базі іменника axe розвивається, по-перше, 
додаткове номінативне метафорично-метоні-
мічне значення (a measure intended to reduce 
costs drastically, especially one involving 
redundancies – захід, мета якого полягає у зна-
чному зменшені витрат, особливо таких, які мають 
надмірний характер) (MacMillan, 2010), по-друге, 
формується дієслово to axe із прямим номінатив-
ним та декількома метафоричними значеннями, 
які дещо відрізняються семантичними нюансами, 
але всі, у тому чи іншому вигляді, передають ідею 

припинення існування чогось: предмета, живої 
істоти, абстракції (MacMillan, 2010).

Зазначимо, що метафоричний іменник не 
є обов’язковою ланкою на шляху утворення мета-
форичного дієслова – воно може з’явитись безпо-
середньо на базі іменника в його прямому значенні 
як результат поєднання процесів метафоризації 
та конверсії. Прикладом є іменник hammer (моло-
ток), фізична форма якого використовується для 
утворення дієслова to hammer із прямим і мета-
форичними значеннями, які поєднуються через 
ідею наполегливих зусиль і активного тривалого 
впливу на щось, яку репрезентує утворене багато-
значне дієслово.

Розглянуті приклади ілюструють два осно-
вні напрями розвитку метафоричної конверсії 
в англійській мові – з участю у процесі іменника 
в метафоричному значенні та без нього (тобто 
безпосередньо на базі іменника в його прямому 
номінативному значенні). Пусковим словотвір-
ним механізмом в обох випадках є схожість про-
цесів, які описуються метафорично, із процесами, 
які стосуються вищенаведених інструментів. 

Отже, предметом дослідження у статті висту-
пає метафорична конверсія як засіб утворення 
метафоричних дієслів, а об’єктом – метафоричні 
дієслова, що утворені методом метафоричної кон-
версії, на базі іменників на позначення універ-
сальних побутових інструментів.

Аналіз досліджень. Варто зазначити, що дана 
стаття продовжує серію публікацій, яку розпо-
чато автором із цієї проблеми. Натепер уже опи-
сано розвиток метафоричної конверсії на мате-
ріалі групи іменників – найменувань тварин 
(Кришталь, 2018), симптомів захворювань людини  
(Кришталь, 2019b: 122), погодних явищ, іменни-
ків на позначення частин тіла людини й іменни-
ків – назв кухонного приладдя. Лексико-семан-
тичні особливості слів, які становлять різні групи, 
позначаються на метафоричних процесах, які 
в поєднанні з конверсією призводять до появи 
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метафоричних дієслів; вони зумовлюють як спе-
цифіку розвитку дієслівного метафоричного зна-
чення, так і особливості семантики утвореного 
дієслова. 

Поєднання конверсійних і метафоричних про-
цесів є характерною рисою словотвору англій-
ської мови і тим внутрішнім механізмом, який 
сприяє появі в ній великої кількості метафор, що 
не мають словотвірних аналогів в інших мовах 
(зокрема, українській чи російській) (Кришталь, 
2019 c: 104–108). Отже, дослідження загалом 
сконцентровано на самому елементі внутрішньої 
структури мови, який сприяє її метафоричності, 
а не просто на описі метафоричних утворень, що 
є більш традиційним підходом у сучасних розвід-
ках про метафору. 

Коли говоримо про конверсію, варто зазначити, 
незважаючи на те, що інтерес до конверсії в лінг-
вістиці ніколи не вщухав, метафоричний аспект 
даного явища не вивчався системно (Кубрякова, 
2002; Якубовская, 2017). Із цього погляду вивчення 
метафоричної конверсії є актуальним і таким, що 
розширить уявлення про можливості дериваційних 
процесів у мові, зокрема англійській.

Що стосується лексики на позначення побутових 
інструментів, то вона традиційно є об’єктом лінгвіс-
тики фахових мов або залучається як матеріал дослі-
дження у вивченні окремих термінологічних сис-
тем мови (Міщенко, 2013). У даній статті слова на 
позначення побутових інструментів розглядаються 
як окрема лексична група, на прикладі якої можна 
дослідити мовленнєві механізми англійської мови, 
що сприяють появі в ній великої кількості метафо-
ричних дериватів (дієслів). У цьому полягає новизна 
й актуальність даної розвідки.

Мета статті – описати метафоричну конверсію 
як засіб словотвору і метафоричного збагачення 
англійської мови на матеріалі іменників, що нази-
вають побутові інструменти. Дана мета зумовила 
такі завдання: 

1. Описати механізми розвитку метафорич-
ного значення в разі переходу іменників, що 
називають побутові інструменти, у метафоричні  
дієслова.

2. Визначити місце конотацій у процесі мета-
форичного перенесення, яке супроводжує конвер-
сію іменників – найменувань побутових інстру-
ментів у дієслова.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
показало, що із 60 іменників, що називають уні-
версальні побутові інструменти в англійській 
мові, 24 іменники переходять у дієслова з метафо-
ричним значенням, що становить 40% усіх слів, 
що вивчаються. Для порівняння, відсоток іменни-

ків на позначення тварин, симптомів захворювань, 
погодних явищ, частин тіла людини та кухонного 
приладдя, на базі яких утворились метафоричні 
дієслова, становить 58, 66, 50, 43 і 25% відпо-
відно. Тобто ми бачимо, що в конверсійно-мета-
форичні процеси втягнуто велику кількість слів 
на позначення інструментів в англійській мові. 
Даний факт є проявом особливостей семантики 
досліджуваних слів, а саме наявності в їхньому 
значенні семи, яка описує дію. 

Наявність семи дії в дефініції іменника значно 
сприяє, за нашими спостереженнями, його кон-
версії. Наприклад, hammer (молоток) – a tool <…> 
used for jobs such as breaking things and driving in 
nails (знаряддя для нанесення ударів та забивання 
цвяхів); hoe (мотика) – a gardening tool <…> 
used mainly for weeding (знаряддя для обробітку 
ґрунту, для очищення від бур’яну); ladder (дра-
бина) – a piece of equipment <…> used for climb-
ing up or down something (пристрій для того, щоб 
злазити на щось або спускатись із чогось); rake 
(граблі) – an implement <…> used especially for 
drawing together cut grass or smoothing loose soil or 
gravel (знаряддя, яке використовується для згрі-
бання скошених стебел, розпушування землі); saw 
(пилка) – a hand tool for cutting wood or other hard 
materials (ручний інструмент для розпилювання 
дерева й інших матеріалів); wrench (гайковий 
ключ) – a tool <…> used for gripping and turning 
nuts or bolts (прилад для закручування гайки, 
болта) (MacMillan, 2010).

Наявність семи дії в дефініціях іменників є пус-
ковим механізмом для їх переходу в розряд дієс-
лів. Розглянемо чинники, які сприяють подаль-
шому семантичному збагаченню даних слів. Як 
відомо, для того щоб розвиток метафоричного 
значення став можливим, необхідна схожість між 
об’єктами, яка не обов’язково має бути реальною, 
інакше кажучи, мати під собою реальні, фізично 
вимірювані параметри. Свідомість творця мета-
фори може уявити і зафіксувати в метафорі поді-
бність між будь-якими об’єктами і явищами, 
навіть тими, які в науковому об’єктивному розу-
мінні не можуть порівнюватись, тому що нале-
жать до полярно протилежних класів і систем. 

Особливості метафоричного переосмислення, 
яке супроводжує конверсію іменників даної групи 
слів, зумовлені їхніми словарними дефініціями, 
а саме тим, наскільки детально в них описується 
дія, яку інструменти можуть здійснювати. Із цього 
погляду всі іменники – найменування побутових 
інструментів можна розподілити на дві групи:

1. Іменники, які трансформуються в метафо-
ричні дієслова на основі схожості дій, які здійсню-
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ють за допомогою певного інструменту, та явищ, 
які набувають метафоричного позначення.

2. Іменники, які трансформуються в метафо-
ричні дієслова на основі схожості об’єктів, на які 
спрямовано дію певного інструменту (коли його 
назва вживається у прямому номінативному зна-
ченні), та об’єктів, які описуються метафорично 
за допомогою конвертованих дієслів.

 Умовою метафоричної конверсії іменника на 
основі схожості дій є наявність у дефініції імен-
ника сем, які конкретизують дію, тобто надають 
додаткові параметри дії, як-от швидкість, інтен-
сивність, спрямованість, звукове супроводження, 
мета (результат) (MacMillan, 2010).

Такі семи знаходимо у значеннях іменників 
clamp (скоба) – конкретизується характер дії як 
такої, яка має на меті щось підсилити або скрі-
пити; drill (свердел) – конкретизується однома-
нітний, повторюваний, цілеспрямований характер 
дії; ladder (драбина) – конкретизується спрямова-
ність дії як такої, яка може бути здійснена вгору 
або вниз; rake (граблі) – конкретизується характер 
дії як такої, яка має на меті зібрати щось докупи, 
розпушити, розгладити; rasp (рашпіль) – акценту-
ються різки, скрипучі звуки, які супроводжують 
дію; saw (пилка) – конкретизуються спрямова-
ність та інтенсивність дії як такої, яка здійсню-
ється швидко, багаторазово, назад і вперед, wrench 
(гайковий ключ) – конкретизується характер дії 
як такої, яка має на меті закрутити, викрутити, 
висмикнути (MacMillan, 2010).

Специфічний характер дій наштовхує на 
певні аналогії та призводить до появи в дієслів із 
тією ж самою формою таких метафоричних зна-
чень: to clamp – hold (something) tightly against 
another thing (прижати, зажати щось із силою); to 
drill – instruct (someone) in something by the means 
of repeated exercises or practice; cause (someone) to 
learn something by repeating it regularly (навчити 
когось чогось за допомогою повторюваних регу-
лярних занять або вправ); to ladder – with reference 
to tights or stockings; develop or cause to develop 
a ladder (збиратися у складки (про колготи або 
панчохи)); to rake – draw or drag through some-
thing with a sweeping movement (підчищати, під-
правляти, розгладжувати за допомогою виконання 
певних рухіх); to rasp – make a harsh, grating noise 
(різко деренчати, скреготіти); to saw – make rapid 
saw-like motions in cutting or in playing a stringed 
instrument (різати, грати на музичному інстру-
менті, за допомогою таких рухів, начебто щось 
розпилюєш); to wrench – pull or twist suddenly 
and violently (потягнути щось із силою, вирвати) 
(MacMillan, 2010).

Зазначимо, що приклади метафоричних дієслів, 
які побудовано на основі схожості дій, нечислен-
німи. Крім того, на основі схожості дій може розви-
ватись тільки одне з декількох метафоричних зна-
чень, утворених методом конверсії дієслів. Більш 
типова для даної групи лексики модель, у рамках 
якої метафоричне перенесення базується на схо-
жості об’єктів. Як було зазначено, дефініції імен-
ників, від яких утворюються такі дієслова, обме-
жені називанням дії (без уточнення її характеру) 
і об’єктів, на які вона може бути спрямованою. 

Прикладами моделі метафоричного перене-
сення на основі схожості об’єктів, на які спря-
мовано дію, виступають іменники bucket (відро), 
brush (щітка), clamp (скоба; в одному зі значень), 
hammer (молоток), how (мотика), shovel (лопата), 
trowel (кельма, лопаточка), wrench (гайковий 
ключ) та інші. Вивчивши дефініції даних імен-
ників, можна виділити речовини, на які спря-
мовано дію інструментів, які цими іменниками 
позначаються. До них входять будь-які рідина 
(«відро»), пил і бруд («щітка»), дерев’яні кон-
струкції («скоба»), цвяхи («молоток»), вапняний 
розчин («кельма»), гайка, болт («гайковий ключ») 
(MacMillan, 2010). Завдяки метафоричному пере-
несенню можна вживати утворені дієслова для 
опису будь-якого предмета, що є або здається схо-
жим на наведені речовини, тобто можливості того 
ж самого слова описувати навколишню дійсність 
значно розширюються. 

 У рамках конверсійно-метафоричних моде-
лей, застосованих під час переосмислення даних 
іменників, рідина порівнюється з дощем (мета-
форично-метонімічне перенесення), думками, 
ідеями й іншими ментально-когнітивними катего-
ріями, пил і бруд – з людиною, справою, питан-
ням і будь-чим іншим, чого можна позбавитись, 
дерев’яні конструкції – з будь-яким феноменом, на 
який здається можливим вплинути силою, цвяхи – 
з ідеями, думками, людьми та будь-чим іншим, 
на що можна систематично впливати, вапняний 
розчин – з будь-якою субстанцією із відповідною 
консистенцією та лестощами, а гайки та болти – 
з теоріями, вченнями, фактами й істиною.

Наведені аналогії проявляються в таких слово-
сполученнях: to bucket up ideas (черпати ідеї), to 
brush aside a suggestion (відкинути пропозицію), 
to clamp down on the news / demonstration (забо-
ронити новини / демонстрацію), to hammer facts 
into somebody (втлумачувати факти), to hammer 
an opponent (спрямувати атаку, звинувачення на 
опонента), to trowel jam on to one’s toast (намазати 
тост джемом), to wrench our Bible (перекручувати 
Біблію) (MacMillan, 2010).
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 Як уже зазначалось, якщо дієслово розвиває 
декілька метафоричних значень, то одне з них 
може бути результатом перенесення на основі схо-
жості дій, а інше – на основі уподібнення об’єктів, 
на які спрямовано дії, що передаються метафо-
ричним дієсловом та іменником у його прямому 
номінативному значенні. Це звичайне явище, 
якщо говорити про іменники на позначення побу-
тових інструментів як матеріал для метафорич-
ного переосмислення. 

Розглянемо як приклад іменник hammer 
(молоток). Схожість дій, а саме їх звукове супро-
водження й інтенсивність, стала основою для 
таких метафоричних значень дієслова to hammer: 
1) strike or knock at or on something violently with 
one’s hand or with a hammer or other object (бити, 
стукати сильно рукою, молотком або іншим пред-
метом); 2) work hard and persistently (працювати 
наполегливо). Наприклад, to hammer typewriter 
(стукати на друкарській машинці), to hammer 
on the door (грюкати у двері), to hammer away 
at a theme (наполегливо працювати над темою), 
my heart is hammering (серце шалено б’ється) 
(MacMillan, 2010).

Схожість об’єктів, над якими здійснюється 
дія (уподібнення різних речей цвяхам), лежить 
в основі таких метафоричних значень дієс-
лова to hammer: 1) attack or criticize forcefully 
and relentlessly (атакувати, критикувати безжа-
лісно); 2) utterly defeat in a game or contest (завда-
вати цілковитої поразки); 3) inculcate something 
forcefully or repeatedly (прищеплювати, вкоріню-
вати щось за допомогою повторювань) 4) labo-
riously work out the details of a plan or agreement 
(розробити план, домовленість у результаті неа-
бияких зусиль). Наприклад, to hammer something 
into consciousness (вбивати у свідомість), to ham-
mer out a plan (випрацьовувати план), to hammer 
somebody into submission (силою примусити під-
коритися) (MacMillan, 2010).

Під час вивчення механізмів метафоричного 
перенесення імені неможливо залишити поза ува-
гою питання про роль типових асоціацій та конота-
цій у процесі метафоричного переосмислення. Як 
відомо, поштовхом для нього може бути реальна 
схожість об’єктів, схожість, яка базується на асо-
ціаціях, пов’язаних із цими об’єктами, та схожість 
від емоційного враження, яке створюють об’єкти 
у свідомості людини. Ці базові типи подібностей 
приводять до появи головних семантичних типів 
метафори: мотивованої, асоціативної та психоло-
гічної (Скляревская, 1993). Тип метафори багато 
в чому залежить від лексико-семантичних харак-
теристик слів, які беруть участь у метафоричному 

перенесенні. Так, наприклад, 52% метафоричних 
значень, які розвивають іменники на позначення 
тварин у разі переходу в дієслова, базуються не 
на реальній схожості об’єктів, а на асоціаціях, які 
пов’язані у свідомості носіїв мови з окремими 
тваринами (Кришталь, 2019a: 80). Метафоричне 
використання імен деяких тварин базується суто 
на емоційному враженні, що не відображає реаль-
них характеристик тварин (зовнішній вигляд, 
звички, середовище проживання), які зафіксовані 
у словарних дефініціях. 

Домінування переносів на базі асоціацій є свід-
ченням того, що метафоричні конверсійні процесі 
здійснюються здебільшого на основі переосмис-
лення саме конотативного (а не денотативного) 
компонента лексичного значення слів. З огляду на 
специфіку групи слів на позначення універсальних 
побутових інструментів, здається можливим при-
пустити, що асоціації, пов’язані з даними словами, 
не будуть відігравати будь-яку значущу роль у про-
цесі їх метафоричної конверсії в дієслова. Щодо 
конотативного компонента лексичного значення, 
то він відсутній у значенні всіх іменників, що 
вивчаються, а тому його вплив також здається міні-
мальним (якщо взагалі про нього можна говорити).

Загалом проведене дослідження підтверджує 
дані припущення, але воно також показало, що 
цілковито виключати роль асоціацій та конотацій 
під час метафоричного перенесення назв інстру-
ментів було б неправильно. Оцінка (як результат 
залучення у процес метафоричного переосмис-
лення асоціацій і емоційного враження) наявна 
в метафоричних значеннях таких дієслів, як to 
axe – end, cancel, or dismiss suddenly and ruth-
lessly (припинити, завершити, розпустити рап-
том і немилосердно); to chisel – cheat or swindle 
(someone) out of something (обманювати, обдурю-
вати, шахраювати); to clamp – suppress or prevent 
something in an oppressive or harsh manner (при-
душувати, забороняти за допомогою жорсто-
ких, суворих засобів); to rasp – scrape in a pain-
ful or unpleasant way; make a harsh, grating noise 
(шкребти і водночас видавати неприємні звуки 
або спричиняти біль); to saw – cut (something) as if 
with a saw, especially roughly or so as to leave rough 
or unfinished edges (відрізати начебто пилою, від-
шматувати і залишати необроблені, нерівні краї); 
to trowel – to flatter in a gross way (грубо лестити); 
to wrench – to injure, to distort to fit a particular the-
ory or interpretation (пошкодити, поранити, пере-
кручувати, спотворювати теорію або бачення) 
(MacMillan, 2010).

Як бачимо, оцінка в метафоричних значеннях 
дієслів проявляється через наявність у дефініціях  
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слів, які характеризують дію як негативну 
з погляду суспільної моралі. Цікаво зауважити, що 
всі оцінні характеристики, які наявні в дефініціях 
метафоричних значень дієслів, мають негатив-
ний характер. Очевидно, вирішальними у процесі 
переосмислення виявилися асоціації, які є про-
явом негативного практичного досвіду роботи 
з інструментами, а не суто позитивне ставлення 
до них як до інструментів будування і створю-
вання, що є їхнім основним функціональним при-
значенням. 

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо зробити такі висновки:

1. Англійські іменники, що називають уні-
версальні побутові інструменти, беруть активну 
участь у конверсійно-метафоричних процесах 
англійської мови. Лексико-семантичні особли-
вості даних слів зумовлюють характер метафо-
ричного перенесення, до якого вони залучаються. 
Із цього погляду іменники – назви побутових 
інструментів можна розподілити на дві групи: 1) 
іменники, що трансформуються в метафоричні 
дієслова на основі схожості дій, що є типовими 
для певних інструментів та явищ, які описуються 
метафорично; 2) іменники, які трансформу-
ються в метафоричні дієслова на основі схожості 
об’єктів, на які спрямовано дію якогось інстру-

менту, і об’єктів, які описуються метафорично 
за допомогою конвертованих дієслів. Семантич-
ний потенціал деяких іменників на позначення 
побутових інструментів дозволяє розвивати два 
напрями метафоричного розвитку, що виража-
ється у формуванні дієслів із декількома метафо-
ричними значеннями обох типів.

2. Незважаючи на те, що у словарних дефіні-
ціях іменників на позначення побутових інстру-
ментів не зафіксовано конотативний компонент, 
оцінка наявна в метафоричних значеннях утворе-
них від них дієслів. Вона виражається через наяв-
ність у тлумаченнях слів, які характеризують дію 
як грубу, сувору, спотворювальну, недбалу, шах-
райську і просто неприємну. Це є результатом асо-
ціацій, які пов’язані з побутовими інструментами 
через практичний досвід їх використання.

Дослідження, проведене на базі іменників – 
найменувань побутових інструментів, стало ще 
одним доказом високої активності конверсійно-
метафоричних процесів в англійській мові. Пла-
нується поглибити дослідження цих процесів 
залученням різних за тематичним складом груп 
слів. Це дозволить дати докладну лінгвістичну 
характеристику явищу метафоричної конверсії 
та визначити її роль як засобу словотвору і мета-
форичного збагачення англійської мови.
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ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ

У статті досліджується стан досвіду розвідок у галузі ономасіологічної структури. Мета статті – визначення 
теоретичних підстав для аналізу ономасіологічної структури, виокремлення на цій основі основних етапів її дослі-
дження. Установлено, що ономасіологічна структура розуміється як номінативна модель породження нового слова 
на позначення агресії, характеризується наявністю трьох компонентів: базису, ознаки та предиката. Сучасне понят-
тя ономасіологічної структури як номінативної базується на наукових поглядах Ч. Пірса та Ч. Морріса, ученнях про 
внутрішню форму, здобутках сучасної семасіології, ономасіології та теорії синтаксичної природи деривації, когні-
тивної лінгвістики й генеративної граматики. Виявлено, що ономасіологічна структура є упорядкуванням внутріш-
ньої форми слова, тому вчення про внутрішню форму слова передує аналізу поняття ономасіологічної структури.

Ономасіологічна структура є базою для відбудови матричної моделі як засобу відображення картин, що реа-
лізується в комплексній мережній моделі та поєднує базові фрейми. Згідно із цим комплексний підхід до вивчення 
ономасіологічної структури одиниць на позначення агресії дозволяє розглянути слово на чотирьох етапах аналі-
зу: 1) словотвірному; 2) ономасіологічному; 3) когнітивному; 4) комунікативно-функціональному.

У підсумку зробимо висновок про те, що теоретичне підґрунтя – основа комплексного дослідження онома-
сіологічної структури слів на позначення агресії. Перспективи нашого дослідження вбачаються в подальшому 
вивченні феномену агресії, одиниць на його позначення в мовному і мовленнєвому ракурсах.

Ключові слова: ономасіологічна структура, ономасіологічний базіс, ономасіологічна ознака, предикат,  
внутрішня форма слова, словотвір, фрейм.
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ONOMASIOLOGICAL STRUCTURE OF THE WORDS DENOTING AGGRESSION: 
THEORETICAL BASIS

The article examines the experience of implementing ideas of the onomasiological structure investigation. The purpose 
of the article is to find out the theoretical basis of the onomasiological structure analysis and to define the main stages 
of it. It has been established, that onomasiological structure is the nominative model of the creation of new words denoting 
aggression, characterized by three components: the onomasiological basis, the onomasiological feature and the predicate. 
The modern notion of onomasiological structure as a nominative one is based on Ch. S. Peirce’ and Ch. Morris’ theories, 
the words inner form studies, the achievements of modern semasiology, onomasiology and the concept of syntactical nature 
of derivation, cognitive linguistics and generative grammar. It has been found out that the onomasiological structure is 
the inner form arrangement, so the analysis of the onomasiological structure must be preceded by the inner form studies.

The onomasiological structure is the basis for the matrix model reconstruction as means of the reflexing pictures, 
realized in the complex nets model, and uniting the base frames. Accordingly, complex approach to the investigation 
of onomasiological structure of words denoting aggression allows studying the word on four stages of analysis: 
1) derivational; 2) onomasiological; 3) cognitive and 4) communicative functional.

As a result, it was concluded that the theoretical basis is in centre of complex investigation of onomasiological structure 
of the words denoting aggression. The prospect of further research is seen in studying the aggression phenomenon 
and the words denoting it in language and speech.

Key words: onomasiological structure, onomasiological basis, onomasiological feature, predicate, inner form 
of words, derivation, frame.
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Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку лінгвістичної науки характеризується під-
вищенням інтересу науковців до визначення 
когнітивних та комунікативних процесів у мові 
та мовленні (Н. К. Кравченко, О. О. Селіванова, 
І. С. Шевченко, W. Croft), до виокремлення резуль-
татів пізнання навколишньої дійсності (В. А. Мас-
лова, Ю. С. Степанов), що ґрунтуються на засадах 
теорії номінації (О. С. Кубрякова, О. С. Снітко) 
та на здобутках у дослідженні ономасіологічної 
структури мовних одиниць (Ю. І. Євтушевський, 
М. Д. Каракотов).

Визначення ономасіологічної структури оди-
ниць вторинної номінації на позначення агресії 
базується на комплексному підході, що поєднує 
сучасні розвідки лінгвоконцептології і теорії мов-
ної картини світу (В. В. Жайворонок, V. Evans, 
G. Lakoff); теорії польового (В. Г. Гак, Ю. М. Кара-
улов, Є. І. Шендельс, Г. С. Щур), фреймового 
(С. А. Жаботинська, М. Мінський, Ch. Fillmore) 
і когнітивно-ономасіологічного (О. С. Кубря-
кова, О. О. Селіванова) моделювання, концепції 
синтаксичної природи деривації (Ю. Г. Панкрац, 
М. М. Полюжин) тощо.

Загальна антропоцентрична спрямованість 
сучасних лінгвістичних досліджень (Б. О. Сере-
бренніков, Ю. С. Степанов, В. М. Телія) харак-
теризується пильною увагою дослідників до 
вивчення мовних одиниць, які фіксують резуль-
тати соціальної взаємодії в суспільстві. Одним 
із проявів соціальної інтеракції є агресивні від-
носини нападу, руйнування і боротьби з метою 
досягнення бажаного результату.

Актуальність роботи зумовлена її спрямова-
ності на ключові проблеми когнітивно-дискур-
сивної лінгвістичної парадигми, на пояснення 
механізмів відображення різних фрагментів 
та структур соціокультурно зумовленого досвіду 
народу у процесах номінації в аспекті лінгвоког-
нітології. 

Аналіз досліджень. Перш ніж подати тео-
ретичні засади дослідження ономасіологічної 
структури, зупинимося на генезі терміна «оно-
масіологічна структура». Ономасіологічна струк-
тура розуміється як тернарна номінативна модель 
породження нового слова (Кубрякова, 1988; Пана-
сенко, 2000), яка характеризується наявністю 
трьох елементів: базису, ознаки та предиката. 
Термін «ономасіологічна структура», запропоно-
ваний М. Докулілом у 1962 р. (Докуліл, 1962), був 
носієм лише двох компонентів: ономасіологіч-
ного базису й ономасіологічної ознаки. Пізніше, 
у 1981 р., це поняття будо доповнено ще одним 
компонентом – предикатом (Кубрякова, 1981).

Виокремлення ономасіологічної структури 
сприяє розкриттю поняттєвого механізму утво-
рення нових слів (Полюжин, 1999; Селіванова, 
2000), тому вважаємо закономірним поєднання 
у своєму дослідженні ономасіологічного та когні-
тивного аналізу.

Мета статті полягає у вивченні підґрунтя 
дослідження ономасіологічної структури, визна-
ченні на цій основі основних етапів її аналізу.

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
поняття ономасіологічної структури як номінатив-
ної ґрунтується на наукових поглядах, що поєдну-
ють семіотичну концепцію Ч. Пірса і Ч. Морріса, 
вчення про внутрішню форму В. фон Гумбольдта 
(1984 р.), О. О. Потебні (1976 р.), здобутки сучас-
ної семасіології (Селіванова, 2006), ономасіоло-
гії і концепції синтаксичної природи деривації 
(Кубрякова, 2002; Селиванова, 2000), когнітивної 
лінгвістики (Жаботинская, 2000; Кубрякова, 2002; 
Allwood, 2013), генеративної граматики Н. Хом-
ського (1972 р.) тощо.

Щодо термінів значення та позначення в галузі 
логічної семантики (Лагута, 2000), останні під-
лягають переосмисленню у ХХ ст. та втіленню 
в теорії про внутрішню форму слова. Оскільки 
ономасіологічна структура вважається моделлю, 
яка є упорядкуванням внутрішньої форми слова, 
концепція внутрішньої форми має, на наш погляд, 
передувати аналізу поняття ономасіологічної 
структури.

Так, внутрішня форма співвідноситься з «потре-
бами розумового розвитку мовної свідомостї 
та звуком» (Гумбольдт, 1984: 127). О.  О. Потебня 
(1976 р.) розглядає її як «мовне значення». Семан-
тика – як форма, засіб «маркування» іншої семан-
тики, де мова розглядається в тісній взаємодії 
з мисленням (Потебня, 1958: 11–13). Термін «вну-
трішня форма», впроваджений у науковий обіг 
О.  О. Потебнею, ґрунтується на поглядах В. фон 
Гумбольдта, який уживає “innere Sprachform” 
(або «внутрішня форма мови»), однак під вну-
трішньою формою мови малося на увазі віддзер-
калення у структурі певної мови «духу народу»  
(у форматі своєї лінгвофілософської концепції), 
або, за сучасною термінологією, етносвідомості 
певного етносу. Отже, концепція внутрішньої 
форми В. фон Гумбольдта вважається підґрунтям 
для теорій мовної і концептуальної картин світу 
(Роль человеческого фактора, 1988), теорія вну-
трішньої форми О. О. Потебні реалізується у двох 
основних мовознавчих напрямах: лінгвоконцеп-
туальному («внутрішня форма» є ототожненням 
поняття «концепт» як одиниці інформації, що закрі-
плена за мовним знаком), й ономасіологічному,  
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у якому «внутрішня форма» співвідноситься «зі 
значенням або його частиною залежно від ступеня 
похідності найменувань» (Селіванова, 2011: 72), 
тобто є мотивуючою ознакою вторинних найме-
нувань (Телия, 1986: 67).

«Внутрішня форма» слова, на думку 
О. О. Потебні, набуває об’єктивного і загальнозна-
чущого для носіїв мови характеру лише за умови 
спілкування. Зазначене вище, на наш погляд, міс-
тить паростки функціонального підходу до трак-
тування ономасіологічної структури. 

Термін «ономасіологічна структура», уведений 
до наукового обігу М. Докулілом (1962 р.), розгля-
дався як поєднання базису лексичної одиниці та її 
ознаки. М. Докуліл уважає, що ономасіологічний 
базис репрезентується за посередництва частино-
мовних формантів, ономасіологічна ознака слугує 
для уточнення предмета або явища дійсності за 
допомогою основи лексеми (Докуліл, 1962; Кубря-
кова, 2004: 196–198). «Базис» є родовим поняттям 
похідної мовної одиниці, категорією людського 
досвіду, що має провідну роль в її первинній 
категоризації. Подальша конкретизація одиниці 
здійснюється через ономасіологічну ознаку, яка 
виокремлює її всередині класу подібних, звужує 
водночас початкове значення одиниці.

Структурно базиси співвідносяться як з морфо-
логічними категоріями, формантами, так і з лек-
сичними, другою частиною складного слова. Так, 
базиси найчастіше реалізується формантами-
суфіксами похідного слова (наприклад: англ. 
destruct-or – «руйнівник», укр. розпина-тель, 
рос. разбой-ник – «грабіжник; людина, яка грабує 
інших») або другою частиною складного слова 
(англ. panel-thief – «злодій, який проникає у при-
тулок через розсувну панель у стіні»). 

Щодо семантичної організації зона бази-
сів реалізується у класах живої матерії, неживої 
матерії, дії та стану. Класи живої матерії розпо-
діляються на підкласи «люди», «частини тіла», 
«тварини», класи неживої матерії – «артефакти». 
Словотвірний формант корелює з його належ-
ністю до певного класу. Так, зона базисів живої 
матерії встановлюється у структурі похідного / 
складного слова на позначення агресії, якщо фор-
манти-суфікси позначають діяча (пор. англ. 
sandbagg-er – «грабіжник, який користується 
мішком із піском», укр. тихуш-ник – «злодій, 
який здійснює крадіжки без зламування», рос. 
домуш-ник – «злодій, який грабує квартири»); 
або друга частина складного слова денотує «сома-
тизми» та їхні партоніми (голова, ніс, рот, серце, 
горло, лице, руки, очі, язик, ноги) або «тварин», 
що є найбільш типовим для утворення зони бази-

сів живої матерії в англійській мові (skin-head – 
“a young person with very short hair, big boots, esp. 
one who is violent and aggressive”, або fighting-
cock – «драчун, забіяка», small-bear – «низька, 
підла людина»). Характерною рисою англій-
ської мови є індексація у структурі складного 
іменника зони базисів неживої матерії підкласу 
артефактів (одежа, будівля, продукти харчування 
тощо): наприклад, англ. brown-shirt – «фашист»,  
bad-egg – «зверюга». Форманти-суфікси у струк-
турі похідного та складного слова репрезенту-
ються в базисах дії та стану (англ. nightrobbery – 
«нічний грабунок», укр. вбивство, рос. грабеж).

Ознакова зона як референційна частина 
ономасіологічної структури репрезентується 
у твірній основі похідного або складного слова 
на позначення агресії та вважається мотиватором 
у структурі знань про позначуване (англ. shop-
breaker – «злочинець, який грабує крамниці», укр. 
чорн-уш-ник – «шахрай», рос. гастролер – «зло-
чинець, який їздить містами»).

Термін «ономасіологічна структура» було 
модифікано через доповнення базису й ознаки 
таким компонентом, як предикат (Кубрякова, 
1981), який уважається смисловою зв’язкою, що 
розкриває тип відношень між ономасіологічною 
ознакою й ономасіологічним базисом. У процесі 
номінації, як зазначає О. С. Кубрякова, прихо-
вані предикати «витягуються» базисом і ознакою 
(Кубрякова, 1994: 20). Так, завдяки запропоно-
ваному О. С. Кубряковою аналізу семантичної 
структури дериватів, виводимо, що мотивуючою 
базою лексем «агресор» і «злочинець» є пред-
икативні сполуки «той, хто здійснює агресивні 
дії» і «той, хто скоїв злочин» відповідно. Онома-
сіологічний підхід до процесу номінації дозволяє 
вважати останню мовленнєво-мисленнєвим актом 
(Кубрякова, 1988) та дослідити слова як «результат 
пізнавальної діяльності людини, що має зв’язок 
між різними сутностями в навколишньому серед-
овищі та виокремлює цей зв’язок у найменуванні, 
яке створено їм» (Раевская, 1981: 82).

У результаті дослідження ономасіологічного 
аспекту науковцями було визначено класифіка-
ційні принципи в ономасіологічній структурі 
похідного слова (Кубрякова, 1988; Утургаури, 
1989; Панасенко, 2000). Отже, основу ономасі-
ологічної структури становить тернарна модель 
похідного та складного слова, яка містить три 
компоненти: базис, ознаку та предикат.

Розвідки в галузі когнітивної лінгвістики вва-
жаються узагальненням і осмисленням резуль-
татів, що отримано на ономасіологічному етапі, 
з боку виокремлення когнітивної природи слово-

Круть О. Ономасiологiчна структура одиниць на позначення агресiї: теоретичнi пiдстави
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твору. Останній характеризується номінативною 
функцією за допомогою визначення і фіксації 
«словотворчими засобами нових структур знань 
і закріпленням та об’єктивацією певних концеп-
туальних об’єднань, які породжено в актах піз-
нання й оцінки світу» (Кубрякова, 2004: 407). 

У сучасних лінгвістичних студіях проблема 
когнітивної вмотивованості ономасіологічної 
структури пов’язана з постулатами генеративної 
граматики Н.  Хомського (1972 р.). З огляду на цю 
концепцію розробляється теорія синтаксичної при-
роди деривації – аналіз словотвірних моделей як 
формул «регулярного згортання пропозиційної 
структури», які вербалізуються похідними словами 
(Кубрякова, 2004:  412). Отже, у похідному та склад-
ному слові виокремлюються такі елементи пропози-
ції, як диктум, модус і предикат (Селіванова, 2000), 
що корелюють із компонентами ономасіологічної 
структури: базисом, ознакою й предикатом.

Вивчення синтаксичного підґрунтя деривацій-
них процесів є проявом функціонального підходу 
до розуміння номінативних структур мовних зна-
ків. Водночас у сучасних лінгвістичних студіях не 
менш актуальною залишається семантико-струк-
турна семасіологія, що «спрямована на розв’язання 
традиційних завдань і зближується зі словотвором 
і семасіологією» (Селіванова, 2011: 514). 

Ономасіологічна структура одиниць вторин-
ної номінації на позначення агресії розглядається 
як граматична, номінативна, когнітивна та кому-
нікативна єдність, у семантичному змісті якої 
відображуються різні види агресивної діяльності 
людини. Згідно із цим під час дослідження оно-
масіологічної структури використовується синтез 
семасіологічного й ономасіологічного підходів.

Семасіологічний аналіз, на відміну від ономасі-
ологічного, включає опис структури значення оди-
ниць мови, семантичних груп або полів, особливос-
тей семантичних відношень. Дослідження в галузі 
семасіології фокусуються переважно на проблемах 
зв’язку мовного змісту з ментальним лексиконом 
людини, які, у свою чергу, ґрунтуються на резуль-
татах дослідження психолінгвістики (Фрумкина, 
2000), логіки та семіотики (Лагута, 2000); когні-
тології (Кубрякова, 2004; Полюжин, 1999) тощо. 
З боку антропоцентризму проблема значення спря-
мована на встановлення зв’язку значення з націо-
нально-культурною специфікою мов народів різних 

етнокультур (Петренко, 1997). Водночас семасіо-
логічний підхід тісно взаємодіє із систематизацією 
(зокрема, і польовим моделюванням) і типологіза-
цією одиниць на позначення агресії, установленню 
різних типів конотацій із боку на реалізацію концеп-
тів (доменів), які лежать в основі утворення нових 
номінативних структур.

Варто зазначити, що процес утворення онома- 
сіологічних структур співвідноситься з теоре- 
тичними положеннями когнітивної граматики 
(Langacker, 1991) та концептуальної інтеграції 
(Fauconnier, Turner, 2002). Ономасіологічна струк-
тура вважається базою для відбудови матричної 
моделі як засобу відображення картини світу (Жабо-
тинская, 2009: 259), що реалізується в комплексній 
мережній моделі слів на позначення агресії та поєд-
нує базові фрейми: предметний, акціональний, позе-
сивний, ідентифікаційний та компаративний. Робота 
з фактичним матеріалом показує, що мережне моде-
лювання необхідне для структурації інформації 
та вважається результативним під час аналізу слово-
твірних значень (Жаботинская, 2009: 258).

Згідно із зазначеним вище, комплексний під-
хід до вивчення ономасіологічної структури оди-
ниць на позначення агресії дозволяє розглянути 
слово на чотирьох етапах аналізу: словотвірного 
аналізу; ономасіологічного аналізу; когнітивного 
аналізу; комунікативно-функціонального аналізу. 
Похідні та складні слова на позначення агресії 
характеризуються складністю семантики, що під-
тверджується на різних етапах аналізу. Семасіо-
логічний, словотвірний і ономасіологічний аналіз 
семантики слова – послідовні етапи у процедурі 
дослідження ономасіологічної структури одиниць 
вторинної номінації на позначення агресії, що 
передують етапу когнітивного та комунікативно-
функціонального аналізу таких одиниць.

Висновки. Отже, теоретичне підґрунтя – 
основа комплексного дослідження ономасіологіч-
ної структури слів на позначення агресії, згідно 
з яким остання розглядається в сукупності грама-
тичного, номінативного та когнітивного значень 
на чотирьох етапах аналізу.

Перспективи нашого дослідження ми вбачаємо 
в подальшому вивченні феномену агресії й оди-
ниць на його позначення в мовному й мовленнє-
вому ракурсах, зокрема й на матеріалі фразеології 
різними мовами.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВИХ СПОЛУК 
У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

У статті йдеться про проблему вживання прийменниково-іменникових сполук на рівні семантичних груп 
і підкласів на матеріалі текстів художнього стилю із залученням статистичних методів дослідження. У про-
цесі дослідження було проаналізовано і встановлено моделі сполучень прийменників та іменників, характерні 
для художнього стилю сучасної німецької мови. Нам вдалося визначити найбільш уживані прийменниково-імен-
никові моделі з високою інтенсивністю сполучуваності. Їх можна вважати ознаковим маркером художнього 
стилю. Розподіл прийменників та іменників на семантичні групи. Для отримання семантичних класів/підкласів 
ми застосували декілька методів: дистрибутивний аналіз, структурний, інтуїтивно-логічний, статистичний. 
Дослідження включало в себе вживання семантичних груп прийменників із семантичними групами іменників; 
отримання кількісних даних щодо частоти й інтенсивності сполучуваності досліджуваних груп. Встановлено 
типові моделі сполучення логіко-семантичних груп прийменників та лексико-семантичних підкласів іменників 
Для поділу всіх прийменників вибірки нами було взято за основу логіко-семантичні критерії. Виокремлено 18 логі-
ко-семантичних груп прийменників, 30 лексико-семантичних підкласів іменників. Сполучення слів на рівні великих 
семантичних підкласів становить каркас мовного оформлення тексту. Вирахувані відхилення емпіричних час-
тот сполучень від теоретично очікуваних величин свідчать про те, що встановлені зв’язки не є випадковими.

Як результат, проведений аналіз вибірки дозволив скласифікувати всі прийменники в логіко-семантичні гру-
пи, а іменники – у лексико-семантичні підкласи. Результатом статистичної обробки частоти вживання при-
йменниково-іменникових сполук стало отримання інтенсивності сполучуваності досліджуваних груп.

Ключові слова: прийменниково-іменникова сполука, частота вживання, інтенсивність сполучуваності, 
художній стиль, лексико-семантична група, логіко-семантичний підклас.
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PECULIARITIES OF APPLICATION PROPOSED-NAMED COMPOUNDS  
IN ARTISTIC STYLE IN MODERN GERMAN LANGUAGE

The article refers to the problem of using proposed-name compounds at the level of groups and subclasses based 
on artistic style texts with the involvement of statistical methods of research. In the course of the research the models 
of combinations of prepositions and nouns, characteristic for the artistic style of modern German, were analyzed 
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and established. We were able to identify the most commonly used prepositional-noun models with high intensity 
of compatibility. They can be considered a hallmark of artistic style. division of prepositions and nouns into semantic 
groups. To obtain semantic classes / subclasses, we used several methods: distributive analysis, structural, intuitive-
logical, statistical. The study included the use of semantic groups of prepositions with semantic groups of nouns; obtaining 
quantitative data on the frequency and intensity of compatibility of the studied groups. Typical models of combination 
of logical-semantic groups of prepositions and lexical-semantic subclasses of nouns are established. For the division 
of all prepositions of the sample we took as a basis logical-semantic criteria. 18 logical-semantic groups of prepositions 
and 30 lexical-semantic subclasses of nouns are distinguished. The combination of words at the level of large semantic 
subclasses forms the framework of the linguistic design of the text. The calculated deviations of the empirical coupling 
frequencies from the theoretically expected values indicate that the established connections are not accidental.

As a result, the analysis of the sample allowed to classify all prepositions into logical-semantic groups, and nouns into 
lexical-semantic subclasses. The result of statistical processing of the frequency of use of prepositional-noun compounds 
was to obtain the intensity of compatibility of the studied groups.

Key words: preposition, noun, use, compatibility, artistic style, group, subclass.

Постановка проблеми. Проблема сполучува-
ності прийменниково-іменникових утворень, під 
якою розуміється здатність одних підкласів або 
груп слів поєднуватися в тексті з іншими, нале-
жить до провідних проблем актуального мовоз-
навства. Це можна пояснити тим, що інформація 
передається певними конструкціями, реченнями, 
а це зумовлює необхідність отримання даних 
про вживання семантичних груп чи підкласів 
у висловлюванні. Вивчення сполучуваності в тео-
ретичному аспекті може значно розширити наші 
уявлення про характеристики та властивості різ-
них типів мовних одиниць, про їхнє функціону-
вання в мовленні, про мовну систему загалом. 
Практичне вивчення семантичної сполучуваності 
конкретних мов є, у свою чергу, необхідною умо-
вою формування мовленнєвих навичок з іноземної 
мови, оскільки опанування лексики тієї чи іншої 
мови приводить, зрештою, до кращого засвоєння 
норм семантичної сполучуваності.

Особливо актуальним стає дослідження син-
тагматичних зв’язків службових частин мови, 
до яких належить прийменник. Беручи до уваги 
функціональні особливості прийменників, 
ми дотримуємося тези І. Р. Вихованця про те, що 
«прийменник, як аналітична синтаксична форма, 
поєднує в собі власне семантичні функції, коли 
вказує на відношення між предметами і явищами 
позамовної дійсності (семантико-синтаксичний 
аспект), і службово-конструктивні функції, коли 
формує компоненти речення або словосполу-
чення та стає показником синтаксичних зв’язків 
у реченні та словосполученні (формально-синтак-
сичний аспект)» (Вихованець, 1980: 1)

Аналіз досліджень. Деякі аспекти цієї про-
блеми знаходимо у працях Х. Брінкманн, Г. Хель-
біга, Й. Буша, В. Адмоні, О. М. Селіверстової, 
Є. Шендельс, Б. Визе, В. Н. С’єдіна, О. С. Ахма-
нової, Ю. М. Хоружої та інших учених.

Незважаючи на велику кількість досліджень, 
присвячених прийменникам, тема сполучуваності 

прийменників з іменниками залишається актуаль-
ною. Нині наявний незначний обсяг досліджень, 
у яких було би проведено комплексне вивчення 
вживання прийменника з іменником у німецькій 
мові із широким використанням результатів ста-
тистичного аналізу в мові та мовленні.

Мета статті – вирішення таких завдань: 1) роз- 
поділ прийменників і іменників на семантичні 
групи; 2) дослідження вживання семантичних 
груп прийменників із семантичними групами 
іменників; отримання кількісних даних щодо час-
тоти й інтенсивності сполучуваності досліджу-
ваних груп; 3) статистичний аналіз цих таблиць 
за допомогою критерію хі-квадрат із метою вияв-
лення статистично значущих зв’язків; 4) встанов-
лення за допомогою коефіцієнта взаємної спря-
женості міри зв’язку між одиницями; 5) обробка 
й інтерпретація отриманих даних. Під семан-
тичними класами варто розуміти великі групи 
лексики, об’єднані спільними семантичними 
ознаками. Вивчення семантичних класів і підкла-
сів у сучасній лінгвістиці є одним із непростих 
завдань. Для отримання семантичних класів/під-
класів ми застосували декілька методів: дистри-
бутивний аналіз, структурний, інтуїтивно-логіч-
ний, статистичний.

Виклад основного матеріалу. Об’єктом дослі-
дження є семантична сполучуваність груп при-
йменників з іменниками (на матеріалі прозових 
творів сучасної німецької мови (проза Х. Брюк-
нер, Е. Гендлера, Ґ. Вольфа, Ґ. Зайделя, П. Курцека, 
П. Зінглера)). Загальна кількість досліджуваних 
прийменників – 148 лексичних одиниць, кількість 
досліджуваних сполучень прийменників з імен-
никами – 5 137 сполучень за величини вибірки 
95 571 слововживання. Для поділу всіх приймен-
ників вибірки нами було взято за основу логіко-
семантичні критерії. Виокремлено 18 логіко-
семантичних груп (далі – ЛСГ), які беруть до 
уваги як конкретні (просторові, часові тощо), так 
і абстрактні (модальні, причиново-наслідкові) 
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відношення. Отже, виокремлено такі ЛСГ при-
йменників: просторова, темпоральна, модальна, 
способу дії, фінальна, каузальна, адверзативна 
кондиціональна, концесивна, консекутивна, копу-
лятивна, дистрибутивна, субститутивна, аген-
тивна, партитивна, відповідності, рестриктивна, 
реціпієнтивна (Кудрявцева, 2008: 4 ), найбільшою 
за обсягом з яких є група просторових приймен-
ників (65 лексичних одиниць (далі – ЛО)), а най-
меншою – консекутивних (3 ЛО) (табл. 1). До 
розгляду були представлені всі реалізовані в мов-
ленні значення прийменників, тому той самий 
варіант міг належати до різних рубрик класифіка-
ції. Наприклад, прийменник in належить до груп 
прийменників, що виражають локальні, темпо-
ральні, фінальні, модальні відношення, а також 
способу дії.

Усі іменники вибірки було скласифіковано 
у 30 лексико-семантичних підкласів (Кудрявцева, 
2003: 3), базуючись на принципах класифікації 
іменників В. В. Левицького (Левицький, 2006: 5).  
Як видно з табл. 1, найбільшим за частотою вжи-
вання є підклас просторових прийменників – 
2 658 випадків, другим – підклас модальних при-
йменників (920), далі йде підклас темпоральних 
прийменників (527). Вказане кількісне перева-
жання просторових, модальних та темпоральних 
прийменників можна пояснити зосередженістю 
авторів художніх творів на місці дії, подіях, вчин-
ках головних героїв та часі дії. Можна також при-
пустити, що підвищені частоти вживаності зале-
жать від обсягу підкласу, оскільки просторові, 
модальні та темпоральні прийменники є найбіль-
шими за обсягом групами.

Найменшими за частотою вживання в худож-
ній прозі є групи дистрибутивних прийменників 
(10 випадків), субститутивних (12), консекутив-
них і рестриктивних прийменників (по 13 ужи-
вань) (див. табл. 1). Ці ЛСГ малі за обсягом, що 
безпосередньо може впливати на частоту вжи-
вання їх прийменників.

Перевіримо, чи залежить частота вживання 
прийменників окремої групи від її обсягу. Резуль-
тат кореляційного аналізу між обсягом і частотою 
вживання прийменників різних груп у худож-
ньому стилі –  r = 0,932, що за df = 16 і Р = 0,05 зна-
чно вище критичного коефіцієнта 0,47. Це вказує 
на те, що між обсягом і частотою вживання при-
йменників різних груп є велика пряма залежність, 
тобто чим більший обсяг групи, тим більша її час-
тота вживання.

Ще одним кількісним параметром для харак-
теристики семантичної групи, окрім обсягу і час-
тоти вживання, є вживаність, яка є відносною 

величиною, а саме часткою від частоти вживання 
до обсягу групи. Найбільші показники вжива-
ності в художньому стилі отримано для ЛСГ про-
сторових (відповідні показники 41,05 і 31,05) 
та модальних (36,84 і 27,52) прийменників, далі 
йдуть за вживаністю прийменники способу дії 
(19,16). Найменше вживані в художній прозі ЛСГ 
дистрибутивні (1,43), обмежувальні (1,75) при-
йменники та прийменники відповідності (1,75).

Наступний параметр, за яким аналізувалася 
сполучуваність ЛСГ прийменників із лексико-
семантичного підкласу (далі – ЛСП) іменників, 
є широта – відношення зафіксованих сполучень 
ЛСГ прийменників до потенційно можливих (30). 
За широтою сполучуваності із ЛСП іменників 
перше місце посідають ЛСГ просторових при-
йменників (0,80). Це означає, що нами зафіксовано 
вживання прийменників цієї ЛСГ із 24-ма під- 
класами іменників із 30-ти наявних. Далі йдуть 
модальні (0,73) та копулятивні (0,70) приймен-
ники (див. табл. 1).

Найменшу широту сполучуваності з іменни-
ками різних підкласів виявили в художній прозі 
ЛСГ дистрибутивних, рестриктивних прийменни-
ків, прийменників реципієнта й агенса (по 0,10). 
Прийменники цих ЛСГ трапляються лише у спо-
лученні із трьома підгрупами іменників.

Перевіримо, чи існує залежність між обсягом 
групи і широтою сполучуваності, за допомогою 
кореляційного аналізу. Коефіцієнт лінійної коре-
ляції між обсягом і широтою сполучуваності 
ЛСГ прийменників становить r = 0,629, що за 
кількості ступенів свободи df =16 вище критич-
ного значення ρ = 0,470. Це означає, що широта 
сполучуваності залежить від обсягу ЛСГ при-
йменників Можна також припустити, що вона 
зумовлена й іншими чинниками. Причини різ-
ної широти сполучуваності ЛСП прийменників 
із ЛСП іменників можуть мати як мовний, так 
і позамовний характер. Так, просторові, модальні 
та копулятивні прийменники утворюють різно-
манітні смислові зв’язки з іменниками різних 
ЛСП, оскільки в них найменше семантичних 
заборон на сполучуваність із цими іменниками. 
Доведемо це на прикладі ЛСГ прийменників із 
найбільшою та найменшою широтою сполучува-
ності в текстах художнього стилю – просторових 
і дистрибутивних.

Просторові прийменники трапляються в нашій 
вибірці у сполученні із 24-ма ЛСП іменників. 
Теоретично вони можуть сполучатися із 25-ма 
ЛСП іменників (усі приклади взято із тлумачного 
словника Duden), а саме: 1) позначення людей: 
sie saß zwei Reihen vor ihrem Mann; 2) соціальний  

Кудрявцева О., Банар А. Особливостi вживання прийменниково-iменникових сполук...
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статус людини: vor dem Richter stehen; 3) атри-
бути людини: eine Binde vor den Augen tragen; 
4) фауна: auf dem Pferd sitzen; 5) флора: auf den 
Baum klettern; 6) природа: vor dem Winde segeln; 
7) час: auf ein paar Tage verreisen; 8) природні 
речі: jmdn. in die Eisen zwingen; 9) штучні речі: vor 
dem Spiegel stehen; 10) механізми: sie warf sich in 
ihrer Verzweiflung vor den Zug; 11) будівлі: vor dem 
Haus ist ein kleiner Garten; 12) просторові об’єкти: 
der Friedhof liegt etwa einen Kilometer vor der 
Stadt; 13) дорога: das Land war über weite Strecken 
hin überschwemmt; 14) стан живих та неживих 
об’єктів: auf Urlaub sein; 15) харчі, напої: Butter aufs 
Brot streichen; 16) держава: auf der Post arbeiten;  
17) власні назви країн, місцевостей: drei Kilometer 
hinter Köln; 18) терміни, слова із професійної 
діяльності людей: auf die Festplatte speichern; 
19) мистецтво (атрибути мистецтва, мистецтвоз-
навча термінологія, мистецькі вироби): ein junges 
Mädchen auf dem Ölbild; 20) дії: auf der Reise sein; 
21) матерія та простір: in den Weltraum vorstoßen; 
22) міра: auf 100 Meter herankommen; 23) форма: in 
einem Kreis sitzen; 24) символи: auf der Grafik sehen;  
25) мова: hinter diesem Satz steht ein Fragezeichen. 
Не зафіксовано сполучень просторових приймен-
ників лише із 6-ма ЛСП іменників на позначення 
термінів, модальності, процесів, характеристик 
живих і неживих об’єктів, психіки й абстракцій.

Дистрибутивні прийменники á, auf, für, je, pro, 
um, zu трапляються в нашій вибірці лише у спо-
лученні із ЛСП іменників на позначення міри.  
Теоретично вони можуть сполучатися із сімома 
ЛСГ іменників (усі приклади взято із тлумач-
ного словника Duden (Duden, 1996: 6), а саме: 
1) позначення людей: 300 Mark pro berufstätige 
Frau; 2) соціальний статус людини: je beschäftigte 
Arbeitskraft; je erwachsener Teilnehmer; je 
Student; pro arbeitende Angestellten; 3) атрибути 
людини: pro Kopf / pro Kopf und Nase; 4) час: die 
Kosten betragen 30 DM je [angebrochene] Stunde;  
5) штучні речі: 20 Mark pro [antiquarischen] Band; 
6) держава: sich für zwanzig Mark Kleingeld geben 
lassen; fünf Briefmarken zu fünfzig Cent; 7) міра: 
zwei Esslöffel Waschpulver auf einen Liter Wasser; 
ein Fass zu zehn Litern; Portionen zu je einem Pfund; 
zu einem großen Teil, zu einem Drittel, zu 50%; Die 
Leute liefen zu Hunderten zusammen; Ich denke, dass 
der menschliche Körper zu einem hohen Prozentsatz 
aus Wasser besteht. З усіма іншими ЛСГ іменни-
ків сполучень дистрибутивних прийменників 
у художньому стилі не зафіксовано.

Отже, просторові прийменники можуть потен-
ційно сполучатися із 25-ма ЛСП іменників, а дис-
трибутивні – із 7-ма. У художніх текстах нами 

зафіксовано 24 зв’язки просторових і один зв’язок 
дистрибутивних прийменників. Отже, на практиці 
реалізуються не всі можливі сполучення ЛСГ при-
йменників із ЛСП іменників, хоча кількість реа-
лізованих сполучень дещо пов’язана з кількістю 
теоретично можливих: чим більше потенційних 
сполучень, тобто чим ширші комбінаторні мож-
ливості певної ЛСГ прийменників, тим більше 
таких сполучень реалізуються в тексті.

Дослідження семантичних зв’язків не повинно 
обмежуватися лише фіксацією частоти спільного 
вживання семантичних груп у тексті, це не є проя-
вом сили зв’язків. Із цього випливає ще однин важ-
ливий параметр сполучуваності, який інформує 
про ступінь синтагматичної зв’язаності, – інтен-
сивність. Дані про інтенсивність зв’язку між 
ЛСГ прийменниками і різними ЛСП іменників 
були отримані за допомогою критерію хі-квадрат 
та коефіцієнта взаємної спряженості Чупрова 
К (Левицький, 2006: 5). Сума хі-квадрат вказує 
на наявність або відсутність зв’язку, а коефіцієнт 
К вказує на силу цього зв’язку. Наприклад, обчис-
лена сила зв’язку коливається в межах від 0,03 до 
0,97, але основна кількість зафіксованих зв’язків 
виявляє силу до 0,39. Тому вважатимемо зв’язки 
з величинами коефіцієнта К до 0,10 слабкими, 
величини К від 0,11 до 0,20 свідчитимуть про тіс-
ний зв’язок, а за К більше 0,21 зв’язки можна вва-
жати найбільш інтенсивними.

У результаті статистичного аналізу альтер-
нативних таблиць, складених на основі вихідної 
таблиці про частоту вживання, установлено, що 
16 груп прийменників із 18 (крім дистрибутивної 
і субститутивної) виявили «стандартні зв’язки» 
(2,46), тобто такі зв’язки, у яких емпіричні час-
тоти виявилися вищими за теоретично очікувані 
величини із ЛСП іменників, проте кількість і сила 
цих зв’язків різні. Наприклад, найбільшу кіль-
кість таких зв’язків має група просторових при-
йменників (13), а найменшу – група темпораль-
них прийменників (1 зв’язок із ЛСП іменників 
на позначення часу), який характеризується най-
вищим значенням критерію χ2 та коефіцієнта К  
(χ2 = 1 249,87, К = 0,97), наприклад: Meine 
Phantasie hat seit jener Zeit einen reichen Nährboden 
(CHB: 70). До сильних зв’язків ЛСГ просторових 
прийменників належать їх сполучення із ЛСП 
іменників на позначення будівель (χ2 = 674,01,  
К = 0,35), до зв’язків середнього ступеня інтенсив-
ності – із ЛСП іменників на позначення дороги, 
просторових об’єктів, форми, природи, власних 
назв країн, матерії та простору, штучних речей. 
До слабких зв’язків варто віднести сполучення 
ЛСГ просторових прийменників із ЛСП іменників,  
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що позначають природні речі, мову, державу, 
флору, фауну. Як ми бачимо із прикладів, коли 
йдеться про місцезнаходження об’єкта у просторі 
(у певній будівлі, на дорозі, у певній країні, щодо 
якихось природних чи штучних речей), то для 
вираження способу розміщення об’єкта вжива-
ються саме просторові прийменники, які містять 
сему локативності: in, an, auf, hinter, unter, neben, 
vor, zwischen та інші. Семантична конкретизація 
просторових відношень спостерігається також 
у значущих сполученнях просторових приймен-
ників із ЛСП іменників на позначення форми 
та мови, наприклад: im Kreis, an der Ecke; im Text, 
im Absatz, auf dem Plakat тощо. Решта зв’язків цієї 
ЛСГ прийменників із ЛСП іменників є непостій-
ними, тобто з іншими ЛСП іменників просторові 
прийменники або взагалі не сполучаються, або 
не виявляють статистично значущих зв’язків. 
Велику кількість стандартних зв’язків виявлено 
для модальних прийменників (9), найбільш інтен-
сивно вони сполучаються з іменниками на позна-
чення абстракцій (χ2 = 522,25, К = 0,31), харак-
теристик живих та неживих об’єктів. Середню 
інтенсивність сполучуваності виявляють зв’язки 
модальних прийменників з іменниками, що 
позначають дії, процеси, стан живих та неживих 
об’єктів, психіку, харчі і напої, атрибути людини. 
Слабкі зв’язки зафіксовано між модальними при-
йменниками й іменниками на позначення міри 
(χ2 = 34,86, К = 0,08). Сполучення модальних 
прийменників з іменниками цих семантичних 
підкласів служать для логічного впорядкування 
мовлення, конкретизації основної думки речення, 
уточнення характеристик інших членів речення 
порівнянням (auf eine elegante Art), вказівкою на 
супровідну обставину (mit großem Interesse, unter 
Lebensgefahr), через повторність дії (Schritt für 
Schritt), абстрактний стан (in Schwierigkeiten sein; 
in Wirklichkeit) тощо.

Каузальні прийменники виявили зв’язки різ-
ного ступеня інтенсивності із сімома різними 
ЛСП іменників. Сильні зв’язки спостерігаються 
з іменниками ЛСП «психіка» (χ2 = 413,0, К = 0,28). 
Зв’язки середньої сили зафіксовано з іменниками 
на позначення характеристик живих та нежи-
вих об’єктів, процесів, модальності, дії. Слабкі 
зв’язки спостерігаються між каузальними при-
йменниками й іменниками ЛСГ «стан живих 
та неживих об’єктів» і «абстракції».

Наступна група прийменників, яка виявила 
стандартні зв’язки із ЛСП іменників, – приймен-
ники способу дії (5 зв’язків). У художній прозі 
вони володіють сильними статистично значущими 
зв’язками з підкласом іменників, що позначають 

атрибути людини (χ2 = 296,36, К = 0,23). Коре-
ляція середньої сили виявлена з іменниками на 
позначення механізмів та штучних речей. Слабкі 
стандартні зв’язки зафіксовано з іменниками, 
що позначають природні речі та стан живих чи 
неживих об’єктів. Група прийменників способу 
дії семантично неоднорідна, вона передає від-
ношення між іменниками для позначення якості 
(die Bank aus Holz), значення інструментальності 
(mit dem Auto, mit der Hand), стану (in Betrieb sein) 
тощо.

Фінальні прийменники мають 5 стандартних 
зв’язків середнього та низького ступенів інтен-
сивності із ЛСП іменників, а саме: зв’язки серед-
ньої інтенсивності зафіксовано з іменниками на 
позначення людей (χ2 = 134,57, К = 0,16), слабкі 
зв’язки виявлено між фінальними прийменниками 
й іменниками, що позначають державу, процеси, 
дії, просторові об’єкти. Зауважимо, що фінальні 
прийменники ґрунтуються на цільових відношен-
нях, визначають мету дії, процесу чи стану.

Кондиціональні прийменники мають у худож-
ній прозі один зв’язок середньої інтенсивності 
з іменниками на позначення психіки (χ2 = 63,01, 
К = 0,11). Два слабкі зв’язки зафіксовано з імен-
никами ЛСП «стан живих та неживих об’єктів» 
і «природа», які передають умову, за якої певні 
процеси або явища виникають, існують і розви-
ваються.

Консекутивні прийменники мають два стан-
дартні зв’язки з іменниками на позначення міри 
і характеристик живих та неживих об’єктів. 
Іменники вказаних ЛСП у сполученні з консе-
кутивними прийменниками виражають наслідок 
певної дії, процесу, стану в результаті змін у мате-
ріальному світі або у свідомості носіїв мови.

Для концесивних прийменників зафіксовано 
слабкі стандартні зв’язки із ЛСП іменників на 
позначення природи й абстракцій, вказані спо-
лучення зосереджують нашу увагу на обставинах, 
незважаючи на які або всупереч яким відбувається 
дія чи процес.

Для копулятивних, адверзативних приймен-
ників і прийменників ЛСГ агенса зафіксовано по 
2 зв’язки різного ступеня інтенсивності з імен-
никами на позначення людей та соціального ста-
тусу людини.

Партитивні прийменники мають також два 
зв’язки з іменниками на позначення людей і атри-
бутів людини, але вони слабкі. Для прийменни-
ків відповідності зафіксовано зв’язок середнього 
ступеня інтенсивності з іменниками на позна-
чення людей і слабкий зв’язок з іменниками ЛСП 
«мова».

Кудрявцева О., Банар А. Особливостi вживання прийменниково-iменникових сполук...
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Для рестриктивних прийменників встанов-
лено статистично значущий зв’язок з іменниками 
на позначення людини (χ2 = 47,21, К = 0,09). При-
йменники реципієнта мають стандартні зв’язки 
різного ступеня інтенсивності з іменниками на 
позначення людей (χ2 = 444,86, К = 0,29) та соці-
ального статусу людини (χ2 = 132,57, К = 0,16), 
які виконують роль адресата дії.

Отже, статистичні методи дослідження дозво-
ляють нам зробити висновок, що семантичні 
зв’язки груп прийменників з іменниками з висо-
кою інтенсивністю становлять ознаковий набір 
художнього стилю (ЛСГ прийменників + ЛСП 
іменників): «темпоральні» + «часу», «просто-
рові» + «будівлі», «способу дії» + «атрибути 
людини», «модальні» + «абстракції», «модальні» +  
«характеристики живих та неживих об’єктів», 
«каузальні» + «психіка», «консекутивні» + 
«міра», «копулятивні» + «люди», «копулятивні» + 
«соціальний статус людини», «агенса» + «люди», 
«реципієнта» + «люди». У ценрі уваги авторів 
художніх творів – люди, час і місце подій, реляції 
між якими дозволяють встановити прийменники 
відповідних груп. Сполучення слів на рівні вели-
ких семантичних підкласів утворює каркас мов-
ного оформлення тексту. Вирахувані відхилення 
емпіричних частот сполучень від теоретично очі-
куваних величин свідчать про те, що встановлені 
зв’язки не є випадковими.

Висновки. Проведене нами дослідження надає 
можливість зробити висновок про те, що сполучу-
ваність і вживання прийменниково-іменникових 
сполук у ХС є багатоаспектним явищем. Статис-
тичні методи дослідження допомогли нам визна-
чити найбільш уживані прийменниково-іменникові 
моделі з високою інтенсивністю сполучуваності. 
Їх можна вважати ознаковим маркером художнього 
стилю. Встановлено типові моделі сполучення 
логіко-семантичних груп прийменників і лексико-
семантичних підкласів іменників: «темпоральні» 
+ «часу», «просторові» + «будівлі», «способу дії» 
+ «атрибути людини», «модальні» + «абстракції», 
«модальні» + «характеристики живих та неживих 
об’єктів», «каузальні» + «психіка», «консекутивні» 
+ «міра», «копулятивні» + «люди», «копулятивні» 
+ «соціальний статус людини», «агенса» + «люди», 
«реципієнта» + «люди». Автори художніх творів кон-
центрують свою увагу на персонажах, часі та місці 
подій, відношеннях/стосунках між героями творів. 
Сполучення слів на рівні великих семантичних під-
класів становить каркас мовного оформлення тек-
сту. Вирахувані відхилення емпіричних частот спо-
лучень від теоретично очікуваних величин свідчать 
про те, що встановлені зв’язки не є випадковими.

У перспективі дослідження буде визначено озна-
ковий набір наукового і публіцистичного стилів, 
а також здійснено порівняння моделей сполучень 
прийменників з іменниками у трьох стилях мовлення.
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ТИПОЛОГІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ 
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ 
У П’ЄСАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ТА ЄЖИ ШАНЯВСЬКОГО

У статті аргументовано актуальність і перспективність підходів до порівняльних студій української 
та польської драматургії І половини ХХ століття, зокрема драматичних творів двох видатних постатей – 
В. Винниченка (1880–1951 роки) та Є. Шанявського (1886–1970 роки), які посідають чільне місце не лише в укра-
їнській та польській літературах, а й у світовому письменстві.

Аналіз типологічних паралелей художньо-творчого зіставлення образів-персонажів здійснено на матеріалі 
п’єс В. Винниченка “Memento”, «Базар», «Закон» та Є. Шанявського «Міст», «Повінь», «Адвокат і троянди». 
Зазначено, що обидва митці розглядають дійових осіб передусім у сфері морально-етичних пошуків, майстерно 
розкривають психологічну глибину характерів персонажів. Водночас вони уникають однозначної оцінки своїх 
героїв, відмовляються від їх поділу на позитивних і негативних, таким чином дають зрозуміти, що кожній люди-
ні притаманні позитивні та негативні якості.

Деяку увагу зосереджено на розкритті зовнішнього світу персонажів через їхні психологічні портрети 
в ремарках п’єс та їхні дії і вчинки, що приводили до різних душевних станів, передусім неврівноважених (при-
гнічений настрій, апатія, терпіння, депресія, гнів, обурення, злість, страх тощо).

В аналізованих п’єсах глибоко й тонко передано внутрішній світ дійових осіб, їхні переживання і настрої, май-
стерно розкрито життєві людські трагедії. Цьому сприяли також такі художні засоби вираження психосвіту обра-
зів-персонажів: діалоги-двобої, алогізми, контрасти, художні деталі, ремарки, взаємохарактеристики героїв тощо.

У результаті проведеного дослідження авторка доходить висновку, що порівнювані персонажі п’єс українсько-
го і польського драматургів відзначаються спільністю почуттів, дій і вчинків, проте їхні характери виявляються 
згідно з національними особливостями й історичними умовами розвитку українського і польського народів, що відо-
бражено у своєрідності художнього мислення двох видатних драматургів – В. Винниченка та Є. Шанявського.

Ключові слова: типологічні зіставлення, образи-персонажі п’єс, характеротворення, зовнішній і внутрішній 
стани, Винниченко, Шанявський.

Halyna KUZNIETSOVA,
orcid.org/0000-0002-2830-1927

Graduate Student at the Department of Ukrainian Literature
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

(Ivano-Frankivsk, Ukraine) galusyarys@gmail.com

TYPOLOGICAL COMPARISONS OF ARTISTIC AND CREATIVE EXPRESSIONS 
OF THE PSYCHOLOGY OF THE PROTAGONISTS OF SELECTED PLAYS 

BY VOLODYMYR VYNNYCHENKO AND JERZY SZANIAWSKI

This paper shows the relevance of and fresh insight provided by comparative studies of Ukrainian and Polish drama 
of the first half of the twentieth century. The plays of two outstanding playwrights Volodymyr Vynnychenko (1880–1951) 
and Jerzy Szaniawski (1886–1970) offer an illustration of this as significant figures not only in Ukrainian and Polish 
literature but also in world literature.

The analysis of typological parallels in the depiction of characters is based on the following plays: V. Vynnychenko’s 
“Memento” (1909), “Bazar” (“Bazaar”, 1910), and “Zakon” (“The Law”, 1923) and J. Szaniawski’s “Most” 
(“The Bridge”, 1933), “Powódź” (“The Flood”, 1946), and “Adwokat i róże” (“The Attorney and Roses”, 1929). What 
I show is that both authors see their characters above all in the sphere of moral and ethical quests, thus they demonstrate 
their protagonists’ psychological depth. At the same time, both playwrights seek to avoid issuing unambiguous judgment 
of their characters, thus enabling readers to understand that everyone has inherent positive as well as negative qualities.

Particular attention is paid to revealing the protagonists’ outer world through their psychological portraits in the stage 
directions, as well as in their actions and deeds that led them to different, largely unstable, emotional states, i. e. apathy, 
suffering, depression, anger, indignation, malice, fear etc.
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The characters’ inner world, their emotions and moods as well as broader human tragedies are shown with great skill 
in the plays studied here. My analysis explores the ways in which the psychological state of the characters is expressed 
using devices including dialogues, alogisms, artistic details, stage directions, and mutual descriptions expressed by other 
protagonists.

Through comparison of the construction of protagonists in the works of a Ukrainian and Polish playwright, this study 
finds that the writers depict similar emotions, actions and deeds while endowing their characters with national features 
and specific historical conditions pertaining to Ukrainians and Poles. This is distinctly evident in the original artistic 
strategies employed by two prominent playwrights, Volodymyr Vynnychenko and Jerzy Szaniawski. 

Key words: typological comparison, dramatis personae, character construction, external and internal states 
(of emotions), Vynnychenko, Szaniawski.

Постановка проблеми. Упродовж останніх 
десятиліть кінця ХХ – початку ХХІ ст. особливої 
актуальності набули компаративістичні дослі-
дження, в основі яких лежить взаємодія загаль-
ноєвропейської та національної традицій, якісно 
нового підходу до літературних явищ і виявлення 
типологічних спільностей та відмінностей, зумов-
лених національною своєрідністю літератур. 

Певні здобутки і традиції в порівняльно-типо-
логічному аспекті мають українська та польська 
літератури, започатковані працями Івана Франка 
та Лесі Українки про взаємовпливи двох близьких 
як у географічному, так і в культурно-історичному 
смислах народів. 

На особливу увагу в порівняльно-типологіч-
ному аспекті заслуговує драматургія Володи-
мира Винниченка та Єжи Шанявського кінця 
ХІХ – першої половини ХХ ст., яка характеризу-
ється художньою зрілістю п’єс з усіма притаман-
ними їй тенденціями модернізму. Науковець Лідія 
Голомб зазначає, що «українська критика початку 
ХХ ст. помітила найхарактерніші прикмети 
Винниченкової манери письма. Привернув увагу 
новий підхід до зображення людини у всій склад-
ності її внутрішнього життя, тобто відсутність 
традиційної схеми поділу персонажів на лихих 
та добрих, можливість розвитку характерів і подій 
у певному руслі залежно від ситуації, настрою, 
збігу обставин» (Голомб, 2006: 149). А літерату-
рознавець Степан Хороб уважає що драматургія 
Володимира Винниченка, як і Миколи Куліша, 
«не тільки розвивалася в загальноєвропейському 
театрально-драматичному процесі, а в дечому 
й випереджала його своїми новаторськими худож-
німи пошуками в модерній драмі» (Хороб, 1999: 
114–115). Подібні погляди на драматургію Єжи 
Шанявського висловлювали польські науковці 
(Jakubowska et al., 1980; Kolińska et al., 2009). Як 
драматурги вони були серед тих митців, які праг-
нули піднести національну культуру до світового 
рівня. За дослідженнями українських і поль-
ських учених, саме їхня драматургія вирізняється 
гостротою порушених проблем, глибиною психо-
логічних чинників, естетикою модернізму. Під-

твердженням цьому, зокрема, є те, що багато їхніх 
п’єс ще за життя письменників були перекладені 
різними мовами світу та з великим успіхом ста-
вилися на сценах європейських театрів. Драма-
тургія В. Винниченка, можемо додати – як і Єжи 
Шанявського, «вирізняється гостротою проблем, 
глибиною психологічних екскурсів, відсутністю 
шаблонності, образним мисленням, неореалістич-
ними тенденціями, естетикою модерну, символіз-
мом, що допомагають реципієнтові проникнути 
у глибину світу підсвідомості» (Гнатюк, 2016: 22).  
Уперше в нашому дослідженні піддаються 
зіставно-типологічному аналізу драматичні твори 
В. Винниченка та Є. Шанявського, присвячені 
розкриттю внутрішнього світу персонажів та спе-
цифіці характеротворення.

Аналіз досліджень. Серед багатьох ґрунтов-
них наукових праць, присвячених літературній 
творчості Володимира Винниченка, варто від-
значити дослідження Григорія Костюка, Лариси 
Залеської-Онишкевич, Лариси Мороз, Олени Гні-
дан, Людмили Дем’янівської, Володимира Пан-
ченка, Степана Хороба, Наталії Паскевич, Лесі 
Синявської та ін. 

Драматургійну творчість польського пись-
менника Єжи Шанявського досліджували Григір 
Матушек, Лешек Колянкевич, Гелена Янашек-
Іванічковська, Войцех Жегак, Ядвіга Якубовська, 
Кристина Колінська, Мирослава Медицька, Крис-
тина Старчевська, Казімір Вєжинський та ін.

У багатьох працях українські та польські літе-
ратурознавці трактують драматургію В. Винни-
ченка та Є. Шанявського як явище, що вписується 
в європейський літературний контекст.

Мета статті – розкрити особливості художньо-
творчого зіставлення образів-персонажів у дра-
мах В. Винниченка “Memento”, «Базар», «Закон» 
та Є. Шанявського «Міст», «Повінь», «Адвокат 
і троянди», визначити психологічну глибину харак-
терів дійових осіб у драмах, простежити типоло-
гічні відповідності та відмінності в зображенні 
внутрішнього світу персонажів аналізованих п’єс.

Виклад основного матеріалу. Персонажі 
драматичних творів В. Винниченка та Є. Шаняв-
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ського живуть в епоху кардинальних змін усього 
устрою життя початку ХХ ст. Та обидва митці роз-
глядають своїх героїв передусім у сфері морально-
етичних пошуків. Водночас вони уникають одно-
значної оцінки дій і вчинків своїх персонажів, 
відмовляються від їх поділу на позитивних і нега-
тивних, таким чином дають зрозуміти, що кожній 
людині притаманні і позитивні, і негативні якості. 

Деякий акцент автори роблять на елементи 
портретної характеристики, особливо на погляд 
очей, що увиразнює експресію та відтворює емо-
ційну реальну дійсність. Обидва митці-драма-
турги переважно подають елементи психологіч-
ного портрета, у якому через зовнішність дійових 
осіб розкривається внутрішня сутність обра-
зів-персонажів. Так, Антонина «неспокійна; очі 
часто з нервовим, тривожним чеканням поверта-
ються до дверей у сіни»; «очі її тривожно й боязко 
впиваються в Кривенка»; «її погляд понуро-
задумливий» (Винниченко, 1991: 19, 24, 26). 
Орися «лукаво посміхається, але очі напружено, 
допитливо слідкують за всією його [Кривенка] 
постаттю» (Винниченко, 1991: 21). На обличчях 
героїв Є. Шанявського Янека і Марисі «видно 
наростаючий неспокій»; «Гелена реагує інакше: 
спокійна, сильна, строга, стежить за старим бать-
ком-перевізником з найвищим зосередженням 
і напругою» (Szaniawski et al., 1992: 178). Ми 
поділяємо думку Миколи Кодака, і, зрештою, це 
засвідчують аналізовані п’єси, що саме «пластика 
експресивних рухів, жест, вираз обличчя, прак-
тична дія, спрямована на подолання перешкод 
поведінка, етично однозначний вчинок вичерпно 
характеризують «душу» героя» (Кодак, 2010: 67).

Яскраво, талановито в п’єсах українського 
та польського драматургів виписані діалоги, осо-
бливо вражають, за влучним визначенням Воло-
димира Панченка, діалоги-двобої, у яких макси-
мально загострюються морально-етичні позиції 
героїв – учасників подій (Панченко, 1998: 20). 

“Memento”: «Антонина (злісно). Ти лукавиш! 
“Memento”! Не вірю я тобі. Ти украдеш дитину. 
Не вірю! Ні, ні, нізащо! Я з ума зійду <…> Хай я – 
самка, хай це – сліпий животний інстинкт, я помру 
за його <…> Годі! Не можу! Memento! <…>

Кривенко. Даю тобі слово <…>  
Антонина. Не вірю! Ха! <…> Знать, пам’ятать 

кожну хвилину, що ти привела на світ якесь стра-
ховище, якесь memento <…> Господи! (Ридає). 

Кривенко (нетерпляче). Так це ж я так думаю! 
Я, а не ти! Яке тобі діло до мене? Ти думаєш, що 
генія приведеш. Ну так чого ж ти плачеш! А коли 
й ти віриш, що це буде страховище, то перебори 
свій інстинкт і знищ дитину. 

Антонина (випрямляючись, витирається). 
Годі! Покинемо. Цього не буде. Більше ні слова» 
(Винниченко, 1991: 49). 

Як слушно зазначають Олена Гнідан і Людмила 
Дем’янівська, В. Винниченко приділяв багато 
уваги «неповторній індивідуальності людини. 
Людини, яка ціною неймовірних помилок, мук 
і страждань добуває свій досвід життя» (Гнідан, 
Дем’янівська, 1996: 251). 

З великим напруженням і хвилюванням чита-
ємо діалог батька із сином під час великої повені: 

«Повінь» (“Powódź” – одноактівка, яка вмі-
щена в п’єсі «Два театри»):

«Анджей зайшов до човна, човен захитався. 
Жінки лементують. О Боже! О Боже! 
Анджей. Ну, батьку <…> Залишайтеся з Богом. 

Нічого не поробиш. 
Батько дивиться, не розуміє. Тільки тоді, коли 

човен рушає, розуміє: впав на коліна і вхопився за 
човен – тримає.

Анджей. Відпустіть, батьку.
Капітан. Відпустити! Що Ви робите? Відпус-

тити!!
Анджей. Батьку, ну <…> заберіть руки. Ми ще 

сюди повернемось. Батьку <…> самі бачите <…> 
заберіть руки, відпустіть! Вдарив веслом по руках 
Батька. 

Батько. О-о-о.
Відпустив, човен відплив. Довго дивиться на 

витягнуті перед собою руки.
По руках батька вдарив <…> Вдарив. (Роз-

глядається. Потім кричить) Поверніться! <…> 
Сину <…> Сину <…> (дивиться на підлогу). Вода 
вже йде <…>

Нажаханий, заходить на драбину і дивиться 
ще на двері, пізніше сходить нагору пару щаблів 
вище, голову тримає вже над отвором віконця. 
Кричить з даху.

Сину <…> Сину <…> 
Ніхто не відповідає» (Шанявський, 2018: 151). 
Та не все завершилося після того, як опуска-

ється завіса. Здалеку чути голос Батька з «Повені»: 
«Сину, сину <…> Сину, сину <…>». Це вчува-
ється синові Анджею, він навіть ходив до судді, 
до священника, які сказали йому, що він не винен. 
«Але коли надходить вечір <…>» (Шанявський, 
2018: 156). 

Як видно з наведених прикладів, діалоги 
демонструють психологічну напруженість стану 
персонажів, виявляють інтелектуальні і психоло-
гічні елементи у структурі образів драматичних 
творів В. Винниченка та Є. Шанявського. 

Внутрішній світ персонажів вдало допо-
внюють взаємохарактеристики. Усього декілька 

Кузнєцова Г. Типологiчнi зiставлення художньо-творчого вираження психологiї...
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штрихів інших дійових осіб сприяють глибшому 
розумінню багатогранної і непростої внутріш-
ньої структури персонажів п’єс. Проілюструємо 
хоча б кількома прикладами: у п’єсі “Memento” 
Антонина про Василя Кривенка: «<…> він на 
вид такий спокійний, навіть млявий, а <…> стра-
шенно гарячий» (Винниченко, 1991: 20). У п’єсі 
«Базар» Цінність Маркович про Трохима: «Це, 
розумієте, людина страшенно імпульсивна, 
з великими страстями. Дикий навіть трошечки. 
Закрутить йому в голові, і все кине, плюне, пус-
тить собі кулю в лоб» (Винниченко, 1991: 95). 
У п’єсі Єжи Шанявського «Адвокат і троянди» 
Меценат про матір студента-«злодія»: «Я відчув 
навіть впертість і велику силу матері у тій впер-
тості» (с. 114); Дама – «прекрасна Франя» дру-
жині Дороті про її чоловіка-адвоката: «У захистах 
Вашого чоловіка було щось таке поза спритністю. 
Якась велика внутрішня сила била з його мови! 
Тієї сили, тієї чарівності не могли вбити десять 
років» (с. 114); Меценат (адвокат) про свого вихо-
ванця, молодого адвоката Марека: «Переважно 
він суворий і неприступний» (с. 116) (Szaniawski 
et al., 1992). Стислу, проникливу характеристику 
своєму батькові і нареченій дає архітектор Томаш 
із п’єси «Міст»: про Гелену: «Ти спостережлива 
і вразлива» (с. 159); про батька: «З того часу, як 
збудували міст, він став понурим, прикрим, дива-
куватим» (Szaniawski et al., 1992: 160). Як зазначає 
Я. Якубовська, у п’єсі Єжи Шанявського «Адво-
кат і троянди» є досить великий обшир міміки, 
жестів, суперечлива боротьба почуттів, що дозво-
ляє акторам певну свободу в їх використанні 
(Jakubowska et al., 1980: 75).

Інколи для своїх персонажів драматурги обира-
ють незвичайні прізвища, т. зв. «прізвища-ярлики», 
прізвища-характеристики. Так, наприклад, у п’єсі 
“Memento” такими дійовими особами є Козолуп 
(ковбасник), Кривенко (художник), Бурчак (який 
часто чимось незадоволений) та Круглик. Саме 
розкриттю прізвища останнього персонажа автор 
приділяє у творі значну увагу: «Круглик – невелич-
кий, із черевцем, дуже негарний; все кругле й разом 
з тим загострене <…>, вуха великі, круглі <…>, 
голова кругла <…>, випнуті вилиці на круглому 
лиці» (Винниченко, 1991: 540). І в поводженні він 
нібито теж круглий: галантний, увічливий, уваж-
ний, але такий, що ніколи не знехтує своїми інтер-
есами, здатний обхідними, круглими шляхами 
досягти своєї мети; недарма він став мільйонером. 
Інна навіть придумала йому прізвисько, яке є анто-
німічним прізвищу, – Гострик. 

Якщо Винниченкові герої мають прізвища 
з негативною оцінкою, то в Єжи Шанявського 

простежується прізвисько з позитивним емоцій-
ним забарвленням. Директор театру «Мале Дзер-
кало» називає сімнадцятирічного юнака «Хлоп-
цем з дощу» бо, коли він приносив якусь п’єску 
Директорові, то водночас завжди йшов дощ 
(Шанявський, 2018: 140). 

Більш глибокому розкриттю цілковитої від-
повідності зовнішньої і внутрішньої поведінки 
образів-персонажів підпорядковані деякі при-
йоми художнього вираження різних психічних 
станів героїв. Так, одним із прийомів зображення 
дій і вчинків персонажів у п’єсі В. Винниченка 
“Memento” є алогізм, тобто невідповідність учин-
ків персонажа його словам. Художник Василь 
Кривенко є одним із перших Винниченкових пер-
сонажів, які декларують принцип «чесності із 
собою». Цей принцип передбачає цілковите ігно-
рування моралі як регулятора поведінки людини 
в суспільстві. І хоч він патетично, дещо туманно 
стверджує, що «чесність із собою – це гармонія 
думок, почувань, досвіду, це – сила і цільність 
<…>», однак він випробовує його в найбільш 
складних ситуаціях, заради цього принципу після 
довгих роздумів наважується на злочин: вистав-
ляє голе немовля, свого сина, на холодний вітер; 
дитина сильно простуджується і невдовзі поми-
рає. «І корінь цього жахливого явища – у такому 
начеб неістотному, непринциповому моменті, як 
п і д м і н а п о н я т ь. Відбувається вона часто 
на найпримітивнішому рівні, але наслідки може 
мати катастрофічні», – такий глибокий висно-
вок робить дослідниця творчості В. Винниченка 
Лариса Мороз і підсумовує: «Драматург торка-
ється тут найпотаємнішого, найзагадковішого: 
перетворення нормальної, навіть творчо обда-
рованої людини на холоднокровного, патологіч-
ного вбивцю, що розправляється з абсолютно 
беззахисним малям. Виходить, отже, що річ не 
у принципі як такому, а в людині, здатній у ситуа-
ції вибору робити кроки в напрямі до пекла <…>»  
(Мороз, 1994: 90, 91)

Натомість у п’єсі Єжи Шанявського «Міст» 
простежується художній прийом контрасту: «На 
тлі зображуваних драматичних обставин патрі-
архального життя людей зав’язуються подальші 
події, розгортається драматичний конфлікт, що 
у своїй єдності сприяє розвитку характерів» 
(Медицька, 1999: 78). У п’єсі «Міст», яка «має 
власну потенційну силу і свіжість» (Jabłonkówna 
et al., 1980: 245), драматизм подій пов’язаний 
із двома, здавалось би, несумісними понят-
тями: «міст» (точніше, знищення мосту) і «про-
єкт будинку». «Ці вартості неспівмірні: з одного 
боку – ненадійний міст – ця місцева катастрофа, 
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а з іншого боку – величезна праця, краса, благо-
родство і будинок, на який звернуть очі цілого 
цивілізованого світу» (Szaniawski et al., 1992: 181).

Цілком слушною є думка Казіміра Вєжин-
ського, який відзначає: «Люди і дії оживають 
і порушують драматичний розвиток» (Wierzyński 
et al., 1980: 239), який має потенційну силу і дає 
поштовх до майбутнього конфлікту.

Батько Томаша, колишній перевізник, підрізав 
міст і спокутує свій учинок, відважившись пере-
пливти річку на байдарці, незважаючи на весня-
ний льодохід. І саме черз це наступає напружене 
протистояння, контраст думок і вчинків сина пере-
візника Томаша та його нареченої Гелени. Томаш 
не може прийняти батькової жертви, у розмові 
з Геленою звинувачує її, що вона наразила життя 
батька на небезпеку. Він картає себе, засуджує, що 
не стримав батька від необдуманого вчинку, що 
не розтрощив човен, щоби батько не зміг пливти. 
Якщо Томаш бачить у батьковій подорожі річкою 
тільки можливість смерті, то Гелена вважає це 
тріумфом батька і його справи (вчасна доставка 
проєкту сина на пошту). Томаш захищає вартість 
людського життя, батькового і поготів, а Гелена 
переконана в тому, що це героїзм і перемога пере-
візника. 

Певним контрастом у драмах українського 
і польського митців є опозиційні пари персонажів, 
наявні у творах “Memento” (Василь Кривенко – 
Антонина), «Базар» (Цінність Маркович – Маруся), 
«Адвокат і троянди» (Меценат-адвокат – Агент), 
«Міст» (Гелена – Гість-слідчий). Автори намага-
лися підкреслити неоднозначність внутрішнього 
світу цих персонажів, кожного з них розривають 

суперечності власної душі, які переходять часто 
в неврівноважені психічні стани дійових осіб 
(роздратування, апатія, депресія, гнів, страх, тер-
піння, переживання, хвилювання, неспокій, збен-
теження, занепокоєння, тривога, утіха, розрада 
тощо). Аналіз психічних станів персонажів може 
бути темою окремого дослідження. 

Висновки. В аналізованих п’єсах українського 
і польського драматургів Володимира Винни-
ченка та Єжи Шанявського майстерно і глибоко 
розкрито внутрішній світ дійових осіб, їхні пере-
живання і настрої. Специфікою характеротво-
рення є велика увага до психологічного аспекту 
зображення персонажів, розвитку їхніх харак-
терів, умотивованості дій і вчинків. Розкриття 
внутрішнього стану героїв здійснено у площині 
порівняльно-типологічного зіставлення. Як пока-
зав досліджуваний матеріал, характери дійових 
осіб мають багато спільного у своїй поведінці, 
діях, роздумах і переживаннях, які виявляються 
в них згідно з національними особливостями 
й історичними умовами розвитку українського 
і польського народів. Водночас у розумінні най-
важливіших проблем, у конкретному наповнені 
образів-персонажів, осмисленні їхніх заповітних 
мрій виявляється своєрідність художнього мис-
лення видатних драматургів – В. Винниченка 
та Є. Шанявського. Український і польський дра-
матурги, кожен зі своєю самобутньою манерою 
письма, запропонували читачам і глядачам висо-
кохудожні драматичні твори, у яких порушено 
складні життєві морально-етичні проблеми, само-
бутні своєю національною специфікою й істо-
рико-філософськими передумовами.
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ПРИРОДА НАГОЛОСУ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ 
В ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто розвиток наголосу на матеріалі німецької мови в діахронічній перспективі її становлення 
та функціонування. Предметом дослідження у статті є німецький словесний наголос (Wortakzent), динаміка його 
функціонування від давньої німецької мови до сучасної. Матеріалом дослідження виступають давні та сучасні слов-
ники німецької мови, етимологічні словники і давні тексти, у яких було позначено наголос (Отфрід, Ісидор, Нот-
кер). Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні ознак, що характеризують німецький словесний наголос 
(Wortakzent), воно є внеском у діахронічні розвідки германських мов і може прислужитись у подальшому опрацюванні 
не лише фонетичних, а й діалектологічних аспектів німецької мови. Авторками було використано такі методи: метод 
спостереження, дескриптивний та порівняльно-історичний методи дослідження. В актуальному науковому доробку 
вивчено природу наголосу та його основні типи, риси і види наголосу (акцент), що є характерними для германських 
мов. На основі дослідження давніх та сучасних словників німецької мови, етимологічних словників і давніх текстів, 
де було позначено наголос, виявлено в них риси словесного наголосу (Wortakzent). У статті висвітлюються основні 
положення фонетичних і фонологічних досліджень наголосу в сучасній німецькій мові, що були зроблені вітчизняни-
ми та закордонними вченими за останні роки. Важливо зазначити, що також було визначено зміни, які відбувалися 
з німецьким словесним наголосом, починаючи з давніх часів розвитку німецької мови до сучасної. У висновках акту-
ального дослідження надано прогнози щодо подальшого розвитку природи наголосу в німецькій мові. Отримані дані 
про історичний розвиток словесного наголосу в німецькій мові та його сучасне становище можуть стати у пригоді 
під час вивчення і викладання теоретичної і практичної фонетики німецької мови, історії німецької мови, вступу до 
германської філології та в науково-дослідницькій роботі аспірантів і студентів.

Ключові слова: німецька мова, наголос, діахронія, фонетика німецької мови, історія мови, германістика.
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THE CHARACTER OF THE STRESS AND ITS FORMATION 
IN THE HISTORICAL FIELD OF THE GERMAN LANGUAGE

In the given article development of stress on the material of German language in diachronic perspective of its formation 
and functioning is considered. The subject of research in the article is German verbal stress (Wortakzent) and dynamics of its 
functioning from ancient German to modern. The material of the research are old and modern dictionaries of the German 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020112

Мовознавство. Лiтературознавство

language, etymological dictionaries and ancient texts in which the stress was marked (Otfrid, Isidor, Notker). The theoretical 
significance of the study is to identify the features characterizing the German verbal stress (Wortakzent), is a certain 
contribution to the diachronic exploration of the Germanic languages and can serve in further processing not only phonetic 
but also dialectological aspects of the German language. The authors used the following methods: observation method, 
descriptive and comparative-historical research methods. In the actual scientific work the nature of stress and its main types, 
features and types of stress (accents) characteristic for the Germanic languages were studied. On the basis of research 
of ancient and modern dictionaries of the German language, etymological dictionaries and old texts where accent was 
marked, features of verbal stress (Wortakzent) were found in them. The article highlights the main provisions of phonetic 
and phonological studies of stress in modern German, which were made by domestic and foreign scientists in recent years. It 
is important to note that the changes that have occurred with German verbal stress since the ancient times of the development 
of the German language in modern times have also been identified. The findings of the current study provide projections for 
the further development of the nature of emphasis in the German language. The received data on historical development 
of verbal stress in the German language and its modern position can be useful at studying and teaching of theoretical 
and practical phonetics of the German language, history of the German language, introduction in the German philology 
and in research work of post-graduate students and students.

Key words: German language, stress, diachronics, phonetics of German language, history of language, Germanistics.

Постановка проблеми. У мовах існують різ-
номанітні види наголосу, у зв’язку із цим підходи 
до його вивчення і визначення також різняться. 

Об’єктом дослідження обрано німецьку мову 
в діахронічній перспективі її становлення та функ-
ціонування. 

Предметом дослідження є особливості німець-
кого словесного наголосу (Wortakzent) та дина-
міка його функціонування від давньої німецької 
мови до сучасної.

Матеріалом дослідження слугували давні 
та сучасні словники німецької мови, етимологічні 
словники і давні тексти, у яких було позначено 
наголос (Отфрід, Ісидор, Ноткер). 

Теоретичне значення дослідження полягає 
у виявленні ознак, що характеризують німецький 
словесний наголос (Wortakzent), що є внеском 
у діахронічні розвідки германських мов і може 
прислужитись у подальшому опрацюванні не 
лише фонетичних, а й діалектологічних аспектів 
німецької мови. 

У роботі було використано метод спостере-
ження, дескриптивний та порівняльно-історич-
ний методи дослідження.

Аналіз досліджень. Досить детально вивче-
ний наголос та його характеристики в сучасній 
німецькій мові. Про це свідчать фонетичні і фоно-
логічні, артикуляторні й акустичні дослідження 
таких учених, як Е.-М. Крех, Л. І. Прокопова, 
Б. Помпіно-Маршалл, К. Рамерс, О. І. Стеріополо 
й ін. Водночас історичний аспект питання, як 
наголошує В. В. Левицький, до кінця ще не вичер-
паний (Левицький, 2007: 12).

Незважаючи на те, що існує чимало праць, 
у яких приділяється увага розвитку наголосу 
в німецькій мові (Г. Вольфф, В. М. Жирмунський, 
Л. Р. Зіндер, П. Ернст, В. В. Левицький, Т. В. Стро-
єва, В. Г. Таранець, В. Шмідт та ін.), уважаємо, 
що питання наголосу в історичній ретроспективі 

німецької мови маловисвітлене, потребує додат-
кових досліджень, у цьому і полягає актуальність 
даного дослідження. 

Під наголосом О. О. Селіванова розуміє виді-
лення одного складу, фонетичного слова чи син-
тагми під час супрасегментного членування мов-
леннєвого потоку. Наголос, залежно від засобу 
виділення, може кваліфікуватися як словесний, 
коли виділяється склад, синтагматичний чи такто-
вий, де виділяється найбільш значуще слово в син-
тагмі, і фразовий, коли виділяється нова інформа-
ція, що представлена в реченні певною синтагмою. 

До основних типів наголосу авторка відносить 
динамічний, або експіраторний, що характеризу-
ється інтенсивністю мускульної напруги і поси-
ленням видиху (українська, російська, німецька, 
англійська й ін. мови); музичний, коли змінюється 
висота головного тону (корейська, китайська); 
кількісний, де враховується тривалість вимови 
звуку (новогрецька). 

Крім того, залежно від фіксованості за певним 
складом наголос поділяється на три типи: вільний 
(нефіксований), зв’язний (закріплений за певним 
складом) і обмежений. Так, завжди наголошеним 
є перший склад у латинській, чеській, словацькій, 
угорській мовах; останній склад – у французькій, 
вірменський, таджицькій мовах, і обмежений, 
з повною зоною локалізації – у давньогрецькій. 
В українській мові наголос динамічний, вільний 
і рухомий (Селіванова, 2010: 486–487).

Наголосом, або акцентом Р. Конрад називає 
підвищення одного звука або групи звуків у проти-
лежність до інших у межах просодичної єдності. 
Він розділяє види наголосу так: динамічний (екс-
піраторний), музичний (мелодичний, тональний), 
темпоральний (кількісний). 

Динамічний наголос характерний для німець-
кої, російської та інших мов, пов’язаний із поси-
ленням видиху; музичний стосується зміни висоти 
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тону, наприклад, як у китайській, швецькій, сер-
бохорватській; у разі темпорального наголосу змі-
нюється якість звука (довгота). 

Щодо різних просодичних єдностей існу-
ють складовий акцент (Silbenakzent), словес-
ний (Wortakzent), словесна акцентна група 
(Wortgruppenakzent) та фразовий акцент (Satzakzent). 
Що стосується німецької мови, то тут мають місце 
як основний акцент (Hauptakzent), так і другоряд-
ний (Nebenakzent), наприклад: ́ Klassen,,raum. Існу-
ють також логічний, або емфатичний та інші види 
акценту (Сonrad, 1978: 26–27).

В. В. Левицький зазначає, що в індоєвро-
пейській мові (далі – іє.) наголос був тонічним 
(музичний) і рухомим (нефіксований). У прагер-
манській мові (Urgermanisch) він став динамічним 
(силовий) і фіксованим, де закріпився на першому 
складі слова або кореня (Левицький, 2007: 21).

Германська мова, як одна з індоєвропейських, 
успадкувала від неї основні риси фонетичної 
і граматичної будови. Але прагерманська мова 
зазнала низки змін, які відрізняють її від інших іє. 
мов. Зміни, що відбулися у фонетичному складі 
прагерманської, стосувалися насамперед наго-
лосу, системи вокалізму і консонантизму. Саме 
зміна наголосу і Перший пересув приголосних, 
як уважають Г. Вольф, П. Ернст, В. В. Левицький, 
В. Г. Таранець та ін., є тими найголовнішими осо-
бливостями, що перетворили в середині ІІ тис. до 
н. е. один із діалектів індоєвропейської прамови 
на окрему прагерманську мову.

В. Шмідт наголошував, що в іє. мові наголос 
був тонічним і рухомим. Із часом місце і характер 
індоєвропейського наголосу змінювалися і дійшли 
до того стану, що в більшості сучасних індоєвро-
пейських мов наголос є динамічним і фіксованим. 
Деякий час у германській мові наголос був ще 
рухомим, потім він закріпився за першим складом 
кореня або слова (Schmidt, 2007: 37). 

В. М. Жирмунський уважав, що в німецькій 
мові основними закономірностями, які визнача-
ють її звуковий характер, є наголос, чергування 
голосних, як явище внутрішньої флексії (умлаут, 
аблаут) та чергування приголосних, що зумовлено 
їх пересувом. Ці відносини сучасної звукової сис-
теми мають різну давнину і досить суперечливу 
картину, де розкриваються історично зумовлені 
закономірності, які багато разів переоформлюва-
лися у процесі подальшого розвитку мови.

Автор підкреслює, що сучасній німецькій мові 
в основному властивий нерухомий наголос, осо-
бливо у словах німецького походження, які не 
мають префіксів, де наголос припадає на пер-
ший кореневий склад, наприклад: ´lesen, ´Morgen, 

´schöner. Водночас В. М. Жирмунський підтримує 
думку датського вченого К. Вернера, який ствер-
джував, що під час пересуву приголосних герман-
ські мови мали ще рухомий наголос. 

М. М. Гухман у процесі дослідження готської 
мови писав, що в готських рукописах не виділя-
ються наголошені склади, тому закономірності 
готського наголосу він встановлював на основі 
даних самої готської мови із застосуванням порів-
няльного матеріалу інших германських мов. На 
основі цього автор виявив, що у простих словах, 
незалежно від кількості складів, наголос завжди 
приходився на перший склад, наприклад: skálks – 
«слуга», ́ skalkinon – «служити», skálkinoda – «слу-
жив», skalkinodedun – «служили» та ін. У складних 
словах був головний і другорядний наголос, де 
головний припадав на перший склад, наприклад: 
skánda – ráip – ремінь, ́ árma – h´áirtts – милосерд-
ний, hárdu – háirtei – жорстокосердя. 

Л. Р. Зіндер і Т. В. Строєва зазначають, що 
наголос у давній німецькій мові був ще вільним, 
тобто не пов’язаним із будь-яким певним скла-
дом у слові. Здебільшого він припадав на перший 
кореневий склад не тільки у простих і складних 
словах, але й у словах із префіксами, передусім 
в іменниках та дієсловах, що від них походили, 
наприклад: gáng – «ходьба», gángan – «ходити», 
bérg/bérc/bérk – «гора», bérgan – «ховатися», «збе-
рігати», bínd/ bínt – «окова», «зв’язок», bínd/ bínd/ 
bíndan – «зв’язувати», «в’язати». 

Що стосується словоутворюючих суфіксів, то 
деякі з них могли мати наголос, але його треба 
вважати вторинним, бо на корені слова наголос 
також залишався, наприклад: двн. wístuóm – свн. 
wíshéit – нвн. Wéishéit – «розсудливість», «мудрість»  
(Зіндер, Строєва, 1965: 96).

П. Ернст уважає, що словесний наголос 
(Akzent) в іє. мові міг бути на будь-якій частині 
слова: корені, суфіксі або закінченні, бо він був 
вільним. Тоді йшлося про музичний акцент, бо він 
викликався висотою тону, а не посиленням екс-
пірації, яке відбувалося в германських мовах, де 
акцент змінився на динамічний (Ernst, 2006: 47).

Під зміною акценту в германських мовах 
Г. Вольфф розуміє, що вільний іє. словесний наго-
лос зосередився в германських мовах на корене-
вому складі. Цей динамічний, або кореневий скла-
довий наголос прийшов на зміну іє. музичному, 
що був типовим для романських мов – латинської, 
французької, іспанської й інших. Автор доводить, 
що динамічний словесний наголос привів згодом 
до нового рифмування (алітерація), наприклад: 
Haus und Hof, Mann und Maus, Kind und Kegel, 
gang und gäbe (Wolff, 2009: 46).

Кулина I., Березiна Ю. Природа наголосу та його становлення в iсторичному просторi...
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В. Г. Таранець, автор енергетичної теорії мови, 
у результаті проведення акустичного аналізу 
слів на матеріалі німецької мови довів, що наго-
лошений склад у слові відрізняється від нена-
голошеного більшою звучністю. У німецьких 
двоскладових словах у 87,5% випадків max. пік 
енергетичності припадав на початковий наголо-
шений склад. Автор підкреслює, що треба відріз-
няти експіраторну теорію, де наголошений склад 
має більшу звучність порівняно з ненаголоше-
ними, і теорію мускульної напруги, яка харак-
теризується більш сильною напругою всього 
вимовного апарату на наголошеному складі. 
Проведений експеримент свідчить про те, що 
наголошений склад у слові має більші показники 
енергії піл час вимови слів, ніж склади ненаго-
лошені. Автор припускає, що для індоєвропей-
ської прамови має місце реконструювання такого 
стану, коли в мові не було наголосу як фонологіч-
ної одиниці. Потім словесний наголос реалізову-
вався на початковому складі, що був кореневим 
у мовах. Виділення флексій і суфіксів часто при-
водило до зміщення наголосу з початкової пози-
ції у слові, тоді він ставав рухомим у різних гра-
матичних формах однієї лексеми. Таким наголос 
треба уявляти в період розпаду індоєвропейської 
прамови. У прагерманській мові наголос пере-
містився на початкову позицію у слові і сьогодні 
він також домінує на кореневій морфемі в гер-
манських мовах (Таранець, 2014: 75, 79, 109).

Серед сучасних вітчизняних і закордон-
них лінгвістів, що вивчають наголос і місце 
його в сучасній німецькій мові на основі про-
ведення фонетичних і фонологічних, артикуля-
торних і акустичних досліджень, треба також 
згадати Л. І. Прокопову, Е.-М. Крех, Б. Помпіно- 
Маршалла, Р. Рамерса, Е. Д. Гуревич, І. В. Лоба-
нову, О. І. Стеріополо, У. Янсен та ін. 

Л. І. Прокопова в результаті проведення 
акустичного дослідження словесного наголосу 
в німецькій і українській мовах виявила, що 
в німецькій мові він має динамічно-музичний 
характер, тобто певний склад у слові визнача-
ється більшою силою і водночас підвищенням 
тону. В українській мові він є динамічним, але на 
відміну від німецької, велике значення в ній має 
квантитативний момент. Тривалість наголоше-
них голосних значно більша, ніж ненаголошених. 
Для німецького наголосу квантитавний момент 
не має такого великого значення, оскільки довгі 
та короткі голосні становлять окремі фонологічні 
категорії. Здебільшого наголошеним буває корінь 
слова, потім відокремлювані префікси і деякі 
суфікси (Прокопова, 2003: 64–65).

Р. Рамерс розглядає фонетичну і фонологічну 
сторони німецької мови і зазначає провідну роль 
наголосу в ній. Хоча німецька мова і належить до 
мов із динамічним, або експіраторним словесним 
наголосом із переважанням на першому кореневому 
складі, він, усе ж таки, залежно від структурної орга-
нізації слова, може припадати на деякі відокремлю-
вані префікси і деякі суфікси (Ramers, 2002: 5).

О. І. Стеріополо в результаті проведення никзи 
фонетичних експериментів на матеріалі сучас-
ної німецької мови наголошує, що підвищення 
одного складу у слові за допомогою фонетичних 
засобів є словесним акцентом (Wortakzent), або 
словесним наголосом (Wortbetonung). У німецькій 
мові, яка належить до акцентних, словесний наго-
лос зосереджується в основному на кореневому 
складі. Багатоскладові слова дефінуються шля-
хом більшого підвищення одного складу завдяки 
фонетичним корелятам, як-от сила видоху, пони-
ження або підвищення тону, довгота або підви-
щення інтенсивності порівняно із сусідніми скла-
дами (Steriopolo, 2018: 226–227).

E.-М. Крех у результаті дослідження наголосу 
на матеріалі сучасної німецької мови зауважує, 
що, з одного боку, такий сигнал є засобом для під-
вищення комунікативного ефекту, а з іншого – для 
реалізації делімітативної функції, що розмежовує 
склади, морфеми або слова (Krech, 1996).

Е. Д. Гуревич у результаті акустичного дослі-
дження словесного наголосу в німецькій літе-
ратурній мові дійшла висновку, що словесний 
акцент у ній є морфемнопов’язаним і зумовле-
ним словоутворюванням. Він має специфічний 
акустично виражений характер взаємодії певних 
сполук частоти і тону, інтенсивності і довготи, 
у зв’язку із чим виявляються просодичні струк-
тури двох типів: наголошеності та ненаголоше-
ності. Водночас слово перебуває на перетині двох 
координат структурної організації мови – пара-
дигматичної і синтагматичної (Гуревич, 2000). 

У. Янсен досліджує словесний наголос у сучас-
ній німецькій мові та стверджує, що в мові є так 
звані «важкі» і «легкі» склади; до перших авторка 
відносить відкриті склади з довгими голо-
сними, до других – закриті з короткими голо-
сними. Авторка довела, що існує тісний зв’язок 
між довгими голосними й акцентуацією у слові, 
що словесний акцент фонетично реалізується за 
допомогою подовження голосного (Janßen, 2011).

У процесі розгляду акцентних норм сучасної 
німецької мови І. В. Лобанова зупиняється на 
проблемах варіантності, які залежать від мор-
фемної структури німецького слова та словотво-
рення. Авторка виходить із загальнотеоретичного 
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аспекту та вважає, що словесний наголос у німець-
кій мові є рухомим, де треба розрізняти область 
словозміни та словотворення, наприклад: ´liefern 
(поставляти, випускати) – Liefe´rant (той, хто 
поставляє), ´August (ім’я) – Aug´ust (назва місяця) 
тощо (Лобанова, 2010).

Мета статті полягає у вивченні становлення 
та функціонування наголосу в історичному про-
сторі німецької мови, починаючи з давніх часів її 
розвитку дотепер. 

Для досягнення сформульованої мети було 
поставлено і вирішено такі завдання:

1) ознайомитися із природою наголосу та його 
основними типами;

2) вивчити риси і види наголосу (акцент), 
характерні для германських мов;

3) на основі дослідження давніх та сучасних 
словників німецької мови, етимологічних слов-
ників і давніх текстів, де було позначено наго-
лос, виявити в них риси словесного наголосу 
(Wortakzent);

4) ознайомитися з фонетичними і фонологіч-
ними дослідженнями наголосу в сучасній німець-
кій мові, що були зроблені вітчизняними та закор-
донними вченими за останні роки;

5) визначити зміни, які відбувалися з німець-
ким словесним наголосом, починаючи з давніх 
часів розвитку німецької мови дотепер, надати 
прогнози щодо його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Дане дослі-
дження було розпочато з аналізу словесного 
наголосу в деяких давньоіндоєвропейських мовах 
(санскрит, грецька), щоб виявити, у чому саме 
полягає індоєвропейський тонічний наголос.

З’ясувалося, що у словах давніх мов досить 
часто трапляється знак, який відокремлює 
склади, напр.: скр. várah – «круг», varáh – «вибір»; 
грец. tómos – «відрізок», «цілий шматок», tomós – 
«гострий», «ріжучий».

Отже, можна стверджувати, що іє. наголос 
був вільний і міг припадати на будь-який склад, 
а висота тону була фонологічно значущою, 
тобто виконувала смислорозрізняючу функцію.

Аналіз словесного наголосу в готській мові 
показав, що в основному він припадає на перший 
кореневий склад, незалежно від кількості скла-
дів, напр.: wásti – «одяг», wáurstwa – «робітник», 
fískon – «рибалити», filú – «дуже», «багато», 
áwiliuƥ – «подяка», bándwa – «знак», bórn – 
«дитя», bárnilo – «дитинка», bárniski – «дитя-
чість», bárnisks – «дитячий».

Але у складних іменниках і складних дієсло-
вах, де першим компонентом були прислівник 
або префікс, місце наголосу розподілялося так: 

в іменниках він припадав на перший склад, напр.: 
ánabusns – «заповіт», «наказ»; gábundi|gábindi – 
«зв’язок», «явище»; gálaubeins – «віра»; а в дієс-
ловах – на кореневий склад, який не був першим, 
напр.: ana-bíndan – «заповісти», «наказати щось 
зробити»; ga-bíndan – «зв’язувати»; ga-báihtjan – 
«являти», «являтися», ga-láubjan – «вірувати».

Цей факт свідчить про те, що в епоху фіксації 
германського наголосу на першому складі іменні 
формування вже були цільними і вважалися склад-
ним словом, тоді як дієслівні були ще сполуками 
слів. Таких прикладів можна навести багато: 
ángibos – «передача», at-´giban – «віддати», «пере-
давати», ´bihaitja – «хвалько», biháitjan – «хвали-
тися», frálet – «відпущення», fra-léitan – «відпус-
кати», «звільняти», «дозволяти» та ін.

Розгляд словесного наголосу за двн. словни-
ками і деякими двн. текстами, де було позначено 
наголос (Ноткер, Отфрід, Ісидор) показав, що 
здебільшого він припадав на перший склад про-
стого слова без префікса, а також у достатній 
кількості слів із префіксами, серед яких були імен-
ники та дієслова, що від них походили, напр.: двн. 
hárto – нвн. hárt – «міцно», двн. gáng – нвн. Gáng – 
«ходьба», двн. gángan – нвн. géhen – «ходити», 
двн. psálmo – нвн. Psálm – «псалм», двн. b´ind/t – 
«кайдан», «зв’язок», нвн. B´inde – «пов’язка», двн. 
b´ind/t/an – «зв’язувати», «вив’язувати», нвн. 
b´inden – «пов’язувати», «зав’язати», двн. 
bérg/c/k – нвн. Bérg – «гора», «схованка», двн. 
bérgan – нвн. bérgen – «схоронятися», «хова-
тися», двн. ántuurti – нвн. ´Antwort – «відповідь», 
двн. ántuurtan – нвн. ántworten – «відповідати», 
двн. árabeit/árebeit – нвн. ´Arbeit – «праця», двн. 
árabeitan – нвн. árbeitan – «працювати».

У меншій кількості наголос припадав на 
інші склади, здебільшого це були дієслова із 
префіксами ant-/ent-/int-, be-/bi-, ir-/er-/ar-, gi-/
ga-/ge-, ze-/zi-/za- та ін. й іменники, що від них 
утворились, напр.: двн., свн. antfáhan – нвн. 
empfángen – «зустрічати», двн., свн. irtéilan – 
нвн. ertéilen – «давати раду», «віддавати наказ», 
двн., свн. big’inan – нвн. beg´innen – «починати», 
двн. bifélhan – нвн. beféhlen – «щось наказувати», 
двн. gilóuben – нвн. gláuben – «вірувати», двн. 
zitéilan – нвн. zertéilen – «ділити», «розподіляти 
на частини», двн. irtéili – нвн. Ertéilung – «наказ», 
«видача», двн. bi´gini – нвн. Beg´inn – «початок», 
двн. biféli – нвн. Beféhl – «наказ», двн. gilóuba – 
нвн. Gláube – «віра».

Що стосується суфіксів, виявлено, що деякі 
з них у двн. мові мали наголос; уважаємо його дру-
горядним, бо на корені також залишився словес-
ний наголос. Це такі суфікси: -sam, -heit, -lih, -bar; 
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полусуфікси -los, -frei, -voll, -reich та ін., напр.: двн., 
свн. ́ arbeitsámo – нвн. árbeitsam – «працьовитий», 
двн. wíshéit – нвн. Wéisheit – «розсудливість», 
двн., свн. kelóublích – нвн. gláublich – «правди-
вий», «достовірний». Причиною наголошення 
зазначених суфіксів є їхнє історичне минуле, 
коли вони існували як окремі слова і мали само-
стійне значення. Суфікс -sam розвинувся від двн. 
займенника samo – der selbe – «той самий», або 
із прислівника sama/o – «самостійно»; свн. same, 
sam, ebenso, ebensowie. Спочатку цей суфікс 
приєднувався лише до іменних основ (двн. 
árbeitsámo – «робота, яку проводить людина 
самостійно»), потім поширився на прикметники 
та прислівники (двн. gléihsámo – «якби», «немов», 
нвн. árbeitsam – «працьовитий»).

Двн. прикметник bari мав декілька зна-
чень – «голий», «незайнятий», «пустий»; зго-
дом з’явилося двн. дієслово béran зі значен-
ням «нести», у свн. дієслово отримало нові 
значення – «приносити», «народжувати», нвн. 
geb´ären – «народжувати». У свн. з’явився також 
прислівник lésebár – нвн. lésbar – «чіткий», свн. 
ésbar – нвн. éssbar – «їстівний». 

Прикметник fri у двн., свн. мав значення «віль-
ний», яке залишилося у нвн. самостійному слові 
frei. Водночас у двн. з’явилися прикметники 
bósifrí – «незлий», hémidifrí – «без сорочки». 

У сучасній німецькій мові також існують слова 
з названим суфіксом: díenstfrei – «вільний від 
служби», «чергування», grénzenfrei – «без кордонів».

Двн. прикметник los/laos мав значення «віль-
ний», «незайнятий», «брехливий», «пустий», 
«без чогось», «без когось». Із часом він приєд-
нався до інших слів і став їхнім суфіксом, напр.: 
g/c/kéltiláos – «без грошей», «безкоштовно», 
friúnteláos – «без друзів», нвн. k’ostenlos – «без-
коштовний».

Окреме двн. слово vilu/vilo/filu означало 
«багато», «дуже багато». У цьому ж періоді роз-
витку мови воно траплялося як суфікс, напр.: 
bárnf´ilu – «багато дітей», «багатодітний(дітна)», 
zólf´ilu – «велике мито». Сучасна німецька мова 
також має цей суфікс: Hándvoll – «жменя», 
«жменька».

У двн. водночас існували іменник rihhi – «цар-
ство», «країна», «панування», «владика», «воло-
дар»; і прикметник rih, rihhi – «сильний», «могут-
ній», «королівський».

Потім із розвитком мови зазначені слова 
ставали суфіксами, напр.: sélar´ihi – «багатий 
душею», gilóubar´ihhi – «сповнений вірою»; 
цей суфікс продовжує існувати і у нвн. мові: 
vitam’inreich – «багатий на вітаміни».

Полусуфікс voll мав у двн. самостійне зна-
чення vol/fol – «повний», «сповнений», напр.: 
túnkalfól – «повний темряви», «незрозумілий», він 
існує у нвн., напр.: Verántwortungsvoll – «повний 
відповідальності».

У свн. мові часто траплялися слова із суфік-
сом lih, напр.: túneclih, túnclih – «приємний», 
«бажаний», «лагідний», який у двн. існував як 
окреме слово lioht/lioh – нвн. Licht – «світло»; сьо-
годні також маємо цей суфікс у нвн. мові, напр.: 
´fröhlich – «радісний».

Суфікс heit був поширений у свн. мові, у нвн. 
він також часто вживається, напр.: scónihéit – 
Sch´önheit – «краса», fr´ihéit – Fréiheit – «свобода», 
túmbhéit – Dúmmheit – «дурість». Він також утво-
рився із двн. окремо існуючого слова héit – «пер-
сона», «особистість».

Розглянуті приклади є яскравою ілюстрацією 
слів із десемантизованим другим елементом, який 
перетворився із самостійного повноцінного слова 
на суфікс. Дане явище можна розглядати як про-
цес реінтеграції на морфологічному рівні.

Проведене дослідження також показало, що 
давньогерманський експіраторний (силовий) наго-
лос, який існував і в давній німецькій мові (двн., 
свн.), вплинув на долю голосних у ненаголоше-
них складах, у зв’язку із цим вони були синкопо-
вані (Synkope) або апокоповані (Apokope), тобто 
ненаголошені голосні зникали, що послаблювало 
кінець слова та посилювало його початок.

Розглянемо деякі приклади:
– зникнення ненаголошеного голосного 

в середині слова (Synkope): двн. ángust/ángist, свн. 
ángust, нвн. ´Angst – «жах»; двн. érist, свн. érest, 
нвн. érst – «спочатку»; двн. érila/élira, свн. érela, 
нвн. ´Erle – «вільха»;

– зникнення ненаголошеного голосного в кінці 
слова (Apokope): рун. súnuR, гот. súnus, двн. 
súnu, свн. súne, sún, нвн. Sóhn – «син»; двн. wári/
wéri, свн. wére, нвн. Wéhr – «захист»; двн. w´ildi, 
свн. w´ilde, нвн. wild – «дикий»; двн. skónо, свн. 
sch´´ne, нвн. ´schön – «красивий», «гарний».

Під час розгляду вживання деяких запозичених 
слів у сучасних німецьких південних діалектах вияв-
лено, що словесний наголос зосереджений на пер-
шому ненаголошеному складі, виходячи із принци-
пів німецького наголосу, які відомі ще з давніх часів 
розвитку німецької мови, напр.: Késte – Kastánie – 
«каштан», K´ännel – Kanál – «канал». Але для ствер-
дження цього факту потрібне додаткове дослідження.

Дослідження словесного наголосу в сучас-
ній німецькій мові на матеріалі різноманітних 
словників показало, що в основному словес-
ний наголос припадає на корінь слова, потім на  
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відокремлювальні префікси та деякі суфікси, 
напр.: wáschen, ábwaschen, gewáschen, а закін-
чення у словах німецького походження є завжди 
ненаголошеним, напр.: nében, Táge, Táges. 

Для більшості німецьких дієслів існують чіткі 
правила щодо вживання словесного наголосу, 
хоча є багато винятків. Основні правила були 
згруповані нами так:

– в іменниках, що складаються із двох час-
тин, головний наголос (Hauptbetonung) припа-
дає на визначальну частину слова, а додатковий 
(Nebenbetonung) – на іншу, напр.: ́Sport͵halle, 
´Abend͵essen. Деякі слова становлять виняток: 
͵Jahr´zehnt, ͵Jahr´hundert, бо їхнім основним 
смислом є другий компонент;

– у власних іменах або назвах виділено другий 
компонент, напр.: Brüder-´Grimm-Märchen;

– що стосується складних іменників, тут також 
найбільш поширений наголос на першому складі 
слова, напр.: ´lebensfroh. Хоча існують прикмет-
ники, де наголошені обидва компоненти, напр.: 
éis´kalt, бо обидва мають основний смисл;

– завжди наголошеними вважаються відокрем-
лювані префікси, напр.: aússprechen, aúfstehen, 
m’itkommen, béibringen, náchdencken та ін.; 

– невідокремлювані префікси є завжди нена-
голошеними, напр.: bekómmen, gefállen, entlássen, 
verstéhen та ін.;

– деякі префікси можуть бути, залежно від 
змісту слова, як наголошеними, так і ненаго-
лошеними, напр.: únterbreiten – unterbréiten, 
únterbinden – unterb´inden, únterdücken – 
unterdr´ücken, ́ übersetzen – übersétzen, wiéderholen – 
wiederhólen та ін.; 

– до префіксів, що можуть змінювати наголос, 
належать також такі: da – Dásein – daf´ür – da´bei, 
dar – dárlegen – darán – daráuf, voll – vóllmachen – 
vollkómmen, zu – zúkommen – zufriéden та ін.;

– іноземні суфікси, як-от -ant, -at, -al, -ent, 
-ei, -ie та ін., завжди наголошені, напр.: Aspiránt, 
Soldát, Portál, Studént, Wäscheréi, Philologié;

– у деяких словах припустима переакцен-
туація, у зв’язку з більш рівномірним розпо-
ділом наголошених і ненаголошених складів, 
напр.: ´notwendig – not´wendig, ´wahrscheinlich – 
wahrschéinlich, ´vorzüglich – vor´züglich;

– в іменниках із префіксами давнього похо-
дження наголос припадає на префікс, напр.: 
´Urlaub, ´Urteil, ´Antwort, Béispiel, ´Aussicht та ін. 
Виняток становлять слова із префіксом gе-, який 
рано залишився без смислового значення, напр.: 
Geb´irge, Gebót, Gefólge;

– префікс, на який припадає наголос, залиша-
ється нередукованим, а голосний ненаголошеного 

префікса редукується, напр.: ´Urlaub – erláuben, 
´Urteil – ertéilen. Це пов’язано з наслідками дав-
ніх часів розвитку мови, коли в іменниках пре-
фікси зрослися з основою, а в дієсловах, що від 
них утворилися, – ні. У процесі лексичного розви-
тку мови з’являлися іменники, які утворювалися 
від дієслів із незрощеним префіксом, тому вони, 
як і дієслова, мали наголос на корені слова, напр.: 
ertéilen – Ertéilung, zerst´ören – Zerst´örung;

– у давнину в запозичених словах основною 
ознакою освоєння слова був перенос наголосу на 
перший кореневий склад. Отже, багато латинських 
слів були онімечені, напр.: лат. caténa – двн. kétina, 
лат. fenéstra – двн. vénster/v´inster. У цих словах 
наголос і сьогодні залишається на першому складі, 
напр.: нвн. Kétte, Fénster. Більш пізні запозичення 
з латинської і французької зберегли наголос, що 
відповідає даним мовам, напр.: Theáter, Religión, 
Altár. Це стосується і деяких іноземних суфіксів, 
що з’явились у свн. мові, напр.: Bäckeréi, Ateliér, 
han’tieren, Philoso’phie, Apothéke. Отже, поява іно-
земних слів у німецькій літературній мові харак-
теризується розвитком нової системи акцентуа-
ції, виходить за рамки акцентних відношень, що 
є типовими для германської фонетичної системи;

– у зв’язку з поширенням свободи словесного 
наголосу в німецькій мові він набував фонологіч-
ної диференційної функції, що стало наслідком 
появи таких слів, як: ́ Aktiv – akt´iv, Pássiv – pass´iv 
та ін., де місце наголосу існує для розрізняння 
слів за змістом;

– в абревіатурах наголос залежить від виду ско-
рочення, у вимові назви букв наголос припадає на 
кінцевий склад, напр.: SE´D, за вимови звуків – на 
перший склад, напр.: Náto. Коли скорочення скла-
дається з букв і звуків, наголошеною буде буква, 
напр.: ´U – Bahn, ´D – Zug тощо. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження словесного наголосу та його становлення 
в історичному просторі німецької мови можна 
зробити такі висновки.

Словесний наголос є однією з важливіших 
фонетичних характеристик мови. Коли говоримо 
про рухомість словесного наголосу, треба мати на 
увазі область словозміни й область словотворення 
(wiéderholen – wiederhólen, liéfern – Lieferánt), де 
наголос може зміщуватися з морфеми на морфему. 
Отже, правила, що встановлюють місце наголосу 
в німецькій мові, задаються його морфемною 
структурою і певними видами словотворення.

Для більшості німецьких слів існують чіткі 
правила, хоча є чимало винятків.

Дослідження показало, що, як у давніх істо-
ричних періодах німецької мови (двн., свн.), так 
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і на сучасному етапі (нвн.), морфологічний зв’язок 
наголосу не був і не є абсолютним. Звісно, наголос 
на корені слова домінує, але його не можна вва-
жати обов’язковим. Фонетичний наголос не можна 
назвати пов’язаним, радше вільним, оскільки, 
з одного боку, він може розташовуватися на будь-
якому складі, з іншогот – є нерухомим, бо місце 
наголосу не змінюється в разі зміни самого слова 
(ertrágen – ertr´äglich – ertrágreich – Ertr´äglichkeit).

На прикладі розвитку словесного наголосу 
в німецькій мові, починаючи з давніх періодів її 
розвитку дотепер – Standarddeutsch, можна ствер-
джувати, що німецька мова, виходячи із законів 

лінгвосинергетики, є складною відкритою інфор-
маційною системою, яка постійно розвивається, 
зберігає водночас інформацію про свої колишні 
стани, а сукупність знань колишнього і теперіш-
нього дає можливість виявлення перспективи роз-
витку системи в майбутньому.

Отримані дані про історичний розвиток сло-
весного наголосу в німецькій мові та його сучасне 
становище можуть стати у пригоді під час 
вивчення і викладання теоретичної і практичної 
фонетики німецької мови, історії німецької мови, 
вступу до германської філології та в науково-
дослідницькій роботі аспірантів і студентів.
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УКРАЇНСЬКІ СКОРОМОВКИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-ІНОКОМУНІКАНТІВ

У статті розглядаються скоромовки – жанр дитячого фольклору, що сприяє формуванню навичок правиль-
ної звуковимови під час вивчення української мови як іноземної. Автор окреслює зміст поняття «скоромовка», 
вирішує проблему дефініції щодо досліджуваного жанру; описує лінгвометодичні критерії відбору текстів ско-
ромовок і прийоми їх подачі в іншомовній аудиторії, розробляє систему вправ та ігор зі скоромовками на занят-
тях з української мови як іноземної (рівень А1 – А2).

У пропонованій розвідці дослідник робить невеликий екскурс в історію виникнення і побутування терміна 
«скоромовка» на східнослов’янському ґрунті, порівнює тексти скоромовок із близькими за функціональним при-
значенням «чистомовками», визначає ознаки для їх розрізнення, як-от: 1) структура тексту; 2) складність 
вимови; 3) швидкість темпу артикуляції.

Зауважено, що робота зі скоромовками на занятті з іноземними слухачами націлена насамперед на подолання мля-
вості і малорухливості мовленнєвого апарату з метою формування чіткої, виразної і правильної вимови звуків україн-
ської мови, на подолання труднощів артикуляції важко поєднуваних звуків і слів, розвиток фонематичного слуху, осво-
єння інтонаційних багатств і різного темпу мови вивчення. Але вправляння у скоромовках також допомагає інофонам 
розширити словниковий запас, закріпити лексико-граматичні вміння і навички, розвиває увагу, уяву, почуття гумору.

Автор акцентує увагу на тому, що під час добору навчального матеріалу відповідного жанру і розроблення 
прийомів його застосування на заняттях з української мови як іноземної викладачеві необхідно дотримувати-
ся принципів послідовності, дозованості, лінгводидактичної доцільності. Узагальнюючи попередні напрацюван-
ня методистів-практиків, пропонує власний алгоритм роботи із жанром скоромовки в іншомовній аудиторії 
та комплекс фонетичних завдань для рівня А1 – А2.

Результати здійсненого аналізу доводять, що систематична робота з українськими скоромовками дає мож-
ливість не тільки ефективно засвоювати й удосконалювати фонетичні знання нерідної мови, але й урізноманіт-
нює навчальну діяльність студентів, покращує емоційне тло.

Ключові слова: українська мова як іноземна (УМІ), скоромовка, жанр, текст, фонетичні навички, фонетична 
компетенція, лінгводидактика.
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UKRAINIAN TONGUE TWISTERS AS A MEANS OF IMPROVING 
THE PHONETIC SKILLS OF STUDENTS-FOREIGN COMMUNICATORS

The article considers tongue twisters – a genre of children’s folklore, which promotes skills of correct pronunciation in 
the study of Ukrainian as a foreign language. The author defines the meaning of the concept “tongue twister” and solves 
the problem of the definition regarding the studied genre; describes linguistic and methodological criteria for selecting 
texts of tongue twisters and techniques for their submission to a foreign audience; develops a system of exercises and games 
with tongue twisters in the lessons of the UFL (level A1 – A2).

In the presented study, the researcher makes a small excursion into the history of the origin and existence of the term 
“tongue twister” in East Slavic soil, compares the texts of tongue twisters with other texts which are similar in function, 
such as “pure tongues” and defines the features for distinguishing them: 1) the structure of the text; 2) the difficulty 
of pronunciation; 3) the articulation rate.
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Линчак I. Українськi скоромовки як засiб удосконалення фонетичних навичок...

Working with tongue twisters in a lesson with foreign listeners is aimed first of all at overcoming fatigue and immobility 
of the speech system with the goal of forming a clear, expressive and correct pronunciation of the sounds of the Ukrainian 
language. Tongue twisters also help overcome the difficulties of articulating challenging to pronounce sounds and words, 
develop phonemic hearing, master the richness of intonation and adapt different pace of speech in the language of study. 
Exercises with tongue twisters help foreigners expand their vocabulary, consolidate vocabulary and grammar skills, 
develop attention, imagination, and a sense of humor.

The author focuses on the fact that a teacher adheres to the principles of consistency, amount of workload, linguodidactic 
expediency when choosing appropriate teaching materials of a corresponding genre and developing methods for their 
application in classes on UFL. Summarizing the previous achievements of teachers and sсientist’s experience, the author 
offers their own algorithm for working with the tongue twister in a foreign classroom and develops a set of phonetic 
exercises and games for the A1 – A2 levels.

The results of the analysis show that the systematic work with Ukrainian tongue twisters makes it possible not only to 
efficiently learn and improve the phonetic knowledge of a foreign language, but also to diversify the educational activities 
of students, and to improve the emotional background.

Key words: Ukrainian as foreign language (UFL), tongue twister, genre, text, phonetic skills, phonetic competence, 
linguodidactics.

Постановка проблеми. Будь-яка мова почина-
ється зі звуків, а вже потім за ними йдуть слова. 
Навчання української мови в аудиторії інокомуні-
кантів також починається з навчання вимови (зву-
ків, звукосполучень, наголосу, інтонації), адже 
достатній рівень фонетичної вправності є запору-
кою успішного опанування мови загалом.

Відомо, що слухове сприйняття чужої мови від-
бувається крізь призму фонетичної системи своєї 
рідної мови, тобто «вимовні звички, чи так звані 
рідномовні артикуляційні та інтонаційні стерео-
типи іноземного студента» (Шевченко, 2018: 169) 
насаджуються на українськомовний звуковий 
потік. Це ускладнює процес вивчення мови і при-
зводить до відхилень від існуючих мовних норм.

У практиці викладання української мови як 
іноземної (далі – УМІ) формування фонетичних 
навичок, що відбувається на початковому рівні 
вивчення мови (насамперед у межах вступного 
фонетико-орфоепічного курсу, а потім частково 
і в подальшому), передбачає використання різ-
номанітних засобів, методів, прийомів і форм 
навчання. Передусім це максимальне аудіонапов-
нення заняття українським мовленням (тобто, 
починаючи з перших годин української мови як 
іноземної, студенти мають якомога більше чути 
мову вивчення від викладача, із записів на тех-
нічних засобах навчання); систематична арти-
куляційна (мімічна) гімнастика, спрямована на 
підготовку органів мовлення до артикуляції укра-
їнських звуків, й мовленнєва розминка, що відпра-
цьовує вимову окремих звуків, звукосполучень, 
слів, фраз з урахуванням конкретних труднощів, 
властивих як усій групі, так і окремому студенту; 
фонетичні вправи, завдання, навчальні ігри, які 
націлені на те, щоб «сформувати слуховідтво-
рювальні навички поділу потоку мовлення на 
склади та слова; виділяти наголошені та нена-
голошені склади; утворювати склади та слова зі 

звуків; ви значати співвідношення між звуками 
і буквами <…>» (Кочан, Захлюпана, 2005: 288); 
виразне читання (читання вголос із правильною 
літературною вимовою і логічним інтонуванням, 
осмислене, емоційне відтворення фрази, тексту, 
твору (особливо поетичного)) тощо.

На нашу думку, у контексті переліченого особ- 
ливе місце належить скоромовці як одному з ефек-
тивних додаткових засобів формування і корекції 
вимови інофонів, які опановують українську мову 
як іноземну. Серед незаперечних переваг такого 
матеріалу – невеликий формат, наявність коротких 
синтагм (рівних фазі природного вдиху-видиху), 
ритмічність, кумедний характер.

Аналіз досліджень. Необхідно відзначити, що 
специфіка жанру скоромовки і його лінгводидак-
тичний потенціал в іншомовній аудиторії активно 
досліджувалися на матеріалі різних мов – англій-
ської, французької, німецької, російської та ін. 
Однак серед науковців і методистів-практиків 
досі немає одностайної думки щодо доцільності 
залучення скоромовок як додаткового навчаль-
ного тексту (цей факт засвідчує й обмежений 
перелік сучасних навчальних посібників з УМІ 
щодо представленості в них текстів згаданого 
жанру). Аргументами проти активного викорис-
тання скоромовок на заняттях мови для іноземних 
слухачів є: потреба в коментарях країнознавчого 
чи лінгвокультурологічного характеру (що досить 
складно на перших заняттях із фонетики); наяв-
ність вигаданої незрозумілої лексики, яка часто не 
підлягає семантизації; неможливість вживати ско-
ромовки в щоденній комунікації; труднощі під час 
вивчення й відтворення. Усе це, на переконання 
прихильників такої позиції, спричиняє стрес 
і знижує мотивацію студентів до роботи з такими 
текстами і вивчення іноземної мови загалом. Інші 
ж лінгводидакти, які успішно використовують 
жанр скоромовки у своїй педагогічній практиці, 
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зазначають, що за продуманого підходу й вдалого 
відбору матеріалу можна не лише вдосконалю-
вати фонетичну компетентність студентів, а й роз-
слабитися, посміятися, переключитися на інший 
вид діяльності.

Зважаючи на викладене вище, а також те, 
що жанр скоромовки в аспекті викладання УМІ 
лише спорадично згадувався в окремих розвід-
ках, присвячених методиці формування іншомов-
ної фонетичної компетенції (Моргунова, 2016: 
67–75; Муляр, 2018: 31–39), і досі не був об’єктом 
прицільного наукового вивчення, актуальність 
нашого дослідження видається обґрунтованою.

Мета статті полягає у висвітленні ролі ско-
ромовки як засобу вдосконалення артикуляцій-
них навичок студентів-інокомунікантів у процесі 
вивчення української мови як іноземної.

Для реалізації заявленої мети передбачено 
розв’язати такі завдання: 1) окреслити зміст 
поняття «скоромовка», вирішити проблему дефі-
ніції щодо досліджуваного жанру; 2) описати 
критерії відбору текстів скоромовок і методичні 
прийоми їх подачі в іншомовній аудиторії; 3) роз-
робити систему вправ із використанням текстів 
скоромовок на заняттях УМІ (рівень А1 – А2).

Виклад основного матеріалу. Скоромовка 
є об’єктом дослідження фольклористів, літера-
турознавців, педагогів/етнопедагогів, логопедів, 
лінгвістів/лінгводидактів.

Так, у фольклористиці скоромовки розгляда-
ються як жанр дитячого фольклору: твори дорос-
лих, що виконуються самими дітьми, за допомо-
гою яких навчають дітей ясніше артикулювати 
(Росовецький, 2008: 504).

У «Словнику літературознавчих термінів», 
акцентуючи на проблемі авторства й художньо-
естетичних параметрах тексту, подано таку дефі-
ніцію терміна «скоромовка»: це поетичний жанр, 
живлений джерелами дитячого фольклору, зумов-
лений потребами етнопедагогіки. В основі скоро-
мовки – дотепна гра спеціально скомпонованих 
важковимовних слів, призначена для тренування 
артикуляційного апарату дитини. Водночас вона, 
позначена тонким інструментуванням, виконує 
естетичну функцію, спонукає до словотворчості 
(Літературознавчий словник, 2007: 643).

У методичних розробках із логопедії, присвя-
чених переважно роботі з дитячою аудиторією, 
скоромовками (із чистомовками – І. Л.) назива-
ють «спеціальні мовленнєві вправи для відпрацю-
вання навичок вимови звуків або звукосполучень» 
(Новиковская, 2013: 4).

Оскільки наукова література про скоромовки 
досить нечисленна, а в лінгвометодичному аспекті 

щодо української мови цей жанр детально не роз-
глядався, пропонуємо зробити невеликий екскурс 
в історію виникнення самого терміна, розібратися 
із проблемою дефініції досліджуваного явища.

Очевидно, що скоромовки виникли у глибоку 
давнину і, на думку деяких етнографів (Ю. Ліпс), 
первісно побутували в середовищі дорослих як 
різновид «таємної мови». Із часом тексти втратили 
своє ритуальне значення й перейшли в дитяче 
середовище як інструмент для артикуляційних 
практик (Капица, Колядич, 2017: 75).

Уперше на східнослов’янському ґрунті ці 
зразки народної творчості були опубліковані 
Володимиром Далем у праці «Прислів’я росій-
ського народу» (1862 р.). Збірник налічував усього 
49 текстів; відтоді до наукового обігу входить 
народний термін «скоромовка» із таким визначен-
ням: «Частоговорка, чистоговорка, род складной 
речи, с повторением и перестановкой одних и тех 
же букв или слогов, сбивчивых или трудных для 
произношения» (Даль, 2004: 562).

В українській фольклористиці кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст. збирання, видання і дослі-
дження скоромовок йшло розпорошено: пере-
важно в контексті вивчення дитячого фольклору 
і субкультури на сторінках різноманітних фоль-
клорно-етнографічних матеріалів (С. Рокосов-
ська (1887 р.), В. Іванов (1898 р.) та ін) або ж 
у взаємозв’язку з роботою над пареміологічним 
фондом (М. Номис (1864 р.), І. Франко (1901–
1910 рр.) та ін.). Процес систематизації зразків 
дитячого фольклору, а серед них і скоромовок, 
розпочався лише із другої половини ХХ ст., найви-
значнішими роботами в цій сфері стали збірники 
серії академічних видань «Українська народна 
творчість» під упорядкуванням В. Бойка (1962 р.) 
та Г. Довженок (1986, 1991 рр.).

Із цього ж періоду і аж дотепер у науково-
практичних розробках логопедів поряд із широко 
відомими народними текстами стали подаватися 
цілеспрямовано створені для корекції вимови 
й удосконалення мовленнєвого апарату не тільки 
в дітей, але й у дорослих логопедичні скоро-
мовки (чистомовки), а також тексти літературного 
походження. Авторами сучасних українських 
скоромовок для дітей є Г. Бойко, Т. Коломієць, 
Л. Пшенична, І. Андрусяк, В. Підпалий, Г. Чубач, 
В. Гринько, Л. Вознюк, А. Камінчук та ін.

Варто зазначити, що нині в українській мові 
констатуємо паралельне функціонування низки 
лексем на позначення аналізованого жанру: поряд 
із панівним терміном «скоромовка» уживаються 
й «чистомовка», «швидкомовка», «спотиканка». 
Тоді як два останні з названих є розмовними екві-
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валентами терміна «скоромовка», поняття «чисто-
мовка» потребує більш пильної уваги дослідника.

Насамперед зауважимо, що нині в науковій 
літературі немає чітких меж для розрізнення ско-
ромовок і чистомовок. Таку тенденцію, напевне, 
заклав В. Даль, який ототожнював ці явища. 
Принагідно зазначимо, що визначення поняття 
«чистомовка» немає в жодному із сучасних тлу-
мачних словників. Однак у сучасній логопедичній 
практиці акцентується, що скоромовки і чисто-
мовки – різні тексти. Чистомовка вирізняється 
своєю двочленною структурою: перша частина 
тексту («основа») передбачає триразове повто-
рення певного звука, складу, відтворення якого 
доводить до автоматизму цю артикуляційну нави-
чку, а друга становить коротку фразу із 2–4 слів, 
яка римуєтся з першою частиною (Новиковская, 
2013: 4). Чистомовки не потребують швидкого 
темпу відтворення, але неодмінно повинні вимов-
лятися правильно й усвідомлено. Імовірно, чисто-
мовки, якщо буквально трактувати це слово, при-
значені для формування навички повільної, але 
чистої, виразної та точної вимови тексту.

Виділяють чистомовки фразові, що побудо-
вані лише на повторенні відпрацьовуваних звуків 
(напр., Ша-ша-ша – бігає лоша. Шу-шу-шу – шубу 
просушу), і чистомовки віршовані, у яких наявне 
смислове навантаження (напр., Ла-ла-ла – Оля 
чай пила. Лі-лі-лі – в неї рученьки малі. Ли-ли-ли – 
разом з нею ми пили. Ло-ло-ло – дуже смачно нам 
було) (Линчак, 2020: 75).

Скоромовки ж, порівняно із чистомовками, 
мають низку відмінних ознак: 1) різноманітна 
структура тексту; 2) складність вимови, адже ско-
ромовки являють собою штучно змодельований 
набір фонетичних труднощів (їм властиве складне 
і багате звукове оформлення: алітерації, повтори, 
внутрішні рими, асонанси (Листок з липи прилип 
до Пилипа); 3) швидкий темп артикуляції (вихо-
дячи з назви жанру, скоромовка має вимовлятися 
«скоро». Окрім того, вона як засіб усної словес-
ної гри поряд із навчальною виконує ще й розва-
жальну функцію).

На нашу думку, зазначене вище дає нам під-
стави розрізняти ці тексти.

Отже, переходячи до розгляду наступного 
завдання нашої розвідки, пропонуємо під термі-
ном «скоромовка» розуміти спеціально змодельо-
ваний короткий (ритмічний, римований) текст із 
штучно ускладненою артикуляцією для форму-
вання навичок правильної звуковимови.

Жанр скоромовки можна класифікувати за 
різними ознаками. Так, вирізняють тексти легкі 
й складні, «побудовані» на одному звуці й на 

сполученнях звуків (за звуковим оформленням); 
фольклорні й літературні (за походженням); для 
дорослих і для дітей (за призначенням); фразові 
й віршовані / короткі й довгі / римовані й неримо-
вані (за формою); сюжетні і безсюжетні, логічні 
й абсурдні, серйозні й комічні (за змістом).

Як зазначає Г. Єгорова, «повторення при-
голосних є незмінним фонетичним прийомом, 
що використовується у скоромовках, мета яких 
полягає в подоланні труднощів вимови окремих 
звуків у їх послідовності» (Егорова, 2008: 15). 
Кожна окрема скоромовка – це не випадковий 
набір звуків і слів, а цілеспрямовано створений 
текст із різноманітною комбінацією нанизувань 
однакових (напр., текст на відпрацювання губно-
зубного Ф: Фірма ферму фарбувала. Фірмі фарби 
було мало), подібних фонем (напр., текст на роз-
різнення зімкнено-щілинних приголосних [дз] 
і [дж], а також щілинного [ж]: Бджілка з джме-
ликом дзижчать, дитинчат дзижчати вчать. 
Дзи-дзи-дзи та джи-джи-джи, як бджола, і ти 
скажи) або просто складних у своїй артикуляцій-
ній послідовності поєднань звуків (напр., Б, Р і Д: 
У бобра добра багато).

Цільове призначення скоромовок на заняттях 
УМІ різноманітне. Насамперед вони використо-
вуються для тренування гнучкості й рухливості 
м’язів активних органів мовлення студентів-іно-
земців із метою формування чіткої, виразної і пра-
вильної вимови звуків української мови, для подо-
лання труднощів артикуляції важко поєднуваних 
звуків і слів, розвитку фонематичного слуху, осво-
єння інтонаційних багатств і різного темпу мови 
вивчення.

Студіюючи іноземну мову, ми переконуємося, 
що багатий лексичний запас, знання граматики 
і вміння вибудовувати речення не гарантують нам 
спроможності сприймати і розуміти чужу мову на 
слух і самому вільно, упевнено говорити, повно-
цінно передавати всі інтонації, властиві носіям 
цієї мови. Це відбувається тому, що, як і будь-яка 
м’язова система, наш мовленнєвий апарат потре-
бує тренування й адаптації до «проговорення» 
незвичних звуків.

Саме робота зі скоромовками наближає сту-
дентів до живої розмовної мови, заповнює вели-
чезний розрив між технікою виваженого повіль-
ного читання навчальних текстів (вона в багатьох 
розвинена добре) і швидким темпом живого мов-
лення, вчить усвідомлено ставитись до вимовле-
ного слова (коли чистота кожного звука найсуво-
ріше контролюється товаришами і викладачем), 
розвиває увагу, уяву, почуття гумору (Сафо-
нова, 2014: 5). Крім того, скоромовки, завдяки  
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лаконічній формі, римам і ритміці, досить легко 
запам’ятовуються. А це дозволяє говорити про 
їхню позитивну роль не лише у відпрацюванні 
звукової сторони мовлення, але й у збагаченні 
словникового запасу, у формуванні лексико-гра-
матичних умінь і навичок. До того ж вправляння 
у скоромовках на заняттях УМІ вводить елемент 
гри в педагогічний процес і робить заняття ціка-
вим, емоційно насиченим.

Практикувати скоромовки на заняттях з укра-
їнської мови для іноземних слухачів можна на різ-
них рівнях вивчення мови, корисною і доречною 
ця робота є й на початковому етапі, коли лише 
закладаються основи правильної артикуляції, 
акцентуаційних і ритміко-інтонаційних навичок.

Однак під час добору навчального матері-
алу відповідного жанру і розроблення прийомів 
його застосування викладачеві необхідно дотри-
муватися принципів послідовності, дозованості, 
лінгводидактичної доцільності. Адже навчання 
української мови в аудиторії іноземних слухачів, 
особливо на елементарному рівні, не повинно 
викликати ефекту відторгнення через надмірність 
і складність нового матеріалу. Насамперед тексти 
цього жанру мають бути нескладними, із прозо-
рим і зрозумілим змістом (хоча часто й нелогіч-
ним, що типово для скоромовки), не містити 
застарілої, діалектної або вигаданої лексики. 
Роботу зі скоромовками варто починати з текстів 
на відпрацювання одного складного для вимови 
звука (напр., Куце цуценя поцупило цукерку), а піз-
ніше – на поєднання різних звуків (напр., На дворі 
трава, на траві дрова). Доречно підбирати скоро-
мовки з корисною (практичною) лексикою (напр., 
Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси 
та жакет – до лексичної теми «Одяг») і грама-
тикою (напр., Лаборанти працюють у лабора-
торії – до теми «Вживання місцевого відмінка 
однини»; Вранці по воду Варвара ходила, Варе-
ники з вишнями вдома варила – до теми «Вжи-
вання орудного відмінка»). Це дозволяє не лише 
потренувати відтворення окремих звуків, але 
й повторити / закріпити лексичні та граматичні 
теми, подати лінгвокраєзнавчу інформацію (ска-
жімо, у контексті обговорення традиційної кухні 
українців наголосити, що пироги і вареники – 
улюблені українські страви).

Уперше залучаючи до роботи такий жанр, 
рекомендуємо нагадати студентам, що скоро-
мовки (англ. “tongue twister” або “patter”) є в усіх 
мовах, і попросити їх згадати ці вислови й про-
демонструвати свої навички їх вимови рідною 
мовою. Зазвичай таке завдання виконується 
з ентузіазмом.

Методика роботи с текстами скоромовок нео-
дноразово була об’єктом висвітлення як у логопе-
дичній літературі, так і у студіях із лінгводидак-
тики (Черкес, 2016: 64–66; Шершнева, Шакуро, 
2018: 288–294). Узагальнюючи попередні напра-
цювання дослідників, пропонуємо такий алго-
ритм роботи із жанром скоромовки в іншомовній 
аудиторії.

Перший етап – презентація.
1. Викладач вимовляє скоромовку спочатку 

швидко, так, як потрібно це робити (показує зра-
зок мовлення), а потім – повільно, демонструючи 
студентам чітку та правильну вимову важких зву-
ків та їх поєднань.

2. Скоромовка паралельно записується на 
дошці або іншим способом візуалізується (яскрава 
картинка, мультимедійна презентація, що відпові-
дають змістові скоромовки); студенти записують 
текст у зошитах.

3. Вислів дублюється перекладом англійською 
мовою (або іншою мовою-посередником); обго-
ворення зі студентами варіанта / варіантів пере-
кладу.

4. Викладач виділяє складні для вимови звуки 
і звукосполуки кольором або графічно.

Другий етап – власне робота над скоромов-
ками.

1. Відпрацьовується артикуляція звуків спо-
чатку ізольовано, потім у складах, читаються 
слова по складах (студенти вимовляють їх за 
викладачем хором); складаються різноманітні 
словосполучення із важковимовних слів скоро-
мовки.

2. Повільне читання всієї скоромовки або окре-
мих її сегментів студентами, а також повторення 
методом нанизування (контроль викладача для 
переконання в тому, що всі слухачі впоралися 
з вимовою складних звуків).

3. Студенти читають скоромовку по черзі 
у звичайному, пришвидшеному, швидкому тем-
пах. Якщо текст складається із кількох фраз, його 
цікаво відтворювати в ролях, попередньо поді-
ливши частини тексту між двома студентами або 
двома студентськими підгрупами. Наприклад,  
(1) Рома робить раму. Рома кличе маму: (2) – 
Подивися, мамо, Яка гарна рама!

Третій етап – закріплення.
1. Вимовити спочатку текст скоромовки пра-

вильно, а потім поміняти місцями її частини; 
«подвоїти» / «потроїти» частини скоромовки.

2. Декламація скоромовки різною гучністю 
(голосно, тихо), різною інтонацією (розповідною, 
питальною, окличною), з різним логічним наголо-
сом (щоразу виділяючи нове слово).
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Цей вид роботи в іншомовній аудиторії займає 
20–30 хвилин, і, на наше переконання, вклю-
чати його можна до різноманітних етапів заняття 
з української мови як іноземної. Передусім ско-
ромовки доречно подавати на початку заняття 
в контексті мовленнєвої розминки, під час подачі 
нового фонетичного явища (замість окремих слів 
і словосполучень, які містять той чи інший звук, 
варто запропонувати аудиторії спеціально віді-
брані тексти), під час виконання вправ на закрі-
пленння або повторення фонетичного матеріалу. 
Скоромовки також можуть слугувати своєрідним 
перепочинком для іноземних студентів.

Щоб лінгводидактичні цілі було досягнуто, 
викладачеві варто пам’ятати: правильність і чіт-
кість вимови звуків не завжди можна відстежити 
в разі групових відповідей. Тому колективне від-
творення звуків, звукосполучень, слів, фраз треба 
обов’язково періодично чергувати з індивідуаль-
ним. До того ж необхідно, щоб студент точно 
знав, на що саме націлювати свою увагу під час 
читання скоромовки, а також одразу ж отримував 
зворотний зв’язок від викладача про коректність 
своєї вимови.

Як домашнє завдання можна запропонувати 
вивчити скоромовку напам’ять або скласти із 
лексичних одиниць певної комунікативної теми 
власні тексти з ускладненою звуковимовою, щоб 
провести на наступному занятті конкурс.

Зважаючи на відсутність методично зумовле-
ного комплексу вправ та ігор на основі роботи із 
жанром скоромовки, спрямованого на формування 
й удосконалення фонетичних навичок (а водночас 
і супутніх – лексичних та граматичних), пропону-
ємо перейти до розробки згаданого завдання для 
рівня оволодіння УМІ А1 – А2.

«Виразне читання». Викладач дає двом сту-
дентським командам по скоромовці для правиль-
ного і швидкого озвучення. Учасники кожної 
команди читають свій текст по черзі, змагаються 
(напр.: 1) Хто про Прокопа, хто про Прокопиху, 
хто про Прокопових дітей; 2) Розкажу вам про 
покупки, Про покупки, про покупки, Про поку-
почки мої). Якщо хтось помиляється, збивається, 
команда пропускає хід і втрачає бал. Виграє 
та команда, яка перша закінчить читати.

«Паровоз». Викладач розподіляє по одному 
слову скоромовки між студентами групи. Кожний 

учасник гри повинен по черзі назвати своє слово, 
щоб швидко і правильно озвучити вислів цілком. 
Після цього кожний студент повторює всю ско-
ромовку самостійно. Наприклад, Не той, това-
риші, товаришу товариш, хто при товаришах 
товаришу товариш. А той, товариші, товаришу 
товариш, хто без товаришів товаришу товариш.

«З’єднай частини». Вправа на відповідність, 
яка полягає в тому, щоб швидко скласти вислови 
і правильно прочитати їх.
У Степана є сметана.
Шишки на сосні,
Коло школи Катя
У вас наш ніж,
Мчить машина за 
машинами,
Черепаха чаплю ввечері

Каталася на самокаті.
У нас ваш ніж.
Пригощала чаєм з печивом.
Шелестить машина 
шинами.
Шашки на столі.
Є сметана у Степана.

«Намисто». Складання скоромовок із розсипа-
них слів (у групах, індивідуально або за картками) 
і їх читання. Наприклад: 1) Улас, Панас, а, у, у, нас, 
вас (Улас у нас, а Панас у вас); 2) Багато, горила, 
горло, бо, заболіло, говорила, в горили (Заболіло 
горло в горили, бо горила багато говорила) тощо.

«Знайди числівник». Прочитати, знайти 
і виписати із скоромовок числівники: Троє Тетя-
нок танцювали танок; Хитру сороку спіймати 
морока, А на сорок сорок – сорок морок; У чоти-
рьох черепашок четверо черепашеняток; Йшли 
дванадцять попів через дванадцять ланів. Перший 
каже: «Лан-лан!». Другий каже: «Лан-лан!». Два-
надцятий каже: «Лан-лан!».

Коли в репертуарі групи налічується 4–5 ско-
ромовок, можна запропонувати гру «Вгадай ско-
ромовку». Вона полягає в тому, що один студент 
беззвучно повільно артикулює вислів, а інші за 
рухами губ і язика повинні вгадати й озвучити 
його назагал.

Висновки.  Отже, проведене дослідження 
дозволяє стверджувати, що вправляння у скоро-
мовках на заняттях з УМІ сприяє формуванню 
чіткої, правильної, чистої вимови, є інструментом 
для корекції вад мовлення студентів, які вивчають 
українську мову як іноземну. Скоромовки також 
розширюють словниковий запас студентів, роз-
вивають мислення, увагу й уяву, вводять елемент 
гри у процес опанування звукової сторони іно-
земного мовлення, роблять заняття цікавим, емо-
ційно насиченим.
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У статті висвітлено питання взаємодії понять «подія», «наратив» та «дискурс» у спробі визначити їхню роль 
у процесі репрезентації дійсності та людського досвіду. У процесі критичного аналізу структури наративу та дис-
курсу в контексті сучасної посткласичної теорії наративу дискурс було визнано полем фіксації значень між адресан-
том і адресатом, а художній наративний дискурс у даній розвідці тлумачиться як особлива форма пізнання світу 
та культури, реалізований через Umwelt. У результаті аналізу дворівнених, трирівневих та чотирирівневих форм 
репрезентації «події» та «ланцюга подій» у художньому наративі «подію» трактуємо як «прояв досвіду суб’єкта», 
який входить до складу самоорганізаційної системи смислових відношень під назвою Umwelt. Відповідно до цього 
«художня подія» трактується як певний стан органічності, зафіксований у семіотичному вимірі тексту. Пошуки 
сутності «наративної події» ведуть до антропоцентричної інтерпретації поняття «наратив» як суто людської 
форми семіозису, який і визначає людське існування. Саме антропосеміотичний підхід до текстової «події» відрізняє 
«посткласичну наратологію» (термін Девіда Германа, 1999 рік) від «класичної» з посиленою увагою до структури 
та форми мистецтва оповіді як “storytelling”. Встановлено, що наративна стратегія оповіді, яка подає хронологію 
подій через певний погляд (перспективу), формується та регулюється авторською суб’єктністю. Оскільик прояви 
авторської суб’єктності розташовані в міжсуб’єктному дискурсному вимірі комунікації, сила залучення читача до 
канви наративу породжує стан «емпатії», або ефект присутності «тут і зараз» (“Origo des Jetzt-Hier-Ich-Systems” 
за Кете Гамбургер, 1993 рік). Таким чином, вбудовані в канву тексту прояви авторської суб’єктності, які розташо-
вані в постпозиції до «події», сприяють «розгерметизації» численних когнітивних схем та сценаріїв, інспірованих 
спільними для автора й читача культурними кодами, що уможливлює семіотичне моделювання фікційної дійсності. 
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FICTIVE NARRATIVE – EVENT – DISCOURSE: 
A QUESTION OF NARRATIVE CONSTRUEL OF EXPERIENCE

The article provides insights into the interrelation processes between the notions of “event”, “narrative” and “discourse,” aiming 
at integrating various conceptual frameworks of discourse and narrative with the key strategies of text creation. Taking as a point 
of departure understanding of discourse as a certain field where the meanings of the addressee and the addressant are formed and fixed, 
fictional narrative and narrative discourse is viewed as a special form of world and culture recognition, a differential characteristics 
of purely human Umwelt. Therefore, the article suggests a post-classical framework or neo-narratology (Cobley, 2009) for scientific 
research of fictional text, largely prompted by the recurrent scholarship of narrative in linguistic and literary domains in the last 
two decades. Traditional view on fictional text in the terms of narrativity and fictionality has been widened here by the references to 
the recent socio-humanitarian scientific conceptions, influencing modern linguistic approach to text analysis and narrative. 

In fact, theoretical speculations concerning “narrative”, “event” and “discourse” represented hereby are characterized by 
a visible interdisciplinary shadowing, typical for epistemology of the scientific cognition of the XXIth century. Mainly, anthropological 
semiotic approach to “fictive event” marks a key distinction between “post-classical narratology” (the term introduced by David 
Herman in 1999) and “classical narratology” with its focus on form and structure of the story. Narrative strategy of storytelling 
which represents event sequencing via a certain point of view (perspective) is formed and regulated by the author’s subjectivity. 
Being realized on the intersubjective discourse level, author’s subjectivity regulates the strength of reader’s engagement with 
the narrative generating the state of “empathy” or “here and now effect” (“Origo des Jetz-Hier-Ich-Systems” in Käte Hamburger 
terms, 1993). Therefore, these places of author’s subjectivity are embedded in the narrative structure in a form of post-position to 
event statements, facilitating “depressurization” of multiple cognitive schemes and scenarios derived from common cultural codes 
for the author and for the reader, which enables semiotic modeling of fictive world. 

Key words: narrative, event, Umwelt, discourse, text creation, perception.
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Лiвицька I. Художнiй наратив – подiя – дискурс та питання наративної органiзацiї...

Постановка проблеми. Художній наратив як 
дискурс являє собою найдавнішу форму люд-
ського сприйняття та подання інформації, орга-
нічного освоєння світу. Ролан Барт у «Вступі до 
структурного аналізу наративу» (1966 р.) окреслив 
універсальність наративу так: «Наративи світу – 
незлічувані. Жанр наративу є першим та провід-
ним у величезній кількості інших жанрів, які роз-
повсюдились в різних своїх виявах. <…> Здатний 
до відтворення засобами мови, в усній чи пись-
мовій формі, у статичних чи рухливих образах, 
жестах, та в упорядкованій сукупності цих форм; 
наратив присутній у міфах, легендах, байках, 
в оповіданні, новелі, у пригодницькому романі, 
історичних оповідях, трагедії, драмі, комедії, 
пантомімі, картині, <…> у вітражах, кінофільмі, 
у коміксах, новинах, спілкуванні. Навіть більше, 
згадані вище форми наративу притаманні кожній 
віковій категорії, кожному конкретному місцю, 
кожному суспільству <…> Усі класи суспільства, 
усі спільноти людей мають свої наративи <…> 
Наратив є міжнародним, історичним та міжкуль-
турним явищем, незалежно від поділу літератури 
на якісну чи погану; він просто існує, як саме 
життя» (Барт, 1994: 238). (переклад наш – І. Л.). 

Універсальність наративу, його наявність 
у всіх сферах людського життя свідчить про його 
здатність до особливого способу пізнання світу 
та текстотворення. Запропонована Роландом Бар-
том смислова організація оповіді за структурою 
чергування своєрідних смислових блоків (так 
званих “chunks” (Herman, 2009), або концептів 
“script” and “frame” (Fludernik, 2003: 244) умовно 
виглядає як послідовність заголовків, які відо-
бражають розгортання подій, наприклад: “Fraud, 
Betrayal, Struggle, Seduction”, або “Vedi, Vini, Vici” 
тощо. Такий умовний поділ за фреймами, сцена-
ріями, мапами чи епізодами, на думку Д. Германа, 
дозволяє читачам групувати інформаційні пові-
домлення за «смисловими блоками», щоби зро-
зуміти, що роблять герої в той чи інший момент 
(Herman, 2009: 8). 

Проте дотримання лінійності подій наративу 
приводить до питання про причинно-наслідкові 
зв’язки та можливість їх відтворення читачем. 
Адже формула логічної послідовності подій “Post 
hoc, ergo propter hoc” працює лише тоді, коли подія 
А стала причиною для події В, якщо подія В ста-
лася після події А (тобто дія В як наслідок дії А). 

Причинно-наслідкова зумовленість подій фік-
ційного/художнього наративу, у свою чергу, вихо-
дить за межі фабули (текстове утворення), утворює 
сюжет (plot). Як свідчать результати досліджень із 
когнітивної та соціальної наратології, когнітивні 

процеси відбуваються за певними cхемами, які 
перебувають на рівні мікроелементів дискурсу 
(епізоди, абзаци), які утворюють уявний «можли-
вий світ» (Герман, 2009: 249), завдяки сенсорному 
переживанню “qualia” (Коблі, 2014). Зважаючи на 
важливу композиційну роль «події» у структурній 
організації наративу та міжсуб’єкному рівні кому-
нікації, виявлення онтологічної суті «події» важ-
ливе для розуміння її значення та функцій у нара-
тивному дискурсі. 

Аналіз досліджень. У сучасній лінгвістиці 
тексту «подія» являє собою ключове поняття 
сюжетно-оповідних дискурсів та передбачає 
широкий спектр різних теоретичних підходів. 
Ключове питання наратології полягає в детермі-
нованості події/ланцюга подій у художньому тек-
сті, що робить його відмінним від події реальної 
дійсності як онтологічної категорії (Арутюнова, 
1999). Посилення інтересу до наративу та наратив-
ного аналізу в гуманітарних та соціальних науках 
сприяло появі низки теоретичних і прикладних 
досліджень у прагненні відповісти на запитання 
«Що таке наратив?». У соціально-гуманітарних 
науках проблематика наративу посідає чільне 
місце, особливо якщо трактується як засіб пові-
домлення особистих історій, біографій та як спо-
сіб представлення життєвого шляху особистості 
(див.: Коблі, 2014). Когнітивні властивості нара-
тивного представлення дійсності дають підстави 
для визнання ключової ролі наративу в людській 
свідомості у процесі семіотичного означування 
світу (Барт, 1975). Прагнення когнітивних лінгвіс-
тів пояснити сутність наративу крізь призму «тео-
рії розуму» у першій декаді ХХІ ст. уможливили 
глибший погляд на семіотичну модель авторської 
ідентичності у психоаналітичних і психолінг-
вістичних дослідженнях (Герман, 2009) та роз-
ширення «гіпотези наративної практики», яка 
визнає генетичну вбудованість наративів у про-
цес формування комунікативної здатності дитини 
(Delafield-Butt, Trevarthen, 2013: 200). 

Урешті-решт, пошуки онтологічної сутності 
наративу привели до антропоцентричної інтер-
претації поняття як «суто людської форми семі-
озису, притаманного Umwelt” (цит. за: Cobley, 
2014), який визначає людське існування. Саме 
антропо-семіотичний підхід до тексту та дис-
курсу відрізняє «посткласичну наратологію» (тер-
мін Д. Германа) від «класичної наратології» з її 
акцентом на структурних особливостях оповіді 
як “storytelling”, що і визначає актуальність дослі-
дження.

Мета статті – окреслити шляхи взаємодії 
понять «подія», «наратив» та «дискурс» у сучасних  



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020130

Мовознавство. Лiтературознавство

лінгвістичних дослідженнях. Окреслена мета 
вимагає розгляду понять «дискурс», «художній 
наратив», «наративна структура» та «оповідна 
перспектива», «модус сприйняття суб’єкта». 

Виклад основного матеріалу. Художній нара-
тив як текст являє собою місце реалізації стратегії 
текстотвірного освоєння світу (Андреева, 2009: 
65). Справді, саме у процесі взаємодії читача 
та тексту наративна інтенція протиставляється 
іншим стратегіям, як-от перформативність, іте-
ративність і дискриптивність, а сам текст стає 
полідискурсивним. Наявність різних стратегій 
в одному тексті передбачає можливу домінант-
ність одного виду стратегії над іншими, що являє 
собою своєрідний прояв інтердискурсивності 
(Андреева, 2009: 66). Тексти утворюють опо-
відні, перформативні, ітеративні та дескриптивні 
дискурси відповідно до домінанти текстотвірної 
стратегії.

Основою наративного тексту, відомою із часів 
класичного визначення Жерара Женетта, є наяв-
ність певної події або ланцюга подій, об’єднаних 
у певну логічну послідовність та представлених 
наративною інстанцією. Отже, оповідні тек-
сти як носії наративної стратегії текстотворення 
подають хронологію й інтригу подій з певного 
погляду, створюють естетичне переживання стану 
«емпатії», або ефект присутності «тут і зараз»1 як 
підґрунтя естетичного переживання та центровий 
елемент текстотворення.

Припускаємо, що витоки емпатії, а також сила 
залучення читача до дискурсу тексту або від-
сторонення від нього регулюються авторською 
суб’єктністю як певною опосередкованою інстан-
цією. Прояви цієї суб’єктності перебувають поза 
межами наративного тексту, проте породжені 
текстом, вони реалізуються водночас у декількох 
площинах реальності: авторській – текстовій – 
читацькій. 

“World creating”, або “world disruption” як одна 
із ключових ознак наративу (Herman, 2009: 9), 
поряд із контекстуальною зумовленістю, послі-
довністю подій та емпатією як «проживання нара-
тиву» або “qualia” (як рівень сенсорної реакції), 
відрізняють наративну стратегію текстотворення 
від інших (зокрема, перформативності, ітератив-
ністі та дискриптивності). 

Відомі теорії подій щільно вплетені в арсенал 
когнітивної лінгвістики у своїх спробах пояснити 
процес концептуалізації в оповідному тексті. Роз-
роблені моделі наративного конструювання роз-

1 За визначенням Кете Гарбургер “Origo des Jetzt-Hier-Ich-
Systems” (Hamburger, 1993: 29).

глядають подію художнього тексту у дворівне-
вих вимірах (рівень «фабула – сюжет» та рівень 
«історія – дискурс»), трирівневих вимірах 
(«історія – оповідь – нарація» або «подія – істо-
рія – текст історії») та чотирирівневій структурі 
(події – історія – нарація – презентація нарації») 
(Шмид, 2008). 

Точкою опори для аналізу слугує уявлення про 
подію як зміну, яку переживає суб’єкт у резуль-
таті інших дій (Андреева, 2006: 46). Дворівневі 
інтерпретації художньої події розкривають її роль 
у мікропроцесах організації наративу, продикто-
вану або логікою викладу, тобто художніми кри-
теріями, або вмотивованими та невмотивованими 
(за Р. Бартом) причинно-наслідковими зв’язками, 
тобто каузальністю. 

Двовимірні та тривимірні трактування події 
в художньому тексті окреслюють поняття «нара-
тив» як модус оповіді (storytelling), де ситуації 
та події розгортаються в часі (Herman, 2009: 1). 
Водночас чотирирівнева модель побудови нара-
тиву зміщує акцент аналізу з події як категорії тек-
стової структури на подію як феномен культури 
та категорію естетики. Адже у процесі інтерпрета-
ції імпліцитним читачем події в художньому тек-
сті (фікційній оповіді) стають «частиною досвіду 
суб’єкта» (Бистров, 2016: 89) та входять до складу 
іншої самоорганізаційної системи смислових від-
ношень між об’єктним світом та суб’єктним сві-
том людини під назвою Umwelt (цит. за: Сobley, 
2014). Отже, подія в художньому наративі тракту-
ється як певний стан «органічності», зафіксова-
ний у семіотиці тексту, породженій «космологіч-
ною діяльністю художника» (Эко, 1988: 93). 

Традиційні визначення наративності тлума-
чать її як «специфічну стратегію текстотвірного 
способу представлення світу або фрагмента 
світу у вигляді сюжетно-оповідних повідомлень, 
в основі яких закладено певну історію (фабулу, 
інтригу), переломлену крізь призму певної (пев-
них) точки (точок) зору» (Андреева, 2006: 65). 

Когнітивний підхід до художнього наративу 
розглядає його як «фундаментальний інструмент 
мислення» (Сobley, 2014), на який впливають 
раціональні здібності читача, а також здатність 
передбачати, планувати та розмірковувати, що 
є важливими складовими частинами процесу 
інтерпретації тексту. З когнітивної позиції вбу-
дована історія реалізується шляхом активації 
в тексті (або «розгерметизації тексту») численної 
кількості схем і фреймів (або ж спільних куль-
турних сценаріїв), що уможливлює багатовектор-
ність інтерпретацій наративу у процесі читання 
(Сobley, 2014). 
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Висновки. Художній наратив як дискурс 
являє собою цілком відмінну від інших форму 
комунікації, найдавнішу і найбільш притаманну 
людському сприйняттю форму подання інформа-
ції й освоєння світу. Розроблений «класичною» 
наратологією підхід до визначення наративу як 
події або ланцюга подій, об’єднаних каузальним 
зв’язком і представлених опосередкованою нара-
тивною інстанцією, уважається одним із ключо-
вих визначень наративу (Ж. Женетт). Водночас 
постає питання про природу причинно-наслідко-
вих зв’язків між компонентами наративної струк-
тури, що уможливлює їх відтворення читачем. 
Встановлено, що логічна формула послідовності 
подій “Post hoc, ergo propter hoc” працює лише 
тоді, коли події, які хронологічно змінюють одна 
одну в часовому проміжку наративу як тексту, 
мають таку саму послідовність у наративному 
сюжеті (у процесі реконфігурації). У «посткла-
сичній» теорії наративу, а саме в панівному лінг-
вокогнітивному напрямі наратології, уважається, 

що вбудована історія реалізується шляхом актива-
ції в тексті численної кількості схем і фреймів, або 
ж спільних культурних сценаріїв, що уможлив-
лює семіотичне моделювання фікційної дійсності 
у процесі читання. Антропоцентрична сутність 
наративу в сучасних лінгвістичних дослідженнях 
окреслює останній як «суто людську форму семі-
озису», який постає не лише формою пізнання 
реальності, але й формою міжсуб’єктної взаємодії 
з різними органічними системами, де мінімаль-
ним компонентом значення є знак. Розкриття осо-
бливостей мужсуб’єктної взаємодії вважається 
перспективним з огляду на перегляд «посткла-
сичною» наратологією понять наративної іден-
тичності автора і читача, які не наявні в тексті, 
а виникають у процесі розгортання наративу як 
емерджентні сутності. Таке дослідження вида-
ється можливим лише за умови залученням між-
дисциплінарного підходу, у взаємодії лінгвістики 
тексту, когнітології та семіотики, що й становить 
перспективи нашого дослідження. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреева В. А. Событие и художественный нарратив. Известия Российского государственного педагогичес-
кого университета имени А. И. Герцена. 2006. № 7 (21). С. 44–56.

2. Андреева В. А. Литературный нарратив: текст и дискурс. Известия Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена. 2007. № 9 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-narrativ-tekst-i-diskurs.

3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд. Москва, 1999. Т. І–XV. 896 с.
4. Барт Р. Эффект реальности. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. Москва, 1994. С. 392–400.
5. Бистров Я. В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики :  

монографія. Київ, 2016. 320 с.
6. Шмид В. Нарратология. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Языки славянской культуры, 2008. 304 с.
7. Эко У. Заметки на полях «Имени розы». Иностранная литература. 1988. № 10. C. 88–104.
8. Barthes R. An Introduction to the Structural Analysis of Narrative. New Literary History / Lionel Duisit. 1975.  

Vol. 6. № 2. On Narrative and Narratives. P. 237–272.
9. Berger R., Quinney R. Storytelling Sociology: Narrative as Social Inquiry. Lynne Rienner Publishers, 2005.
10. Cobley P. What is Narrative? Narrative 2nd edn. Chapter 9. Routledge, 2014.
11. Delafield-Butt J., Trevarthen C. Theories of the development of human communication. Theories and models 

of communication : Handbooks of Communication Science. Berlin : Mouton De Gruyter, 2013. P. 199–222. URL:  
https://strathprints.strath.ac.uk/39831/.

12. Fludernik M. Chronology, time, tense and experientiality in narrative. Language and Literature. 2003.  
№ 12  (2). P. 117–134. DOI: 10.1177/0963947003012002295.

13. Gratier M., Trevarthen C. Musical Narrative and Motives for Culture in Mother-Infant Vocal Interaction. Journal of 
Consciousness Studies. 2008. № 15 (10–11). P. 46–79.

14. Hamburger K. The Logic of Literature. 2nd edn, trans. M. J. Rose. Bloomington : Indiana University Press, 1957 (1993).
15. Нerman D. Basic Elements of Narrative. 2009. URL: https://books.google.com/books/about/Basic_Elements_of_

Narrative.

REFERENCES
1. Andreeva, V. A. (2006). Sobytie i khudozhestvennyi narativ [Event in Fictional Text]. Yzvestyia Rossyiskoho 

hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ym. A. Y. Hertsena, vol. 7. № 21 (1), pp. 44–56 [in Russian].
2. Andreeva, V. A. (2007). Literaturnyi naratyv: tekst i dyskurs. [Literary Narrative: Text and Discourse]. Yzvestyia 

Rossyiskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ym. A. Y. Hertsena, vol. 9. № 46. Retrieved from URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-narrativ-tekst-i-diskurs [in Russian].

3. Arutiunova, N. D. (1999). Yasyk i mir cheloveka [Language and Human World]. Moscow. Vol. I–XV. 896 p. [in Russian].
4. Barthes, R. (1994). Effekt realnosti [Reality Effect]. Selected Papers: Semiotics. Poetics. Moscow, 1994. pp. 392–400.
5. Bystrov, Y. V. (2016). Anhlomovnyi biohrafichnyi naratyv u vymirakh kohnityvnoi linhvistyky i synerhetyky. 

Monograph. [English Autobiographical Narrative in Cognitive Linguistics and Synergetic Perspective]. Kyiv, Ivano-
Frankivsk, 320 p. [in Ukrainian].

Лiвицька I. Художнiй наратив – подiя – дискурс та питання наративної органiзацiї...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020132

Мовознавство. Лiтературознавство

6. Shmid, V. (2008). Naratologiia [Narratology]. Moscow, Languages of Slavic Culture, 304 p. [in Russian].
7. Eco, U. (1988). Zametki na poliakh “Imeni Rozy” [Notes on the Margins to “The Name of Rose”. Foreign Literature. 

№ 10. pp. 88–104. [in Russian]
8. Barthes, R. (1975). An Introduction to the Structural Analysis of Narrative; Lionel Duisit. New Literary History,  

vol. 6, № 2. On Narrative and Narratives. pp. 237–272.
9. Berger, R. & Quinney, R. (2005). Storytelling Sociology: Narrative as Social Inquiry. Lynne Rienner Publishers.
10. Cobley, P. (2014). What is Narrative? Narrative 2nd edn. Chapter 9. Routledge.
11. Delafield-Butt, J. & Trevarthen, C. (2013). Theories of the development of human communication. In: Theories and 

models of communication. Handbooks of Communication Science. Mouton De Gruyter, Berlin, pp. 199–222. Retrieved from 
URL: https://strathprints.strath.ac.uk/39831/.

12. Fludernik, M. (2003). Chronology, time, tense and experientiality in narrative. Language and Literature. Vol. 12. № 2, 
pp. 117–134. DOI: 10.1177/0963947003012002295.

13. Gratier, M. & Trevarthen, C. (2008) Musical Narrative and Motives for Culture In Mother-Infant Vocal Interaction. 
Journal of Consciousness Studies. Vol. 15, № 10–11. pp. 46–79.

14. Hamburger, K. (1993). The Logic of Literature. 2nd edn., trans. M. J. Rose. Bloomington: Indiana University Press.
15. Нerman, D. (2009). Basic Elements of Narrative. Retrieved from URL: https://books.google.com/books/about/

Basic_Elements_of_Narrative.



133ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Лук'янченко М. Основнi тематичнi та iнтертекстуальнi аспекти роману...

УДК 821.133.1 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213863

Мар’яна ЛУК’ЯНЧЕНКО,
orcid.org/0000-0001-8093-4951

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри романської філології та компаративістики

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(Дрогобич, Львівська область, Україна) maryanaluk@ukr.net

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ 
РОМАНУ «П’ЯТНИЦЯ, АБО ТИХООКЕАНСЬКИЙ ЛІМБ» МІШЕЛЯ ТУРНЬЄ

Метою статті є аналіз тих аспектів роману «П’ятниця, або Тихоокеанський лімб» Мішеля Турньє, які тво-
рять його цілісну змістову систему як систему генерації смислу й інтертекстуальних зв’язків. У своєму творі 
французький письменник зосереджується в таких провідних тематично-образних площинах, які фокусуються 
навколо декількох надважливих екзистенційних питань, а саме: самотності людини та її соціальної сутності; 
бачення та сприйняття «іншої» людини в її проєкції на саму себе; дикунства та цивілізованості, а радше справ-
жності останньої стосовно першого; відносин людини і природи; пошуку свого місця у світі та зміни життєвих 
орієнтирів заради досягнення гармонії буття.

Опинившись на острові в цілковитій самотності, Робінзон – головний герой роману – шукає спершу причину, 
щоби вижити, і це розкривається поступово через його психологічну та фізичну еволюцію. Безлюдність острова 
Сперанца і близькість до природи штовхають Робінзона на пошуки якогось фундаменту, на якому можна було 
б засновувати своє нове життя. Поява П’ятниці стає в цьому визначальним чинником. Насправді, саме завдяки 
йому Робінзон переходить від раціонального сприйняття значення праці, від розуміння засад продуктивності 
й економії, від принципів завоювання і приручення природи, притаманних західній цивілізації, до тих, які втілює 
в собі його супутник-дикун. Через контакт із П’ятницею, який виступає в романі сукупним образом усіх мож-
ливих «інших» (сина, батька, брата, сусіда тощо), Робінзон поступово навчився поважати тих самих «інших» 
з усіма їхніми відмінностями. Отже, у повсякденному житті Робінзона, день за днем, утверджується нова кон-
цепція щастя, заснована на сприйнятті чужого задоволення, чужих радостей і на відсутності, таким чином, 
будь-якої екзистенційної тривоги. Інакше кажучи, відбувається радикальна зміна бачення і сприйняття того, 
що зазвичай називається словами «дикунство» і «цивілізованість». 

Аналіз текстової фактури роману «П’ятниця, або Тихоокеанський лімб» засвідчив, що специфіка змістової 
будови цього твору й індивідуально-авторська образність зумовлені особливостями мовної картини світу пись-
менника, яка корелює з його характером сильної й водночас суперечливої особистості, зі специфікою індивідуаль-
но-авторського мислення та сприйняття ним буття, сутності людського існування тощо. Отже, дослідження 
основних тематичних та інтертекстуальних аспектів роману представлено нами як один із ключів до розуміння 
й осмислення авторської художньо-естетичної концепції.

Ключові слова: художній текст, інтертекстуальність, Мішель Турньє, робінзонада, «П’ятниця, або Тихо-
океанський лімб».
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MAIN THEMATIC AND INTERTEXTUAL ASPECTS OF MICHEL TOURNER’S 
NOVEL “FRIDAY, OR, THE OTHER ISLAND”

The article aims to analyze those aspects of Michel Tournier’s novel “Friday, or, The Other Island” that create 
its integral semantic system as a system of meaning generation and intertextual connections. In his work, the French 
writer focuses on such leading thematic and figurative planes, which focus on several crucial existential issues, namely: 
the loneliness of humans and their social essence; vision and perception of “another person” in his projection on 
himself; savagery and civilization, but rather the authenticity of the latter concerning the former; relations between man 
and nature; finding your place in the world and changing life goals to achieve harmony of life.

Once on the island in complete solitude, Robinson – the protagonist of the novel – first seeks a reason to survive, 
and this is gradually revealed through his psychological and physical evolution. The desolation of Speranza (Hope) Island 
and its proximity to nature push Robinson into the search of a foundation on which to base his new life. The appearance 
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of Friday becomes a determining factor in this. It is thanks to him that Robinson moves from a rational perception 
of the importance of labor, from understanding the principles of productivity and economy, from the principles of conquest 
and domestication of nature inherent in Western civilization to those embodied by his savage companion. Through contact 
with Friday, who appears in the novel as a combination of all possible «others» (son, father, brother, neighbor, etc.), 
Robinson gradually learned to respect the same «others» with all their differences. Thus, in Robinson’s daily life, day by 
day, a new concept of happiness is established, based on the perception of other people’s pleasure, other people’s joys, 
and the absence, therefore, of any existential anxiety. In other words, there is a radical change in the vision and perception 
of what is usually called the words “savagery” and “civilization”.

Analysis of the textual texture of the novel “Friday, or, The Other Island” showed that the specifics of the semantic 
structure of this work and individual-authorial imagery are due to the peculiarities of the linguistic picture of the writer’s 
world, which correlates with his character of strong and contradictory personality. and his perception of being, the essence 
of human existence, etc. Thus, the study of the main thematic and intertextual aspects of the novel is presented by us as 
one of the keys to understanding and comprehending the author’s artistic and aesthetic concept.

Key words: literary text, intertextuality, Michel Tournier, robinsonade, “Friday, or, The Other Island”.

Постановка проблеми. Роман М. Турньє 
«П’ятниця, або Тихоокеанський лімб» розгляда-
ється дослідниками як пригодницький роман або 
роман виховання, витриманий водночас в усіх 
традиціях пригодницького жанру і морських 
подорожей. Цей твір став предметом численних 
екранізацій, мультиплікацій і коміксів, а сама 
проблематика дала поштовх до появи багатьох  
т. з. варіацій «на тему», які дістали назву «робін-
зонади» («Кораловий острів» Р. Баллантайна, 
«Таємничий острів» Ж. Верна, «Острів доктора 
Моро» Г. Велза, «Володар Мух» В. Ґолдінґa, 
«Острів напередодні» У. Еко й ін.). Додамо також, 
що сам М. Турньє згодом написав ще одну вер-
сію, призначену для дитячо-юнацької аудиторії – 
«П’ятниця, або Дике життя» (1971 р.). Тож роман 
«П’ятниця, або Тихоокеанський лімб» одразу 
переносить нас на терени інтертекстуальності 
(усіх текстів, пов’язаних із різного роду смисло-
вими перехрещеннями, моделями, переписуван-
нями, посиланнями, алюзіями тощо). Читачі легко 
розпізнають у творі М. Турньє численні елементи 
й епізоди попереднього роману авторства Д. Дефо. 

Проблематика статті зумовлена особливостями 
семантизації та концептуалізації деяких фрагмен-
тів дійсності в системі художнього тексту, що, 
у зв’язку з орієнтацією сучасних літературоз-
навчих студій на проведення комплексних дослі-
джень цього явища, зумовлює також величезну 
зацікавленість проявами його інтертекстуаль-
ності. У цьому контексті художній текст постає 
унікальним комунікативним цілим, елементи 
якого об’єднані в єдину ієрархічно організовану 
побудову задумом автора. 

Аналіз досліджень. Яскравість та самобут-
ність творів М. Турньє не залишилися поза ува-
гою. Утім, більшість наукових розвідок щодо його 
творчості належать закордонним літературознав-
цям, передусім франкомовним, серед яких най-
більш відомі такі: А. Булум’є (Bouloumié, 2013), 
К. Девіс (Davis, 1993), М. Вортон (Worton, 1986; 

Worton, 1991) та деякі інші (Ж. Делез, Ф. Епінет-
Бранґ, Ж.-М. Мольпуа, К. Ніколсон). Постать 
цього французького письменника представлена 
і в окремих розвідках українських дослідників 
(Саїді, 2007; Зана, 2010; Пєтушкова, 2016). Проте 
в більшості праць передусім наголошується на 
міжтекстовій спорідненості роману «П’ятниця, 
або Тихоокеанський лімб» Мішеля Турньє та відо-
мого роману про Робінзона Крузо Даніеля Дефо.

Метою статті є аналіз тих аспектів роману 
«П’ятниця, або Тихоокеанський лімб» Мішеля 
Турньє, що творять його цілісну змістову систему 
як систему генерації смислу й інтертекстуальних 
зв’язків.

Виклад основного матеріалу. У своєму творі 
французький письменник зосереджується на таких 
концептуально-семантичних аспектах, які знахо-
дять своє вираження у провідних тематично-образ-
них площинах, сфокусованих навколо декількох 
надважливих екзистенційних питань, а саме: само-
тності людини та її соціальної природи; бачення 
та сприйняття «іншої» людини у проєкції на саму 
себе; дикунства та цивілізованості, точніше, справ-
жності останньої стосовно першого; пошуку свого 
місця у світі та зміни життєвих орієнтирів заради 
осягнення гармонії буття. Ми спробуємо почергово 
презентувати їх далі в тексті статті.

З погляду сюжету і персонажів Мішель Турньє 
вже на самому початку своєї книги робить ескіз 
долі свого персонажа. Відкривається роман, по 
суті, розмовою між капітаном Пітером ван Дей-
селем і Робінзоном Крузо. Перший пророкує май-
бутнє другого, гадаючи на картах Таро, тим самим 
окреслює перебіг подальшої історії. Кожна карта, 
витягнута з колоди і прокоментована, справді зна-
ходить підтвердження далі в романі, а люта буря, 
яка в цей час шаленіє і спустошує океан, анонсує 
вибух печери на острові Сперанца як передчуття 
прийдешньої трансформації головного героя.

Таке перетворення стало необхідним 
і було спричинене довгою самотністю Робінзона, 
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позбавленого будь-якої людської присутності, бо 
П’ятниця з’являється аж у розділі VII (з одинад-
цяти наявних у романі). Як же тоді заповнити 
порожнечу існування? – через свого персонажа 
замислювався над питанням Мішель Турньє. 
Тому Робінзон шукає причину, щоб вижити, і це 
розкривається поступово через його психологічну 
і фізичну еволюцію.

Безлюдність острова і близькість дикої неза-
йманої природи штовхають головного героя на 
пошуки якогось фундаменту, на якому можна було 
б засновувати своє нове життя. Перший імпульс 
Робінзона – несприйняття факту своєї присутності 
на острові й одержиме споглядання на море, щоб 
виявити хоча б якийсь корабель і порятуватися: 
“Tournant le dos obstinément à la terre, il n’avait 
d’yeux que pour la surface bombée et métallique de 
la mer d’où viendrait bientôt le salut. Les jours qui 
suivirent, il les employa à signaler sa présence par 
tous les moyens que lui présenta son imagination” 
(Tournier, 2008: 21–22). Потім він планує покинути 
острів-пастку на самостійно збудованому плоті, 
оскільки Сперанца уособлює для нього екзистен-
ціальну в’язницю, з якої треба втекти будь-що. 

Тож життя Робінзона спершу позначене кате-
горичною відмовою змиритися ыз цілком непри-
йнятною для нього ситуацією і подальшим майже 
тваринним існуванням: “Exister, qu’est-ce que ça 
veut dire? Ça veut dire être dehors, sistere ex. Ce qui 
est à l’extérieur existe. Ce qui est à l’intérieur n’existe 
pas. Mes idées, mes images, mes rêves n’existent pas. 
Si Speranza n’est qu’une sensation ou un faisceau 
de sensations, elle n’existe pas. Et moi-même je 
n’existe qu'en m’évadant de moi-même vers autrui” 
(Tournier, 2008: 129). Він усіма силами намага-
ється заглушити в собі усвідомлення реальності 
свого нещасного становища шляхом звернення до 
спогадів дитинства.

Проте інстинктивна відмова від «острова від-
чаю» (“île de la désolation”) – синоніма тепе-
рішньої і майбутньої порожнечі – зникає після 
виникнення галюцинації, у якій Робінзон бачить 
мертвою свою сестру Люсі на кораблі, який, 
начебто, наближається до острова. Побоюючись 
за свій розум, Робінзон одразу ж вирішує повер-
нутися спиною до моря і податися вглиб ост-
рова, назустріч самотності, – перший знак-сигнал 
визнання своєї долі та свого нового існування як 
єдиного вцілілого в корабельній катастрофі.

Робінзон часто згадує у своєму щоденнику цю 
вимушену самотність: “Et je suis entré en solitude, 
comme on entre tout naturellement en religion” 
(Tournier, 2008: 89). Самотність стає його «невбла-
ганною дружиною» (“son épouse implacable”) 

(Tournier, 2008: 45). У першій частині роману 
герой «зачаровано» спостерігає за процесом 
«дегуманізації», який із ним відбувається: “Je suis 
avec fascination le processus de déshumanisation” 
(Tournier, 2008: 53).

Робінзон певним чином помер для своїх дру-
зів і сім’ї: “Cela seul suffit (non certes à me tuer) 
mais à me repousser aux confins de la vie, dans un 
lieu suspendu entre ciel et enfer, dans les limbes, 
en somme” (Tournier, 2008: 137). Навіть погляд 
у дзеркало більше йому не нагадує, що це – він 
сам. І пояснює цей факт він так: “<…> notre 
visage est cette partie de notre chair que modèle et 
remodèle, réchauffe et anime sans cesse la présence 
de nos semblables” (Tournier, 2008: 95). У якийсь 
момент Робінзон відчув себе фізично настільки 
ослабленим, настільки виснаженим, що навіть 
не міг ходити вертикально, і цей факт також зда-
вався йому пов’язаним із самотністю: “Ses mains 
devenues des moignons crochus ne lui servaient plus 
qu’à marcher, car il était pris de vertige des qu’il 
tentait de se mettre debout. <…> il ne se déplaçait 
plus qu’en se traînant sur le ventre” (Tournier, 2008: 
38), адже “l’homme est semblable à ces blessés 
<…> qui demeurent debout aussi longtemps que 
la foule les soutient <…> mais qui glissent à terre 
dès qu’elle se disperse” (Tournier, 2008: 40). Часто 
Робінзон почував себе цілком вихолощеним, геть 
безликим (“homme effacé”), цілком відрізаним від 
сьогодення, заглибленим лише в себе самого і свої 
спогади: “Libéré de toutes ses attaches terrestres, 
il suivait dans une rêverie hébétée des bribes de 
souvenirs qui, remontant de son passé, dansaient 
au ciel dans l’entrelacs des feuilles immobiles” 
(Tournier, 2008: 38–39).

Зовнішній світ, предмети, природа острова 
теж видавалися спотвореними самотністю, тому 
що вони більш не сприймалися в рамках звич-
ного людського бачення: “Il s’avisa ainsi qu’autrui 
est pour nous un puissant facteur de distraction, 
non seulement parce qu’il nous dérange sans cesse 
et nous arrache à notre pensée actuelle, mais aussi 
parce que la seule possibilité de sa survenue jette une 
vague lueur sur un univers d’objets situés en marge 
de notre attention, mais capable à tout instant d’en 
devenir le centre” (Tournier, 2008: 36). Тож для 
Робінзона самотність – це “un milieu corrosif qui 
agit sur moi lentement” (Tournier, 2008: 52), а хтось 
інший, тобто інша людина – це “pièce maîtresse de 
mon univers”, бо “vivre seul, c’est perdre l’échelle 
même du monde, tous les points de vue possibles sur 
lui” (Tournier, 2008: 54). Тому використання мов-
лення стає також дуже проблематичним, оскільки 
воно призначене передусім для спілкування між 

Лук'янченко М. Основнi тематичнi та iнтертекстуальнi аспекти роману...
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людьми: “Et le délabrement du langage est l’effet 
le plus évident de cette érosion. <…> Il me vient 
des doutes sur le sens des mots qui ne désignent pas 
des choses concrètes. Je ne puis plus parler qu’à la 
lettre” (Tournier, 2008: 68).

Тому щоденник залишається єдиним способом 
зберегти цю людську здатність розуміти навко-
лишню дійсність. Відсутність людського «взаємо-
обміну» змушує Робінзона сумніватися у влас-
них відчуттях і тверезому розумі, в адекватності 
сприйняття ним довколишнього світу: “Mais mes 
relations avec les choses se trouvent elles-mêmes 
dénaturées par ma solitude. <…> De plus en plus, je 
suis assailli de doutes sur la véracité du témoignage 
de mes sens” (Tournier, 2008: 54–55). Тому він 
нескінченно шукає хоч якийсь зв’язок з «іншим»: 
наприклад, собака дає Робінзонові можливість 
віднайти певну форму присутності, свого роду 
людяності, бо він зрозумів: “Je sais maintenant que 
si la présence d’autrui est un élément fondamental de 
l’individu humain” (Tournier, 2008: 116).

Фактично, сприйняття острова Сперанца – 
метафоричної фігури на позначення людського ста-
новища – відбувається в Робінзона протягом чоти-
рьох періодів. Перший етап – етап регресії, під час 
якого герой сприймає острів як лоно матері, і саме 
ця стадія стала підготовкою до його відродження 
в подальшому. 

Потім Робінзон починає розглядати Спе-
ранцу як полігон для виконання бажань Творця: 
він сіє, збирає овочі та фрукти й управляє ост-
ровом, у результаті чого з’являється т. з. Хартія, 
а потім і Кримінальний кодекс. Він вибудовує 
проєкти дослідження острова; його кадастру-
вання, вивчення всіх видів рослин і тварин, пере-
творення боліт на рисові поля, будівництва 
справжнього будинку тощо: “Je veux, j’exige que 
tout autour de moi soit dorénavant mesuré, prouvé, 
certifié, mathématique, rationnel. Il faudra procéder 
à l’arpentage de l’île, établir l’image réduite de la 
projection horizontale de toutes ses terres, consigner 
ces données dans un cadastre. Je voudrais que chaque 
plante fût étiquetée, chaque oiseau bagué, chaque 
mammifère marqué au feu” (Tournier, 2008: 67); “Je 
continue de construire <…> Car si, à la surface de 
l’île, je poursuis mon œuvre de civilisation – cultures, 
élevages, édifices, administrations, lois, etc. – copiée 
sur la société humaine, et donc en quelque sorte 
rétrospective, je me sens le théâtre d’une évolution 
plus radicale qui substitue aux ruines que la solitude 
crée en moi des solutions originales, toutes plus ou 
moins provisoires et comme tâtonnantes, mais qui 
ressemblent de moins en moins au modèle humain 
dont elles étaient parties” (Tournier, 2008: 116–117). 

Потім острів став для Робінзона дружиною, вті-
леною в образі родючої долини, а плодом їхнього 
«злиття» стає поява пишного куща мандрагори.

Отже, Робінзон встановлює контакт із приро-
дою, але водночас не може позбутися відчуття 
безглуздості: для кого всі ці зусилля? “Une fois 
de plus sa solitude condamnait à l’avance tous ses 
efforts. La vanité de toute son œuvre lui apparut d’un 
coup, accablante, indiscutable. Inutiles ses cultures, 
absurdes ses élevages, ses dépôts une insulte au 
bon sens, ses silos une dérision, et cette forteresse, 
cette Charte, ce code pénal? pour nourrir qui? Pour 
protéger qui?” (Tournier, 2008: 124). Три Спе-
ранци – острів-мати, острів, змінений і адміні-
стрований, острів-жінка – не дають Робінзонові 
достатнього приводу, щоб уважати таке життя 
задовільним. Тож його перетворення на цей 
момент є ще неповним. 

Поява П’ятниці стає тим визначальним чин-
ником, який приведе Робінзона до нового буття. 
І насправді, саме завдяки П’ятниці він переходить 
від раціонального сприйняття значення праці, від 
засад продуктивності й економії, від принципів 
завоювання і приручення природи, притаманних 
західній цивілізації, до тих, які втілює в собі його 
супутник. Носій невинності життя, життя бурх-
ливого і швидкоплинного, П’ятниця сприймає 
природу такою, якою вона є, веде інстинктивний 
спосіб життя, експериментує з тілесними утіхами 
й легко віддається фантазуванню – це те, що захо-
плює в ньому Робінзона. 

Презентація фізичного портрета П’ятниці 
відбувається в дусі традиційного опису дикуна: 
він оголений і чорношкірий: “Dieu m’a envoyé 
un compagnon. Mais, par un tour assez obscur de 
sa sainte Volonté, il l’a choisi au plus bas degré de 
l’échelle humaine. Non seulement il s’agit d’un homme 
de couleur, mais cet Araucanien costinos est bien loin 
d’être un pur sang, et tout en lui trahit le métis noir! 
Un indien mâtiné de nègre! Et s’il était encore d’âge 
rassis, capable de mesurer calmement sa nullité en 
face de la civilisation que j’incarne!” (Tournier, 
2008: 146). У момент зустрічі автор-оповідач чітко 
протиставляє його і Робінзона – білу людину: 
“l’homme blanc et barbu <…>, la tête couverte d’un 
bonnet de fourrure et farcie par trois millénaires de 
civilisation occidentale” (Tournier, 2008: 152). Тож 
перше судження Робінзона повністю визначалося 
стереотипами західної людини, упевненої у влас-
ній вищості. П’ятниця, на думку Робінзона, пере-
буває: “au plus bas degré de la condition humaine” 
і належав до нижчої раси (“ces races inférieures” 
(Tournier, 2008: 155), “un sauvage n’est pas un être 
humain à part entière” (Tournier, 2008: 156). При-
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мітивність П’ятниці в очах Робінзона визнача-
лася притаманним тогочасній епосі «расизмом», 
з яким сприймалися зазвичай віддалені й екзо-
тичні народи. Робінзон навіть подумки порівняв 
П’ятницю із тваринами: “Il est de plain-pied avec 
eux” (Tournier, 2008: 182). Але він – навдивовижу 
близький і тісно пов’язаний із місцевою приро-
дою завдяки своїм знанням про неї та якомусь 
вродженому чуттю.

Однак усі «цивілізаційні» зусилля Робінзона 
виявилися приреченими на провал на цьому ост-
рові. Гроші як мірило вартості та засіб впоряд-
кованості обігу, на яких цілі суспільства та їхні 
члени засновують значну частину свого існу-
вання, не приносили щастя. До того ж у «сус-
пільстві» із двох людей вони були просто непо-
трібні, оскільки зовсім нічого не означали для 
П’ятниці. Праця як продуктивна цінність також 
була відсутньою в його житті. Робінзон стільки 
зусиль доклав, щоб відтворити світ, який він знав 
(житло, вирощування рослин, розведення тварин 
тощо). Робота для Робінзона була звичним спосо-
бом відчувати плин часу, а П’ятниця: “Vendredi ne 
travaillait à proprement parler jamais. Ignorant toute 
notion de passé et de futur, il vivait enfermé dans 
l’instant présent” (Tournier, 2008: 203). 

Тому, мабуть, П’ятниця частково так і зали-
шився загадкою для свого колишнього госпо-
даря. Спостерігаючи за ним, Робінзон здивовано 
розумів, що той не намагався бути вчителем чи 
інструктором, не став авторитарним і не бажав 
бути прикладом для наслідування. Раніше Робін-
зон насправді навіть не дивився на П’ятницю, 
не зважав на нього, а лише нав’язував свій спо-
сіб життя. Аж у другій частині роману Робін-
зон почав справді «бачити» свого компаньйона. 
Він збагнув, що уроки спілкування із природою 
і життя в обмеженому просторі П’ятниця надає 
йому безпосередньо, просто, невимушено й, тим 
самим, надзвичайно ефективно. І саме це допо-
могло Робінзонові віднайти своє місце у світі 
та кардинально змінити життєві орієнтири заради 
досягнення гармонії буття.

Саме через контакт із П’ятницею, який висту-
пає сукупним образом усіх можливих «інших» 
(сина, батька, брата, сусіда тощо), Робінзон посту-
пово навчився поважати тих самих інших з усіма 
їхніми відмінностями. Завдяки цьому в повсяк-
денному житті Робінзона, день за днем, утверджу-
ється нова концепція щастя, заснована на сприй-
нятті чужого задоволення, чужих радостей і на 
відсутності, таким чином, будь-якої екзистенцій-
ної тривоги. Кінець роману показує, однак, що всі 
відмінності між Робінзоном і П’ятницею так і не 

вдалося подолати. Поява корабля, який приплив 
із заходу, змусила дещо переглянути, поставити 
під сумнів «нове» мистецтво життя, вибудуване 
Робінзоном: П’ятниця з його бурхливою уявою 
і дивовижною здатністю до адаптації спонтанно 
і без вагань обрав приманку іншого, «цивілізо-
ваного» життя; Робінзон же, навпаки, вирішив 
залишитися «сонячною людиною», яку творив 
і врешті створив острів протягом двадцяти восьми 
років (згадаємо фазу «сонячної» метаморфози 
головного героя з її культом сонця, із прийнят-
тям тільки теперішнього, безпосередньо даного, 
у результаті чого Робінзонові вдається нарешті 
«схопити» момент повного задоволення від без-
кінечно повторюваного переживання того самого 
дня, що приводить до появи відчуття вічності). 

Повторення в новій художній формі Мішелем 
Турньє роману Даніеля Дефо базується на його 
головному постулаті: зображенні людини, поки-
нутої на самоті в закритому й безлюдному про-
сторі. Англійський письменник показав представ-
ника західної цивілізації, який відтворював свій 
звичний світ у нових умовах. Мішель Турньє ж 
намагався показати, що людина передусім – істота 
соціальна, яка, фактично, гине, коли відсутній 
контакт з іншою людиною. Отже, роман фран-
цузького автора спочатку досліджує муки само-
тності, a потім, коли з’явився П’ятниця, – людські 
взаємини, їх зміни – від цивілізаційної нерівності 
до тісної дружби та рівноправ’я.

Хоча вибір Мішелем Турньє саме цих двох 
персонажів базується на їх традиційному проти-
ставленні в уяві представників західної цивіліза-
ції: “l’antagonisme souvent décrit entre l’Anglais 
méthodique, avare et mélancolique, et le “natif” 
primesautier, prodigue et rieur” (Tournier, 2008: 
200), він, насправді, прагнув відійти від цієї опо-
зиції, від таких образів-кліше. Тому в романі 
М. Турньє повернення до «цивілізації» видається 
Робінзону своєрідною формою регресії, адже він 
досягнув цілі своїх пошуків: простір, час, циві-
лізований світ більше не існують, існує тільки 
кожен окремий момент життя, даний тепер, і ніщо 
поза ним.

Висновки. У результаті проведеного аналізу 
роману Мішеля Турньє «П’ятниця, або Тихо-
океанський лімб» можемо стверджувати, що він 
вибудовується наче «наперекір» модерним роман-
ним тенденціям 60-х і 70-х рр. у Франції (зокрема, 
Новому роману) і відроджує лінійність і коге-
рентність т. з. «класичної» оповіді, у якій наявні 
власне сама історія, оповідач, чітко окреслені 
постаті персонажів, авторські коментарі, характе-
ристики, описи тощо. Тож марно шукати в романі  

Лук'янченко М. Основнi тематичнi та iнтертекстуальнi аспекти роману...
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М. Турньє сліди тогочасних домінантних у літе-
ратурній творчості тенденцій, представлених тек-
стами Алена Роб-Ґріє, Клода Сімона чи експе-
риментаторськими новаціями Філіппа Соллерса 
і позначених, передусім, відмовою від традицій-
них наративних структур.

Аналіз текстової фактури роману «П’ятниця, 
або Тихоокеанський лімб» засвідчив, що спе-
цифіка семантичної будови цього твору й інди-
відуально-авторська образність зумовлені осо-

бливостями мовної картини світу письменника, 
яка корелює з його характером сильної та вод-
ночас суперечливої особистості, зі специфікою 
індивідуально-авторського мислення та сприй-
няття ним буття, сутності людського існування 
тощо. Отже, дослідження основних тематичних 
та інтертекстуальних аспектів роману пред-
ставлено нами як один із ключів до розуміння 
й осмислення авторської художньо-естетичної 
концепції.
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ПРОБЛЕМА МОРАЛІ ТА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ 
В РОМАНІ ІЄНА МАК’ЮЕНА «АМСТЕРДАМ»

У статті проаналізовано особливості художнього втілення проблеми моралі та морального вибору з точки 
зору їх взаємопов’язаності з «межовими ситуаціями» у постмодерністському творі Ієна Мак’юена «Амстердам». 
У творі мораль та її поняттєві похідні, такі як моральний вибір, суспільна мораль, особиста мораль, слугують 
відправною точкою для розуміння внутрішнього світу персонажів і проливають світло на мотиви їхніх вчинків. 

Мораль в епоху постмодернізму втрачає свої чіткі визначальні характеристики. Це дозволяє підходити 
до її розуміння, опираючись і на загальноприйняті засади, згідно яких вона трактується як комплекс уявлень 
та поглядів людей, і на індивідуально-суб’єктивні переконання окремо взятої особи. В дослідженні обґрунтова-
ні та розмежовані поняття «суспільної» та «особистої моралі» в межах аналізованого роману. Простежено 
зв’язок між «межовими ситуаціями» в житті індивіда та моральним вибором, який йому доводиться робити 
в критичний момент буття. 

Художнє втілення проблеми моралі та морального вибору реалізоване за допомогою іронічно-саркастичної 
манери подачі матеріалу, де ключову позицію займає гра з читачем на концептуальному рівні, тобто на рівні 
ідей та проблематики. Наративна стратегія автора також відповідає постмодерністському ігровому прин-
ципу. З одного боку, дії протагоністів сконструйовані за опозиційним моделлю, що передбачає постійне проти-
ставлення «своє» – «чуже», а з іншого боку, у творі відчувається присутність автора-оповідача, який скеро-
вує та пояснює дії героїв. Авторське бачення суспільної моралі показане крізь призму неоднозначності суджень 
щодо сприйняття критичних життєвих концептів, наприклад евтаназії. 

«Межові ситуації» у творі реалізовані з урахуванням унікальності психотипу головних протагоністів, які, 
незважаючи на поверхневу схематичність, сповна демонструють багатошаровість у трактуванні особистіс-
них моральних позицій. Аналіз поведінкової моделі головних героїв у момент переживання ними «межових ситу-
ацій» дозволив зробити узагальнення, згідно якого зміна моральних орієнтирів призводить до деструктивного 
кінця (в цьому випадку завершується смертю обох протагоністів). 

Ключові слова: постмодернізм, соціальна мораль, «межові ситуації», суб’єктивне бачення.
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THE PROBLEM OF MORALITY AND MORAL CHOICE 
IN IAN MCEWAN’S NOVEL “AMSTERDAM”

The article deals with the problem of morality and moral choice in terms of their interconnection with “boundary 
situations” in Ian McEwan’s postmodern novel “Amsterdam”. In the novel morality and its conceptual derivatives, such 
as moral choice, social and personal morality serve as starting points for understanding the inner world of characters 
and shed light on the motives of their actions. 

Morality in the era of postmodernism loses its clear defining characteristics. This allows us to use two-way approach 
to its understanding, the first one based on the generally accepted principles, according to which it is interpreted, as 
a complex of people’s views and ideas. The second one relies on person’s individual-subjective beliefs. The concepts of social 
and personal morality within the novel were differentiated in the article. Also, the attention is paid to the connection between 
“boundary situations” in the life of the individual and the moral choices that he / she has to make at a critical moment of life. 

The problem of morality and moral choice are realized with the help of an ironic and sarcastic manner of presenting 
the material, where the key position is occupied by the game with the reader at the conceptual level that is at the level 
of ideas and issues. The author’s narrative strategy corresponds to the postmodern game principle. On the one hand, 
the actions of the protagonists are constructed according to the oppositional model, which assumes a constant opposition 
“own” – “someone else’s”, and on the other hand, the author-narrator directs and explains the actions of the characters. 
The author’s vision of public morality is shown through the prism of ambiguity of judgments about the perception of critical 
life concepts, such as euthanasia.

“Boundary situations” in the novel are constructed taking into account the uniqueness of the psychotype of the main 
protagonists, who represent the multi-layered interpretation of personal moral positions. Analysis of the main characters’ 
behavioral models during their experience of “boundary situations” allowed us to make a generalization according to 
which the change of moral guidelines leads to a destructive end, in this case to the death of both protagonists. 

Key words: postmodernism, social morality, “boundary situations”, subjective view.

Постановка проблеми. Сучасного британ-
ського письменника Ієна Мак’юена можна смі-
ливо назвати одним із найпродуктивніших авто-
рів сучасності. Його твори активно видаються, 
перекладаються та екранізуються. Сам письмен-
ник відкритий до спілкування, охоче дає інтерв’ю, 
пояснює та коментує власну творчість, публічно 
реагує на події у світі. Серед останніх можна 
назвати підтримку відкритого звернення амери-
канського ПЕН-клубу щодо звільнення О. Сен-
цова (2018) чи відверте інтерв’ю для EURONEWS 
(2019), в якому він наполегливо виступає проти 
брекзиту (McEwan, 2019). 

Письменницька кар’єра автора розпочалася ще 
у 1970-х роках з публікації збірок оповідань “First 
Love, Last Rites” (1975), “In Between the Sheets” 
(1978) та апокаліптичного роману “The Cement 
Garden” (1978). Саме кінець 70-х – початок 80-х 
знаменує народження нової генерації письменни-
ків (Ієн Мак’юен, Джуліан Барнс, Салман Рушді, 
Кадзуо Ішігуро, Грем Свіфт, Мартін Еміс, Пітер 
Акройд та інші), які, «імплементувавши еле-
менти саморефлексії у свою прозу, щоб зруйну-
вати ілюзію реальності, зберегли величну тра-
дицію англійського роману, побудовану довкола 
морально-етичної обізнаності, за допомогою 
захоплюючого сюжету та переконливих персона-
жів» (Dobrogoszcz, 2018: 1–2). 

Успішно користуючись ігровими стратегіями 
постмодернізму, який заполонив мистецький 
світ останніми десятиліттями ХХ століття, для 
«британської романістики ні його філософські, ні  

формальні забави не стали самодостатніми» 
(Джумайло, 2007: 8). Більше того, описуючи 
загальний літературний процес у Великобританії 
другої половини ХХ століття, Домінік Хед наго-
лошує, що «у Британії ми маємо справу з постмо-
дернізмом, який ґрунтується на трансформації 
реалізму, а не на його запереченні та який, незва-
жаючи на фокуси саморефлексії (“self-conscioness 
tricksiness”), здатний генерувати емоційний відгук 
у читачів» (Head, 2002: 229).

Розмірковуючи над постмодерністською мане-
рою Ієна Мак’юена, Томаш Доброгощ звертається 
до одного з перших інтерв’ю автора, в якому пись-
менник зауважує, що «для романіста експеримент 
у своєму найширшому розумінні повинен стосу-
ватися не так форми, як змісту роману, що покли-
каний презентувати людську природу та суспіль-
ство, яке його формує» (Dobrogoszcz, 2018: 3). 

Хоча це висловлювання автора датується 
1978 роком, воно не втратило актуальності і нині. 
У кожному з 15 романів (останній «Свій серед 
машин» (“Machines Like Me’), який вийшов дру-
ком у 2019 році), Мак’юен демонструє непідробну 
майстерність створювати карколомні образи, 
вивчаючи природу людського «я», а спільним зна-
менником усіх його творів можна назвати зацікав-
леність в аналізі моралі, як системи особистісних 
і суспільних цінностей.

Досліджуючи творчість письменника, Ольга 
Джумайло підкреслює, що «парадоксальність 
Мак’юена в тому, що він мораліст поза мораллю. 
Його мораль – це відсутність «моральних слів», 
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понять і рамок» (Джумайло, 2010: 247). Сам автор 
неодноразово торкався теми моралі. Зокрема у роз-
мові з Річардом Довкінсом (Richard Dawkins), яка 
носила назву «В чому корінь усього зла?», пись-
менник констатував: «Людина за своєю приро-
дою – моральна істота, яка наділена вродженою 
здатністю до емпатії, проте такі соціальні емоції як 
злість і помста приглушують цю здатність, а поде-
куди повністю її нівелюють» (Dawkins, 2009). 

Здавалось б, як письменник, який відверто 
вірить у незмінний етичний складник природи 
людини, може з такою достовірністю та натхнен-
ням змальовувати відверті сцени насилля у своїх 
творах. Пояснення автора є не менш красномов-
ним – «або ти змушуєш інших побачити насилля, 
або ти робиш насилля частиною сентиментальної 
культури» (Джумайло, 2010: 257). Захоплюючий 
сюжет та екстравагантні характери романів автора 
завжди незмінно поєднані з контроверсійно-скан-
дальними, «табуйованими» темами (зґвалтування, 
інцест, тероризм, евтаназія, штучний інтелект 
тощо), які провокують дискусії та численні зміни 
в трактуванні.

Аналіз досліджень. Мистецький доробок 
Мак’юена неодноразово ставав предметом чис-
ленних досліджень. Серед найбільш важливих 
варто виокремити роботи таких авторитетних 
критиків як Кірнан Раян (Ryan, 1994), Домінік Хед 
(Head, 2007), Девід Малкольм (Malcolm, 2002), 
Пітер Чайлдс (Childs, 2006), які детально вивча-
ють романи автора, його ідіостиль та концепту-
альне наповнення образів, наявних у текстах. 

Так, Раян у своїй монографії окреслює зміни, 
яких зазнавала творча манера автора від 1970-х до 
1990-х років. «Мак’юен увірвався в 70-ті як пись-
менник, одержимий макабризмом і гротеском. 
Секрет його письменницької привабливості схо-
ваний у стильній хворобливості при змалюванні 
сцен сексуального насилля, божевілля, садизму, 
проте через десятиліття відбулася помітна еволю-
ція, в якій він постав перед читачами готовим до 
більш зрілої взаємодії з історією та суспільством, 
що передбачає вихід за рамки клаустрофобічного 
простору перших романів» (Ryan, 1994: 2). 

Схожий підхід до аналізу творів Мак’юена спо-
стерігаємо у Девіда Малкольма, який на прикладі 
окремих романів, починаючи від “The Cement 
Garden” і завершуючи “Amsterdam”, простежує 
зміну творчих вподобань письменника. Критик 
наголошує на чотирьох найяскравіших рисах бри-
танського роману того часу: «захоплення історією 
та історичними подіями, зацікавленість іншою 
культурою, змішування жанрів, метапрозовість» 
(Malcolm, 2002: 6–7) та виокремлює авторську 

видозміну тієї чи іншої тенденції. Наприклад, 
історичні події для Мак’юена – це «здебільшого 
окремі етапи в політичному житті Британії» 
(Malcolm, 2002: 9).

Домінік Хед зауважує, що в основі ключових 
літературних маневрів автора лежить поняття так 
званої «подвійної свідомості» (Head, 2007: 207), 
що поєднує досвід і знання та використовується 
автором для демонстрації руйнівного зіткнення 
між свідомістю самовідданого «професіонала» 
та свідомістю звичайної людини. Для прикладу 
критик використовує романи автора «Амстердам» 
і «Спокута», в яких герої через повне занурення 
у свідомість «митця» (Клайв Лінлі, «Амстердам» – 
композитор, Брайоні, «Спокута» – письменниця) 
стають її заручниками і не помічають насильства 
(«Амстердам») або вигадують його («Спокута»).

Серед критичних робіт останнього десятиліття 
варто звернути увагу на роботу Карама Найпбура, 
який, послуговуючись теоретичним апаратом ког-
нітивної наратології, досліджує проблематику 
раціональності в романах автора (Nayebpour, 2017). 
Німецька дослідниця Сванті Мєлер розглядає твор-
чість Мак’юена в контексті постмодерністської 
естетики, акцентуючи увагу на зміні моральних 
орієнтирів у кризових умовах (Möller, 2011). 

Томаш Доброгощ аналізує твори письмен-
ника, акцентуючи на темі сім’ї та відносин між 
людьми. Прикметно, що у своєму дослідженні 
науковець використовує психоаналітичну тео-
рію Жака Лакана та доходить висновку, що 
романи Мак’юена – це «чудова ілюстрація лака-
нових гіпотез щодо людської суб’єктивності» 
(Dobrogoshch, 2018: 12).

Українські науковці не залишилися осторонь 
досліджень романістики Ієна Мак’юена. Ґрун-
товні напрацювання щодо прочитання творчості 
автора в контексті постмодернізму знаходимо 
у Т. Кушнірової, Д. Дроздовського, Ю. Шуби. 
Зокрема, робота Тетяни Кушнірової присвячена 
вивченню наративних стратегій романів «Спо-
кута» та «Амстердам», в яких авторка вбачає «роз-
криття ейдологічного складника творів завдяки 
імагологічному модусу, що передбачає зістав-
лення головних героїв – двох протилежностей» 
(Кушнірова, 2017: 163). 

Розвідки Наталії Гури, Людмили Іваніків, 
Олени Горлової зосереджені на аналізі тематичних 
і жанрових аспектів окремих романів письмен-
ника. Так, Наталія Гура та Людмила Іваніків дослі-
джують танатологічні мотиви в романі «Амстер-
дам», наголошуючи на постмодерністській грі 
автора з темою смерті (Гура, Іваніків, 2017).  
Олена Горлова, аналізуючи роман «Невинний» 
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(“The Innocent”, 1990), доводить, що у творі 
присутня суміш із щонайменше п’яти жанрів.  
Серед домінуючих авторка виокремлює риси 
шпигунського та любовного роману, які впли-
вають на репрезентацію характеристик історич-
ного, психологічного та «роману виховання» 
(Горлова, 2017: 104). 

Окремої уваги варті роботи авторитетної 
дослідниці Ольги Джумайло (Джумайло, 2007, 
2010), в яких науковиця, прослідковуючи твор-
чий шлях Мак’юена та його місце серед інших 
знакових постмодерністських авторів Британії, 
зазначає, що Мак’юен – це той автор, який «без 
пафосу та занудства, з відразою до вузьколобої 
моралі здатний говорити про давно не модні речі: 
етику розуміння, людську вразливість, насильство 
«загальних слів» (Джумайло, 2010: 243).

Попри значну кількість наукових публікацій, 
що торкаються творчості британського письмен-
ника, питання моралі та морального вибору у тво-
рах автора залишається мало вивченим.

Матеріалом дослідження обрано роман пись-
менника «Амстердам» (1998), який в Україні 
вийшов у 2017 році, переклад О. Смольницької, 
в якому мораль та суспільно-етичні принципи 
подані у формі гіркої соціальної сатири. Саме 
в цьому романі спостерігаємо своєрідний «баланс» 
висвітлення категорії моралі, тобто ваги значущості 
та гостроти коливаються рівномірно, залишаючи 
за читачем право визначення важливості та реле-
вантності зображуваного, зважаючи на суспільні 
та особистісні переконання. Ключові персонажі 
діють в умовах так званих «межових ситуацій», які 
впливають на зміну моральних орієнтирів.

Мета статті – дослідити особливості худож-
нього втілення поняття «моралі» з точки зору її 
взаємопов’язаності з «межовими ситуаціями». Для 
досягнення мети важливо виконати такі завдання: 
1) проаналізувати поняття «мораль», розмежову-
ючи її суспільний та особистісний компоненти, 
2) дослідити художнє втілення морального вибору 
героїв в умовах «межових ситуацій». Актуальність 
дослідження полягає в тому, що аналіз роману 
«Амстердам» у такому ракурсі відсутній.

Виклад основного матеріалу. Традиційно 
мораль трактується як «духовно-культурний 
механізм регуляції поведінки особистості та соці-
альних груп за допомогою уявлень про належне, 
в яких узагальнені норми, цінності, зразки пове-
дінки, принципи ставлення до інших індивідів 
та соціальних груп» (Аболіна, 2002: 397). 

Постмодерністська критика розглядає фунда-
ментальні засади моралі, як «метафізичні химери, 
які не можуть претендувати на істинність, 

оскільки ніби позбавлені епістемологічної пере-
конливості; її представники твердять, що етичні 
цінності змінюються під час еволюції культури, 
виявляються відмінними у кожній етносоціаль-
ній спільноті» (Ковалів, 2007: 76). Важливо роз-
межовувати розуміння суспільної та особистої 
моралі, оскільки остання передбачає здатність 
зробити моральний вибір і прийняти відпові-
дальність за нього.

Моральний вибір тлумачимо, як «акт волевиз-
начення суб’єкта на основі надання переваги пев-
ній системі морально-значущих цінностей; само-
стійно прийняте моральне рішення, яке знаходить 
реалізацію в цілісній лінії поведінки або в окре-
мих вчинках» (Малахов, 2011: 399). 

Дотичними до проблеми моралі та морального 
вибору є так звані «межові (граничні) ситуації». 
До «межових ситуацій», опираючись на тракту-
вання Карла Ясперса, відносять ті, які передба-
чають максимальний рівень внутрішньої напруги 
(страждання, біль, відчуття кінця тощо), коли 
відчуття межі провокує усвідомлення «буття-
у-світі», тобто сенсу власного існування. Саме 
у межових ситуаціях людина, як зауважує Ясперс, 
або «віднаходить ніщо, або стає відчутним те, що 
є справжнім» (Ясперс, 2000: 25). Важливо заува-
жити, що «пороговість» відчуттів може мати інди-
відуальний характер, адже що є граничним для 
однієї людини, може бути цілком нейтральним 
або незрозумілим для іншої. Однак саме пере-
живання «межових ситуацій» дозволяє зняти всі 
соціальні маски та побачити індивідуальну шкалу 
моральних цінностей.

Суспільна та особиста мораль, незважаючи на 
інтонаційні відмінності, не можуть розглядатися 
абсолютно окремо, адже вони лежать у площині 
єдиного герменевтичного кола, яке є механізмом 
людського розуміння. Його ідея зводиться до того, 
що «цілість може бути зрозумілою лише через її 
частини, які можна розуміти тільки у співвідно-
шеннях із цілістю, яку вони будують і якій нале-
жать» (Врубель, 2008: 60). У цьому випадку такою 
цілістю є авторський твір («Амстердам»), до про-
читання якого чи не найкраще пасує твердження 
Ф. Шляєрмахера щодо сутності інтерпретації, 
мета якої «полягає у розумінні тексту так само як 
автор або й краще за нього» (Врубель, 2008: 62).

Серед найбільш впізнаваних для українського 
читача творів Ієна Мак’юена є роман «Спокута», 
екранізація якого у 2002 році здобула премії «Золо-
тий глобус» та «Оскар». Проте саме «Амстердам» 
приніс автору у 1998 році Букерівську премію 
та викликав неоднозначні коментарі як критиків, 
так і читачів.
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Реакцію публіки можна умовно розділити на 
дві групи: перша – стоячи аплодувала авторському 
генію письменника, як Дуглас Херд (колишній 
Міністр закордонних справ Великобританії), який, 
вручаючи премію автору, назвав роман «сардоніч-
ним і мудрим дослідженням культури та моралі 
сучасного суспільства» (Lyall, 1998), друга 
висловлювала відверту критику, називаючи роман 
невдалим і провальним. «Не смішна комедія з без-
характерними персонажами» (Jordison, 2011) –  
таку характеристику дав у газеті “The Guardian” 
журналіст Сем Джордісон. 

Мак’юен не залишився осторонь полеміки щодо 
свого твору та в одному зі своїх інтерв’ю сказав, 
що робота над «Амстердамом» – це та робота, «яка 
йому справді принесла задоволення від того, що він 
розставив правильні акценти» (Childs 2006: 120). 

Домінік Хед зазначив, що справжньою цін-
ністю твору є те, що він став «літературною 
подією, в якій сатира просочується у світ літе-
ратурної культури, але без сили відвертого 
осуду» (Head, 2007: 145). Критик вбачає у творі 
Мак’юена художнє втілення соціально-політич-
ного парадоксу Британії того часу, який полягав 
у тому, що «найзатятіші противники правління 
консервативної партії країни виявилися прихиль-
никами її політичного курсу» (Head, 2007: 145). 
Проте варто зауважити, що в «Амстердамі» пред-
ставлений саме інтелектуально-мистецький зріз 
суспільства, а мораль у широкому значенні пере-
буває у стані постійного компромісу з особистіс-
ними переконаннями найпомітніших представни-
ків суспільства: політиків, журналістів, митців.

Використовуючи прямі характеристики, автору 
вдалося досягнути переконливого ефекту правди-
вості у змалюванні хиткості суспільних норм. Так, 
розмірковуючи про своє покоління, один із прота-
гоністів твору Клайв Лінлі говорить: «Які успішні, 
які впливові, як вони процвітали під керівни-
цтвом уряду, зневаженого ними майже 17 років!  
Коли східці осипалися в них під ногами, коли 
Держава відняла пипку і перетворилася на свар-
ливу бабегу, вони були вже в безпеці, вони згурту-
валися і надбали те чи те – смаки, ідеї, багатство» 
(Мак’юен, 2018: 18). 

Такі роздуми охоплюють героя на похороні 
близької подруги, який у концентрованому вигляді 
можна сприймати як сатиричне зображення життя 
Британії кінця ХХ століття. Присутні, прикрив-
шись «маскою терпіння» (Мак’юен, 2018: 19), не 
припиняють плести інтриги та використовувати 
вразливі місця співрозмовників для зведення осо-
бистісних рахунків, залишаючись підкреслено 
ввічливими та стриманими. 

Загальне похмуре тло роману підкріплене без-
радісними описами міських краєвидів: «квадратні 
милі вбогих сучасних будинків, чия головна мета 
полягає у підтримці телевізійних антен і тарілок; 
фабрики, що виробляють мотлох, який і по теле-
візору рекламувати ганьба; жалюгідні вервечки 
вантажівок, застряглих у черзі, щоб розвести 
цей мотлох; і скрізь – дороги та сваволя руху» 
(Мак’юен, 2017: 79). Така авторська характерис-
тика загалом може трактуватися, як засудження 
споживацького характеру сучасного суспільства, 
з яким точно було не все гаразд, «і в цьому не 
можна звинуватити ні Бога, ні Його відсутність» 
(Мак’юен, 2017: 79).

Найбільш вдале визначення щодо жанру твору 
Мак’юена, на наш погляд, дав Девід Малкольм, 
назвавши «Амстердам» «психологічним романом 
з елементами соціальної сатири та моралізуючої 
притчі» (Malcolm, 2002: 194–195). 

Зауважимо, що постмодерністська тенденція 
змішуванням жанрів для Мак’юена є однією з най-
характерніших рис його творчості. В «Амстер-
дамі» спостерігаємо, як з майстерністю істинного 
знавця людської природи автор детально аналізує, 
що керує героями в тій чи іншій ситуації (муки 
творчості, заздрість, жага помсти тощо); дослі-
джує їх як носіїв власних індивідуальних мораль-
них переконань і як типових представників свого 
соціального прошарку, тобто людей інтелекту-
альної праці, адже всі герої роману пов’язані або 
з політикою, або з мистецтвом.

Композиційно «Амстердам» поділений на п’ять 
частин, а всі події в творі нагадують гру у шахи, 
де кожен герой має свій хід, який може стати 
фатальним кожної миті. Життя головних протаго-
ністів твору композитора Клайва Лінлі та голов-
ного редактора газети «Експерт» Вернона Голлі-
дея змальовані фрагментарно, без заглиблення 
в їхні власні передісторії, проте цього вистачає, 
щоб розповісти історію дружби, яка закінчується 
трагічно. Початкова та фінальна сцени роману 
сповнені діаметрально протилежним змістом, 
що демонструє неоднозначне ставлення до такої  
соціальної дилеми як евтаназія.

Питання евтаназії лежить у площині суспіль-
ної моралі. Відомо, що в більшості країн такий 
спосіб позбавлення від страждань заборонений, 
проте дискусії щодо надання людині у критичній 
«межовій ситуації» агонії права самій обирати, 
коли закінчити життя, ще не скоро завершаться. 

В «Амстердамі» чітко прочитуються два про-
тилежні погляди на згадану проблему. Зокрема, 
на перших сторінках твору Клайв Лінлі роз-
мірковує, що все на церемонії поховання Моллі, 
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їхньої спільної з Верноном подруги та коханки, 
яка померла від невиліковної хвороби, «нага-
дувало відкриття галереї або ще один репортаж  
для ЗМІ», присутні ж «нагадували трупи, постав-
лені сторчака, аби вітати новоприставлену» 
(Мак’юен, 2017: 14). 

Для нього нестерпною є думка про те, що 
можна «умерти отак, нічого не тямлячи, просто 
як тварина» (Мак’юен, 2017: 8), саме тому Клайв 
облагороджує добровільну смерть і в своїй уяві 
змальовує кінець Моллі, в якому він бере безпо-
середню участь. «Висипати на долоню 30 сно-
дійних пігулок, товкач і ступка, склянка віскі. 
Вона, приймаючи, дивиться на нього, наче все 
збагнула. Лівою рукою він бере її за підборіддя, 
щоб не розіллялося, тримає її уві сні» (Мак’юен, 
2017: 18). Фактично він бачить себе рятівником, 
тим, хто нестерпний кінець замінив на пристойне 
завершення. 

Прикінцеві сцени роману демонструють зовсім 
інше бачення евтаназії, яка з благородного відходу 
перетворюється на інструмент вбивства та маніпу-
ляцій. Саме через трагічний кінець Моллі Клайв 
і Вернон вирішують підписати добровільний акт 
взаємної евтаназії, якщо хтось із них важко захво-
ріє. Проте особисті зіткнення та відверте неспів-
падіння моральних орієнтирів ставлять крапку 
у дружбі та провокують виникнення ненависті 
і бажання помсти, яке вони реалізують шляхом 
евтаназії. 

Фактично з перших сторінок твору Мак’юен 
веде виважену та чітку гру з читачем. Внутрішні 
монологи героїв, риторичні запитання та обірвані 
діалоги – все це складові елементи величної мані-
пуляції з абсурдним кінцем. Герої загинули, зали-
шившись засліпленими власними егоцентрич-
ними переконаннями.

Зауважимо, що, незважаючи на поверхневу 
схематичність характерів твору, інформативним 
буде їх розгляд як «текстуально сконструйованих 
квазіосіб, наділених свідомістю, та яким властиве 
неусвідомлюване, що виявляється аналогічно 
як у реальних осіб: через сни, помилкові дії або 
сукупності дій, які не можна пояснити на рівні 
раціональної свідомості» (Потканський, 2008: 
310). Тому «межові ситуації» в романі мають від-
верто суб’єктивний характер і побудовані відпо-
відно до психологічних портретів героїв.

Першою спільною межею для двох головних 
протагоністів роману є смерть Моллі. Мак’юен 
відразу ставить своїх героїв перед своєрідним 
вибором, що покликаний запустити механізм пере-
оцінки цінностей і спонукає їх замислитися над 
можливістю самостійно обирати власний кінець. 

«Тримайся, контролюй свій занепад, а потім, 
коли буде не можливо працювати або гідно жити,  
укороти собі віку» (Мак’юен, 2017: 35). 

Далі кожен з них стикається з власними випро-
буваннями, які умовно можна підсумувати, 
давши відповіді на певні питання. Наприклад, чи 
морально бути свідком гидкого злочину і нічого 
не зробити? Відповіді героїв залежать від їхнього 
суб’єктивного погляду на ситуацію. Для Вернона 
відповідь однозначна – ні, потрібно втрутитися, 
запобігти. Відповідь Клайва – так. 

Відправившись на пішу прогулянку дикою 
місцевістю у пошуках натхнення для завершення 
написання роботи його життя «Симфонії сто-
ліття», Клайв стає свідком зґвалтування. Рішення 
залишитися осторонь він прийняв у момент пере-
живання критичної межової ситуації, процесу тво-
рення, яка для нього, як для митця, здатна затьма-
рити навколишній світ з усіма його подразниками. 
Герой навіть не вагається, відповідь однозначна: 
«Його там і не було. Він був у своїй музиці. Його 
доля, їхня доля, різні шляхи… Це не його справа» 
(Мак’юен, 2017: 35). 

З іншого боку, чи морально оприлюднювати 
відверті компрометуючі фотографії сексуального 
характеру впливового політика з метою зни-
щення його політичної кар’єри та врятувати від 
занепаду свою газету? Знову ж таки для Вернона 
відповідь – так, оскільки це рішення прийняте 
у переживанні ним його власної межової ситуації, 
яка проєктувалася на роботу, що фактично була 
сенсом його існування. «Вернону здавалося, що 
він нескінченно розчиняється; він просто сума 
людей, які його вислуховують, а на самоті він – 
ніщо» (Мак’юен, 2017: 38). 

В той же час для Клайва відповідь на це 
питання – тверде ні, оскільки він вбачав у цьому 
подвійні стандарти терпимості. «Якщо це в прин-
ципі о’кей – бути трансвеститом, то це о’кей 
і для расиста. Що не о’кей – це бути расистом» 
(Мак’юен, 2017: 92). Зрештою вимальовується 
перехресна картина зсуву моральних цінностей 
персонажів, які прочитують і трактують їх, зва-
жаючи на власні життєві ситуації, які можуть і не 
поширюватися на життя загалом (Клайв не вва-
жав, що зґвалтування – це не злочин, а Вернон 
загалом лояльно ставився до сексуальних мен-
шин), які піддаються деформації, зважаючи на 
критичний період прийняття рішення.

Наративна техніка письменника протягом 
усього твору тяжіє до виокремлення мотивів 
«свого» і «чужого». Герої часто «зосереджуються 
на «чужому», «іншому», такому, що не піддається 
їхньому розумінню, тому, заздалегідь неправиль-
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ному, тоді як «своє» завжди виписане у позитив-
ному ключі» (Кушнірова, 2017: 164). Відверта 
конфронтація героїв не передбачає навіть натяку 
на те, щоб зрозуміти позицію свого опонента. 
Мак’юен таким чином демонструє обмеженість 
переконань, що базуються виключно на власному 
досвіді, проте з точністю стороннього спостерігача 
поетапно змальовує шлях руйнації особистості, 
закоренілої у химерному сприйнятті власної непо-
вторності. «Симфонія століття» Клайва у підсумку 
виявляється плагіатом, а «благородні» наміри Вер-
нона відкрити очі суспільству на аморальність 
влади – особистою меркантильною помстою.

Незважаючи на те, що герої діють з урахуван-
ням власних переконань, тобто вони представлені 
як повноцінні особистості з унікальним баченням 
ключових людських морально-етичних цінностей 
(відданість, любов, дружба тощо), у творі відчува-
ється незмінна присутність «всюдисущого автори-
тетного оповідача» (Malcolm, 2002: 191), який апе-
лює безпосередньо до читача. На текстовому рівні 
автор реалізує це за допомогою абстрактних філо-
софських роздумів, які прямо не пов’язані з сюже-
том твору, але покликані продемонструвати гли-
бину характеру персонажів (Клайв, їдучи у поїзді 
та споглядаючи за урбаністичними картинками 
за вікном, розмірковує: «Якщо ж порівнювати 
з існуванням будь-якої форми на землі, людський 
проєкт виявився не просто провальним – він був 
помилковим з самого початку» (Мак’юен, 2018: 
80) або прямих запитань, на які відразу ж дається 
відповідь («Він давав, але чи отримував він щось 
навзамін? Що пов’язує їх? У них обох була Моллі, 
були роки дружби та звички» (Мак’юен, 2018: 81).

Висновки. «Амстердам» – це зрілий, технічно 
довершений роман Ієна Мак’юена, в якому кожен 

опис, порівняння чи подія покликані підтримати 
авторську інтенцію продемонструвати різнопла-
нове трактування морально-етичних проблем як 
усього суспільства, так і окремо взятого індивіда. 
Саме тому твір можна трактувати і як натяк, і як 
пояснення, і як засторогу. Художнє втілення про-
блеми моралі та морального вибору реалізоване за 
допомогою іронічно-саркастичної манери подачі 
матеріалу, де ключову позицію займає гра з чита-
чем на концептуальному рівні, тобто на рівні ідей 
та проблематики. 

Наративна стратегія автора також відпові-
дає постмодерністському ігровому принципу. 
З одного боку дії протагоністів сконструйовані за 
опозиційним моделлю, що передбачає постійне 
протиставлення «своє» – «чуже», а з іншого у творі 
відчувається присутність автора-оповідача, який 
скеровує та пояснює дії героїв. Авторське бачення 
суспільної моралі показане крізь призму неодноз-
начності суджень щодо сприйняття критичних 
життєвих концептів, наприклад евтаназії.

«Межові ситуації» у творі реалізовані з ура-
хуванням унікальності психотипу головних про-
тагоністів, які, незважаючи на поверхневу схема-
тичність, сповна демонструють багатошаровість 
у трактуванні особистісних моральних пози-
цій. Аналіз поведінкової моделі головних героїв 
у момент переживання ними «межових ситуацій» 
дозволив зробити узагальнення, згідно якого зміна 
моральних орієнтирів призводить до деструктив-
ного кінця (в цьому випадку завершується смертю 
обох протагоністів).

Перспектива подальших досліджень полягає 
у глибшому дослідженні творчості Ієна Мак’юена, 
зважаючи на інтертекстуальні та інтермедіальні 
компоненти його творів.
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ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В ЛІТЕРАТУРІ ІРЛАНДІЇ XXI СТОЛІТТЯ

У статті розглядаються особливості англо-ірландської літератури перших двох десятиліть XXI століття 
та відображення в ній національного самовизначення героїв. Якщо всередині XX століття північно-ірландська кри-
за, проблеми політичного та релігійного протистояння постійно зображувалися у творчості ірландських письмен-
ників, то вже в кінці XX – на початку XXI століття акценти помітно змістилися. Саме вивчення концепції нової 
національної ідентичності в англо-ірландській літературі XXI століття стало метою нашого дослідження. 

Теми національного визволення, культурної пам’яті та рідної землі не залишають творчість ірландських письменни-
ків і в XXI столітті. Літературна наступність, традиційні сюжети та алюзії займають у їхній творчості одне з голо-
вних місць. На передній план виходить маленька людина і її переживання власного досвіду та драматичних відносин із 
Батьківщиною, формується тенденція пошуку загальноєвропейського шляху, інтернаціоналізованої ідентичності. 

Література Ірландії проходить довгий шлях від переосмислення міфів і християнських сказань (Е. О’Даффі, 
Дж. Джойс) до зображення масштабних історичних подій (Дж. Фаррелл), а потім інтерес фокусується на 
самому герої, його духовному світі, особистій історії. Поступово викристалізовуються нові теми: самотність, 
відчайдушний пошук себе та своєї ідентичності (в тому числі сексуальної), зіткнення різних традицій і світів, 
повернення до власного коріння, перехід від глобального до особистого, критика патріархальних цінностей і релі-
гії. З цієї точки зору в статті ми аналізуємо творчість Б. Маклаверті, Д. Макніколла, Г. Паттерсона, Д. Бойна, 
К. Тойбіна, К. Маккена, А. Єнрайт. 

У статті встановлено, що нові теми в творах цих письменників поєднуються з традиційними: К. Тойбін 
у романі «Будинок імен» використовує відомий античний сюжет про Агамемнона, щоб показати особисту тра-
гедію героїв; глибоко сучасний твір К. Маккена «І нехай обертається прекрасний світ» перегукується з ірланд-
ською класикою, «Уліссом» Джойса, щоб розповісти історію роз’єднаних у суспільстві людей. Нова літературна 
реальність сприяє появі нової національної ідентичності.

Ключові слова: національна ідентичність, англо-ірландська література, північно-ірландська криза, традиці-
оналізм, ірландськість.
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THE IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF A NEW NATIONAL IDENTITY IN 
THE LITERATURE OF IRELAND OF THE 21ST CENTURY

The article reviews the specificities of Anglo-Irish literature of the first two decades of the ХІХst century and the reflection 
of national self-determination of characters in it. In the middle of the ХХ century Northern Irish crisis, problems of political 
and religious confrontation were constantly depicted in the works of Irish writers, however in the late ХХ th – early  
ХІХ st centuries the emphases already distinctly shifted. 
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In particular, the study of the new national identity conception in Anglo-Irish literature of the ХІХst century has 
become a goal of our research. Themes of national liberation, cultural memory, and home ground do not leave the works 
of Irish writers in the ХІХ st century either. Literary succession, traditional plots and allusions take one of the main places 
in their works. But at the forefront, there is a little person and his struggles of own experience and dramatic relationships 
with the motherland, a tendency of the all-European path, an internationalized identity is formed. 

The literature of Ireland comes a long way from rethinking of myths and Christian sagas (E. O’Duffi, J. Joys) till 
representation of widespread historical events (J. Farrell), and then the interest is focused on the characters themselves, 
their spiritual world, a personal story. New themes gradually crystallize: loneliness, desperate searching of soul and own 
identity (including sexual identity), a clash of different traditions and worlds, return to own roots, a transition from 
global to personal, critics of patriarchal values and religion. From this point of view, in the article, we analyze novels by 
B. MacLaverty, D. McNicholl, G. Patterson, J. Boyne, C. Toibin, C. McCann, A. Enright. 

In the article it has been designated that new themes in the works of these writers are combined with traditional 
ones: C. Toibin in “House of Names” uses a famous antique plot about Agamemnon to demonstrate a personal tragedy 
of the characters, a deeply modern work by McCann “Let the Great World Spin” resonates with Irish classics, “Ulysses” 
by Joyce, to tell a story of people divided in the society. The new literary reality promotes an occurrence of a new national 
identity.

Key words: national identity, Anglo-Irish literature, Northern Irish crisis, traditionalism, Irishness.

Постановка проблеми. Ірландська література 
однією з найбільш національно орієнтованих літе-
ратур у світі. У XX столітті багато творів англо-
ірландських письменників присвячені проблемі 
пошуку національної ідентичності, політичним 
подіям часів північно-ірландської кризи, відобра-
женню конфлікту між героями і середовищем. 

Поняття «національна ідентичність» стало 
звичним для соціології, філософії, лінгвістики. 
Використання цього терміну в літературознавстві 
також цілком виправдано. Ірландія протягом сто-
літь була частиною Британської імперії, яка виму-
шено запозичила англійську мову, що витіснила 
ірландську, і все ж ірландська ідентичність так 
ніколи й не підмінила англійської або британської. 

Незважаючи на те, що з Англією ірландців 
єднає мова, майже всі ірландські автори підкрес-
люють своє походження, свою відокремленість. 
Не останню роль у формуванні національної іден-
тичності зіграли міфологія (ірландський епос) 
і релігія. Складна історія, літературні коріння, 
острівна ізольованість, масова еміграція ірланд-
ців, їхня розпорошеність по світу сформували ні 
на що не схожу, особливу культуру та літературу. 

Вважається, що XX століття є золотим в істо-
рії ірландської літератури. Джойс, Льюїс, Бек-
кет, Каванах, О’Даффі писали про масштабні 
проблеми: про релігію, про природу історичної 
пам’яті та часу, про абсурдність самого життя, 
національне визволення. «Вкінці XX століття 
з’явилися романи, які стали результатом нового 
художнього та культурного пошуку. Під впли-
вом підписання Белфастської угоди в 1998 році 
та економічного буму на півдні Ірландії сфор-
мувалася нова, інтернаціоналізована ірландська 
ідентичність. Сюжети та проблематика творів 
стали більш особистими: переживання власного 
досвіду, рефлексія на тему драматичних відносин 

зі своєю Батьківщиною та минулим (Дж. Мак-
гахерн, Г. Паттерсон, М. Костелло, Д. Мадден, 
Б. Маклаверті)» (Стринюк, 2015: 129). 

Камерність творів початку XXI століття ще 
поглиблюється. К. Тойбін, Дж. Бойн пишуть про 
особистий досвід, рефлексують на тему розбіж-
ності зі своєю Батьківщиною. Письменники шука-
ють свій загальноєвропейський шлях, але зв’язок 
героя та Батьківщини залишається нерозривним. 
Д. Кайберд – дослідник ірландської літератури 
зазначає: «Вплив минулого в Ірландії ніколи не 
слабшає настільки, щоб перестати впливати на 
сьогодення» (Kiberd, 1996: 718).

Аналіз досліджень. Перші серйозні дослі-
дження з історії англо-ірландської літератури 
з’явилися лише в 80-ті роки минулого століття. 
Відомі роботи С. Діна (Dean, 1994), Д. Кайберда 
(Kiberd, 1996). Посібник Д. О’Брайана «Ірланд-
ський роман: 1960-2010» – масштабне дослі-
дження, своєрідний літературний гід, доступний 
і корисний як для студентів, так і для широкої 
аудиторії (O’Brien, 2012).

Багато вчених роблять акцент на політизова-
ності англо-ірландської літератури, на значенні 
історико-політичного та соціального контек-
сту для розуміння літературних творів, написа-
них на зламі віків. Саме про це у великій моно-
графії “Language, Identity and Liberation” пише 
Дж. Кітінг-Міллер. Авторка стверджує, що 
ірландськість неминуче відбивається в сучасному 
англо-ірландському романі (Keating-Miller, 2009). 

У своїй попередній статті при розгляді літера-
турного процесу в Ірландії у XX столітті ми зазна-
чали, що «окремі аспекти розвитку ірландської 
літератури та творчість багатьох письменників 
докладно висвітлені в наукових дослідженнях, 
але цілісність ірландського художнього процесу, 
трансформація самого поняття національної 
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ідентичності ще потребує детального розгляду» 
(Конопляник, Мельникова, 2019: 114). 

Література Ірландії перших двох десятиліть 
XXI століття досліджена ще менше. Розрізнену 
інформацію про тих чи інших сучасних ірланд-
ських письменників можна почерпнути в числен-
них анотаціях до видань, біографічних довідках, 
рецензіях до нових творів. Науковий аналіз ціліс-
ного літературного процесу, особливостей транс-
формації самого поняття «національної ідентич-
ності» в літературі Ірландії початку XXI століття 
представлений у роботах С. О. Стринюк (Стри-
нюк, 2015), О. В. Костаревої (Костарева, Стри-
нюк, 2017) та С. Є. Шеіної (Шеина, 2007). 

Мета статті – розглянути особливості вті-
лення ідей національної ідентичності в англо-
ірландському романі XXI століття у нерозривному 
зв’язку з історико-культурними особливостями 
та законами літературної наступності, а також 
вказати на принципово нові підходи до зобра-
ження національного характеру незалежно від 
ідеологічних установок.

Виклад основного матеріалу. Ірландська 
національна ідентичність більше не може існу-
вати в тому вигляді, в якому вона існувала ще 
на початку XX століття. Невлаштованість героїв 
у національному просторі, шалений пошук себе, 
побудова нової національної самосвідомості – 
все це характерно для сучасної ірландської літе-
ратури. Наприклад, «Школа анатомії» Б. Макла-
верті (MacLaverty, 2002) та «Син на ім’я Габріель» 
Д. Макніколла (McNicholl, 2004) є романами вихо-
вання, романами пошуку особистісної ролі. 

Якщо «Школа анатомії» – історія про моло-
дого чоловіка Мартіна Бреннона, занадто тон-
кого і вразливого, щоб жити в Північній Ірландії 
часів конфлікту, то «Син на ім’я Габріель» – від-
верта історія про пошук сексуальної ідентичності. 
Цікаво, що тема неоднозначної сексуальності стає 
провідною також і в романі Г. Паттерсона «Готель 
Інтернешнл» (Patterson, 2000). 

Це свідчить про те, що сучасний англо-ірланд-
ський роман далеко відійшов від традиційних 
уявлень про мораль і національну ідентичність 
у політичній і соціальній боротьбі. Ще в недалекі 
1990-ті роки Ірландія була найконсервативнішою 
країною Європи, але лише за 20 років вона стала 
однією з найбільш розкутих. Каталізатором змін 
став відомий сексуальний скандал у католицькій 
церкві Ірландії, який знищив авторитет священи-
ків. Саме так стрімко Ірландія включилася в про-
цес глобалізації.

Дж. Бойн у гучному романі «Історія само-
тності» піднімає тему кризи католицької церкви 

в Ірландії (Boyne, 2014). Якщо раніше в далеких 
1970-х роках, коли молодий Одран Йейтс навчався 
у семінарії, було почесно бути священиком, то 
нині авторитет її служителів знищений. Низка сек-
суальних скандалів підірвала католицьку церкву, 
а близький приятель Одрана виявився замішаним 
у справі про педофілію. Священик страждає не 
тільки через те, що люди навколо змінили своє 
ставлення, зокрема і до нього, а переживає гли-
боку духовну кризу. Одран Йейтс готовий нести 
важкий тягар чужих провин і гріхів. Глибока 
та пристрасна «Історія самотності» – це історія 
однієї людини та всієї країни, класичний приклад 
нового ірландського роману.

В ірландській культурі та ірландському сус-
пільстві церква завжди відігравала основну роль. 
Католицизм був оплотом традиціоналізму, але 
в той же час і осередком лицемірства. У «Брукліні» 
Дж. Тойбіна саме католицький священик визна-
чає долю героїні. В «Історія самотності» Бойна 
ірландський священик взагалі живе з заплю-
щеними очима, щоб тільки не бачити, який жах 
коїться навколо. 

У творах Е. Енрайт саме католицтво визна-
чає мотиви поведінки її героїв. Роман «Зібрання» 
Е. Енрайт є критикою основ ірландського мента-
літету – великої традиційної католицької родини 
(Enright, 2011). На думку авторки, багатодітність не 
може бути благочестям, дружбою або міцною спіль-
ністю. Батьки не справляються з завданнями вихо-
вання, економічними труднощами, вони прирікають 
своїх дітей на бідність, муки та самотність. Життя 
героїв роману Г. Паттерсона «Колись на пагорбі» 
також обмежена католицьким простором, ненадій-
ним і вразливим (Patterson, 2008). Автор критикує 
усталені стереотипи, стверджує особисті цінності, 
які вищі за інтереси соціальної групи та релігії. Це 
історія кохання у важкі часи, коли історичні події 
перешкоджають особистому щастю.

К. Тойбін пише камерні романи про людську 
долю. Його захоплює просте життя людей, їхні 
побутові проблеми, стосунки, внутрішні душевні 
конфлікти. Герої Тойбіна намагаються зрозуміти 
себе, коли переїжджають до іншої країни, пере-
живають смерть близьких або навчаються при-
ймати власну гомосексуальність, свою несхожість 
на інших. 

Світову славу Тойбіну приніс роман «Бруклін» 
(Toibin, 2009). Ейліш живе в тихому ірландському 
містечку, де один день схожий на інший. Одного 
разу їй випадає нагода поїхати в США і, як би 
їй не було сумно, вона йде на цей крок. В Аме-
риці Ейліш поступово звикає до нового яскра-
вого життя, але спогади про малу Батьківщину не 



151ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

дають їй сконцентруватися на майбутньому. Саме 
в цей момент відбувається подія, яка змушує її 
повернутися до Ірландії. Цей роман – яскравий 
приклад втілення концепції нової національної 
ідентичності, історія про зіткнення різних світів 
і різних традицій, про пошук себе, тугу за мину-
лим і передчуття майбутнього. 

Історичний трагізм назавжди залишається 
невід’ємною частиною ірландськості та завжди 
яскраво виявляється в художній літературі кра-
їни. Хоча в XXI столітті ірландські письменники 
й відійшли від зображення історичних подій 
і перемістилися в площину особистого, але нових 
авторів і класиків XX століття (Джойса, Беккета, 
Льюїса) все ж зближує зображення масштабності 
подій у поєднанні з буденністю. 

В основу нового роману К. Тойбіна «Буди-
нок імен» покладено давньогрецький сюжет 
про троянського героя Агамемнона, якого зра-
дила його дружина Клитемнестра, та про їхніх 
дітей, які стали жертвами батьківських вчинків  
(Toibin, 2017). Якщо пригадати, то й відомий 
«Улісс» Джойса має античне коріння. «Будинок 
імен» – новий детектив у давньогрецьких деко-
раціях, але відомий античний сюжет звучить 
по-іншому, набуває сучасного сенсу та глибини. 

У романі Тойбін заявляє про те, що жод-
ний злочин не залишиться без покарання. У той 
же час автор розповідає, наскільки суспільство 
по-різному ставиться до злочинів, що здаються 
однаковими на перший погляд. На війні всі засоби 
помічні, все виправдовується, а помста завжди 
засуджується, особливо, якщо роль месника взяла 
на себе жінка. Орест не може зробити вибір між 
матір’ю-вбивцею та бунтівниками на чолі з коха-
ним Леандром. Автор на цьому прикладі демон-
струє, що не можливо обирати з двох зол. Пошуки 
та вигнанство стають провідними мотивами 
сюжету.

Власну «Одіссею» створює і Дж. Бойн у романі 
«Незримі фурії серця» (Boyne, 2017). Молоду 
дівчину вигнали з рідного ірландського села 
вагітною. Її сина Сіріла усиновило ексцентричне 
та багате подружжя з Дубліна. Хлопчик ріс, оточе-
ний благами, але почуття самотності не залишало 
його. Справжня історія Сіріла завдовжки в життя 
почалася, коли він зустрів привабливого Джулі-
ана. Сіріл прокладає шлях до самого себе, пере-
живає низку розчарувань і удач. Він повертається 
до своєї ідентичності, до власного коріння, нехай 
він і був позбавлений всього цього. 

Здається, це найбільш особистий роман Бойна. 
Але в творі відображена цілісна панорама життя 
в Ірландії, починаючи з середини XX століття і до 

наших днів. Це цілий світ, побачений очима зви-
чайної людини, історія про те, як нетерпимість 
і гнів, ревнощі та заздрість, що панують у душі 
людей і в країні загалом, поступово вщухають, 
а на їхнє місце приходить спокій. Як бачимо, тема 
вигнанства та повернення до коріння завжди зали-
шається актуальною в ірландській літературі.

Багато ірландських письменників більшу час-
тину життя провели за межами рідної країни, але 
писали про неї. Тойбін покинув Ірландію зовсім 
молодою людиною, а повернувся вже сформова-
ним письменником, Маккенн став нью-йоркцем, 
але все життя відчуває себе ірландцем.

К. Маккенн – продовжувач ірландської літе-
ратурної традиції, лауреат Дублінської літера-
турної премії, яку йому приніс роман «І нехай 
обертається прекрасний світ» у 2011 році  
(McCann, 2009). У романі ми знову бачимо пере-
хід від глобального до приватного. Сміливий 
трюк французького канатохідця, який переходить 
по натягнутому канату між баштами Всесвітнього 
торгового центру, змушує завмерти весь мегапо-
ліс. Тут збираються різні люди, читач поринає 
в їхні історії. Це матері загиблих у В’єтнамі синів, 
повії з Бронксу, хлопчисько, який фотографує 
графіті в метро, художники в карнавальних кос-
тюмах, ірландський чернець Корріган із лавкою 
та валізкою книг, медсестра Аделіта та закоха-
ний у неї брат священика. Всі вони намагаються 
дотягнутися один до одного, але насправді вони 
роз’єднані. 

Роман демонструє, що час зупинився. Само-
тня людина та історія одного дня в одному місті. 
Все це нагадує відомого «Улісса» Джойса, роман, 
в якому лише про один день з життя Леопольда 
Блума розповідається на сотнях сторінок. Голо-
вний герой роману Паттерсона «Готель Інтер-
нешнл» Денні теж в якомусь сенсі є спадкоємцем 
Блума (Patterson, 2000). Один день із його життя 
складають багато історій про різних людей, які 
зібралися в готелі “International” напередодні 
вирішальної зустрічі NICRA (Northern Ireland 
Civil Right Association).

У романі «Золі» Маккенна циганка Маріенка 
Новотна, талановита поетеса, живе за законами 
свого народу (McCann, 2008). Старійшини про-
клинають її та виганяють з табору, тому що влада 
вмовила дівчину порушити заборону спільноти 
та записати пісні. Ми дивимося на європейську 
історію очима чутливої та тонкої героїні. Маккенн 
не оминув увагою у творі і традиційну для ірланд-
ців тему вигнанства. Персонаж не проживає своє 
життя окремо від народу, своєї історії – він завжди 
повертається до свого коріння. 

Мельникова К., Конопляник Л. Втiлення iдей нової нацiональної iдентичностi...
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Висновки. В сучасній ірландській літературі 
зв’язки героя з національним простором слабша-
ють, вираз національної ідентичності стає більш 
особистісно-орієнтованим, камерним, висвітлю-
ються нові соціальні теми, формується загально-
європейський погляд на самовизначення героїв. 
Письменники ірландського походження – лауре-
ати сучасних світових літературних премій живуть 
і творять вже не в обмеженому національними 

інтересами просторі, особистому та географіч-
ному. Але закони літературної наступності все ж 
дуже сильні. Саме тому автори зберігають інтерес 
до улюблених тем: національні традиції, міфи 
та релігія, розкол суспільства, вигнанство, втрата 
Батьківщини, пошук персонажем себе та свого 
місця в житті. Все це заломлюється в сучасності 
та новій літературній реальності, де відбувається 
єднання особистого та глобального.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ЕТНООБРАЗ МАМАЯ В СУЧАСНОМУ РОМАНІ 
(«ЩОДЕННИК МАВКИ» ДАРИ КОРНІЙ)

У статті йдеться про актуальний напрям у сучасному літературному процесі – звернення до витоків наці-
ональної ідентичності. Міфи, народнопоетичні джерела, самобутні образи постають не лише основою мис-
тецького натхнення, а й представляють вітчизняну культуру. Письменниця Дара Корній, інтерпретуючи у своїй 
романістиці давні вірування нашого народу, плідно розвиває субжанр фентезі. Зроблено огляд творчого доробку 
письменниці та наведено міркування перших критиків стосовно особливостей її письма.

Роман «Щоденник Мавки» прикметний тим, що в ньому «оживають» та діють знакові персонажі україн-
ської міфології – Мавка і Мамай. Встановлено, що письменниця у романі поєднує міфологію різних часів (дохрис-
тиянську і народного героя періоду козаччини) та спрямування (демонологію і взірець народних уявлень). Дослі-
дження мистецтвознавців підтверджують виняткову популярність і значення образу героя-козака в бутті 
і світобаченні українців. Зазначаються твори українських письменників, в яких постає літературний етнообраз 
Мамая. Дара Корній розвиває провідні ознаки харизматичного козака, вводячи його у часопростір сьогодення. 

Проаналізовано прийоми розкриття образу характерника в художньому світі роману. На рівні характерот-
ворення світовідчуття Олексія співставляється зі світоглядом дружини Ірини та коханої Магдалени, в якій 
виявляються ознаки Мавки. Протиставляються характеристики чоловіка, подані з уст сина (недотепа, бомж, 
голодранець) та друзів (схимник, самітник, гуру) у звʼязку з його нетиповістю як для ХХІ століття. Своєрідним 
є і зовнішній вигляд художника, який красномовно нагадує козака. Тематика творчості Олексія – малювання 
Мамаїв прозоро свідчить про його духовну близькість до народного героя. 

Зосереджено увагу на інтертекстуальному рівні роману, де домінує відсилання до Г. Сковороди. Філософія життя, 
яку Олексій-Мамай запозичує в українського мислителя, впливає на буття та ставлення героя до оточуючого світу. 

У висновках підсумовується спостереження про реінтерпретацію в романі національного міфу про козака-
характерника. Перевтілення художника Олексія в козака Мамая трактується як своєрідна ініціація, що продик-
тована обставинами життя та архетипним мисленням героя. На основі розглянутих ситуацій у творі окрес-
лено провідні риси української ментальності (волелюбність, працездатність, прагнення до родинного оточення, 
відкритість до зовнішнього світу, організованість мікросвіту, обожнення природи, самопізнання, незалежність, 
естетизм, чуттєвість і ліризм, емоційність, сентиментальність, самовираження), що виразно проступають 
в образі чоловіка. Отже, в етнообразі Мамая відтворено витоки національної ідентичності та систему ціннос-
тей української культури.

Ключові слова: Мамай, козак, образ, ментальність, світогляд, міф, Мавка, роман, Дара Корній.
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LITERARY ETHNOIMAGE OF MAMAY IN A MODERN NOVEL 
(“MAVKAʼS DIARY” BY DARA KORNIY)

The article deals with the current direction in the modern literary process – addressing the origins of national identity. 
Myths, folk poetic sources, original images are not only the basis of artistic inspiration, but also represent the national 
culture. Writer Dara Korniy, interpreting in her novels the ancient beliefs of our people, fruitfully develops the subgenre 
of fantasy. An overview of the writer’s creative work is made and the arguments of the first critics about the peculiarities 
of her writing are given.

The novel “Mavka’s Diary” is specific because it revives and functions the iconic characters of Ukrainian mythology – 
Mavka and Mamai. It is established that the writer in the novel combines the mythology of different historical periods 
(pre-Christian and folk hero of the Cossack period) and direction (demonology and samples of folk ideas). Research by 
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art critics confirms the exceptional popularity and significance of the image of the Cossack hero in the life and worldview 
of Ukrainians. The works of Ukrainian writers are noted, in which the literary ethno-image of Mamaia appears. Dara 
Korniy develops the leading features of a charismatic Cossack, introducing him to the space-time of today.

The methods of revealing the image of the character in the artistic world of the novel are analyzed. At the level 
of characterization of the worldview, Alexei is compared with the worldview of his wife Irina and beloved Magdalena (in 
which the signs of Mavka are manifested). The characteristics of a man, presented from the point of view of a son (a fool, 
a homeless man, without means of subsistence) and from the point of view of friends (a monk, a recluse, a guru) are 
contrasted. The artist’s clothes are special, eloquently reminiscent of a Cossack. The subject of Alexei’s work – to portray 
Mamayev clearly testifies to his spiritual closeness to the national hero.

The conclusions summarize the observation of the interpretation in the novel of the national myth of the Cossack-
character. The reincarnation of the artist Alexei in the Cossack Mamaia is interpreted as a kind of initiation, dictated 
by the circumstances of life and the archetypal thinking of the hero. Based on the considered situations, the work 
outlines the leading features of the Ukrainian mentality (love of freedom, ability to work, desire for family environment, 
openness to the outside world, organization of the microworld, deification of nature, self-knowledge, independence, 
aesthetics, sensuality and lyricism, emotionality, sentimentality, self-expression). clearly appear in the image of a man. 
Thus, the ethno-image of Mamaia reproduces the origins of national identity and the system of values of Ukrainian 
culture.

Key words: Mamaі, Cossack, image, mentality, worldview, myth, Mavka, novel, Dara Korniy.

Постановка проблеми. Сучасний літератур-
ний процес позначений бурхливим розвитком 
жанрової форми фентезі, провідними рисами 
якого є залучення до художнього світу творів над-
природних явищ і фантастичних елементів, запо-
зичення з фольклору і міфології. Цей субжанр 
фантастики дозволяє митцям експериментувати 
з композицією, часом і простором, образами, 
сюжетом. В українській літературі насамперед 
розвивається роман-фентезі, де спостерігається 
активне звернення до міфів, пракультури, образів 
національної самобутності. Архетипи, що вири-
нають із надр свідомості і реінтерпретуються 
письменниками, доводять нерозривний зв’язок 
поколінь, незнищенність духовних первнів укра-
їнської ментальності.

Вже десять років на ниві фентезі активно 
працює і Дара Корній (народилася 1970 року), 
яка намагається донести до читача специфіку 
вірувань і світоглядних уявлень нашого народу. 
В численних інтервʼю прозаїк неодноразово під-
креслювала значення духовної спадщини для 
суспільства: «Українські народні казки, притчі, 
легенди, перекази, народні звичаї, ритуали, замов-
ляння, заклинання, пісні, ігри становлять великий 
інтерес для дослідників, адже там розкривається 
історія справжнього життя нашого народу. Гли-
боке вивчення віри наших предків, пізнання її 
через міф сприяє пробудженню і в молоді історич-
ної пам’яті та формуванню національної гідності 
й самосвідомості» (Бачинська, 2015).

У доробку Мирослави Іванівни Замойської 
(справжнє ім’я) переважають великі форми: 
«Гонихмарник» (2010), «Тому, що ти є» (2011), «Зво-
ротний бік світла» (2012), «Зірка для тебе» (2013), 
«Зворотний бік темряви» (2013), «Зозулята зими» 
(2014, у співавторстві з Талою Владмировою),  

«Щоденник Мавки» (2015), «Крила кольору 
хмар» (2015, у співавторстві з Талою Владмиро-
вою), «Петрусь-химородник» (2015), «Зворотний 
бік сутіні» (2016), «Зворотний бік світів» (2016), 
«Сузірʼя Дів» (2018), «Місяцівна» (2019), в яких 
«мольфарка слова» зуміла поєднати давноминуле 
і сьогодення. Про зацікавлення Дари Корній вито-
ками національного світогляду свідчать її книги 
«Чарівні істоти українського міфу. Духи при-
роди» (2017), «Чарівні істоти українського міфу. 
Домашні духи» (2019). 

Аналіз досліджень. Незважаючи на багато-
річну і продуктивну працю мисткині, її твор-
чість тільки починають фахово вивчати. Видання 
роману про сучасну Мавку благословила Ольга 
Хвостова: «Не одну і не дві таємниці ховає 
в собі ця книга <…> Таємниці найзручніше збе-
рігати у легендах, притчах і щоденниках, може,  
через це «Щоденник Мавки» складається 
з історій-притч, історій-легенд і однієї наскрізної  
історії, яка водночас є і притчею, і легендою» 
(Хвостова, 2015: 6). 

Подальші відгуки («сюжетна канва роману 
переплетена мереживом легенд і притч, в яких 
відчуваєш усю загадковість і чарівливість україн-
ської магії у її найвищому розумінні та сутності» 
(Зіньчук, 2015) переконують у міфологічному 
мисленні авторки оповіді. 

Популярність і стилістичні особливості роману 
дозволили включити його до програми з укра-
їнської літератури. На освітньому порталі «На 
Урок» розміщений сценарій уроку позакласного 
читання за романом «Щоденник Мавки», який 
рекомендують проводити після вивчення драми-
феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. В ньому 
авторка розробки Олена Грохольська, окрім озна-
йомлення старшокласників із творчістю сучасної 
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письменниці, найбільше зосередилася на аналізі 
персонажів (Мавка, Магдалена, Антоніна, Ірина, 
Роман, Олексій, Тарас) (Грохольська, 2018). 

Засоби комічного стали предметом вивчення 
в «Щоденнику Мавки» у статті Олесі Янцелевич. 
У студії йдеться про те, що «особливість письма 
Дари Корній, родзинка її творчості не лише 
в зверненні до теми міфології, а й у іронічній 
подачі звичайних, буденних і побутових ситуацій,  
які на перший погляд повинні б сприйматися 
більше драматично, аніж комічно» (Янцелевич, 
2017: 164).

Певний час творчість Дари Корній системно 
і багатогранно досліджує Андрій Гурдуз. З-поміж 
проблем українського фентезі та поетики рома-
ністики письменниці літературознавець приді-
лив увагу метагероїні у її письмі (Гурдуз, 2015), 
колірному супроводу в контексті рецепції «Лісо-
вої пісні» Лесі Українки (Гурдуз, Бугайова, 2016), 
особливостям творення міфічного світу роману 
«Щоденник Мавки» (Гурдуз, 2015), способам 
кристалізації концептів метапрози Дари Корній 
у «Сузір’ї Дів» (Гурдуз, 2019) та іншим. 

Дослідник дійшов висновку, що «міфопое-
тика роману «Щоденник Мавки» комбінаторного 
характеру: основний асоціативний функціонал 
тут становить взята за ключову фольклорно-міфо-
логічна модель (образ мавки, її природа і спосіб 
існування), що сприймається переважно крізь 
призму авторської літературної інтерпретації (в 
«Лісовій пісні» Лесі Українки) як уже стереотип-
ної в українському культурному просторі, вписана 
в систему допоміжних у романі і в різний спосіб 
переосмислених традиційних структур (Марії 
Магдалени, козака Мамая та інших), поведінкових 
соціальних настанов («народжені крилатими і – 
для плазування», «сильна жінка – слабкий чоло-
вік», іншими) (Гурдуз, 2015: 311). 

Як бачимо, піонери в осягненні таємниць 
художньої манери Дари Корній одностайно 
вказують на її заглибленість у дохристиянські 
вірування, оживлення-адаптацію на сторінках 
«Щоденника Мавки» знаків української культури. 
Ще одним потужним струменем романістики 
мисткині є залучення-взаємодія різних текстів як 
вітчизняної, так і світової літератури, які допома-
гають творити неповторний авторський міфічний 
світ у творі.

Мета статті – дослідити прийоми розкриття 
етноментального образу Мамая в романі «Щоден-
ник Мавки», що допоможе вказати на особливості 
стилю Дари Корній.

Виклад основного матеріалу. У художньому 
світі роману «Щоденник Мавки» традиційно для 

письма Дари Корній трансформовано чимало 
міфів дохристиянських вірувань наших предків. 
Розвиток подій у творі здебільшого повʼязаний 
із такими образами словʼянської демонології як 
мавка, чугайстер, перелесник, вовкулака, від-
ьма. Прикметно, що в сюжеті вони взаємодіють-
переплітаються з міфом про узагальнений образ 
козака-характерника Мамая, який за часом свого 
виникнення суттєвово віддаленний від первісних 
світоглядних уявлень словʼян.

Варто зазначити, що постать Мамая займала 
виняткове місце в духовному житті наших пред-
ків. «Образ козака Мамая є одним із головних 
пластичних архетипів української культури, 
оскільки в ньому закодовані глибинні риси нашої 
душі – високий героїчний жертовний патріотизм, 
поетичне сприйняття світу, іскрометний гумор, 
самоіронія та безмежна любов до свободи» 
(Бушак, 2017), – стверджує мамаєзнавець Станіс-
лав Бушак.

У мистецтві найчастіше зображення козака 
Мамая проступає на живописних картинах неві-
домих авторів. Досліджуючи генезис української 
народної картини «Козак Мамай», Олександр 
Найден пише, що «формуванню цього образу, 
його «канонізації» сприяли зміни умов життя 
в Україні, соціально-політичні зрушення, пробу-
дження національної самосвідомості. Цей образ 
став також своєрідним відображенням, ембле-
мою визвольної боротьби українського народу 
на чолі з козацтвом у ХVІІ століття та козацько-
селянського руху другої половини ХVІІІ століття» 
(Найден, 2005: 38). Тобто, вже виникнення образу 
було тісно повʼязане з народними прагненнями 
і сподіваннями.

Популярність живописного козака у всіх про-
шарках українського суспільства (від гетьмана 
і дворянина до селянина) призвело до того, що 
«типове сюжетне зображення Мамая вважається 
мало не єдиною не канонічно християнською, 
а народною іконою» (Лис, 2017: 27). Надзвичайне 
поширення картини в побуті (на папері, полотні, 
скринях, дверях, віконницях, стінах будівель, ках-
лях, посуді, вуликах) свідчить про ідеалізацію 
образу козака та віру в його заступництво і охо-
ронну місію.

Літературний образ народного героя постає 
у романах Олександра Ільченка («Козацькому 
роду нема переводу, або ж Козак Мамай і Чужа 
Молодиця»), Леоніда Горлача («Мамай»), Надії 
Гуменюк («Білий вовк на Чорному шляху»), 
Романа Іваничука («Орда»); у збірці поезій Ігоря 
Калинця («Міф про козака Мамая»); поемі Ігоря 
Павлюка («Бут») та інших. 
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До своїх попередників у інтепретації взірця 
народних уявлень долучилася і Дара Корній. 
Письменниця суттєво осучаснила оточення хариз-
матичного персонажа, залишивши при цьому 
матрицю, «симбіоз міфологічного першопредка-
деміурга та іконного християнського святого» 
(Найден, 2005: 48). Поряд із Магдаленою-Мавкою 
образ Олексія-Мамая постає одним із головних 
героїв роману та демонструє питомі основи іден-
тичності української нації. 

У поетиці роману «Щоденник Мавки» образ 
безсмертного козака розкривається на декіль-
кох рівнях. Найбільше образ Мамая формують 
засоби характеротворення. Дара Корній розви-
ває у романі сюжетну лінію подружнього життя 
Ірини і Олексія, яка дозволяє показати переро-
дження зовні забезпеченого чоловіка типової сімʼї 
ХХІ століття на канонічного Мамая. Саме стиль 
життя та стосунки з дружиною мотивували творчу 
людину залишити умовності та вигоди сучасного 
світу і оселитися на віддаленому хуторі. 

Причини непорозумінь між подружжям верба-
лізує жінка: «Усе, дістав і ти, і твої гори, і твої 
картини! Ой, леле, я у твоїх горах задихаюся! 
Мені добре в моїй квартирі, на моїй бухгалтер-
ській роботі. Дістало, чуєш? Я звичайна жінка» 
(Корній, 2015: 39). Аргументи колись коханої 
Іринки-Веселинки переконали Олексія в тому, 
що «ми чужі. А хіба можуть чужі жити вкупі? 
У тебе свій світ, у мене – власний. І ті світи – 
антагоністи, розумієш? Це навіть не дві пара-
лелі» (Корній, 2015: 46). Підтвердив полярність 
світовідчуття двох людей і старий приятель 
художника: «Та твою Ірку завжди дратувало все, 
що любиш ти. Твої друзі, любов до живого світу, 
привʼязаність не до килимків у хаті, а до трави 
під ногами» (Корній, 2015: 69), – констатує Назар. 
Тобто, закоріненість у світ природи, переважання 
духовного над матеріальним були визначальними 
рисами характеру Олексія. 

Чоловік остаточно усвідомив свою близькість 
до живого, лише переселившись на хутір: «Коли 
Олексій уперше став ногами на цю землю, то зро-
зумів: так, тепер він може зупинитися та побути 
врешті собою. То було чарівне місце. З першого 
погляду знав – воно його не відпустить. Бо від-
чув: тут він удома. Нарешті вдома. Й не став 
опиратися. Висока круча над Дніпром, лагідна 
вода, стара занедбана хата під стріхою, а поруч 
дубок росте, трава гомонить, птахи співають»  
(Корній, 2015: 161). 

В описі краєвиду прозоро зчитується алюзія 
на усталену картину українського простору, яку 
на рівні архетипічного мислення відчув Олексій. 

Митець підсвідомо зрозумів свою причетність до 
нового оточення. Тому «залишився біля того дуба 
назавжди, прирісши і тілом, і душею до землі, 
до води, до неба, привʼязавши свою душу до волі» 
(Корній, 2015: 162). 

Серед традиційних моральних абсолютів укра-
їнського національного характеру Вікторія Хра-
мова виділяє Правду, Долю і Волю. Саме особиста 
воля є провідним концептом образу Олексія-
Мамая, бо «це воля для мене і тепер це воля мак-
симального самовияву і самореалізації на основі 
трудової етики – високої працездатності у галузі 
«спорідненої» діяльності і відповідальності за її 
результати» (Храмова, 1992: 33). 

В образі Олексія відображено провідні риси 
української ментальності (гармонія з природою, 
волелюбність, працездатність). Чоловік намагався 
пояснити свої відчуття і рідній людині: «Синку, 
я щасливий, бо не дію всупереч власній природі. 
Я не бізнесмен, я – художник. І моя душа зараз 
перебуває там, де і має перебувати. На волі» 
(Корній, 2015: 163). Проте син так нічого і не 
зрозумів, бо вважав, що його батько «недотепа, 
бомж, голодранець, який живе з того, що Бог 
пошле» (Корній, 2015: 163). 

Важливими образотворчими чинниками 
постають й інші характеристики Олексія. Саме 
внутрішні почуття героя є провідними, оскільки 
«прагнення відокремитися від оточуючих хоч на 
деякий час, заховатися від навали світу перетво-
рилося на постійне бажання захищати незалеж-
ність своєї території від вторгнення. Це робило 
його схожим на схимника» (Корній, 2015: 159).  
Тобто, Олексій добровільно приймає невиба-
гливі умови і спосіб життя, схожі до чернечих. 
Подібної думки були і друзі, які «вважали його 
великим самітником, справжнім, досконалим 
чоловіком, для якого оті фізичні блага, гонитва 
за грішми – то порожній звук. Він став для них 
чимось на кшталт прикладу для наслідування, 
таким собі гуру» (Корній, 2015: 160). 

Такі номінування Олексія відсилають до пря-
мих ремінісценцій, повʼязаних із картинними 
Мамаями, на яких герой завжди змальовувався 
в статичній медитативній позі і нагадував про-
світленого, наділеного знаннями загадкового 
воїна. Деякі дослідники навіть походження імʼя 
козака повʼязують із «ознакою людини, здатної 
до внутрішньої трансформації, самозаглиблення, 
перевтілення, переходу на рівень підсвідомості, 
до містичного єднання з природою, з Богом» 
(Середюк, 2017: 14).

На спорідненість Олексія на метафізич-
ному рівні з живописними Мамаями вказує 

Мiзiнкiна О. Лiтературний етнообраз Мамая в сучасному романi («Щоденник Мавки»...
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і Магдалена-Мавка під час їхньої першої зустрічі:  
«Ви і ваші козаки – то одне ціле. Ви з ними схожі. 
До того ж ваша фізична присутність на карти-
нах не просто відчутна, вони промережані вашою 
харизмою» (Корній, 2015: 190). Художник як 
творча людина «у вільний від господарки час, а то 
зазвичай бувало взимку та восени, коли захурде-
лить чи заплаче-розкисне так, що не виїхати і не 
вʼїхати на його хутірець, брався малювати <…> 
Правда, малювалися самі Мамаї. Мамай і циган, 
Мамай і жид, Мамай узимку, Мамай улітку, 
Мамай і метелики» (Корній, 2015: 165). 

Незважаючи на різноманіття, всі картини 
Олексія мали одного головного персонажа – 
козака. Для самого творця полотен Мамай озна-
чав «той, хто володіє силою» (Корній, 2015: 195), 
«характерник. Той, що знає» (Корній, 2015: 196), 
що є традиційним у сприйнятті образу народного 
героя. Як твердить Тарас Каляндрук, «характер-
ники формували стратегію розвитку козацтва, 
українства загалом. Володіючи надзвичайними 
здібностями, вони могли передбачати події на сто-
ліття вперед» (Каляндрук, 2007: 193). Малювання 
Олексієм саме Мамаїв підтверджує його духовну 
близькість із «невмиракою», переконання у мож-
ливості особливих козаків і віру в незнищенність 
культурної спадщини нації. 

Перевтіленню Олексія в Мамая сприяла не 
лише його творчість, а й спосіб відпочинку: «Сидів 
під дубом, схрестивши ноги, як його Мамаї на 
картинах. Курив люльку, слухаючи, як весело пере-
гукуються в траві цвіркуни, десь під лісом, біля 
маленького озерця, в осоці райкають жаби, певне, 
буде завтра чи післязавтра дощ (та най падає, 
бо сіно з Максимом вони привезли, а свіжа отава 
мусить вирости). Спокій і щастя переповнювали 
його. Тут він не був самотнім, світ настільки 
великий і настільки перенаселений живими істо-
тами, що той, хто хоче його чути, обовʼязково 
почує» (Корній, 2015: 218). 

Письменниця не лише опоетизовує образ 
людини завдяки змалюванню оточення чоло-
віка, передачі його відчуттів і настроїв. У романі 
постійно підкреслюються і такі особливості 
буття чоловіка як співіснування з природою, 
миролюбність, емоційність. Не випадково Олек-
сандер Кульчицький вважає, що чуттєва сфера 
творить ядро ментальної психіки українців, адже 
«вона вказує також на повʼязаність із тією схиль-
ністю до «відданости безмежному», що виникає 
із «доброї первісности» і «первісної доброти» 
колективного українського несвідомого, зумов-
леного архітипом Доброї Неньки Природи» 
(Кульчицький, 1992: 65). 

Свою усамітненість, яка дала можливість 
єднання зі світом природи, Олексій сприймає 
органічно, як щось нерозривне, бо таке співісну-
вання дало поштовх до пробудження первісних 
основ його ментальності. «Арістотель колись ска-
зав: «Усамітнений має бути або царем, або зві-
ром». Звісно, то образно сказано, Мавко. Бачиш, 
ти мене Мамаєм називаєш і я навіть не опира-
юсь. Мені подобається. Певно, тому, що ми з ним 
у чомусь схожі. І в мене колись була родина. 
Про це довго розповідати та й нецікаво, ско-
ріше дуже-дуже банально. І ось я сам, один, але 
я – цар, Мавко, я не перетворився на звіра. Я досі 
люблю людей, у мене багато друзів, я люблю світ, 
люблю батька Дніпра, люблю степ і свого коня 
Степа, я люблю життя, Мавко. Та лишень тут, 
наодинці із собою, я по-справжньому зрозумів, 
що найважливіше на світі» (Корній, 2015: 228), –  
розповідає чоловік Магдалені. У мовленні Олек-
сія крізь філософічність поглядів Арістотеля спо-
стерігається засадничий вплив образу Мамая, 
в якому закодовані провідні концепти української 
культури: родина, відкритість до світу, обожнення 
природи, самопізнання, свобода, незалежність. 

Зримі риси ментальності народу виявляються 
і в портретних характеристиках. У романі нео-
дноразово зринають штрихи до незвичайної як 
для третього тисячоліття зовнішності Олексія. 
На виставці картин Магдалена вказує на органіч-
ність його образу: «Ваші шаровари, вишиванка, 
оселедець та вуса – це не антураж, вони справ-
жні, як сонце в небі чи земля під ногами» (Корній, 
2015: 192). Пізніше, коли художник приїздить на 
презентацію книги «Історія однієї Мавки» Маг-
далени Вишневецької, «попри його абсолютно 
«неканонічний» вигляд, бо шаровари та виши-
ванка не дуже пасують до гламурного закладу, 
козака впускають» (Корній, 2015: 293). 

В образі Олексія змальовується типовий 
козацький одяг відповідно до пори року. Намага-
ючись переконатися в тому, що кохана жінка щас-
лива і без спілкування з ним, чоловік приїздить 
взимку до Львова, знаходить адресу її роботи, 
приносить загублений нею щоденник. «Дуже 
дивно вбраний, наче з минулого століття: чер-
воні чоботи, довгий кожух, шапка козацька, вуса 
довгі» (Корній, 2015: 254), – повідомляє Магда-
лені секретарка. 

Не відступає Дара Корній від канонічного зобра-
ження Мамая і у відтворенні рис обличчя Олексія. 
Бо козак із народної картини «має правильний про-
довгуватий овал обличчя, тонкий ніс із горбинкою, 
чорні брови, світлі очі, довгі вуса, виголену голову 
з чубом-оселедцем» (Куриленко, 2015: 151). 
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У найінтимнішій сцені роману закоханий, 
як здавалося Магдалені, «дивився на неї своїми 
неймовірно блакитними та теплими очима, і вона 
очманіло розуміла, що зараз сидить перед удавом 
і він уже може робити з нею все, що заманеться» 
(Корній, 2015: 229). Відчуття жінки підкореності 
волі чоловіка відсилають знову до відомостей 
про особливості магічно-містичної практики 
козаків, паранормальні можливості характерни-
ків (С. Бушак, Т. Каляндрук, П. Куліш, С. Лис, 
М. Чорна, Д. Яворницький та інші). 

Забарвлення очей чоловіка відповідає семан-
тиці імені Олексій і народним уявленням про 
однойменного покровителя. Зокрема, Олекса 
Воропай пише про свято «теплого Олекси», яке 
асоціюється з приходом весни та основною обря-
додією – «в цей день пасічник виставить бджоли 
на пасіку» (Воропай, 2009: 144). Зробивши огляд 
переказів про свято, етнолог переконаний, що 
«такий великий кодекс народних вірувань щодо 
бджільництва свідчить про те, що народ наш зда-
вен-давна надавав цьому зайняттю великої ваги» 
(Воропай, 2009: 146).

У романі не йдеться про Мамая-пасічника, 
але окремі деталі вказують на присутність бджо-
линого сімейства в господарстві чоловіка. Так, 
коли Магдалена отримала опіки на сонці, Олек-
сій «обережно змащує все тіло маззю, що пахне 
бджолами» (Корній, 2015: 224). Коли він при-
ступає до читання книги про Мавку, то запалює 
товсту свічу з воску і «у хаті запахло бджолами» 
(Корній, 2015: 290). 

Ольфакторні натяки доповнює акустична 
деталь, якою розпочинається опис особистого 
простору самітника: «Десь гуділа бджола, у небі 
бринів жайвір, шелестіло листя на вишні біля 
хати. Подвірʼя здавалося знайомим. Вона його 
відразу впізнала, з картин. Дуб посеред подвірʼя, 
на ньому і справді висіла шабля… Трава довкола 
старанно скошена, попід хатою квітнуть мальви. 
Барвисті, аж очі розбігаються. Ліворуч – город, 
праворуч – сад… У городі є все, щоб себе про-
годувати, у саду теж росте все: від смородини 
до кількох сортів винограду. Красиві доглянуті 
яблуньки, підбілені, ніби скромні дівчата в пан-
чішках. Сливи, груші, черешні, ще якісь плодові 
дерева, назв яких Магдалена не знала. Розуміла, 
що то справа рук однієї людини. Присутність 
господаря обійстя була всюди: чистенький, без 
зілиночки город, покошена травичка в саду, дбай-
ливо підстрижені та обкопані кущики. І все це 
загороджене деревʼяним перелазом. Хоча наче 
й нема від кого городитися: довкола лишень степ 
і десь там ліс» (Корній, 2015: 221). 

Обжитий Олексієм куточок природи перетво-
рився на типовий для українця мікросвіт. У ньому 
віддзеркалено як внутрішній світ людини, так 
і досвід культурного надбання нації. З описаного 
Магдаленою краєвиду зчитуються позитивні риси 
характеру українця (працелюбність, естетизм, 
чуттєвість і ліризм, емоційність, сентименталь-
ність), про які писав Дмитро Чижевський у «Нари-
сах з історії філософії на Україні». 

Візуальна картина світу Мамая представляє 
спосіб життя та філософію менталітету нації. 
Буття чоловіка закорінене в філософію Г. Ско-
вороди, на що в романі неодноразово проступа-
ють натяки та про що він сам зізнається. Взагалі 
художній світ роману переповнений контекстами 
українського мислителя. Епіграфами з творів Ско-
вороди починаються 11 підрозділів твору, в яких 
зашифровано провідну думку описаної події. 

Після остаточного зʼясування стосунків із дру-
жиною біля памʼятника Сковороді Олексій вперше 
чує від товариша, що «на нього дуже схожий. Хе! 
Орел, що мух не ловить» (Корній, 2015: 68). Ско-
ворода допомагає чоловіку пояснити синові спо-
сіб свого життя після розлучення. Бо український 
філософ «для нього став тепер найбільшим дру-
гом і порадником. У його книгах знаходив відповіді 
на всі свої запитання, і так легко та добре від 
цього ставало» (Корній, 2015: 163). 

У першому ж спілкуванні художника з Мавкою 
жінка апелювала до вислову Сковороди: «Любов 
виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, 
я сам перший люблю» (Корній, 2015: 197). На що 
Олексій відповів теж міркуваннями філософа 
(«Що дає основу? – Любов. / Що творить? – 
Любов. / Що зберігає? – Любов. Любов. / Поча-
ток, середина і кінець, / Альфа і Омега, Любов» 
(Корній, 2015: 197). Вчення мислителя допомо-
гло відчути двом людям «сродність» їх світовід-
чуття. І коли розлучився зі своєю Мавкою, «вона 
таки прочитала по губах те, що він весь час 
говорив їй мовчки: «Усяке серце має свою любов!  
Усяка птаха має своє небо! Лети, птахо!»  
(Корній, 2015: 244). 

Тобто, відгомін філософії Сковороди вмонто-
вується у текст роману в поворотних ситуаціях 
долі Олексія. Ключові принципи вчення мисли-
теля чоловік не лише приймає, розуміє, відстоює, 
а й втілює у своєму житті. Так, «у самопізнанні, 
з погляду Сковороди, полягає сенс людського 
життя. У процесі його людина розкриває саму 
себе, повертається до глибинних основ свого 
існування» (Горський, 1993: 89). Тому, мешкаючи 
на хуторі, художник переконаний «ні, він таки 
щасливий. Найбільше щастя для людини – бути 
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собою. Бути собою найважче, але бути собою 
якраз і найцікавіше» (Корній, 2015: 168). 

«Основним обʼєктом уваги мислителя є духо-
вний світ людини, зʼясування умов, за яких стає 
можливим досягнення правди і справедливості, 
щастя і волі» (Горський, 1993: 94), – пише Вілен 
Горський. Тому, оцінюючи своє існування на лоні 
природи, в Олексія виникає думка про те, що 
«щастя – бути там, де ти хочеш, жити так, як 
того воліє серце, хотіти того, чого хоче Всесвіт» 
(Корній, 2015: 218). 

Провідним у вченні Сковороди є принцип 
«сродної» праці, яка «відповідає визначеним 
Богом нахилам людини, є не лише можливою, 
а й легко здійсненною. Згода з природою дарує 
людині веселість духу, розвагу, насолоду, само-
вдосконалення і той душевний спокій, який при-
носить людині насолоду не своїми наслідками, 
а самим процесом її» (Горський, 1993: 95). Оче-
видно, тому, коли Олексій творив своїх Мамаїв, 
то «писав душею, наче хтось із паралельного 
світу водив його рукою, писав духом, писав світ-
лом» (Корній, 2015: 165). Як бачимо, крізь призму 
філософської проблематики Г. Сковороди увираз-
нюється внутрішній світ Олексія, його мистецьке 
покликання.

Висновки. Загалом у «Щоденнику Мавки» реін-
терпретовано національний міф про козака-харак-
терника, в якому зосереджено етнічні риси характеру 

та систему цінностей української культури. Мамай 
як «суто українське художнє явище» (Найден, 2005: 
38) в романі тісно повʼязаний із образом Олексія. 
Художник постає сучасним втіленням самобутності 
та самовираження народного героя. 

Своєрідна ініціація, яка виражається в пере-
втіленні Олексія в Мамая, відбувається завдяки 
усвідомленню митцем нерозривного звʼязку зі 
світом природи, втіленню творчих задумів, спо-
відуванню філософії Сковороди. Допомагають 
розкрити образ чоловіка характеристики персона-
жів, описи зовнішності, тематика картин, семан-
тика імені, стосунки з жінками (дружиною Іриною 
та коханою Магдаленою), природний і впорядко-
ваний простір. 

Із розвитком сюжетної лінії про сучасного 
характерника висвітлюються такі «ідентифіка-
ційні» коди національної ідентичності як воле-
любність, працездатність, прагнення до родин-
ного оточення, відкритість до зовнішнього світу, 
організованість мікросвіту, обожнення природи, 
самопізнання, незалежність, естетизм, чуттєвість 
і ліризм, емоційність, сентиментальність, самови-
раження. 

Подальші розвідки у напрямі дослідження 
етнообразу Мамая можуть бути спрямовані на 
розкриття прийомів його художнього оприяв-
лення у творах інших письменників у порівнянні 
з творчою манерою Дари Корній.
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

У статті йдеться про лексичні та граматичні особливості інтернет-реклами в контексті ієрархії компо-
нентів. Обстоюється думка, що домінантами польськомовних рекламних текстів є: слова й конструкції, що 
мають культурно мотивовані позитивні конотації; важливі для реалізації функцій реклами концепти (дешевий, 
якісний, зручний, смачний, безпечний та інші), форми імперативу; форми суперлативу, а також їхні лексичні 
еквіваленти (ідеальний, супер); образні засоби, зокрема метонімії, метафори й епітети. На рівні синтаксису 
в польськомовній інтернет-рекламі переважають номінативні конструкції й означено-особові речення. Виявлено 
також низку вторинних лексико-граматичних елементів, які характерні для польськомовної реклами, однак не 
відіграють у ній ключової ролі: фразеологічні звороти, англомовні запозичення, римовані конструкції, демінутив-
ні форми, гіперболи й порівняння, імена відомих людей, узагальнювальні формули. До периферійних синтаксичних 
одиниць можна віднести складнопідрядні речення, моделі «запитання – відповідь».

Доведено, що в інтернет-рекламі використовуються ті ж мовні засоби та прийоми, що й в інших різновидах 
реклам. Відмінності стосуються ієрархії компонентів і функцій. Наприклад, інтернет-реклама повністю реа-
лізує принципи зрозумілості та стислості, натомість часто позбавлена оригінальності. Привабливість інтер-
нет-реклами більшою мірою забезпечується візуальними засобами (фотографії, колажі, малюнки), а принцип 
сугестивності добре реалізується тільки в тих конструкціях, що містять форми імперативу. До специфічних 
ознак інтернет-реклами можна віднести маркери інтерактивності, тобто слова й конструкції, що заохочують 
реципієнта до миттєвої реакції на рекламу й подальшого діалогу з рекламодавцем, а також органічний зв’язок 
вербальних і невербальних компонентів.

Ключові слова: інтернет-реклама, польська мова, домінанта, ієрархія, рекламне повідомлення.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL MODEL 
OF POLISH-LANGUAGE INTERNET ADVERTISING

The article deals with the lexical and grammatical features of Internet advertising in the context of the hierarchy 
of components. It is argued that the dominants of Polish-language advertising texts are: words and constructions that have 
culturally motivated positive connotations; concepts important for the implementation of advertising functions (cheap, high-
quality, convenient, tasty, safe, etc.), forms of the imperative; forms of superlatives, as well as their lexical equivalents (words 
ideal, super); figurative means, including metonymies, metaphors and epithets. At the level of syntax, nominative constructions 
and simple sentences predominate in Polish-language Internet advertising. There are also a number of secondary lexical 
and grammatical elements that are characteristic of Polish-language advertising, but do not play a key role in it: phraseological 
inflections, English borrowing, rhyming constructions, diminutive forms, hyperboles and comparisons, names of famous people, 
generalizing formulas. Peripheral syntactic units include complex sentences, “question-and-answer” models.

The article proves that Internet advertising uses the same language tools and techniques as other types of advertising. 
The differences relate to the hierarchy of components and functions. For example, online advertising fully implements 
the principles of clarity and brevity, but often lacks originality. The attractiveness of Internet advertising is largely provided 
by visual means (photographs, collages, drawings), and the principle of suggestiveness is well realized only in those 
constructions that contain forms of the imperative. Specific features of online advertising include interactivity markers, 
that is words and constructions that encourage the recipient to react instantly to advertising and further dialogue with 
the advertiser, as well as the organic connection of verbal and nonverbal components.

Key words: Internet advertising, Polish language, dominant, hierarchy, advertising message.
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Постановка проблеми. Потреба дослідження 
мовних особливостей інтернет-реклами очевидна. 
Рекламні повідомлення – це масове й системне 
явище в інтернеті. Якщо ж говорити про специ-
фіку функціонування реклами на великих інфор-
маційних чи розважальних порталах, то її можна 
охарактеризувати словом «засилля». Реклами, 
безумовно, впливають на дії та рішення користу-
вачів інтернету, якоюсь мірою формують смаки 
й частково визначають спосіб мислення. 

Як словесна одиниця реклама має свої уні-
версальні, типологічні ознаки, які реалізуються 
в кожному конкретному повідомленні. Остаточну 
ж модель реклами формує середовище функці-
онування, звідси суттєва різниця між, скажімо, 
телевізійною та друкованою рекламою. Мережа 
Інтернет теж є специфічним середовищем, яке, 
логічно припустити, визначає особливості мови 
та структури реклами, ієрархії її компонентів. 

Аналіз досліджень. З-поміж досліджень 
рекламного тексту є чимало ґрунтовних і глибо-
ких праць. Серед пріоритетних напрямів – стиліс-
тика реклами, її лексико-морфологічні й синтак-
сичні параметри, прагматична структура, поетика 
й естетика. Зокрема, у своїй статті ми спираємось 
на теорії, концепції й окремі тези, викладені в пра-
цях Є. Бральчика, О. Зелінської, О. Арешенкової, 
В. Пісарека, Е. Щесної, А. Бенедікта, Л. Хавкіної, 
М. Бжостовського, Д. Розенталя, Ю. Пирогової.

Більшість праць про інтернет-рекламу, яка 
є об’єктом нашого аналізу, – дослідження нелінг-
вістичного характеру. Мова йде про такі аспекти, 
як ефективність реклами в Інтернеті, її переваги 
на тлі інших різновидів, особливості впливу на 
реципієнта, технічні параметри й види інтер-
нет-реклам. Цим питанням присвятили свої 
праці Л. Васильєва («Мова реклами в контек-
сті глобалізації та регіоналізації»), А. Радзіков-
ський («Інтернет-реклама як ефективний чин-
ник промоції бренду»), Е. Яска («Детермінанти 
результативної медіареклами»), А. Лєшневська 
(«Інтернет-реклама»), А. Хмелєвська («Майбутнє 
онлайн-реклами»), М. Хабринь («Форми реклами 
в Інтернеті»), Б. Малескі («Маркетинг і реклама 
в Інтернеті»), Д. Здонек («Напрями розвитку 
інтернет-реклами в Польщі»), Р. Васько («Ефект 
третьої особи й рецепція інтернет-реклами»), 
С. Хамініч, К. Третьяк («Інтернет-реклама як 
основний чинник просування товару в сучасних 
умовах»), М. Кіца («Тенденції інтернет-реклами 
в ЗМІ України та зарубіжних країн: порівняль-
ний аспект»), А. Романов («Реклама. Інтернет-
реклама»), О. Мельникова («Тенденції та пер-
спективи розвитку інтернет-реклами в Україні»). 

У таких працях трапляються окремі тези про мову 
інтернет-реклами, однак загалом цей аспект мало 
досліджений. 

Мета статті – проаналізувати лексичні 
та граматичні параметри польськомовної інтер-
нет-реклами й визначити мовну ієрархію реклам-
ного тексту. Одне з важливих завдань – виявлення 
тих ознак інтернет-реклами, які виокремлюють її 
на тлі інших різновидів. 

Виклад основного матеріалу. Структурно 
інтернет-реклама найближча до традиційної дру-
кованої реклами (водночас перша має розширені 
можливості завдяки інтерактивності). Простіше 
кажучи, рекламу в Інтернеті можна «клікнути» 
й таким чином миттєво відреагувати на пропо-
зицію рекламодавця: купити товар, ознайомитися 
з деталями акції, заповнити анкету тощо. Значно 
менше в мережі Інтернет анімованих рекламних 
повідомлень, що нагадують телевізійну рекламу. 
Основна їх перевага в тому, що вони дають змогу 
дозувати інформацію (це сприяє реалізації прин-
ципу лаконічності) і привертають увагу корис-
тувача Інтернету. З іншого боку, такі рекламні 
повідомлення надто нав’язливі, «важкі» (тобто 
уповільнюють з’єднання з Інтернетом). В окре-
мих випадках користувача взагалі позбавляють 
можливості згорнути чи закрити вікно реклами. 

Типологічно інтернет-реклама не вирізняється 
нічим особливим на тлі інших рекламних текстів, 
зокрема, на рівні функцій і ознак. Рекламам в Інтер-
неті властиві лаконічність, простота, зрозумілість. 
Їхня функція – схилити реципієнта до відповідного 
рішення, наприклад придбати товар чи послугу. 
А. Бенедікт, зокрема, акцентує увагу на тому, що 
рекламний текст має бути сугестивний, привабли-
вий, оригінальний з точки зору мовної структури, має 
впливати на уяву, повинен дивувати несподіваними 
словесними зв’язками й легко запам’ятовуватись 
(Benedikt, 2004: 115). Усі ці характеристики доречні 
у випадку інтернет-реклами. Суттєві відмінності 
можливі на рівні ієрархії. Наприклад, ключові для 
телевізійної реклами параметри в інтернет-просторі 
можуть бути вторинними й навпаки. Подібна ситу-
ація з мовними засобами та прийомами. В інтернет-
рекламі загалом немає унікальних словесних фор-
мул, однак баланс лексико-граматичних елементів 
може бути суттєво відмінним порівняно з іншими 
різновидами реклами.

Польський дослідник Є. Бральчик у праці 
«Мова на продаж» виокремив такі ознаки реклам-
ного тексту: привабливість, сугестивність, зро-
зумілість, стислість, оригінальність; він легко 
запам’ятовується (Bralczyk, 2004). Візьмемо цей 
перелік за основу. Рекламних повідомлень, які 
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повною мірою реалізують усі подані ознаки, не 
так багато. Зазвичай автори реклам актуалізують 
кілька ключових для відповідного середовища чи 
ситуації параметрів. Наприклад, в Інтернеті дуже 
поширені лаконічні, прості, номінативні повідо-
млення на зразок: Zimowa okazja; Kurtki; Sztyblety 
na jesień; Samsung Galaxy S10E. Najlepsza oferta 
na rynku; Ciepłe swetry na jesień; Sukienki na każdą 
okazję. Такі рекламні тексти реалізують параме-
три стислості та зрозумілості, однак повністю 
позбавлені оригінальності. Привабливість повідо-
млення в цьому випадку може формувати невер-
бальна інформація (шрифт, зображення, колір).

Принцип сугестивності в інтернет-рекламі 
часто реалізують так звані маркери інтерак-
тивності (слова й конструкції в кінці повідо-
млення, які заохочують реципієнта до подаль-
шого діалогу), наприклад: Podaruj czekoladową 
przyjemność. Mikołajki. Spróbuj; Praktyczny 
smartfon z super ekranem AMOLED. Sprawdź; 
Supertelefon Samsung Galaxy A40. Sprawdź 
online; XIAOMI redmi note 7. Bezkonkurencyjny 
smartfon. Zamów; Apart. Prezentami zaczaruj 
święta. Odwiedź; Loteria. Masz mój Tauron, masz 
szczęście. Weź udział; Pomysł na prezent. Zobacz 
ofertę; Jesienna wyprzedaż. Szokująco niskie ceny! 
Zobacz więcej; Szukasz dresów? Ceny już od 29 pln. 
Sprawdź nas! WP pomaga wybrać samochód. Zgłoś 
się; Odetchnij pełną piersią. Znajdź nowe sposoby 
na alergię. Dowiedz się więcej. Форма наказового 
способу тут реалізує значення заохочення, реко-
мендації чи поради, тому зазвичай не викликає 
спротиву з боку реципієнта. Ефективність цього 
прийому в інтернет-рекламі безсумнівна, водно-
час він недоступний іншим різновидам реклами.

Типова інтернет-реклама – це симбіоз гра-
фічної й текстової інформації. Інакше кажучи, 
без візуального складника реклама в Інтернеті 
не може повноцінно функціонувати. Аргумен-
тів на користь цієї тези є кілька. По-перше, суто 
текстові реклами трапляються дуже рідко, більш 
того, їхній потенціал розкривається у зв’язку 
з розміщенням тексту, розміром і кольором 
шрифту, контрастними поєднаннями основного 
тексту й тла. По-друге, в багатьох інтернет-рекла-
мах зображення є обов’язковим для повноцін-
ного розуміння повідомлення. Наприклад, Junior 
box. Idealny prezent już za 2 zł. Далеко не кожен 
користувач знає, що Junior box – це назва ігро-
вої комп’ютерної приставки, тому її зображення 
необхідне. Рекламний текст Deerma. Wszystko 
czego potrzebujesz сприймається як дуже багато-
значний, тоді як фотографії звужують діапазон до 
пристроїв для догляду за домом (пилосмоки, очи-

щувачі повітря та інші). Реклама Dzień darmowej 
wysyłki 4 grudnia. Militaria.pl викликає лише певні 
асоціації, пов’язані зі словом militaria (військовий, 
пов’язаний з армією), однак тільки зображення 
дають повну картину: йдеться про одяг у вій-
ськовому стилі. Слоган Podaruj bliskim prawdziwe 
święta! настільки семантично розмитий, що може 
означати будь-що. В цьому випадку йдеться про 
можливість купити подарунок на новорічні свята.

Звісно, не всі зображення настільки зна-
чущі. Однак у більшості інтернет-реклам фото-
графії, колажі чи малюнки візуалізують зміст 
тексту, виконуючи низку важливих функцій:  
1) забезпечують привабливість рекламного пові-
домлення й формують позитивні асоціації (про-
фесійно фотографії продуктів, що викликають 
мимовільне слиновиділення; веселі, життєра-
дісні діти, на яких важко дивитися без усмішки; 
неймовірні пляжі, які відразу наштовхують на 
думку про відпочинок тощо); 2) посилюють 
сугестивність реклами; 3) конкретизують бага-
тозначні або розмиті формулювання у тексті;  
4) допомагають краще запам’ятати рекламне 
повідомлення через виразний зв’язок з візуаль-
ним образом; 5) позбавляють необхідності опи-
сувати деталі рекламованого об’єкта; 6) забезпе-
чують оригінальність повідомлення (це можуть 
бути, наприклад, цікаві колажі чи дизайнерське 
розміщення тексту). 

Ще один важливий аргумент: реципієнт спо-
чатку реагує на яскраве або оригінальне зобра-
ження, і тільки після того читає текст. Відповідно 
перше враження потенційного споживача форму-
ється на основі невербальних засобів.

З огляду на вищесказане постає закономірне 
запитання про ієрархію зображення й тексту. 
В Інтернеті є текстові реклами, натомість суто 
графічних нам виявити не вдалося. Це цілком 
логічно, адже без текстового (хоча б мінімального) 
коментаря будь-яке фото чи колаж сприймати-
меться неоднозначно. Наприклад, автомобіль. Без 
пояснення повідомлення можна сприймати так: 
купити автомобіль, взяти кредит на автомобіль, 
застрахувати автомобіль, зробити сервісне обслу-
говування автомобіля тощо. Саме тому кожну 
рекламу супроводить текст (щонайменше – назва 
бренду чи товару), який пояснює нам, що саме 
пропонує рекламодавець. Подібні думки вислов-
лює Є. Бральчик: «Рідко трапляються ситуації, 
коли рекламний комунікат обходиться без тексту. 
Текст з’являється завжди, хоч би навіть зредуко-
ваний до одного слова (тоді це назва рекламова-
ного продукту)» (Bralczyk, 2004: 8).

Отже, типове рекламне повідомлення в Інтер-
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неті – це органічне поєднання тесту з зображен-
ням, у якому функцію домінанти виконує текст. 

Для створення інтернет-реклами викорис-
товуються зазвичай мовні засоби та прийоми 
традиційної реклами (окремі явища, на зразок 
вищезгаданих маркерів інтерактивності, суттєво 
не впливають на загальні параметри тексту). 
Зокрема, до найбільш характерних ознак реклами 
в Інтернеті деякі дослідники (Васильєва, 2018; 
Соколова, 2014) відносять: запитальні конструк-
ції, форми імперативу, повтори, суперлативи, 
власні назви брендів, імена та прізвища відо-
мих людей, усталені вислови та їхні модифіка-
ції, оцінну лексику тощо. Цей перелік не зовсім 
репрезентативний: по-перше, не всі тези в публі-
каціях названих авторів підкріплено прикладами, 
по-друге, не враховано принцип ієрархії, отже, не 
до кінця зрозуміло, які засоби та прийоми мають 
системний характер і визначають ключові параме-
три інтернет-реклами. 

Домінантні лексико-граматичні засоби 
та прийоми в інтернет-рекламі.

1. Слова та конструкції з позитивними конота-
ціями, маркування яких визначається культурним 
контекстом: родина, близькі люди, дім; свято, пода-
рунки; емоції, почуття й реакції, які вони виклика-
ють; абстрактні категорії (успіх, мрія, натхнення, 
користь); позитивні властивості предметів і явищ 
тощо. Ось лише деякі приклади: Podaruj bliskim 
prawdziwe święta!; Znakomite w smaku wypieki 
dla każdej rodziny; Srebrne sztućce rodowe. Idealny 
prezent dla bliskiej osoby; Podaruj dzieciom magię 
świąt kupując produkty Marex; Classic. Najpiękniejsza 
muzyka na święta. Włącz świąteczną atmosferę; Małe 
prezenty też cieszą; Wszystko co ulubione na święta; 
Magia świąt w twoim domu; Święta pełne ciepła; 
Słodko jest wspólnie świętować; Odkryj tajemnicę 
udanych świąt!; OBI. Święta pełne inspiracji; Zgarnij 
kosz niespodzianek i 500 zł na świąteczne wydatki; 
Shop-dent. Prezent, który wywoła uśmiech!; Braun. 
Prezent, który Oni pokochają; Biotynox forte. Pochwal 
się swoimi włosami; Carrefour. Wszyscy zasługujemy 
na lepsze; Kawa znaczy wyprawa. Wygraj nagrody!; 
Szanujemy twój czas w kolejce do kas. Loteria. Masz 
mój Tauron, masz szczęście. Weź udział; Marzenie? 
Żeby mnie ktoś od czasu do czasu odwiedził; Czym 
będzie dla ciebie sukces? Odkryj nowy internetowy 
magazyn Sukces.pl; Spełnij swoje dziecięce marzenia! 
Lego; Dajmy sobie czas. Na spotkania. Na odpoczynek. 
Na dobrą lekturę. Wyborcza.pl; Twoje ulubione smaki 
Milka teraz w formie pralin; Produkujmy lepiej, by 
jeść lepiej.

Часто вживані лексеми з позитивним мар-
куванням у польськомовній інтернет-рекламі  

(на основі наших спостережень): rodzina, święto – 
świąteczny – świętować, prezent, bliski (człowiek), 
ulubiony, dobry – lepszy – najlepszy, dom, sukces, 
odpoczynek.

Кількість позитивно маркованих слів у реклам-
ному тексті може бути різна. Трапляються пові-
домлення, у яких всі лексичні компоненти 
мають позитивні конотації: Podaruj czekoladową 
przyjemność. Маємо смисловий ряд подарувати – 
шоколадний – задоволення, який актуалізує як есте-
тичне задоволення, так і сенсорне (смак). Подібні 
рекламні тексти балансують на межі ефектив-
ності, адже зловживання однотипними засобами 
може дати негативний ефект: надто «солодка» 
реклама видаватиметься фальшивою. Напри-
клад, у рекламі біжутерії Rozbłyśnij świątecznym 
blaskiem (заблищи святковим блиском) маємо тав-
тологію, яка не посилює, а послаблює позитивні 
конотації окремих слів. Фраза сприймається як 
класичне «масло масляне», а тому викликає іро-
нічну реакцію, яка, крім того, посилюється над-
мірним пафосом висловлювання.

2. Слова й конструкції, що реалізують у мові 
важливі концепти: «дешевий», «безкоштовний» 
(Dzień darmowej wysyłki 4 grudnia. Militaria.pl; 
Marysia. Na szlaku smaku. Tanio, szybko, smacznie; 
Tysiące produktów do 70% taniej), «практичний», 
«зручний» (Praktyczny smartfon z super ekranem 
AMOLED; Piękne i wygodne biustonosze; Płać 
w necie za prezenty. Łatwo, szybko i gdzie chcesz; 
Wygodne piżamy na chłodne, zimowe noce), «кращий 
за інші» (XIAOMI redmi note 7. Bezkonkurencyjny 
smartfon; Onet. Bądź pierwszy. Z naszym newsletterem 
dowiesz się szybciej; Więcej doznań klasy premium. 
BMW), «особливий», «унікальний» (Specjalnie dla 
Twojego Maluszka; Carrefour. Sztuka smakowania. 
Rarytasy na świątecznym stole; Jeśli wiesz zawsze, 
to na pewno nie wszystko. Rzeczpospolita. Wiedza 
dla profesjonalistów), «свіжий», «смачний» 
(Świąteczne zakupy pełne świeżości; Marysia. Na 
szlaku smaku. Tanio, szybko, smacznie; Ryneczek 
Lidla. Po prostu świeżo), «сучасний», «новий» 
(Odkryj stylowy i nowoczesny Huawei P smart Z; 
Nowoczesny smartfon na plus.pl; Odkryj nowy 
internetowy magazyn Sukces.pl). 

Поданий перелік не вичерпує всіх можливих 
варіантів. Треба сказати, що специфіка концептів 
залежить від тематики реклами (наприклад, для 
хімічних побутових засобів ключовими категорі-
ями будуть ефективність і безпечність, для м’яких 
меблів – комфорт і стиль). Виняток становлять 
найбільш універсальні моделі на зразок дешевий 
чи якісний, які можуть з’явитись у будь-якому 
рекламному тексті.

Моклиця А. Лексико-граматична модель польськомовної iнтернет-реклами
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3. Суперлативи, які, на думку Є. Бральчика, 
вносять у рекламний текст неспростовний аргу-
мент (Bralczyk, 2004: 33). Як відомо, форми най-
вищого ступеня виражають приховане порівняння 
(мій товар кращий/дешевший/якісніший/смачні-
ший, ніж будь-який інший) і суб’єктивну оцінку 
(малоймовірно, що твердження з най- підкріплені 
реальними дослідженнями пропонованих товарів 
і послуг). Загалом ці характеристики суперечать 
принципам «чесного» рекламного повідомлення, 
адже можуть бути джерелом брехні, маніпуляції, 
перебільшення. Зокрема, Є. Пісарек твердить, 
що хоча класична теорія реклами застерігає від 
використання форми суперлативу (вона може 
викликати у реципієнта відторгнення), проте 
сучасні польські автори реклам на це не зважають 
(Pisarek, 1993: 75). Велика кількість рекламних 
повідомлень з формами суперлативу – переконли-
вий доказ того, що цей засіб і сьогодні вважається 
ефективним і доцільним.

Конкретні приклади доводять, що вдалий кон-
текст й осмислене використання може повністю 
нівелювати або частково згладжувати негативні 
аспекти форм суперлативу. Наприклад: Samsung 
Galaxy S10E. Najlepsza oferta na rynku; Markowe 
torebki w najlepszych cenach; Najlepszy wybór dla 
miłośników nabiału! Слово najlepszy дуже зручне 
з огляду на свою багатозначність: виробника чи 
рекламодавця складно звинуватити в маніпуля-
ціях, адже достеменно невідомо, про що саме 
йдеться. Найкраща пропозиція на ринку – це 
може бути ціна, зручність, асортимент, бонуси 
доставки. Власне, потенційний клієнт мусить сам 
визначатись з особливостями цієї характеристики, 
яка означає все й нічого одночасно. Формула дуже 
вигідна для рекламодавця, адже усуває потенційні 
ризики: в разі потреби можна сказати, що йшлося 
про щось інше. Незважаючи на таку багатознач-
ність, реклама зі словом найкращий діє на реци-
пієнта та змушує його якщо не придбати товар чи 
послугу, то принаймні звернути на неї увагу.

Інші поширені в інтернет-рекламі форми 
найвищого ступеня: Najmodniejsze bluzy już od 
29 PLN; Prawdopodobnie najtańsza pożyczka na 
rynku; Money.pl. Najpopularniejszy w Polsce portal 
o finansach i biznesie; Najszybsze w Polsce Wi-Fi od 
UPC! Треба сказати, що останні два приклади не 
сприймаються як відверто маніпулятивні (прав-
дивість поданих тверджень можна перевірити за 
допомогою того ж таки Інтернету). У другому 
прикладі категоричність форми najtańszy частково 
пом’якшується словом prawdopodobnie, яке вира-
жає легкий сумнів. Щодо слова najmodniejszy, 
то його можна інтерпретувати як «актуальний 

у цьому сезоні», що теж не викликає особливих 
застережень. 

Менш вдалим можна назвати варіант Classic. 
Najpiękniejsza muzyka na święta. Włącz świąteczną 
atmosferę (музичні смаки, як і кулінарні, надто 
різні), хоча й у цьому випадку рекламодавці 
пом’якшують вплив контекстом свята й указівкою 
на цільову аудиторію (шанувальники класичної 
музики). 

Лексичним еквівалентом форми найвищого 
ступеня можна вважати слово idealny, яке теж 
досить часто з’являється в рекламних повідо-
мленнях: Wybierz idealny prezent; Kalendarze 2020. 
Znajdź idealny dla siebie; Przedłuż umowę i wybierz 
idealny pakiet na jesienne wieczory; EcoTank. 
Wybierz idealna drukarkę dla siebie. Безапеляцій-
ність, яку містить у собі слово idealny, частково 
пом’якшує пропозиція вибору (пор. форми wybierz 
i znajdź в кожній конструкції): ідеальний не зага-
лом, а оптимальний для конкретної людини. 

До цієї групи можна віднести також часто 
вживане в польськомовній інтернет-рекламі 
слово super, що функціонує як окрема лексема 
або як префікс: Supertelefon Samsung Galaxy 
A40; Fructis. Superowoce dla mocnych włosów; 
Praktyczny smartfon z super ekranem AMOLED; 
Super okazje. Cyber tydzień. Złap okazje już teraz; 
Super premiery na plus.pl. На відміну від анало-
гічних форм najlepszy, idealny окреме слово super 
(або відповідний афікс) дає реципієнту ширші 
можливості інтерпретації й позбавлене категорич-
ності. Також воно містить у собі елемент експре-
сії й завдяки розмовності сприймається як ближче 
й доступніше (особливо, якщо йдеться про моло-
діжну цільову аудиторію).

4. Форма наказового способу – одна з най-
більш прикметних ознак польськомовних реклам-
них текстів. У повідомленнях домінують дієслова 
у формі другої особи однини (ти), усі інші варі-
анти мають оказіональний характер: Biedronka. 
Niech połączy nas wspólne gotowanie; Produkujmy 
lepiej, by jeść lepiej.

Про роль імперативу в рекламі написано 
чимало. Наприклад, О. Зелінська у праці «Лінг-
вальна характеристика українського рекламного 
тексту» називає наказовий спосіб одним з голо-
вних засобів, що здатен спонукати реципієнта до 
певної дії (Зелінська, 2002: 8). Є. Бральчик твер-
дить, що сама назва – наказовий спосіб – невдала, 
адже насправді частіше йдеться про прохання, 
пораду, заохочення тощо (Bralczyk, 2004: 108). 
Безапеляційна вказівка, з якою часто асоціюють 
цю граматичну форму, в інтернет-рекламі здебіль-
шого не актуальна.
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Через форму наказового способу рекламода-
вець свідомо зближується з реципієнтом і грає 
роль друга: вказує на очевидні (або й прихо-
вані) переваги товарів і послуг, думає про наше 
майбутнє й безпеку, пропонує вигідні варіанти 
вибору, піклується про здоров’я, хоче, щоб 
ми були успішними й фінансово незалежними 
тощо. Наприклад: Onet. Bądź pierwszy. Z naszym 
newsletterem dowiesz się szybciej; Kawa znaczy 
wyprawa. Wygraj nagrody!; Poczuj ducha leniucha; 
2 tygodnie do świąt! Zbuduj świat możliwości z lego!; 
Znajdź styl na święta teraz; Zainstaluj monitoring i 
poczuj się bezpiecznie; Znajdź wszystko na święta 
teraz; Odkryj tajemnicę udanych świąt!; Zgarnij 
kosz niespodzianek i 500 zł na świąteczne wydatki; 
Spełnij swoje dziecięce marzenia! Lego; Ciesz się 
pięknymi stopami na wakacjach; Zacznij dzień z 
Wirtualną Polską; Wejdź na kochaj.pl i spotkaj się z 
tym, z kim chciałeś; Znajdź lepszą pracę. Załóż profil 
na Goldenline.pl.

А. Бенедікт звертає увагу на те, що в польсько-
мовних рекламних текстах (мова не йде про інтер-
нет-рекламу) небагато конструкцій, які безпосе-
редньо схиляли б реципієнта до покупки товару 
й мали б форму заклику чи наказу. Звідси невлас-
тиве вживання форми наказового способу дієс-
лова, яка в рекламному тексті виконує образно-
емоційну функцію та вдає турботу про клієнта 
(Benedikt, 2004: 115). Наш аналіз доводить, що 
форма імперативу – одна з ключових в інтернет-
рекламі. Маємо, таким чином, підтвердження тези 
про відмінності в ієрархії різних типів реклами.

5. Приблизно в кожній другій інтернет-рекламі 
використовуються образні засоби. Це логічно, 
адже ці мовні елементи мають значний потенціал – 
від формування позитивних конотацій й експресії 
висловлювання до економії мовних засобів і ство-
рення багатозначної моделі. Треба, однак, зазна-
чити, що не всі різновиди образних засобів і сти-
лістичних фігур представлені в інтернет-рекламі. 
Перше обмеження стосується коефіцієнту образ-
ності: в рекламі апріорі не повинно бути оригіналь-
них, унікальних, одиничних художніх метафор, 
адже вони ускладнюють рецепцію тексту. Цільова 
аудиторія реклами – масовий споживач (за незна-
чними винятками), тому повідомлення мають бути 
зрозумілі й доступні. Друге обмеження стосується 
тих засобів і фігур, сама структура яких суперечить 
принципам простоти й зрозумілості, або настанові 
на формування позитивного образу, як-от периф-
раза, іронія, символ, евфемізм тощо.

В інтернет-рекламі домінують власне мета-
фори (передусім, персоніфікації), метонімії 
й епітети. Майже всі вони мають шаблонний 

характер, тому добре зрозумілі кожному реци-
пієнту: ASTRATEX. Już od 17 lat zmieniamy świat 
bielizny; Biustonosz Angelia – anielsko kuszący, 
diabelsko doskonały; Kospel. Kocioł elektryczny 
trzeciej generacji – wybierz przyszłość; Uczyń swój 
dom oazą spokoju; Mieszko. Życie warto smakować; 
Najmodniejsze botki czekają!; Płyta gazowa, która 
sama gotuje; WP pomaga wybrać samochód; Lexus 
CT. Nowe oblicze już od 99900 pln.; Astratex.pl 
największy specjalista od zmysłowej bielizny; CEWE 
fotoksiążka. Strony pełne radości.

6. Домінантні синтаксичні моделі. В інтернет-
рекламі представлені всі характерні для сучасної 
польської мови конструкції, однак найбільше тих, 
які реалізують принцип стислості. Формально 
це можуть бути навіть складні речення, однак 
невеликі за обсягом: Kup teraz i zacznij spłacać w 
przyszłym roku!; Nie czekaj, omiń kolejki; Kup nowy 
laptop i odbierz tablet za 1 zł! Більші за обсягом тек-
сти зазвичай подаються за принципом презентації 
(покадрово) або розбиваються на прості речення.

Принципу лаконічності найбільше відповіда-
ють різноманітні номінативні конструкції (в тому 
числі словосполучення й еліптичні речення), 
наприклад: Lotteria świąteczna; Najlepsza oferta 
na rynku; XIAOMI redmi note 7. Bezkonkurencyjny 
smartfon; Carrefour. Sztuka smakowania; Renault. 
Oferta mistrzów; Nowe Renault Megane. Sukces 
dzięki technologii. 

Численну групу становлять означено-особові 
речення, які, порівняно з номінативними кон-
струкціями, повніше реалізують принцип сугес-
тивності: Wybierz idealny prezent; Włączamy niskie 
ceny!; Poznaj piekarniki Amica; Weź 3000 zł na 
jesienne zakupy; Łap korzyści z masterpass; Nowy 
Seat Arona. Wybierz własną drogę.

Складних конструкцій суттєво менше, пере-
важають складносурядні речення з простим 
єднальним або причинно-наслідковим зв’язком. 
По суті, це модифікації означено-особових речень 
із формами імперативу: Ułóż rymowankę i zagraj 
o bilety na mecz PKO BP ekstraklasy!; Zamawiaj 
w internecie i odbieraj w sklepie!; Uwaga! Zostań 
testerką i wygraj jeden z trzech produktów marki 
FOREO; Przedłuż umowę i wybierz idealny pakiet 
na jesienne wieczory; Vitalia. Kup dietę teraz, zapłać 
po świętach z PayPo; Zainstaluj monitoring i poczuj 
się bezpiecznie; Przejdź na TYskie i graj o TYsiące!; 
Avanti24. Wejdź, już otwarte.

Названі лексико-граматичні засоби та прийоми 
формують «скелет» польськомовної інтернет-
реклами, а отже визначають її мовну модель. 

Наші міркування суголосні з думкою  
А. Бенедікта, який зазначив, що в польській 
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рекламі домінують номінативні (бездієслівні) 
конструкції або еквіваленти речень (у поль-
ській термінології – równoważniki zdań). Згідно 
з даними, на які посилається А. Бенедікт, менше 
третини польських рекламних повідомлень – це 
прості речення, і лише одна з десяти реклам має 
форму складного речення (сурядного чи підряд-
ного) (Benedikt, 2004: 115). 

Оказіональні лексико-граматичні засоби 
та прийоми в інтернет-рекламі.

1. Узагальнювальні формули, як-от każdy, 
wszyscy, zawsze, wszystko. Такі слова часто сприй-
маються як надто претензійні або й відверто фаль-
шиві. Наприклад: Carrefour. Wszyscy zasługujemy 
na lepsze (фраза усі заслуговуємо на краще сама 
по собі суперечлива), Deerma. Wszystko czego 
potrzebujesz (йдеться про техніку для приби-
рання дому, тому фраза «усе, що тобі потрібно», 
сприймається гротескно), Allegro. Znajdź wszystko 
na święta teraz (малоймовірно, що асортимент 
інтернет-магазину аж настільки широкий). Треба 
сказати, що загалом реципієнт толерує подібні 
формулювання, адже вони часто вживаються 
в розмовній мові. 

2. Запозичення-варваризми (переважно англі-
цизми): Lifting, który przywraca pewność siebie; 
Najszybsze w Polsce Wi-Fi od UPC! Shopping 
w sypialni? Nasze nowe Wi-Fi daje radę; Must 
have sezonu; Sport.pl. To jest Twój live; Tylko u 
nas ekskluzywne newsy, pikantne szczegóły, kulisy 
programu Azja Ekspres. Як видно з поданих при-
кладів, англіцизми можуть виконувати номі-
нативну функцію (liftinf, Wi-Fi), однак частіше 
йдеться про модну мовну тенденцію або спробу 
«інтернаціоналізувати» повідомлення (shopping, 
must have, live, newsy). 

3. Фразеологізми вживаються в інтернет-
рекламі досить часто, однак їх не можна назвати 
домінантними засобами. Наприклад: Oknoplast. 
Okna, drzwi i rolety zawsze w zasięgu ręki; Pożyczka 
Miloan w 3 krokach (модифікація традиційного 
фразеологізму dwa kroki stąd); W Oceanie Indyjskim 
zabraknie ci słów; Masz dosyć hałasu swojego 
odkurzacza? Zmień głośny odkurzacz na cichy od firmy 
Elektrolux; Nowy serwis Interia Eurosport. Gramy do 
jednej bramki. Переваги цих одиниць безсумнівні: 
вони посилюють образність, динаміку й експресію 
повідомлення, стилізують текст на розмовну мову 
(зближують автора й реципієнта). 

4. Метонімії й метафори – це важливі засоби 
в інтернет-рекламі, натомість гіперболи й порів-
няння вживаються рідко: Lotteria świąteczna. 
Milion szans na miliony; Mediaexpert. Miliony 
prezentów, miliony uśmiechów; Bambino. Delikatne 

jak dotyk mamy; Dodaj do szamponu. Włosy chłoną 
ją jak gąbka. У випадку гіперболи оказіональне 
вживання можна пояснити змістовим чинником: 
перебільшення, швидше за все, шкодить рекламі. 
Щодо порівняння однозначної відповіді немає. 
Можливо, йдеться про непопулярність цієї моделі 
сьогодні.

5. Інтернет-реклами, які містять посилання 
на відому людину та її здобутки – це одиничні 
приклади: Mariusz Pudzianowski poleca MODUS. 
Щоправда, тут важливо розрізняти типові 
рекламні повідомлення (які мають завершену 
структуру) й заголовки рекламного характеру (які 
лише анонсують конкретну тематичну публіка-
цію). Рекламні заголовки не є предметом нашого 
аналізу, однак варто зазначити, що саме в них 
імена відомих осіб згадуються досить часто.

 6. Складні синтаксичні конструкції й повтори. 
До периферійних синтаксичних конструкцій 
в інтернет-рекламі можна віднести складно-
підрядні речення, наприклад: Pożyczka, która 
udźwignie wszystkie Twoje potrzeby. Bank Millenium; 
Braun. Prezent, który Oni pokochają; Shop-dent. 
Prezent, który wywoła uśmiech! Окремі речення 
вимагають від реципієнта складнішої рефлексії, 
наприклад, реклама інтернет-видання: Jeśli wiesz 
zawsze, to na pewno nie wszystko. Rzeczpospolita. 
Wiedza dla profesjonalistów. Фразу складно одно-
значно інтерпретувати, однак у цьому випадку це 
узгоджується з задумом авторів. Видання «Річпос-
полита» позиціонує себе як аналітичне, відповідно 
рекламне повідомлення спрямоване до інтелігент-
ної, начитаної аудиторії, автори розраховують на 
те, що реципієнт відчує свою унікальність, інте-
лектуальну вищість порівняно з іншими, фаховість 
(пор. «знання для професіоналів»).

Окремі рекламні повідомлення будуються за 
принципом діалогу з реципієнтом. Автор ста-
вить запитання й сам на нього відповідає, напри-
клад: Szukasz dresów? Ceny już od 29 pln. Sprawdź 
nas!; Porównywarka ubezpieczeń. Cenisz wygodę i 
oszczędność czasu? Wejdź na ubezpieczeniażyciowe.
pl; Czy zanosi się na deszcz..? Sprawdź pogodę; 
Czym będzie dla ciebie sukces? Odkryj nowy 
internetowy magazyn Sukces.pl. Сама по собі син-
таксична модель видається дуже ефективною 
й доречною в інтернет-рекламі, однак автори 
рідко до неї вдаються.

Потенціал повторів в інтернет-рекламі деакту-
алізується через невеликі обсяги тексту. Мова йде 
про одиничні приклади на зразок: Milion szans na 
miliony; Produkujmy lepiej, by jeść lepiej, в тому 
числі виразно тавтологічні: Trwa wyprzedaż Skody! 
Nie przegap wyprzedaży rocznika 2019 w Skodzie! 
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Художні повтори, наприклад анафори, в рекламі 
трапляються вкрай рідко: Dajmy sobie czas. 
Na spotkania. Na odpoczynek. Na dobrą lekturę. 
Wyborcza.pl.

7. Демінутивні назви в рекламах трапля-
ються зрідка, найчастіше в контексті товарів чи 
послуг для дітей: Specjalnie dla Twojego Maluszka 
(nestle); Wybierz Hipp BIO dla Twojego Maluszka; 
Zosia Samosia. Jak uczyć dziecko samodzielności. 
В цьому випадку ризик некоректної інтерпрета-
ції зменшено-пестливої назви мінімальний: поєд-
нання з атрибутами дитинства й самою дитиною 
виглядають цілком органічними.

8. Римовані конструкції, які час від часу трапля-
ються в інтернет-рекламі, загалом увиразнюють 
повідомлення, посилюють його динаміку й екс-
пресію, сприяють запам’ятовуванню. З іншого 
боку, вони мають негативний потенціал: додають 
тексту певної шаблонності, відтінок іронії через 
асоціацію з поезією. Наприклад: Szanujemy twój 
czas w kolejce do kas; Dla każdego coś słodkiego; 
Poczuj ducha leniucha; Od Mikołaja nie płacisz do 
maja; Kawa znaczy wyprawa. Wygraj nagrody! Крім 
того, багатьма реципієнтами прийом римування 
сприймається як застарілий і банальний.

Перелік оказіональних лексико-граматич-
них прийомів можна назвати відкритим. По суті, 
в інтернет-рекламі може з’явитися будь-який засіб, 
який, на думку рекламодавця, допоможе ефективно 
реалізувати ключові функції повідомлення.

Висновки. Аналіз рекламних повідомлень 
в польськомовному інтернеті виявив перевагу 
принципів стислості та зрозумілості над оригіналь-

ністю. Остання часто забезпечується графічною, 
а не вербальною інформацією. Інтернет-рекламі 
властивий більш тісний зв’язок із зображеннями 
(окремі повідомлення не до кінця зрозумілі або 
й позбавлені сенсу без супровідної графічної 
інформації). До специфічних елементів інтернет-
реклами можна віднести маркери інтерактивності 
(zobacz, zobacz więcej, sprawdź, zamów тощо), 
які пропонують миттєвий діалог з реципієнтом. 
Принцип сугестивності в інтернет-рекламі майже 
повністю забезпечується формами імперативу, 
які кількісно домінують. Інша тенденція – велика 
кількість номінативних, максимально нейтраль-
них конструкцій, які реалізують тільки частину 
типових рекламних ознак. Імовірно, що реалізацію 
принципів привабливості та сугестивності беруть 
на себе в такій ситуації невербальні елементи.

Домінантні лексико-граматичні елементи фор-
мують модель польськомовної інтернет-реклами: 
вона викликає позитивні асоціації через велику 
кількість слів з відповідним культурним й емо-
ційним маркуванням, а також через використання 
важливих для потенційного споживача концеп-
тів дешевизни, доброї якості, надійності тощо; 
стимулює придбання товару завдяки численним 
формам імперативу, які здебільшого реалізують 
значення рекомендації, дружньої поради, бажання 
допомогти, заохочення; акцентує увагу на винят-
ковості пропонованих товарів і послуг за посе-
редництвом форм суперлативу та їхніх лексичних 
еквівалентів; приваблює користувача виразними 
й зрозумілими (хоча й не дуже оригінальними) 
образними засобами.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У СИНТАКСИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
КИТАЙСЬКОЇ МОВИ: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглянуто еволюцію теорії лінгвістичного функціоналізму в Китаї, зокрема в царині граматичних 
та синтаксичних досліджень китайської мови.

Пошук основ та теорій для здійснення повного опису мов різного типу для подальшого зіставного досліджен-
ня мовних систем на синтаксичному рівні й зумовили мету статті: шляхом представлення витоків лінгвістич-
ного функціоналізму в Китаї, етапів його розвитку, ставлення китайських мовознавців до тези «від значення до 
форми» обґрунтувати доцільність використання функціонального підходу в синтаксичних дослідженнях китай-
ської мови. Методами дослідження виступають аналіз інформації, отриманої з фахових публікацій, індуктивний 
та дедуктивний методи для формування висновків та узагальнень.

Унаслідок дослідження на основі аналітичного огляду низки публікацій китайських мовознавців з’ясовано, 
що еволюція теорії лінгвістичного функціоналізму хронологічно проходила у три етапи: вступ і запровадження 
(80-ті рр. ХХ ст.), перевірка й попереднє застосування (поч. 90-х рр.), розвиток, вдосконалення й широке викорис-
тання (з кінця 90-х рр. до сьогодення). Особливою повагою користуються теорії М. Халлідея (M. A. K. Halliday) 
та Р. Фосетта (R. P. Fawcett). Розглядаючи тематику і зміст доповідей та публікацій, окреслено сферу зацікав-
лень китайських науковців: розвиток теорії системно-функціональної граматики, аналіз синтаксичних струк-
тур англійської мови з позицій функціоналізму, зіставний аналіз мов із застосуванням функціонального підходу. 
Належність китайської мови до ізолюючого типу (відсутні чіткі морфологічні зміни, для вираження граматич-
них зв’язків та значень використовуються порядок слів, службові слова) зумовила популярність ідей системно-
лінгвістичної граматики в Китаї. Опис мови за принципом «від значення до форми» приходить на зміну формаль-
ному. Водночас така граматика підкреслює зв’язок теорії і практики.

Висновки. Орієнтуючись на структурні та семантичні особливості, функціональний підхід спрямований на 
вивчення цільової природи мовних явищ, де форма зумовлюється функцією. Водночас теорію функціонального 
синтаксису можна результативно застосувати в зіставних дослідженнях різноструктурних мов, а також 
у процесі навчання іноземних мов.

Ключові слова: системно-функціональна граматика, функціоналізм, від значення до форми, китайська мова, 
синтаксис.
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FUNCTIONAL APPROACH IN CHINESE SYNTAX RESEARCH: 
DEVELOPMENT AND PROSPECTS

The article considers the evolution of the theory of linguistic functionalism in China, in particular in the field 
of grammatical and syntactic research of Chinese language.

The search for bases and theories for a complete description of different types of languages for further comparative 
study of language systems at the syntactic level determined the purpose of the article: by presenting the origins of linguistic 
functionalism in China, stages of its development, the attitude of Chinese linguists to the thesis “from meaning to form” to 
substantiate the implementation appropriateness of use of a functional approach in syntactic studies of Chinese language. 
Research methods are the analysis of information obtained from scientific publications, inductive and deductive methods 
for drawing conclusions and generalizations.

As a result of research based on an analytical review of a number of publications by Chinese linguists, it was 
found that the evolution of the theory of linguistic functionalism took place chronologically in three stages: entry 
and introduction (80’s of the twentieth century), verification and preliminary application, beginning of the 90’s years), 
development, improvement and widespread use (from the late of the 90’s to the present). The theories of M. A. K. Halliday 
and R. P. Fawcett are especially respected. Considering the subject and content of reports and publications, the sphere 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020172

Мовознавство. Лiтературознавство

of interests of Chinese scholars is outlined: development of the theory of system-functional grammar, analysis of syntactic 
structures of English from the standpoint of functionalism, comparative analysis of languages by using a functional 
approach. Belonging of Chinese language to the isolating type (there are no clear morphological changes, word order, 
service words are used to express grammatical relations and meanings) led to the popularity of the ideas of system-
linguistic grammar in China. The description of language on the principle of “from meaning to form” replaces the formal. 
At the same time, this grammar emphasizes the connection between theory and practice.

Conclusions. Focusing on structural and semantic features, the functional approach is aimed at studying the target 
nature of linguistic phenomena, where the form is determined by the function. At the same time, the theory of functional 
syntax can be effectively applied in comparative studies of different structural languages, as well as in the process 
of learning foreign languages.

Key words: system-functional grammar, functionalism, from meaning to form, Chinese language, syntax.

Постановка проблеми. В 1929 р. побачили 
світ «Тези Празького лінгвістичного гуртка» 
(серед діячів – С. О. Карцевський, В. Матезіус, 
Я. Мукаржовський, В Скалічка, Р. О. Якобсон), 
де поряд із висвітленням завдань синхронічного 
методу, нових можливостей його застосування 
наголошувалось на тому, що мова є «продуктом 
людської діяльності, мова водночас має цільове 
спрямування.<…>Тому до лінгвістичного аналізу 
необхідно підходити з функціонального погляду. 
Під цим кутом зору мова є системою засобу вира-
ження, що служить якійсь певній меті» (Звегин-
цев, 1965). 

Аналіз досліджень. Дж. Томпсон зауважу-
вав, що «системно-функціональна граматика – 
це найбільш повно розроблена альтернатива тій 
концепції, яка панувала протягом більшої час-
тини ХХ ст. й поділила проблему опису мовних 
явищ на різні сфери, такі як синтаксис, семан-
тика, соціолінгвістика» (Thompson, 2009: 231). 
М. Халлідей (M. A. K. Halliday) спільно з Р. Хасан 
(R. Hasan), К. Маттісеном (C. Matthiessen), Р. Хад-
сон (R. Hadson) розробляли положення систем-
ної граматики, пізніше над теорією продовжу-
вали працювати С. Батлер (С. Butler), Р. Фосетт 
(R. P. Fawcett), М. Беррі (М. Berry), М. Грегорі 
(М. Gregory). В науковій літературі можемо 
зустрічати різні терміни: «системно-функціо-
нальна лінгвістика», «системна лінгвістика», 
«системно-функціональна граматика», «системна 
граматика». Ю. В. Гаврилова звертає увагу на такі 
важливі обставини та аспекти: «принципи сис-
темного аналізу були застосовані в аналізі нау-
кової літератури та розмовної мови, опису цілої 
низки мов країн Азії та Африки, <…> аспектом 
розвитку системної теорії на межі 80-х рр. можна 
вважати подальше її застосування в досліджен-
нях інших мов (не англійської): китайської, фран-
цузької, індонезійської, японської, німецької»  
(Гаврилова, 2015:177).

Подана наукова розвідка є одним з етапів побу-
дови комплексної методології зіставлення на 
синтаксичному рівні української та китайської 

мов. Як слушно зауважує М. П. Кочерган, «син-
таксис у мовах світу має чи не найменше розбіж-
ностей, що зумовлено тим, що він безпосередньо 
пов’язаний зі структурою мислення. <…> Відмін-
ності головним чином стосуються форм і ступеня 
використання подібних формальних засобів вира-
ження, їх співвідношення і взаємодії» (Кочерган, 
2006: 262). Здійснення повного та точного опису 
мов – це початковий етап зіставного аналізу. 
Пошук основ та теорій для здійснення такого 
опису мов різного типу й зумовили мету дослі-
дження.

Мета статті – шляхом представлення витоків 
лінгвістичного функціоналізму в Китаї, етапів 
його розвитку, ставлення китайських мовознав-
ців до тези «від значення до форми» обґрунтувати 
доцільність використання функціонального під-
ходу в синтаксичних дослідженнях мов різного 
типу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
граматики китайської мови під функціональ-
ним кутом зору пов’язують з іменами Ч. Н. Лі 
та С. А. Томпсон (Charles N. Li, Sandra A. Thompson) 
у 70-х рр., але це було поза межами Китаю. Систе-
матично серед китайської наукової спільноти тео-
рії функціоналізму почали запроваджуватись на 
межі 80-х та 90-х рр., переважно Ху Чжуанлінем 
(胡壮麟) та групами дослідників іноземних мов, 
початком яких було уявлення про те, що синтаксис 
не є автономним, він тісно пов’язаний із семанти-
кою та прагматикою, в центрі уваги повинна пере-
бувати комунікативна функція та її вираження, 
тобто комунікативно-функціональна граматика. 
Деякі ж функціоналісти вважають, що граматика 
не є самодостатньою, вирішення потрібно шукати 
поза мовою, так формується новий напрям – когні-
тивно-функціональна граматика. Системно-функ-
ціональна граматика М. Халлідея та когнітивно-
функціональна вважаються найбільш упливовими 
в Китаї.

Академічні групи, які займались іноземними 
мовами, запроваджували та коментували теорії 
функціональної граматики, а також обговорю-
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вали деякі явища граматики китайської мови, 
основними дослідниками стали Ху Чжуанлінь  
(胡壮麟), Сюй Шенхуан (徐盛桓), Чжу Юншен  
(朱永生), Чжан Делу (张德禄), Ян Сіньчжан  
(杨信彰), Хуан Ґовень (黄国文), Шу Дінфан  
(束定芳)та інші. Ґрунтовними є «Нарис із сис-
темно-функціональної граматики» (系统功能语
法概论》, 1989) Ху Чжуанліня, Чжу Юншена 
та Чжана Делу, «Вступ до системно-функціональ-
ної граматики» Чен Цілуна ( 程琪龙 《系统功
能语法导论》, 1994). «Нарис із системно-функ-
ціональної граматики» отримав високу оцінку 
М. Халлідея. Академічні групи ж, котрі займались 
граматикою китайської мови, досліджували як 
використовувати теорії та методи функціональної 
лінгвістики у вирішенні граматичних питань (Чень 
Пін (陈平), Ляо Цючжун (廖秋忠), Чжан Боцзян  
(张伯江), Фан Мей (方梅), Дай Хаої (戴浩一)).

Оцінюючи стан розвитку вчення лінгвістич-
ного функціоналізму, Хуан Ґовень зауважує, що, 
починаючи з березня 1989 р., регулярно прово-
дяться Національні конференції з питань сис-
темно-функціональної граматики (станом на 
2018 р. таких конференцій було 15), а також зго-
дом і Міжнародні конгреси із системно-функці-
ональної лінгвістики, дослідження охоплювали 
вивчення теорії, аналіз дискурсу, порівняння 
англійської та китайської мов. За ініціативи Хуан 
Ґовеня з метою підготовки й виховання молодих 
учених в університеті Сунь Ятсена (Чжуншань) 
із 2001 р. щорічно організовуються тижневики 
системно-функціональної лінгвістики. В 1995 р. 
в Пекінському університеті створено Науково-
дослідний інститут функціональної граматики 
вищої школи Китаю (згодом перейменовано на 
«Асоціацію функціональної лінгвістики Китаю», 
у 2015 р. – на «Профільний комітет функціональ-
ної лінгвістики Китайської асоціації порівняль-
них досліджень англійської та китайської мов»); 
у 2007 р. організовано Профільний комітет порів-
няльного дослідження англо-китайського дис-
курсу Китайської асоціації порівняльних дослі-
джень англійської та китайської мов. Зазначені 
комітети відповідають за організацію проведення 
раз на 2 р. Національного симпозіуму з функціо-
нальної лінгвістики та Національного симпозіуму 
з аналізу дискурсу, однак напрям роботи їх науков-
ців полягає в розвитку викладання та дослідження 
системної функціональної лінгвістики в Китаї.

Цікаву кількісну статистику віднайдених за 
ключовим словом опублікованих статей у китай-
ській мережі станом на 3.01.2019 р. наводить Хуан 
Ґовень:

Ключове слово Кількість статей
«системно-функціональна 

лінгвістика»
«системно-функціональна 

граматика»
«Халлідей»

«тема»
«перехідність»
«метафункція»

«міжособистісна функція» 
«концептуальна функція»

«емпірична функція»
«функція дискурсу»

2214
1912
1383
1678
1821
373
1723
546
169
1438

Також ним наведені дані станом на 3.01.2019 про 
кількість цитувань та завантажень окремих робіт 
Ху Чжуанліня, Хуан Ґовеня, Чжана Делу, Чжу 
Юншена. Наприклад, робота Хуан Ґовеня «Огляд 
40-річного розвитку системно-функціональної 
лінгвістики М. Халлідея» (《韩礼德系统功能语
言学40 年发展述评》, 2000) нараховує 449 циту-
вань та 12 021 завантаження (黄国文, 2019).

З огляду на це в Китаї системно-функціо-
нальна лінгвістика пройшла три етапи: «вступ 
і запровадження (80-ті рр.), перевірка й попереднє 
застосування (поч. 90-х рр.), розвиток, удоскона-
лення й широке використання (з кінця 90-х рр. до 
сьогодення)» (田贵森,2008: 98). На третьому етапі 
розвитку наукові спільноти, які займались вивчен-
ням іноземних мов, почали обговорювати можли-
вість застосування теорій системно-функціональ-
ної лінгвістики щодо китайської мови, наукові 
кола, що займались проблемами китайської мови, 
запровадили дослідження китайської мови з пози-
цій системного функціоналізму (张德禄,2006).

Вище ми стисло окреслили сутність лінгвіс-
тичного функціоналізму та стан його розвитку 
в китайських мовознавчих колах, далі, розгляда-
ючи публікації низки дослідників, наведемо їх 
міркування щодо розуміння ідей функціоналізму 
у функціональній граматиці та синтаксисі зага-
лом, що могло б стати початком у подальшому 
описі граматичних або синтаксичних явищ саме 
китайської мови та їх зіставлень із явищами мови 
іншого типу та структури.

Отже, функціональна граматика та функціо-
нальний синтаксис є одними з напрямів функці-
ональної лінгвістики. Термін «функціональний 
синтаксис» змушує сумніватись деяких учених. 
«Синтаксис» у традиційному розумінні – це зв’язок 
між формальними компонентами на рівні речення, 
навіть під час вивчення синтаксису у струк-
туралізмі чи трансформаційно-генеративній  
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граматиці увага сфокусована на зв’язках між 
формальними компонентами в реченні, форма 
й семантика не об’єднані. Системно-функці-
ональна граматика науково розглядає залеж-
ність між формою та функцією мови, де функ-
ція визначає форму мови, форма ж відображає 
значення, яке треба висловити (何伟 , 2010: 2). 
Щодо ієрархії термінів «лінгвістика», «грама-
тика», «синтаксис» Хе Вей (何伟) наголошує, що 
«лінгвістика» містить «граматику», а «граматика» 
містить«синтаксис». Чи то з погляду традицій-
ного значення, чи з позиції теорії системно-функ-
ціональної лінгвістики, зв’язок понять «лінг-
вістика» та «граматика» очевидний, але зв’язок 
між «граматикою» та «синтаксисом» для бага-
тьох системних функціоналістів неоднозначний,  
Хе Вей в огляді робіт функціоналістів припускає, 
що тлумачення понять залежить від функціональ-
них шкіл, до яких належать дослідники, напри-
клад, «граматика Сіднея» (M. A. K. Halliday) чи 
«граматика Кардіффа» (R. P. Fawcett). Основною 
відмінністю граматики Кардіффа від сіднейської 
моделі Хе Вей називає чітке розмежування фор-
мального рівня мови і змістового (何伟,2010:11). 
«Граматика» в сіднейській граматиці у вузькому 
розумінні передбачає синтаксис та морфоло-
гію, в широкому – «функціональний синтаксис». 
У граматиці Кардіффа «граматика» – «системно-
функціональна граматика» – містить описання 
формального рівня, котрий належить до сфери 
«функціональної граматики», також містить опис 
змістового рівня, який належать до категорії «сис-
темної граматики». «Синтаксис», тобто «функціо-
нальний синтаксис» фактично збігається з «функ-
ціональною граматикою» (何伟, 2010:13). Тому 
в роботах дослідників поняття «граматика» або 
«синтаксис» можуть бути тотожними.

Китайський дослідник Чжан Боцзян (张伯江) 
зазначив, що, «починаючи з 80-х рр., у досліджен-
нях граматики китайської мови почали запрова-
джувати граматичний аналіз на основах функці-
оналізму, який показав сильну життєздатність» 
(张伯江, 1994: 15). Основними результатами 
досліджень були: вирішальний уплив номінатив-
них елементів на граматичні конструкції, ана-
фори і явища опущень у текстах, синтаксичних 
та семантичних явищ, пов’язаних із пресупози-
ціями. Однак такі дослідження є лише попере-
дніми, на думку автора, ще не досить чітко роз-
межовуються призначення й методи роботи від 
традиційного аналізу структурних форм, дебати 
між іноземними радикальними формалістами (за 
незалежність форми) та радикальними функці-
оналістами (за залежність мовної структури від 

функціональних факторів) розгорнуться й серед 
граматистів китайської мови. Оскільки з одного 
боку, дослідники граматики китайської мови, 
які звертають увагу на структурну форму, вия-
вили втручання фактору функціоналізму, опису 
з чисто формальним підходом вже не було достат-
ньо; з іншого боку, вчені, котрі звертали увагу на 
функцію, в основному проводили аналіз у межах 
традиційної формальної граматики. І в Китаї, 
і за кордоном деякі проникливі науковці під-
креслювали взаємодоповнюваність обох методів  
(张伯江, 1994).

Схожу думку висловив і Сюй Лєцзюн (徐
烈炯) про те, що «принципова відмінність між 
формальною лінгвістикою та функціональною 
лінгвістикою полягають у сприйнятті граматич-
ної автономії й синтаксичної автономії. У цьому 
питанні не використаєш просту дихотомію: якщо 
не одне, так інше <…>. Не всі функціональні лінг-
вісти виступають проти поглядів на граматичну 
автономію й синтаксичну автономію. В минулому 
двом школам не вистачало діалогу, але тепер вони 
докладають зусиль для вирішення непорозумінь, 
збираються разом, висловлюють свою думку, 
навчаються один в одного» (徐烈炯, 2002). Однак 
наприкінці ХХ ст., на погляд Сюй Лєцзюна, акту-
альним для китайських функціоналістів було б 
стеження за діалогом між формалізмом і функці-
оналізмом у міжнародному лінгвістичному колі, 
тому Сюй Лєцзюн, посилаючись на роботи захід-
них мовознавців, ділиться зі співвітчизниками 
власними спостереженнями та очікуваннями. 
Серед його думок ми виділили б такі:

1) формалізм убачає центральним завдан-
ням лінгвістики вивчення формальних зв’язків 
між граматичними компонентами, семантична 
та прагматична природа компонентів не береться 
до уваги. Для функціоналізму характерна думка, 
що на форму впливає значення й ці два поняття не 
можуть бути роз’єднані. Однак між цими крайно-
щами все одно є спільні точки дотику;

2) формалісти не бажають показувати суто 
семантичні речі в синтаксичних правилах і прин-
ципах, але вони не заперечують, що семантика 
та прагматика пов’язані із синтаксисом; фор-
малісти не заперечують, що функція грає роль 
у зміні мови, оволодіння мовою та використанням 
мови;

3) в сучасному світі формалізм має переваги 
над функціоналізмом під кутом зору кількості при-
хильників, популярності та кількості робіт, однак 
у Китаї функціоналістів більше, ніж формалістів. 
(Тут варто зазначити, що автор пригадує свою 
розмову з М. Халлідеєм. На питання Халлідею,  
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чому в Китаї більше людей, які вірять у нього, 
а не в Н. Хомського, Халлідей відповів, що біль-
шість прихильників китайської функціональної 
граматики є вчителями іноземних мов, його тео-
рія зародилась у викладанні іноземних мов, мож-
ливо, тому була легко сприйнята викладачами. 
Зазначається, що свого часу чимало студентів 
та молодих викладачів факультетів іноземних мов 
обирались для поїздок у закордонні університети 
для вивчення лінгвістики, зокрема в Австралію. 
Після повернення вони ставали професорами, 
керівниками кафедр та підготували численних 
прихильників-функціоналістів. Яка б не була при-
чина, вважає Сюй Лєцзюн, пропорційна різниця 
в кількості прихильників функціоналізму і при-
хильників формалізму у світі й у Китаї – це факт. 
Хуан Ґовень, Ху Чжуанлінь теж намагались пояс-
нити популярність учення Халлідея. Однією із 
причин є те, що Халлідей навчався в Китаї, китай-
ська наукова думка (Ван Лі (王力), Ло Чанпей  
(罗常培), Ґао Мінкай (高名凯) та викладачі Хал-
лідея вплинули на розвиток учення М. Халлідея, 
також, на думку Хуан Ґовеня, системно-функціо-
нальна лінгвістика – це «соціально відповідальна 
лінгвістика», котра підкреслює зв’язок теорії 
і практики, звертає увагу на соціальні проблеми. 
Хуан Говень згадує слова Халлідея, який сам 
називав системно-функціональну її лінгвістикою 
«застосування», така лінгвістика легко сприйма-
ється викладачами і студентами, що займаються 
практичною діяльністю (黄国文, 2019);

4) у китайському функціоналізмі часто йдеться 
саме про системний функціоналізм, подекуди із 
впливом структуралізму;

5) критикуючи формалізм, китайський функ-
ціоналізм часто виступає проти сцієнтизму, гра-
матичних центрів, інтроспективного методу, фор-
малізації з погляду мови та методології. Критика 
ж функціоналістами формалізму за кордоном – 
дискусія з конкретних мовних питань.

Завдання функціонального синтаксису полягає 
в дослідженні, «як форма втілює зміст і як вона 
служить для аналізу змісту <…>. Вивчаючи, як 
слова та структури втілюють та виражають зна-
чення, ми можемо аналізувати зв’язок між синтак-
сичним та семантичним дослідженнями, а також 
те, як синтаксична частина стає складником 
у дослідженні значення та використання мови. 
Оскільки нам відомо, що різні форми несуть різне 
значення, ми повинні дослідити, як користувачі 
мови обирають форми для вираження значення»  
(黄国文, 2010:41–44). У функціональному синтак-
сисі принцип опису від значення до форми є одним 
із підходів, оскільки функція мови може містити 

різні аспекти (когнітивний, соціальний, лінгво-
культурологічний тощо). Уточнимо, що в науко-
вих розвідках можемо зустрічати термін «ідеогра-
фічний» (В. А. Бєлошапкова, І. Г. Милославський), 
«ономасіологічний» (В. Г. Гак, В. П. Даниленко, 
Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда). У сучасному мовоз-
навстві ономасіологію тлумачать у вузькому сенсі 
як учення про називання словом, у широкому – як 
вивчення одиниць усіх мовних рівнів із погляду 
здійснення ними номінативних або репрезента-
тивних функцій.

У науковій розвідці Лю Яна (刘阳) висвітлю-
ється зміст ономасіологічного підходу в дослі-
дженнях російської та китайської мов. Дослідник 
зауважує, що ономасіологія є важливою гілкою 
сучасної семантики, в основі якої – підхід від 
значення до форми, ономасіологія грає значну 
роль у дослідженні мови та її викладанні. Лю 
Ян, посилаючись на роботи М. М. Покровського, 
М. В. Всеволодової, І. О. Мельчука, О. В. Бондарка, 
характеризує становлення ономасіологічної тра-
диції в дослідженнях російської мови, аналізуючи 
роботи китайських мовознавців, Лю Ян, зокрема, 
наводить думку Шао Цзінміня, що «найбільш 
придатним початком дослідження китайської гра-
матики є семантика» (邵敬敏,2004:102). Водно-
час, даючи оцінку роботі Ліціня (李勤,2005), Лю 
Ян підкреслює, що залучення ономасіологічного 
методу є хорошою платформою в систематичному 
зіставленні різних мов. (Лі Цінь досліджував 
речення російської, англійської та китайської мов 
у зіставному аспекті, він покладався на теорію 
Н. Д. Арутюнової про те, що речення є складним 
символом найменування подій, фактів ситуацій.).

Ще один дослідник Хуан Дунцзін (黄东晶)у 
своїй статті проаналізував проблему «неофунк-
ціоналізму» із чотирьох боків: «цільове призна-
чення» функції, структурна функція й семантична 
функція, інтеграція «функції» та «маркованість» 
функції. В зіставному аспекті проаналізовано 
російський «неофункціоналізм» і західний 
«системний функціоналізм», особливо погляди 
М. Халлідея. Автор поставив за мету прослід-
кувати, як методологія дослідження В. Г. Гака, 
методи теорії російського функціонального син-
таксису відображаються в аналізі конкретної 
мови, як це перекликається з дослідженнями 
західних учених та дослідженнями функціо-
нального синтаксису китайської мови. Зокрема, 
посилаючись на В. Г. Гака, Хуа Шао (华劭), які 
вказували на важливість інформаційного наван-
таження слів та їх здатність до функціональних 
трансформацій у реченнях, Хуан Дунцзін наголо-
шує на складності функціональних досліджень 
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і наводить низку прикладів. У російській мові: 
ехать ранним утром (позначення часу) – ехать 
ранним утром (позначення засобу, інструменту) – 
ехать морем ( маршрут, шлях); прийти в универ-
ситет (простір) – прийти в субботу (час) – при-
йти в ярость (стан). Тобто очевидно, що однакові 
структури виражають різні семантичні та функці-
ональні зв’язки. Так само і в китайській мові, де 
структура дієслово + об’єкт виражає різні семан-
тичні функції: 逃荒/签到/哭穷 (тікати з голодних 
місць/зареєструвати присутніх/плакатись, прибід-
нятись: причина), 求学/跑官/保安(прагнути до 
знань/оббивати пороги заради посади/охороняти 
безпеку: мета) (黄东晶, 2009).

Розглядаючи тематику робіт китайських нау-
ковців у царині функціонального синтаксису (або 
граматики), можемо окреслити сферу зацікав-
лень. Передовсім, це роботи, присвячені розвитку 
та розв’язанню питань самої теорії функціональ-
ного синтаксису, а також дослідження англійської 
мови: «Системно-функціональна лінгвістика 
та синтаксичні дослідження англійської мови» 
Юн Хеміна，(雍和明), «Функціонально-синтак-
сичний аналіз двозначного речення в англійській 
мові» Фен Цзєюнь (冯捷蕴), «Семантичний та син-
таксичний аналіз речень з LET’S в англійській 
мові» Сюй Техуея (徐特辉), «Функціонально-
синтаксичний аналіз прийменників та інфініти-
вів» Цен Лі (曾莉), дослідженнями підрядних 
речень займались Дін Цзяньсінь (丁建新) і Цен 

Лей (曾蕾). Щодо китайської мови, Чжан Боцзян 
застосував підходи функціональної граматики 
в аналізі «的» і «了», вказавши на їх різні рівні 
використання залежно від функції. Відома також 
його та Фан Мей (方梅) робота «Дослідження 
з функціональної граматики китайської мови»  
(汉语功能语法研究》). Ден Женьхуа (邓仁华) 
вивчав буттєві речення.

Висновки. Отже, серед причин популярності 
функціонального підходу науковці називають 
належність китайської мови до мов ізолюючого 
типу: відсутні чіткі морфологічні зміни, для вира-
ження граматичних зв’язків та значень використо-
вуються порядок слів, службові слова. В середині 
ХХ ст. традиційна граматика в основному фоку-
сувалась на дослідженні граматичних явищ під 
кутом зору значення, згодом положення структу-
ралізму теж справили свій вплив, фокус змістився 
до опису від значення до форми, формального 
опису вже не достатньо. Ідеї ж та орієнтації функ-
ціональної граматики суттєво відрізняються від 
формальної в розкритті особливостей граматики 
китайської мови. Орієнтуючись на структурні 
та семантичні особливості, функціональний під-
хід спрямований на вивчення цільової природи 
мовних явищ, де форма зумовлюється функцією. 
Водночас теорію функціонального синтаксису 
можна результативно застосувати в зіставних 
дослідженнях різноструктурних мов, а також 
у процесі навчання іноземних мов.
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ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСИФІКАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Статтю присвячено дослідженню особливостей віршування в сучасній дитячій літературі. Твори сучас-
них поетів І. Андрусяка, Ю. Бедрика, М. Григоріва, В. Карп’юка, Г. Кирпи, О. Мамчич, Л. Мовчун, П. Розвозчи-
ка, Р. Скиби слугують вдалим прикладом для дослідження поезії з точки зору віршування. Авторські стилі цих 
поетів різняться поміж собою, демонструючи непересічність світогляду та літературного бачення кожного 
з них. За творами письменників розглянуто специфіку версифікації в ХХІ ст., схарактеризовано поширені спосо-
би римування сучасної дитячої поезії й адресування поезій, естетичну оригінальність.

У статті визначено провідні тенденції розвитку метричного та строфічного репертуару. В аналізі поезій 
увагу зосереджено на різновидах розмірів, римувань, їхнього впливу на характер поезії як основи стилетворчості 
письменників. Динаміка розвитку версифікації досліджується з позицій цілісності літературного твору, через 
розкриття ролі віршувального чинника в загальній структурі ідіостилю того чи іншого поета-сучасника. Погли-
блено вивчається проблема взаємодії традицій класичного віршування й новаторства, трансформації народно-
поетичних форм.

У результаті дослідження концептуально визначено поетикальні особливості української дитячої поезії 
початку ХХІ ст. на матеріалі віршованої творчості українських письменників. З’ясовано роль розміру, рими, 
римування, строфічної будови в поетичних творах, їхній тісний зв’язок зі змістом, темою твору та світовід-
чуттям письменника. Виявлено, що більшість силабо-тонічних творів укладено ямбами та хореями. У строфіч-
ній будові поезій домінує дистих, катрен та секстина. Простежено поодиноке творення вільного вірша. Сучас-
ні письменники обирають найрізноманітніші способи римування: суміжне, перехресне, кільцеве, але останній 
у меншій кількості.

Викладені в межах статті результати аналізу версифікаційних особливостей поезій для дітей розширюють 
знання про художню специфіку цих творів, дають підстави вважати їх значущими досягненнями українських 
письменників ХХІ ст., майстерними художніми зразками.

Ключові слова: версифікація, система віршування, вірші, римування, розмір, дитяча література.
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SOME FEATURES OF VERSIFICATION IN THE UKRAINIAN CHILDREN’S 
LITERATURE OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

The article contains the study of the peculiarities of poetry in modern children’s literature. Works of modern poets 
I. Andrusyak, Y. Bedryk, O. Grіgoriv, V. Karpyuk, G. Kirpa, O. Mamchych, L. Movchun, P. Rozvozchіk, R. Skyby serve as 
a good example for the study of poetry from the point of view of poetry. The authorial styles of these poets differ from each 
other, demonstrating the uniqueness of the worldview and literary vision of each of them. According to the works of writers 
the researcher  considers  the specifics of versification in the XXI century, characteriz the leading ways of rhyming modern 
children’s poetry  and widespreads  the addressing of poems and aesthetic originality.

The article identifies the leading trends in the development of metric and strophic repertoire.  While analyzing of poetry 
the researcher focuses attention on the varieties of sizes, rhymes, their influence on the nature of poetry as the basis of stylistic 
creativity of writers. Olha studied the dynamics of the development of versification from the standpoint of the integrity 
of the literary work, through the disclosure of the role of the poetic factor in the general structure of the idiosyncrasy 
of a contemporary poet. The article shows depth studying of the problem of the interaction of the traditions of classical 
poetry and innovation, the transformation of folk poetic form.

As a result, the research conceptually determines the poetic features of Ukrainian children’s poetry of the beginning 
of the XXI century on the material of poetic works of Ukrainian writers. The article clarifies the role of size, rhyme, 
rhyme, strophic structure in poetic works, their close connection with the content, theme of the work and the worldview 
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of the writer.  The researcher has found that most of the syllabic-tonic works are composed of iambics and chorea. 
The dystychs, quatrains and sextines dominate in the strophic structure of poetry. We can notice a single creation of a free 
poem. Modern writers choose a variety of ways of rhyming: adjacent, cross, circular, but the latter in smaller numbers.

The results of the analysis of versification features of poetry for children presented within the article expand knowledge 
about the artistic specificity of these works, give grounds to consider them significant achievements of Ukrainian writers 
of the XXI century, masterpieces.

Key words: versification, system of poetry, poems, rhyming, size, children’s literature.

Постановка проблеми. У полі зору сучасних 
українських студій постають дослідження прози 
й поезії класиків дитячої літератури. Тематично-
ідейний зміст, тропіка, образи творів відомих пись-
менників постійно висвітлюються в наукових пра-
цях. Аналізуючи змістові категорії, дослідники 
залишали поза увагою художню форму твору. Таким 
чином, порушується один з основних законів діа-
лектики: текст представляє єдність форми й змісту, 
володіє особливими законами й закономірностями 
композиційної структури. Недоліком лише ідейно-
образної інтерпретації твору є неповна інформація, 
умовність результатів дослідження. Особливої уваги 
вимагає ситуація, яка склалася з вивченням поетич-
них творів для дітей. Версифікація в дитячій літера-
турі досі залишається на маргінесі наукового інтер-
есу. На сучасному етапі розвитку науки про дитячу 
літературу виникла нагальна потреба звернення до 
поетичних творів, орієнтованих на дітей, створених 
українськими авторами початку ХХІ ст.

Аналіз досліджень. Словесна творчість для дітей 
у ХХІ ст. різнобічно розвинулася й зазнала достат-
ньою мірою теоретичного осмислення в середовищі 
її критиків і дослідників. Дослідження ліричного 
твору, особливостей його архітектоніки, зокрема 
метричної форми, розміру, системи римування, 
фонічної організації, висвітлені в багатьох теоретич-
них працях. Дослідженням проблеми поетичного 
мовлення, а зокрема версифікації, займалися вітчиз-
няні й іноземні літературознавці, серед яких О. Весе-
ловський, Р. Гром’як, І. Качуровський, Н. Костенко, 
Г. Клочек, В. Ковалевський, В. Лесин, М. Моклиця, 
Н. Науменко, Г. Семенюк, О. Потебня, О. Пулинець, 
А. Ткаченко, Б. Томашевський,  Н. Ференц, Р. Якоб-
сон та інші. У своїх теоретичних працях науковці 
торкаються переважно архітектоніки ліричного 
твору й версифікації в цілому, не акцентуючись кон-
кретно на сучасній поезії для дітей, тому об’єктом 
дослідження обрано особливості віршування в пое-
зії сучасних українських письменників, які пишуть 
для найменших (І. Андрусяка, Ю. Бедрика, М. Гри-
горіва, В. Карп’юка, Г. Кирпи, О. Мамчич, Л. Мов-
чун, П. Розвозчика, Р. Скиби).

Мета статті – на основі аналізу низки поетич-
них творів, які належать до української дитя-
чої літератури початку ХХІ ст., розглянути 

й установити найбільш поширені версифікаційні  
особливості.

Виклад основного матеріалу. Літературна 
поезія будь-якого народу розвивалася на основі 
народних пісень. Вона з’явилася тоді, коли словесні 
художні твори стали складати не на музичній, а на 
мовній основі.

Особливість мови кожного окремого народу 
визначає характер віршування в поезії.

Віршування, або версифікація (лат. Versus – вірш 
та facio – роблю), – система організації поетич-
ного мовлення, в основі якої міститься закономірне 
повторення певних мовних елементів, що склада-
ються на підставі культурно-історичної традиції 
певної національної мови (Літературознавчий слов-
ник-довідник, 2007: 130).

Принципи ритмічної організації віршованої 
мови в поезіях різних народів різні. Але спільним 
для всіх видів віршів є те, що рядки їх є певними 
рівномірними частинами. Історично складені сила-
бічна й тонічна системи віршування на сучасному 
етапі поєднались у силабо-тонічну.

Як зазначає літературознавець і письменниця 
М. Моклиця, «…силабічний принцип віршування 
для української мови з її активним, рухомим наго-
лосом був вочевидь недостатній: він не створював 
мелодій рухливих, легких, граціозних, таких, які 
існують у народній поезії. І зрештою настав час, 
коли силабіка витіснилась, а натомість запанувала 
безроздільно силабо-тонічна система віршування» 
(Моклиця, 2002: 169).

Силабо-тонічна система віршування поєднує 
принцип рівноскладовості рядків з принципом рів-
нонаголошеності складів. Рядки силабо-тонічних 
віршів мають розмір, який прийнято визначати за 
допомогою запозиченого в античному віршуванні 
поняття стопи.

Можна членувати рядок дрібно: на стопи з двома 
складами. Таке членування хоч і штучне, але спира-
ється на природну основу – двоскладові слова, яких 
у мові дуже багато. Саме двоскладові слова визна-
чають мелодику ямба й хорея, саме вони забезпечу-
ють цим двом розмірам панівне становище в поезії. 
Ямб, двоскладова стопа з наголосом на другому 
складі, утворює м’яку ліричну інтонацію. З усіх 
п’яти розмірів ямб – найбільш ліричний, найбільш 
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задушевний, пристосований для потреб як сугес-
тивного (спонтанного) самовиразу митця, так і для 
медитації, ліричного роздуму. Короткі ямбічні рядки 
дають мелодію легку, ніжну. А от багатостопним 
ямбом можна й оповідати – варто подовжити рядок 
до п’яти, шести стоп, вилучити риму, і ямб зву-
чить майже епічно, не втрачаючи водночас м’якого 
ліризму (Моклиця, 2002 : 172–173).

Залишається популярним і другий двоскладо-
вий розмір – хорей. Оскільки його мелодика наро-
джується початковим наголосом, це розмір дуже 

рухливий, динамічний, танцювальний. Залежно від 
довжини рядка, тобто кількості стоп, хорей може 
бути настільки ритмічним що майже переходить 
у спів, танець, рух. Хорей з довгими рядками трохи 
повільніший, але теж легкий, динамічний, він без 
упину плине вперед (Моклиця, 2002: 174).

Ямбічні та хореїчні розміри – найуживаніші 
у віршових системах сучасних поетів, які пишуть 
для дітей. Поширеними в українській версифікації 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. є двоскладові метри, 
зокрема їхні чотиристопні розміри:

У стручечку горошинки
Захотіли з’їсти шинки,
Тож сиділи горошинки
І собі ковтали слинки.
(«У стручечку», Олеся Мамчич)

На Місяці далекому,
Напевно, Хтось живе.
Телефонує Декому,
До себе в гості зве.
(«На місяці», Леся Мовчун)

—́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ 
—́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ 
—́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ 
—́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ | —́ ∪ 
(чотиристопний хорей)

∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ |∪ —́ 
(чотиристопний ямб)

Також трапляються окремі поезії зі значно довшими стопами, зокрема восьмистопний ямб надибу-
ємо у творчості Ю. Бедрика:
У кролика, у Петрика, сьогодні День народження,
Тому він заслуговує дбайливого обходження.
З кролинкою-сестринкою гостей поважних скликали,
Бо так належно Петрикам, коли стають великими.
(«Уродини», Юрій Бедрик)

∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪  —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪  —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪  —́ | ∪ —́ 
∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪ —́ | ∪  —́ | ∪ —́ 
(восьмистопний ямб)

У віршах окремих письменників, таких як Р. Скиба, Ю. Бедрик, Г. Кирпа, зустрічаємо трискладові 
метри:

На тихім озерці,  
де ряски рясні,
Жабині народні лунають пісні.
У хорі зеленому кожен хорист
Ква-ква-ліфікацію має і хист.
(«Кванцерт», Роман Скиба)

Коли скажете, ніби з ЄНОТОМ
Куштували ви чай з бергамотом,
Всі, звичайно ж, повірять вам.
(«Чай», Юрій Бедрик)

Дерево трудиться назеленітися.
Квіточка трудиться начервонітися.
(«Усі трудяться», Галина Кирпа)

∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́ 
∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́
∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́
∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́ ∪ | ∪ —́

(тристопний амфібрахій)

∪ ∪ —́ | ∪ ∪ —́ | ∪ ∪ —́ | ∪ 
∪ ∪ —́ | ∪ ∪ —́ | ∪ ∪ —́ | ∪ 

∪ ∪ —́ | ∪ ∪ —́ | ∪ ∪ 
(тристопний анапест)

—́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪
—́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪ | —́ ∪ ∪

 (чотиристопний дактиль)

Стійкість хореїчного 4-стопника пояснюється 
збалансованістю в українській поезії класичних 
і фольклорних традицій, внаслідок чого відпадає 
сама потреба в буквальних імітаціях.

У поетичних збірках письменників сучасності 
хореїчні та ямбічні розміри вживані майже з одна-

ковою частотою. Розподіл метричних розмірів 
зумовлений тематикою, пафосністю та стилістич-
ним забарвленням творів.

У звуковій структурі віршованого твору 
своєрідна роль належить римі, яка пов’язана 
з різноманітними звуковими рівнями –  
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фоніко-ритмічним, інтонаційно-синтаксичним,  
лексичним. 

Рима може виконувати різні функції: ритмічну, 
мнемотехнічну (легкість запам’ятовування) 
та строфоорганізувальну, інколи – стилістичну 
й жанрову (як чинник визначення літературного 
жанру) і навіть смислову. Найважливіша функ-
ція – естетична, коли рима править «...за мис-
тецьку оздобу вірша» (Качуровський, 1984: 47).

Поети сучасності найчастіше використовують 
катрени з парним (ааbb) та перехресним римуван-
ням (аbаb, аВаВ, АbАb) і подеколи з кільцевим 
(аВВа). 

У збірці «А на нас упав ананас» О. Мамчич усі 
вірші мають парне римування:

річка річка синя                а
сонце в ній як диня           а
плаває туди-сюди              b
хвильки робить із води     b
Більшість поезій І. Андрусяка зі збірки «М’яке 

і пухнасте» збиті парним римуванням (ааbb) 
і лише декілька – перехресним (аbаb):

Всівся ослик на ослін,                   а
Не згинаючи колін.                        а
Зліва хвостик, справа кінчик…    b
Де тут ослик, де ослінчик?           b
Письменниця Г. Кирпа майстерно вибудовує 

вірші з перехресним римуванням. За приклад 
може слугувати поезія «Шпаки і шпаченята»:

Сидять шпаки і шпаченята,        а
і дощик цяпає на них.                 b 
Вже скоро будуть відлітати,       а
беруть усіх – старих, малих.       b
Тісно пов’язується з ритмомелодикою, лекси-

кою, синтаксисом, строфікою віршованого мов-
лення рима. 

Рима – це «...суголосся закінчень у суміжних 
і близько розташованих словах, які можуть бути 
на місці клаузул або перебувати в середині віршо-
вого рядка» (Літературознавчий словник-довід-
ник, 2007: 592).

Н. Ференц переконує в тому, що рима – звукове 
явище – композиційно-звуковий прийом суго-
лосся закінчень, яке має фонетичне й метричне 
значення, об’єднує метричні та суміжні або 
близько розташовані слова віршованих ряд-
ків для впорядкування поетичного мовлення  
(Ференц, 2011: 191].

Залежно від позиції наголошеного складу 
в римованому слові виокремлюють чоловічу 
риму, жіночу, дактилічну, гіпердактилічну. Від-
повідно наголос припадає на останній, передос-
танній, третій з кінця та четвертий/п’ятий з кінця 
склад (Томашевский, 1996: 94).

Відомий мовознавець А. Бурячок у передмові 
до «Словника українських рим» зауважує, що 
жіноча й дактилічна рими не можуть бути бідними 
(порівняно з чоловічою, що має один наголоше-
ний голосний), оскільки демонструють більше 
розмаїття співзвуч, отже, такі рими слід називати 
достатніми (Словник українських рим, 1979: 8).

Український літературознавець і письменник 
І. Качуровський зараховує до багатої рими римо-
вані слова, що належать до різних граматичних 
категорій, а до бідної (найбіднішої) – дієслівні, 
флективні та суфіксальні (Качуровський, 1984: 38).

Варто зауважити, що затерта рима тягне за 
собою шаблонний образ чи ситуацію, що нега-
тивно впливає на якість поезії.

Поряд із народнопісенними ритмами, які 
знов-таки нагадують про тісний зв’язок дитя-
чої поезії з фольклором, з’явився верлібр – вірш 
без рими: «Сад – / це Храм Квітів, / де кожна 
квітка / складає молитви / Сонцю, / Дощу / 
й Землі. / Сад / це єдиний у світі Храм, / куди злі-
таються / соловейки, / щоб співати всюношну, / 
коли сплять / мама, / тато / і я.» («Храм квітів» 
Г. Кирпи); «плюхається рибина в ставку – / хоче 
щоб впіймали і бажання замовили / а дітки бав-
ляться на березі – / нема чого ліпшого бажати» 
(«Плюхається рибина» В. Карп’юка).

Генезу вільного вірша в літературах різних 
країн виводять із фольклорної творчості. У дав-
нину усвідомлення людиною світу й свого місця 
в ньому відбувалося через комплекс обрядо-
вих дій, що складалися з елементів співу, танцю 
й слова. 

Н. Науменко зазначає: «Первісний синкре-
тизм мислення привів до появи поезії – особли-
вої суб’єктивної форми осягнення світу, форми 
вислову, якій від початку було задано внутрішній 
вільний ритм і поділ на нерівновеликі синтак-
сично завершені рядки» (Науменко, 2010: 2).

Близькість звучання верлібру до розмовних 
інтонацій, природного мовлення вносить живий 
струмінь у дитячий вірш, де досі майже повністю 
панували ямби та хореї. Збагачена й оновлена 
поезія для дітей змінила своє річище: із мало-
значущої притоки вона стала рівноцінним склад-
ником сучасного літературного процесу (Дзюби-
шина-Мельник, 1996: 169).

М. Моклиця висловлює думку про те, що «Гла-
денька, приємна на слух, класична віршова форма 
може закривати відсутність справжнього поетич-
ного змісту, а от вже верлібр цього не дозволяє» 
(Моклиця, 2002: 106).

Значна частина віршів сучасної авторки поезій 
для дітей і дорослих Г. Кирпи написана верлібром,  

Новодворчук О. Окремi особливостi версифiкацiї в українськiй дитячiй лiтературi...
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що робить стиль письменниці винятковим: «На 
долоні літа – / самі стежечки, / мов сірі вужі, / 
шарудять у високій траві. / Ой і побігла б я / тими 
стежечками, / та не хочу / на сірого вужа / насту-
пити» («Долоня літа»). 

Збірка віршів для дітей «Ну й гарно все 
придумав Бог» Г. Кирпи розкриває особливий 
дивосвіт і ліричний талант письменниці, який 
сформовано саме за допомогою вільних віршів: 
«Мій любий пане-Боже, / я зовсім маленька 
дівчинка, / я ще така, як мачина, / а Ти вже 
знаєш мене, / а Ти вже чуєш мене, / а Ти вже 
бачиш мене. / Чи Ти не гніваєшся, / коли я часом 
зву Тебе / Всезнайком? / Всечуйком? / Всевидь-
ком?» («Ти знаєш усе»).

Мисткиня гармонійно поєднує довгі й короткі 
рядки. Тут є анафори (я; ти; все-), епіфора 
(мене), синтаксичний паралелізм, котрий роз-
гортає думку (а Ти вже знаєш мене, / а Ти вже 
чуєш мене, / а Ти вже бачиш мене); є оніми-нео-
логізми (Чи Ти не гніваєшся, / коли я часом зву 
Тебе / Всезнайком? / Всечуйком? / Всевидьком?); 
є каталогізація дій (знаєш, чуєш, бачиш) й одне 
порівняння (я зовсім маленька дівчинка, / я ще 
така, як мачина), котрі увиразнюють особливу 
теплоту та взаємозв’язок дитини й Бога.

М. Вінграновський тримався думки, що «лише 
дуже й дуже небагатьом нашим поетам, і то лиш 
де-не-де, в окремих якихось виняткових випадках, 
вдається видобути щось живе з цього механічного 
віршописання». І наголошував: «…ми не втом-
люємося говорити про світ поета, про поетичний 
світ, про світобачення, світотлумачення, світо-
сприймання і так далі... Та поетові, щоб писати 
про світ, треба його насамперед мати…» (Вінгра-
новський, 1988: 3).

Видатний український поет М. Григорів ство-
рив цикл ліричних верлібрів, присвячений дитин-
ству своєї доньки (Збірка «Зелена квітка тиші»). 
У поезіях увагу привертають ритмомелодика, 
експресивність вислову, образна система, а осо-
бливо вражають метафори «у привечірніх бороз-
нах / цвіте собі вечір / поспішає до хати / молоко 
у глечиках»; «веселі дзвоники криниць / у за́тінок 
відер / глибиняться»; «жовті парасольки листя / 
в порожній воді / порожніють».

Поет сучасності П. Розвозчик демонструє гарне 
вміння творити як рівнонаголошену поезію, так 
і неримовані верлібри. У досить складній формі 
верлібру він зумів доступно передати малому 
читачеві непроминальні моральні цінності. Ця 
мета досягнута автором за допомогою ланцюжків 
насичених персоніфікацій, поєднання архетипних 
й оригінальних авторських образів, котрі будять 

у дитячій свідомості генетичну пам’ять праукра-
їнця, уяву, створюють особливий етноколорит. 
Генетична пам’ять допомагає маленькій людині 
з невеликим життєвим досвідом осягнути сказане 
поетом. Дитина вчиться відрізняти добро від зла, 
цінувати живі традиції народу, його історію, куль-
туру (Будугай, 2015: 18).

Верлібр П. Розвозчика «Чорне вушко» – яскра-
вий зразок оригінального зображення звичайної 
рослини: «Кущик малий, / мов цуценятко, / до 
матері лащиться, а вона – / галуззям похитує: /– 
Дай-но сховаю тебе /од вітриська злого, / сморо-
динко Чорне Вушко!..»

Відсутність рим компенсується зверненням 
автора до образу рослини, близької уяві дитини, 
а також вживанням пестливої лексики, вибором 
форми твору у вигляді діалогу мами й дитини. 
Верлібр важче запам’ятати через брак рим, 
але цілком можливо зрозуміти сенс сказаного 
у наведеній вище формі навіть малому читачеві  
(Будугай, 2015: 17).

Таким чином, поетикам сучасних письменни-
ків притаманні особливості, які вирізняють кож-
ного художніми домінантами й оригінальними 
стилістичними знахідками.

Висновки. Отже, вірші українських сучас-
них поетів мають оригінальний зміст і позначену 
постмодерністською творчою манерою форму.

На початку XXІ ст. поезія для дітей переживає 
особливий період стабілізації основних показни-
ків. Сучасні автори продовжують експерименту-
вати з формами силабо-тонічного вірша. Вини-
кають певні тенденції до подальшого розвитку 
побудови рими, системи римування, метрики. 
З’являється чіткий поділ авторів на тих, які дотри-
муються класичних канонів української поезії, 
і тих, хто за допомогою специфічних форм нама-
гається оновити поезію для дітей. 

Поети ХХІ ст. використовують загальні вер-
сифікаційні й естетичні принципи дитячої літе-
ратури. У версифікації чітко простежується тен-
денція до використання поряд із традиційним 
чотиривіршем астрофічного вірша, прихованої 
строфіки, тривіршів, п’ятивіршів і семивіршів. 
Часто тексти творів сучасних письменників, 
які пишуть для дітей, сформовані за допомогою 
неримованих розмірів і форм із частковим риму-
ванням, що викликає стійкі асоціації з фольклор-
ною традицією.

У дослідженні зроблена спроба отримати 
й осмислити найбільш суттєві дані на основі 
виконаного аналізу. Ми не прагнули врахувати 
всі параметри версифікаційної організації текстів, 
а закцентували увагу на найбільш значущих показ-
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никах метрико-ритмічного й фонетичного рівнів. 
Збір текстового матеріалу, бібліографічні й тек-
стологічні роботи ще тривають, тому метрико-
строфічний довідник за творчістю сучасних 
письменників, які пишуть для дітей, складати ще 
передчасно.

Таким чином, аналіз особливостей  системи 
організації поетичного мовлення  ХХІ ст. дає змогу 
з’ясувати прикмети індивідуального світобачення 
та майстерності митців, які пишуть для дітей, про-
стежити переосмислення принципів віршування, 
вивільнення національної свідомості та культури.

Новодворчук О. Окремi особливостi версифiкацiї в українськiй дитячiй лiтературi...
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ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ 
(НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ ГЕРТИ МЮЛЛЕР 

«ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ» НАТАЛІ СНЯДАНКО)

Статтю присвячено дослідженню особливостей жіночої прози як самобутнього явища сучасної літератури 
загалом й особливостей передачі творів німецькомовних письменниць українською мовою зокрема. Жіноча літе-
ратура, відома ще з давніх часів (лірика Сапфо, «Записки в узголів’ї» Сей Сьонагон та інші), наприкінці минуло-
го століття в різних країнах знову заявила про себе появою цікавих й успішних авторок (наприклад, у Німеччині 
Г. Гауптман, Ю. Германн, Д. Деррі, К. Дуве, Ю. Франк, Е. Хайденрайх та інші), викликаючи в літературознавчих 
колах жваві дискусії. Осмислення вимагали насамперед питання власне виникнення й виокремлення жіночої прози.

Жіноча проза, ставши сьогодні стійким літературним феноменом, уже не викликає сумнівів у своїй спромож-
ності й самобутності, перетворившись на привабливий об’єкт дослідження філологів й істориків, культурологів 
і психологів, літературознавців і соціологів. Характерною рисою жіночої прози сучасна лінгвістика вважає мов-
ні особливості, які роблять тексти більш образними, метафоричними, іронічними, а іноді навіть гротескними 
в жіночому викладі. В більшості випадків жіноча проза дійсно є особливою, впізнаваною й відмінною від чоловічої.

Особливої актуальності сьогодні набувають переклади жіночої прози, зроблені жінками. Важко переоцінити 
значення здатності перекладача зберегти авторський стиль і водночас адаптувати твір, зробити його легким 
для сприйняття українським читачем. Першочерговою в перекладі жіночої прози видається проблема врахуван-
ня індивідуального стилю письменниці, але важлива також здатність інтерпретувати жіночі тексти й розу-
міти, як саме жіночий досвід перетворюється на текст у літературному дискурсі. Все це тісно пов’язане зі 
статусом жінки в суспільстві, підкреслює феноменальність жіночої прози й потребує ретельного дослідження.

З метою встановлення специфіки жіночої прози та її перекладу на морфологічному, лексичному й синтаксич-
ному рівнях обрано роман Герти Мюллер «Гойдалка дихання», за який авторка отримала Нобелівську премію, 
а також український переклад твору Наталі Сняданко. Встановлено й лінгвостилістичні особливості жіночої 
прози, визначено її потужний емоційно-експресивний потенціал. Ідентифіковано перекладацькі прийоми збере-
ження конотативної й прагматичної еквівалентності тексту, а також спрощення сприйняття твору.

Ключові слова: жіноча проза, Герта Мюллер, переклад, антропоцентризм, перекладацькі трансформації.

Iryna OSOVSKA,
orcid.org/ 0000-0002-8109-658X

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Germanic, General and Comparative Linguistics

of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
(Chernivtsi, Ukraine) i.osovska@chnu.edu.ua

Polina CHERNOIVAN,
orcid.org/0000-0003-3448-136X

A 5th year Student at the Faculty of Foreign Languages
of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
(Chernivtsi, Ukraine) chernoivan.polina@ukr.net

PECULIARITIES OF THE GERMAN-UKRAINIAN TRANSLATION OF WOMEN’S 
PROSE (ON THE MATERIAL OF THE TRANSLATION OF GERTA MULLER’S 

NOVEL “THE HUNGER ANGEL” BY NATALIA SNYADANKO)

The article is devoted to the study of the peculiarities of women’s prose as an original phenomenon of modern 
literature in general and the peculiarities of the transmission of works by German-speaking writers in the Ukrainian 
language in particular. Women’s literature, known since ancient times (Sappho’s lyrics, “The Pillow Book” by Sei 
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Shionagon and others), at the end of the last century in different countries again manifested itself in the emergence 
of interesting and successful authors (for example, in Germany G. Hauptmann, Y. Hermann, D. Derry, K. Duve, Y. Frank, 
E. Heidenreich, etc.), provoking lively discussions in literary circles. At the same time, the question of the actual origin 
and isolation of women’s prose required comprehension.

Women’s prose, which has become a stable literary phenomenon today, no longer calls into question its ability 
and identity, becoming an attractive object of study for philologists and historians, culturologists and psychologists, 
literary critics and sociologists. A characteristic feature of women’s prose, modern linguistics considers linguistic features 
that make texts more figurative, metaphorical, ironic, and sometimes even grotesque in women’s presentation. In most 
cases, women’s prose is really special, recognizable and different from men’s.

Translations of women’s prose made by women are especially relevant today. It is difficult to overestimate the importance 
of the translator’s ability to preserve the author’s style and at the same time adapt the work, make it easy for the Ukrainian 
reader to perceive. The problem of taking into account the individual style of the writer seems to be paramount in 
the translation of women’s prose, but, in addition to it, the ability to interpret women’s texts and understand how women’s 
experience is transformed into a text in literary discourse is also important. All this, closely related to the status of women 
in society, emphasizes the phenomenal nature of women’s prose and requires careful study.

In order to establish the specifics of women’s prose and its translation at the morphological, lexical and syntactic 
levels, Herta Müller’s novel “The Hunger Angel” was chosen, for which the author received the Nobel Prize, as 
well as the Ukrainian translation by Natalia Snyadanko. The linguistic and stylistic features of women’s prose have 
been established, and its powerful emotional and expressive potential has been determined. The translation methods 
of preserving the connotative and pragmatic equivalence of the text, as well as the simplification of the perception 
of the work are identified.

Key words: women’s prose, Herta Müller, translation, anthropocentrism, translation transformations.

Постановка проблеми. Для сучасного етапу 
розвитку мовознавства як науки характерна осо-
блива увага до проблеми людського чинника. 
Сьогодні мовознавців цікавлять не стільки сис-
тема й структура мови, скільки відображення 
особистості в мові, зокрема авторів і переклада-
чів як суб’єктів комунікативної діяльності. Саме 
тому основоположною парадигмою лінгвістики 
стає антропоцентризм: прискіпливо вивчається 
особистість автора художнього твору, його світо-
глядні, лінгвістичні й естетичні установки.

Жіноча проза, як поняття та явище, під яким 
розуміють художні твори, створені жінками, що 
можуть відрізнятися за жанрами, стилем і видом 
(Вулф, 1999: 87), офіційно була визнана лише 
наприкінці ХХ століття (Габриэлян, 1996: 20) і саме 
тому, залишаючись поки недостатньо дослідже-
ною, перетворюється на привабливий об’єкт лінг-
вістичних розвідок (Габриэлян, 1996: 21). Осно-
вною проблемою визначення її як окремого явища 
була складність питання: чи дійсно цей феномен 
самобутній, а якщо так, то що в ньому особливого, 
чим саме твори жінок-письменниць відрізняються 
від чоловічих текстів (Сікора, 2017: 238)? 

Аналіз досліджень. Множина історичних, 
соціологічних, культурологічних, психологічних, 
літературознавчих і філологічних досліджень під-
твердила, що жіноча проза, як спроможна й само-
бутня, є усталеним феноменом (Горошко, 1996: 44)  
з певними світоглядно-мовними закономір- 
ностями. 

Наприклад, маніфест літературної групи «Нові 
амазонки» розкриває поняття жіночої прози 
з позиції «інакшості» жінок. С. Василенко вважає 

існування жіночої прози цілком природним, адже 
жіночий світ відрізняється від чоловічого (Васи-
ленко, 2001: 81). Російська дослідниця й лінгвістка 
О. Гавриліна виокремлює в понятті «жіноча літе-
ратура» два основних значення. В широкому сенсі 
це всі жіночі твори, без огляду на думку авторки: 
дотримується вона у своїй творчості феміністич-
них позицій, чи дотримується патріархальних 
традицій – неважливо. А ось у вузькому розу-
мінні, на її думку, жіночою літературою можна 
назвати лише тексти з чітко окресленим жіночим 
сприйняттям загальнолюдських проблем (Гаври-
лина, 2009: 107).

Ніна Габріелян вбачає основною ознакою 
жіночої прози деконструкцію (прагнення пере-
осмислити традиційні чоловічі й жіночі образи), 
трактує її як спробу уникнути ситуації, коли 
жінка дивиться на себе чоловічими очима, тобто 
як намагання припинити копіювання чоловічого 
письма й реалізувати у своїй творчості ті жіночі 
якості, що були закодовані ще в патріархальній 
культурі. Дослідниця вважає явище жіночої прози 
своєрідною реакцією на жіночу дискримінацію 
(Габриэлян, 1996: 20).

Попри відносну єдність у розумінні сутності 
жіночої прози, питання існування особливої 
жіночої естетики, жіночої мови все ще залиша-
ються відкритими. Більшість дослідників схиля-
ються до розуміння того, що мовні особливості 
є характерною рисою жіночої прози, адже мова 
стає більш образною, метафоричною, іроніч-
ною та гротескною в жіночому викладі. Напри-
клад, у жіночих текстах значно більше порівнянь 
і риторичних запитань (Горошко, 1996: 46). Деякі 
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тексти письменниць зумисно акцентують увагу на 
проблемі мовної репрезентації ґендеру. Яскравий 
приклад – сучасна німецькомовна жіноча проза, 
в якій займенник «man» просто замінюють на 
«frau», вживаючи «frau sagt» замість «man sagt», 
і тим самим підкреслюючи протестний настрій 
жіночих текстів. У такий спосіб – використову-
ючи займенник «man», що не є виразником статі 
в мові, але сприймається саме так, письменниці 
акцентують увагу на нівелюванні їхньої жіночості 
(Тяговська, 2015: 69).

Професорка лінгвістики й авторка книги «Ти 
мене не розумієш» Дебора Таннен стверджує, що 
мовну поведінку чоловіків формує їхнє прагнення 
до незалежності й високого статусу. Якщо жінки 
починають розмову задля встановлення контакту, 
то чоловіки здебільшого задля розв’язання якихось 
проблем. Мова чоловіків містить багато термінів 
і неологізмів, тоді як жіноча більш нейтральна, 
з фразеологізмами, метафорами, архаїзмами, епіте-
тами, що підкреслюють почуття (Таннен, 1996: 69). 
Тож можна стверджувати, що в більшості випадків 
жіноча проза дійсно має особливості, які роблять її 
впізнаваною й відмінною від чоловічої. 

Особливої актуальності сьогодні набувають 
переклади жіночої прози, зроблені жінками. 
Важко переоцінити значення здатності перекла-
дача зберегти авторський стиль і водночас адап-
тувати твір, зробити його легким для сприйняття 
українським читачем. Першочерговою в пере-
кладі жіночої прози видається проблема враху-
вання індивідуального стилю письменниці, але 
важлива також здатність інтерпретувати жіночі 
тексти й розуміти, як саме жіночий досвід пере-
творюється на текст у літературному дискурсі. 
Все це тісно пов’язане зі статусом жінки в сус-
пільстві, підкреслює феноменальність жіночої 
прози й потребує ретельного дослідження.

Мета статті – визначити мовностилістичні 
засоби вираження особливостей німецько-україн-
ських перекладів жіночої прози на матеріалі пере-
кладу роману Герти Мюллер «Гойдалка дихання» 
Наталі Сняданко.

Виклад основного матеріалу. Навіть повний 
перелік особливостей жіночої прози розкриває 
лише невелику частину аспектів жіночої творчості. 
Серед питань, які ставлять перед собою письмен-
ниці, переважають світоглядні проблеми існу-
вання жінки в сучасному суспільстві, осмислення 
суперечностей жіночого характеру, прагнення до 
самоідентифікації, самореалізація. Але не лише 
гендерні проблеми цікавлять авторок художньої 
прози. Вони все частіше висвітлюють історичні 
події, розкривають у творах подробиці злочинів 

проти людяності в часи Другої світової війни, опи-
сують боротьбу за права національних меншин 
(Тебешевська-Качак, 2009: 5). Однією з особливос-
тей жіночої прози можна вважати часопросторові 
характеристики – зміну традиційних оповідних 
хронотопів, зміну місць дії, які відображають про-
стір жінки та соціальний статус. Для жіночої прози 
характерні мотиви викривленого простору – про-
стору, в якому перебуває особистість, обмежена 
несвободою. Зазнають змін і традиційні образи 
дому й зовнішнього світу, в якому все частіше 
переважають насильницькі мотиви. Жіноча проза 
часто автобіографічна й описує внутрішній жіно-
чий досвід, а також містить феномен сповіді як 
покаяння (Сікора, 2017: 238). 

Однією з найхарактерніших особливостей 
жіночого мовлення є помічене дослідниками пере-
важання дієслівної лексики (Горошко, 1996: 45).  
Дієслово, на думку лінгвістки та перекладачки 
О. Горошко, є частиною мови з величезним потен-
ціалом експресії, яка допомагає змалювати життя 
в його розвитку й русі. Помічаємо, що саме дієс-
лівна лексика повною мірою передає емоційно-
психологічний стан жінки:

Männer und Frauen, junge und alte mit dem 
Gepäck am Kopfende der Pritsche. Reden und 
schweigen, essen und schlafen. Schnapsflaschen 
gingen reihum (Müller, 2009: 17).

Чоловіки й жінки, молоді й старі, з пакунками 
під головою на нарах. Говорять і мовчать, їдять 
і сплять. Передають одне одному пляшки з горіл-
кою (Мюллер, 2011: 16).

Крім дієслів, у жіночій прозі багато специфіч-
них складних прикметників, вони відтворюють 
настрій, описують внутрішні переживання героїв 
і їхній психологічний стан:

Dann zog ich mich an: 1 lange Unterhose, 
1 Flanellhemd (beige-grün kariert), 1 Pumphose 
(grau, wie gesagt vom Onkel Edwin), 1 Stoffweste 
mit Strickärmeln, 1 Paar Wollsocken und 1 Paar 
Bokantschen (Müller, 2009: 13).

А я вбирався: довгі підштаники, фланелева 
сорочка (зелено-тілесного кольору в клітинку), 
галіфе (як я вже казав, сірі, успадковані від дядька 
Едвіна), безрукавка з тканини з доплетеними 
вовняними рукавами, вовняні шкарпетки й чере-
вики (Мюллер, 2011: 12).

Використання окличних і питальних речень, 
що втілюють емоційність висловлення, теж 
можна вважати характерною ознакою сучасної 
жіночої прози:

Wozu brauchten wir hier eine Kuckucksuhr? 
Um die Zeit zu messen, brauchten wir keine (Müller, 
2009: 98).
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Навіщо нам у бараку був годинник із зозулею? 
У нас ніколи не виникало потреби вимірювати час 
(Мюллер, 2011: 98).

Тож можна сказати, що, попри усвідомлення 
значущості істотного смислового навантаження 
кожного слова (що, до речі, ускладнює переклад 
художніх творів, написаних жінками), важливими 
особливостями жіночої мови є дієслівна лексика, 
складні прикметники, окличні й питальні речення, 
які, «даючи можливість письменницям сказати 
більше, ніж сукупність слів у їхньому прямому 
значенні, змушують працювати читацьку уяву, 
почуття й фантазію» (Алексеева, 2003: 26). 

Переклад жіночої прози сьогодні перетворю-
ється на окремий об’єкт дослідження (Тяговська, 
2015: 67). Особливої актуальності набувають 
переклади жіночої прози, зроблені жінками, де 
не лише чітко прослідковується індивідуальний 
стиль, але й інтерпретуються жіночі тексти, де 
можна віднайти й зрозуміти процес перетворення 
жіночого досвіду в літературний текст. Під час 
перекладу художніх творів письменниць важливо 
враховувати та правильно інтерпретувати їхні 
мовні особливості. Перекладач не стільки від-
творює текст іншою мовою, скільки заново пише 
його, залишаючись вірним оригіналу, – це його 
основна мета. 

Аналізуючи манеру письма Герти Мюл-
лер за обраним для аналізу романом «Гойдалка 
дихання», відзначеним у 2009 р. Нобелівською 
премією, можна дійти висновку про притаманну 
авторці поетичність і плавність речень, активне 
використання різноманітних лексико-стиліс-
тичних засобів, які певною мірою ускладнюють 
роботу перекладача. 

Поетичність прозаїчного художнього твору, що 
надає йому емоційно-експресивної забарвленості 
та при цьому не впливає на розвиток сюжету, 
можна простежити на прикладі речень з роману:

Die Liebe hat ihre Jahreszeiten. Der Herbst 
machte dem Park ein Ende (Müller, 2009: 8).

Кохання має свої пори року. Осінь завершила 
парковий сезон (Мюллер, 2011: 7).

У цьому випадку під час перекладу було збе-
режено ідіостиль автора та поетичність тексту. 
Для зрозумілого й адекватного перекладу другого 
речення перекладач використовує семантичну 
трансформацію, а саме конкретизацію.

Авторка використовує епітети, щоб надати дійо-
вим особам певних якостей чи посилити емоційну 
напругу. Епітети підкреслюють емоції та почуття 
персонажів: verheimlichte Ungeduld – затамований 
неспокій, stilles Gepäck – мовчазний багаж, kleine 
Dinge – невеличкі справи, verrückte Angst – боже-

вільний страх. Для передачі змісту цих словоспо-
лучень було обрано метод дослівного перекладу, 
тобто калькування, що допомогло чітко донести 
ідею автора до україномовного читача.

Внутрішній світ і почуття героїв Герта Мюл-
лер зображує за допомогою гіпербол. Так, почуття 
голоду бранців авторка описує словами, які пере-
дають нестерпність відчуття:

Aber nicht der Hunger, der immer größer ist als 
man selbst (Müller, 2009: 24).

Але залишається голод, який завжди більший 
за тебе (Мюллер, 2011: 23).

Під час перекладу цього речення застосовано 
метод заміни синтаксичної структури, це допомо-
гло уточнити й конкретизувати зміст оригіналь-
ного тексту.

З тропів у романі Герти Мюллер «Гойдалка 
дихання» застосовуються порівняння, що часто 
притаманні творам жіночої прози:

Vor allem ihre schweren Augen, leblos wie die 
Holzkugeln auf ihrem Abakus, den sie kaum benutzte 
(Müller, 2009: 108).

І насамперед її важкі очі, у яких було не більше 
жвавості, ніж у дерев’яній дошці для різання 
хліба, якою вона майже не користувалася  
(Мюллер, 2011: 107).

Переклад цього речення є прикладом засто-
сування граматичної трансформації (зміна син-
таксичної структури). Дослівний переклад слова 
«Abakus» («рахункова дошка») не був доцільним 
у цьому випадку, адже метою перекладача є адап-
тувати текст для його легшого сприйняття іншо-
мовним читачем, тому під час перекладу цього 
слова було застосовано семантичну трансформа-
цію, а саме синонімічний переклад.

Одним із ключових тропів у романі є евфемізм. 
Враховуючи те, що наявність евфемізмів у тексті 
значно ускладнює роботу перекладача, є необхід-
ність адекватного їх перекладу. Так, наприклад, 
для опису табірних буднів бранців письменниця 
використовує евфемізм таким чином: 

Gestohlen haben wir vor, während und nach der 
Arbeit, nur nicht beim Betteln, das wir Hausieren 
nannten (Müller, 2009: 23).

Ми крали до, під час і після роботи, не лише 
під час старцювання, яке ми називали тандит-
ництвом (Мюллер, 2011: 22).

Оскільки для української мови використання 
дієслова на початку речення є нетиповим, під час 
перекладу цього речення було використано метод 
перестановки (зміну порядку розташування чле-
нів речення).

Аналіз роману «Гойдалка дихання» Герти Мюл- 
лер доводить активне вживання таких художніх 

Осовська I., Черноiван П. Особливостi нiмецько-українського перекладу жiночої прози...
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фігур, як акцентовані повтори думок й окремих 
слів, що підкреслюють специфіку мови письмен-
ниці. За їхньою допомогою письменниця дося-
гає високого рівня зв’язності й цілісності тек-
сту, поглиблюючи авторський задум. Прикладом 
можуть слугувати фрази, що не просто повторю-
ються, а є ніби шифром, закодованим повідомлен-
ням. Це так звані «криптичні фрази», приховані 
вислови, які інформативні й вагомі лише для 
людини, що їх вимовляє, а іншими сприймаються 
як зашифровані й неприємні. Наприклад, 6 разів 
у тексті повторюється фраза: Ich weiss, du kommst 
wieder (я знаю, ти повернешся). У романі слова 
належать бабусі Леопольда, вона їх промов-
ляє, коли онука забирає патруль. Роман біогра-
фічно правдивий, і ця фраза покликана оберігати 
Оскара Пастіора: «таке речення тримає тебе при 
житті». Прикладом повтору в романі може бути 
і слово Zement (цемент), що лише на одній сто-
рінці повторюється 23 рази.

Безліч разів у тексті згадується образ 
Hungerengel (янгол голоду). Парадоксальним є те, 
що глава Vom Hungerengel (Müller, 2009: 86) закін-
чується словами Der Hunger ist kein Gegendstand 
(голод не предмет), а на початку й наприкінці 
двадцять восьмої глави Vom Hungerengel (Müller, 
2009: 144) зазначена антитеза: Der Hunger ist ein 
Gegendstand (голод – це предмет). Якщо у пер-
шому випадку голод – причина жахливої реаль-
ності, яка змушує бранців працювати до повного 
виснаження й красти, стає причиною хворобли-
вих фантазій, убивства й бажання топитися, то 
в другому янгол голоду з’являється в образі живої 
істоти й позбавляє розуму. Янгол голоду в цій 
главі згадується 23 рази.

І ще одна поширена в романі Герти Мюллер 
«Гойдалка дихання» стилістична фігура – мета-
фора. Наприклад, знаком долі є образ «білого 
зайця», що порівнюється зі спалахами вогню: …
die Flamme springt wie ein weißer Hase durch einen 
gelben Hasen. Dann springt der gelbe durch den 
weißen, die Hasen zerreißen einander und pfeifen 
zweistimmig Hasoweh (Müller, 2009: 167). 

Мова роману «Гойдалка дихання» має багато 
інших особливостей, що ускладнюють роботу 
перекладача. Наприклад, часто трапляються 
мотиви й образи, що є неологізмами й оказіоналіз-
мами. Українською мовою передати їх непросто, 
адже перекладачу треба не лише ідентифікувати 
й зрозуміти їх, а ще й викласти адекватно для цього 
контексту, викликаючи в читача ті ж самі уявлення 
й образи. Перекладати неологізми й оказіоналізми 
непросто через безліч особливостей систем слово-
творення в мовах оригіналу й перекладу. Усклад-

нюють процес і розбіжності в картинах світу носіїв 
різних мов. Тобто перед перекладачем стоїть 
завдання не лише врахувати в перекладі особли-
вості словотворення обох мов, а й вивчити й пере-
дати географічні, історичні, культурні й соціальні 
особливості народу, якому належить мова оригі-
нального твору: Atemschaukel – гойдалка дихання, 
Herzschaufel – серце-лопата, Kartoffelmensch – 
картопляна людина, Steinkohleschnaps – вугільний 
самогон, Ersatzbruder – ерзац-брат. Під час пере-
кладу останньої лексеми-реалії було застосовано 
часткову транскрипцію, що допомогло передати 
колорит мови оригіналу.

Назву твору утворюють два іменники Atem 
і Schaukel, які роблять об’ємним образ «гойдалки 
дихання», що 5 разів повторюється в тексті. Ство-
рюється метафоричне відображення маятника – 
годинника молодого життя. Означені неологізми 
й оказіоналізми в тексті передають специфіку мов-
ної картини світу Герти Мюллер, відображають уні-
кальний погляд письменниці на ці важкі історичні 
події. За допомогою оказіоналізмів головний герой 
пояснює свої думки й переживання, описує ситуа-
ції, в які потрапляє. Оказіоналізми допомагають Лео 
змалювати власний світ, у якому у хмар з’являються 
знання (die Wolken haben gewusst, dass dein 
Großvater ein Weitgereister war (Müller, 2009: 212)),  
сніг виступає в ролі зрадника та з ним не можна 
домовитися (der Schnee denunziert..., man kann 
Schnee nicht so arrangieren, dass er unberührt 
aussieht (Müller, 2009: 17)), а табірний прожектор 
втомлюється від змагання з денним світлом (Auch 
der Scheinwerfer war müde, vom Tageslicht verhangen 
und fahl (Müller, 2009: 118)).

Оказіоналізми в романі – це засіб суб’єктивації 
оповіді на лексико-граматичному рівні, що пев-
ним чином ускладнює можливості перекладу, 
адже словотворення в німецькій мові інше, ніж 
в українській. Найпоширеніший словотвірний 
тип німецької мови – словоскладання, тоді як 
для української мови цей тип абсолютно непро-
дуктивний. Для української мови найпродуктив-
нішою є афіксація, зокрема суфіксація, вироблена 
навіть система суфіксів – для іменників і прикмет-
ників, для дієслів і прислівників. Тобто в процесі 
перекладу перекладачеві знадобляться різні гра-
матичні, стилістичні й лексичні трансформації. 
Інакше читач відчує іншомовність. Ускладнюють 
переклад розбіжності в картинах світу мови ори-
гіналу та мови перекладу. Аналіз чітко показує, 
що більшість оказіоналізмів з німецької мови не 
має постійних еквівалентів в українській.

Проведене дослідження дає змогу стверджу-
вати, що лінгвостилістичні особливості жіно-
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чої прози зосереджені насамперед на наявності 
в текстах емоційно-експресивного забарвлення, 
яке відрізняє їх від текстів письменників-чолові-
ків. В жіночому прозовому дискурсі Герти Мюллер 
активно використовуються лексичні повтори, ана-
форичні сильні позиції тексту (заголовок, початок 
і кінець твору), епітети, порівняння, слова-лейтмо-
тиви, метафори, евфемізми, неологізми й оказіо-
налізми. За допомогою цих художніх засобів пись-
менниця забезпечує цілісність і зв’язність тексту, 
підтримує його ритмічність, розкриває авторський 
задум, створює специфічну атмосферу роману.

У процесі перекладу роману перекладач засто-
совує зумовлені тематикою твору та його біо-
графічним характером прямий переклад (кальку-
вання); граматичні трансформації (зміна частин 
мови, зміна синтаксичної структури, переста-
новка); семантичні трансформації (транскрипція, 
синонімічний переклад, конкретизація). Застосу-
вання перекладацьких трансформацій допомагає 
зберегти конотативну й прагматичну еквівалент-
ність тексту, а також спростити читачеві сприй-
няття мови перекладу.

Висновки. Теоретичний аналіз проблеми 
дослідження німецько-українського перекладу 
жіночої прози дає змогу стверджувати, що аналіз 
жіночої мови є досить перспективним й актуаль-

ним напрямом досліджень, оскільки наразі в нау-
ковій літературі вивчено переважно граматичний 
бік мови жіночої прози. На відміну від чоловічої 
творчості жіночій притаманна більша експресивна 
забарвленість, що було простежено в романі Герти 
Мюллер. Крім експресії до особливостей жіночої 
прози належить також використання великої кіль-
кості дієслівної лексики, окличних і питальних 
речень. Емоційну напругу підсилюють епітети, 
метафори, порівняння й риторичні запитання. 
У процесі перекладу роману «Гойдалка дихання» 
перекладач застосував чимало перекладацьких 
трансформацій, зумовлених тематикою твору 
та його біографічним характером. Йому вдалося 
зберегти лінгвостилістичні особливості – специ-
фіку мовної картини світу Герти Мюллер, її уні-
кальний погляд на історичні події. За що, власне, 
вона й отримала Нобелівську премію з написом: 
«Тій, хто своєю зосередженістю в поезії й щирістю 
в прозі малює пейзаж знедолених».

Перспектива подальших досліджень вбача-
ється в розгляді й аналізі інших творів Герти 
Мюллер, яскравої представниці сучасних німець-
комовних жінок-письменниць, і специфіки пере-
кладів її творчості з метою кращого розуміння 
особливостей жіночої прози як окремого фено-
мену німецької літератури.
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ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ В ПЕРЕКЛАДІ

Стаття висвітлює питання відтворення прагматичних аспектів перекладу на основі аналізу точок зору 
провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджували цю проблему. Не зважаючи на це, дослідження 
прагматики в перекладі не втрачає актуальності через наявність різних поглядів у наукових колах і недостат-
ньої вивченості певних аспектів.

Автор аналізує термінологію, пов’язану з прагматичними відносинами, в перекладі з часів її появи і дотепер. 
Текст розглядається в цьому дослідженні як продукт мовлення й продукт перекладу. Прагматичний підхід до 
вивчення тексту з позицій перекладу відкриває широкі можливості для пояснення вибору перекладачем тих чи 
інших стратегій і тактик, способів і прийомів перекладу. У статті розмежовуються прагматика тексту, праг-
матика автора та прагматика перекладу.

Прагматична установка тексту обумовлена загальними характеристиками самого тексту – його метою, 
видом, жанром, стилем, які визначають форму тексту, його вміст, загальну стилістику й дозволяють реципі-
єнту ідентифікувати тип тексту, опираючись на ці самі характеристики. Однак автор тексту, маючи свою 
комунікативну інтенцію, вносить особисті корективи в побудову тексту, здійснює свою авторську прагматичну 
установку. В статті йдеться про необхідність і важливість відтворення в перекладі функціонального наванта-
ження тексту оригіналу та його прагматичного потенціалу як об’єктивної ознаки тексту. Автор вважає лише 
крайньою мірою таке перероблення матеріалу, яке передбачає досягнення іншої комунікаційної установки ніж 
та, яка була в автора.

У відтворенні прагматичного потенціалу тексту в перекладі необхідною є прагматична адаптація тексту, 
зумовлена різним прочитанням оригінального тексту реципієнтом – носієм мови і реципієнтом-перекладачем, 
який оцінює текст з точки зору представника іншої культури.

Автор статті робить висновок про взаємозв’язок і взаємозалежність прагматики тексту, прагматики 
автора та прагматики перекладу.

Ключові слова: прагматика тексту, прагматика перекладу, прагматика автора, адекватність перекладу, 
адаптація тексту перекладу, проблеми перекладу.
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PRAGMATIC ASPECTS OF TRANSLATION

The article deals with the problem of pragmatic aspects of translation on the basis of prominent Ukrainian and foreign 
scientists who researched the problem. In spite of this, the research of pragmatic translation is still very urgent due to 
different visions of the problem in the scientific circles and lack of study of some aspects.

The author analyses the terminology connected with pragmatic aspects in translation since its emergence and up to 
nowadays. The text is considered as speech product and translation product in this research.

The pragmatic approach to the text analysis from the point of view of translation gives wide opportunities for 
explanation of the translator’s choice of different strategies and tactics, ways and means of translation.

The text pragmatics, the author’s pragmatics and the translation pragmatics are distinguished in the article.
The pragmatic aim of the text is explained by the general characteristics of the text itself – its aim, type and genre, 

styles that define the form of the text, its text content, and general stylistics and allow the recipient to identify the type 
of the text considering the above mentioned characteristics. However, having the communicative intention, the author 
of the text makes personal adjustments to the structure of the text, carrying out his pragmatic aim. The article deals with 
the necessity and importance of reproduction in translation the functional conveying of the original text and its pragmatic 
potential as the objective characteristic of the text.
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The author considers such transformation of the text as an extreme measure, because it reaches another communicative 
aim than the author’s.

To reproduce the pragmatic potential of the text in translation it is necessary to make a pragmatic adaptation of the text 
which is triggered by the different reading of the original: by the recipient-native speaker and recipient-translator who 
perceives the text as a different culture representative.

The author of the article makes the conclusion about the interconnection and interdependence of text pragmatics, 
author’s pragmatic and translation pragmatics.

Key words: text pragmatics, pragmatics in translation, authors pragmatic, adaptation of translated text, translation 
problems.

Постановка проблеми. Наприкінці XX – на 
початку XXI ст. спостерігається великий прогрес 
у розвитку науково-технічної думки, що супрово-
джується все більшим залученням нових інформа-
ційних технологій у життя людини. Поряд із цим 
стрімко розвиваються антропоорієнтовані лінгвіс-
тичні напрями, а саме: когнітивна лінгвістика, пси-
холінгвістика, прагматична лінгвістика тощо.

Питання щодо прагматики знакових систем, 
включно з мовними системами, вперше порушив 
американський філософ Ч. С. Пірс наприкінці XIX 
ст. Згідно з його теорією процес пізнання полягає 
в продукуванні й інтерпретації знаків (насампе-
ред мовних). Термін «прагматика» було введено 
іншим американським філософом – Ч. Моррісом, 
який розглядав прагматику як один із розділів 
семіотики, що вивчає взаємовідношення між зна-
ками та їхніми інтерпретаторами.

Проблеми прагматики досліджували багато 
вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких 
К. Тищенко, В. Кушнерик, С. Ануфрієва, В. Коміс-
саров, А. Швейцер, А. Нойберт, Л. Бархударов, 
К. Райс та інші. Незважаючи на це дослідження 
прагматики в перекладі не втрачає актуальності 
через наявність різних точок зору в наукових 
колах і недостатню вивченість певних аспектів.

Мета статті – вивчити питання відтворення 
прагматичних аспектів перекладу на основі ана-
лізу точок зору провідних вітчизняних і зарубіж-
них науковців і розмежувати прагматику тексту, 
прагматику автора й прагматику перекладу.

Розглядаючи прагматичні аспекти тексту 
й перекладу, вважаємо за потрібне провести чітке 
розгалуження понять прагматики тексту, прагма-
тики автора й прагматики перекладу.

Виклад основного матеріалу.
1. Прагматика тексту.
Згідно з визначенням В. Коміссарова будь-яке 

висловлювання у процесі комунікації має здат-
ність чинити на читача чи слухача певний кому-
нікативний ефект, тобто певний прагматичний 
вплив, який визначається змістом висловлювання, 
його мовною формою, уявленнями й відношен-
ням реципієнта до навколишнього світу (Комис-
саров, 2002 : 153).

Однак не лише окреме висловлювання має 
прагматичний потенціал, який беззаперечно слід 
зберегти при перекладі, а й сам текст, який є ціліс-
ною одиницею мови й мовлення, володіє прагма-
тичним потенціалом (Ануфриева, 2000: 141–143).

Ми розглядаємо текст як продукт мовлення 
й продукт перекладу. Прагматичний підхід до 
вивчення тексту з позицій перекладу відкриває 
широкі можливості для пояснення вибору пере-
кладачем тих чи інших стратегій і тактик, спосо-
бів і прийомів перекладу.

Традиційно прагматичний аспект перекладу 
розглядається з трьох позицій: 1) з позиції пере-
дання прагматичних значень слів оригіналу; 
2) прагматика перекладу трактується як прагма-
тична задача конкретного перекладацького акту; 
3) висувається вимога щодо прагматичної адап-
тації перекладу з метою забезпечення рівності 
комунікативного ефекту в оригіналі й у перекладі 
(Комиссаров, 2002 : 18).

Німецький лінгвіст А. Нойберт розглядав 
прагматику як один із найбільш важливих аспек-
тів теорії перекладу. Одним із постулатів його 
роботи «Прагматичні аспекти перекладу» є твер-
дження про те, що адекватний переклад пови-
нен зберігати прагматику оригіналу, оскільки 
ані граматичні, ані семантичні особливості тек-
сту не володіють здатністю визначати текст як 
переклад з огляду на їхню співвіднесеність до 
мови перекладу, і лише граматика запозичується 
з оригіналу. «З прагматичної точки зору процес 
перекладу означає розширення аудиторії або, ще 
точніше, встановлення потенційних відносин 
між тими, хто говорить вихідною мовою, і тими, 
хто говорить мовою перекладу, а не між вихід-
ною мовою (чи текстом) і мовою (чи текстом) 
перекладу (Neubert, 1968: 25). Таким чином, 
А. Нойберт виокремлює ще один прагматичний 
чинник в перекладі – аудиторію вихідної мови 
й аудиторію мови перекладу.

Розглядаючи питання про можливість пере-
кладу текстів з точки зору створення в перекладі 
прагматичних відносин, А. Нойберт зазначає, що 
одні прагматичні відносини можуть легко від-
творюватись у перекладі, інші – лише частково, 
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а треті можуть взагалі не виникати в комунікантів, 
які належать до іншого мовного середовища.

Проблему прагматичної адекватності в пере-
кладі А. Нойберт пов’язує з типізацією текстів, 
виділяючи при цьому чотири типи текстів і відпо-
відно чотири типи перекладу:

1) перший тип – тексти, які апелюють до одних 
і тих самих потреб й інтересів реципієнтів вихід-
ної мови і мови перекладу (рекламні оголошення, 
науково-технічна література тощо);

2) другий тип – тексти, які відтворюють інтер-
еси лише реципієнтів вихідної мови, а значить, 
враховують позамовні знання носіїв вихідної 
мови (тексти засобів масової інформації, законо-
давчі акти, суспільно-політичні й економічні тек-
сти тощо);

3) третій тип – художня література, яка, 
з одного боку, відтворює національну специфіку, 
але, з іншого, ґрунтується на загальнолюдських 
цінностях й інтересах;

4) четвертий тип – тексти, які були спеціально 
створені для перекладу з урахуванням реципієн-
тів мови перекладу (адаптована література для 
вивчення іноземної мови) (Neubert, 1968: 30–31).

Таким чином, за Нойбертом, кожен тип тексту 
уможливлює його переклад з точки зору ство-
рення в перекладі прагматичних відносин, однак 
неминуче з’являється необхідність змін оригі-
налу тексту, що пов’язані з його прагматичною 
адаптацією.

А. Швейцер, розглядаючи проблему адек-
ватності й еквівалентності перекладу, наводить 
модель перекладу Ю. Найди, яка називається 
«моделлю динамічної еквівалентності» й склада-
ється з двох процесів: 1) створення та сприйняття 
вихідного тексту; 2) створення та сприйняття тек-
сту перекладу. Динамічну еквівалентність учений 
розуміє як відповідність сприйняття перекладе-
ного тексту іншомовним реципієнтом сприйняттю 
вихідного тексту реципієнтом вихідної мови. 
Схема «динамічної еквівалентності» Ю. Найди 
містить два комунікативних акти: в першому від-
правник вихідного тексту створює вихідний текст, 
який сприймає первинний реципієнт – отримувач 
вихідного тексту. Первинним реципієнтом у пер-
шому комунікативному акті є перекладач, котрий 
у другому комунікативному акті створює вторин-
ний текст, який сприймає вторинний реципієнт 
(Швейцер, 1988: 51). Таким чином, учений визна-
чає прагматичний аспект перекладу як основний, 
оскільки від реакції реципієнта на перекладений 
текст залежить досягнення чи недосягнення кому-
нікативного ефекту (Reiß, 1984: 239). Ми цілком 
поділяємо точку зору науковця та вважаємо, що 

до перекладу будь-якого тексту слід підходити 
з позиції його функціональності, тобто врахову-
вати насамперед прагматичну установку тексту 
й прагматичну установку автора.

Прагматична установка тексту обумовлена 
загальними характеристиками самого тексту – 
його метою, видом, жанром, стилем, які визнача-
ють форму тексту, його вміст, загальну стилістику 
тощо й дають змогу реципієнту ідентифікувати 
тип тексту, спираючись на ці самі характеристики. 
Однак автор тексту, маючи свою комунікативну 
інтенцію, вносить особисті корективи в побудову 
тексту, здійснює свою авторську прагматичну 
установку.

2. Прагматика автора.
Прагматика відображає зв’язок між продуцен-

том і реципієнтом і їхнє відношення до інформа-
ції, яка міститься в тексті. З боку автора це намір 
справити враження на реципієнта й викликати 
в нього відповідну реакцію, а з боку реципієнта – 
це сприйняття, декодування інформації та його 
реакція.

Як стверджує В. Комісаров, у комунікативному 
акті автор вступає у два ряди прагматичних від-
носин: з об’єктами, які він описує, і зі слухачем 
(читачем) (Комиссаров, 2002). У першому випадку 
автор виражає своє відношення до подій, про які 
йдеться, і використовує для цього мовні знаки, які 
мають необхідні прагматичні значення. В другому 
випадку автор виражає своє відношення до адре-
сата, оцінюючи його інтелектуальні здібності, 
і намагається певним чином вплинути на нього.

Безумовно, першим етапом на шляху ство-
рення прагматики тексту є виникнення в автора 
наміру створити певний текст, тобто поява задуму. 
Задум поступово переходить в інтенцію.

Авторська інтенція полягає у:
1) впливі на емоційний стан реципієнта;
2) розширенні обізнаності реципієнта;
3) впливі на систему раціональної оцінки 

та висловленні художнього змісту (Комиссаров, 
1980: 38).

Авторська інтенція як довербальне явище 
в тексті відображається через прагматичну уста-
новку автора, що стає усвідомленим наміром 
автора певним чином вплинути на реципієнта. 
Саме прагматична установка автора тексту зумов-
лює його прагматичний зміст, який у розвинутому 
та збагаченому вигляді доноситься до адресата.

Для здійснення цілеспрямованого впливу на 
адресата автор обирає відповідну форму вислов-
лення, певні мовні й позамовні засоби, спира-
ючись на інформаційний потенціал і потенціал 
впливу.

Павлик О. Прагматичнi аспекти в перекладi
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На думку О. Азнаурової, художній текст 
є результатом певної послідовності акту вибору на 
різних рівнях чи етапах його створення: на рівні 
первинного задуму – вибору ідеї й теми; на рівні 
структурно-семантичної організації тексту – вибір 
певного порядку чергування тем і ідей (фабула, 
сюжет, композиція, матриця характерів); на рівні 
словникового стилю – вибір мовних форм, засобів 
вираження, їхньої комбінаторики і таке інше. Як 
стверджує дослідниця, всі ці акти взаємопов’язані 
та створюють систему ієрархії, у якій виявляється 
авторський задум (Азнаурова, 1988: 9).

Від мети, яку ставить перед собою автор тек-
сту, залежить вибір мовних засобів. Вибір адре-
сантом тих чи інших засобів вираження є «ситуа-
тивно обумовленим, комунікативно виправданим 
й прагматично значущим». Автор тексту має оби-
рати такі мовні засоби й таким чином їх організо-
вувати, щоб адресат міг з максимальною точністю 
їх декодувати.

Л. Бархударов зазначає, що мовні знаки, які 
люди використовують у процесі лінгвістичної 
комунікації, завжди чинять на них певний вплив: 
люди по-різному реагують на мовні одиниці, 
а значить, на референти й денотанти, які вони 
позначають (Бархударов, 1975: 106).

У своєму дослідженні змістових і прагматич-
них аспектів слова лінгвіст визначає «типи праг-
матичних значень», які включають:

1) стилістичну характеристику слова (вжи-
вання мовних одиниць відповідно до стилю мов-
лення);

2) регістр слова, що визначається ситуацією 
спілкування та зумовлює вибір певних мовних 
одиниць (фамільярний, невимушений, нейтраль-
ний, формальний, високий);

3) емоційне забарвлення слова, що відобра-
жає емоційне ставлення автора до предмета чи 
поняття як компонента семантичної структури 
слів і фраз;

4) «комунікативне навантаження» мовних оди-
ниць, яке зумовлене ступенем обізнаності автора 
і особливо реципієнта щодо інформації, про яку 
йдеться (Бархударов, 1975: 107).

Таким чином, у виборі автором мовних зна-
ків з метою прагматичного впливу на реципієнта 
мають бути враховані типи прагматичних значень 
слів.

3. Прагматика перекладу.
Дослідник прагматичних аспектів перекладу 

А. Швейцер наводить три взаємопов’язаних еле-
менти:

1) комунікативну інтенцію (мету комунікації);
2) функціональні параметри тексту;

3) комунікаційний ефект.
За словами вченого, ці елементи відповідають 

трьом компонентам комунікативного акту – адре-
санту, тексту й адресату. Щодо прагматики пере-
кладу А. Швейцер формулює співвідношення 
між елементами цієї тріади таким чином: «пере-
кладач на основі функціональних домінант вихід-
ного тексту з’ясовує комунікативну інтенцію, яка 
лежить в його основі, і намагається отримати 
комунікативний ефект, який би відповідав цій 
інтенції» (Швейцер, 1988: 147). З цього випливає 
важливість урахування функціональних параме-
трів тексту й разом із цим важливість функціо-
нального підходу до перекладу для забезпечення 
в перекладі відповідності між комунікативною 
інтенцією автора тексту й комунікативним ефек-
том кінцевого тексту.

На принципі функціонального підходу до 
перекладу тексту побудована й теорія скопоса 
чи так звана скопос-теорія, яка була розроблена 
німецькими дослідниками К. Райс та Х. Ферме-
єром. Згідно з цією теорією головним правилом 
перекладу вважається «правило скопоса»: будь-
яка взаємодія між людьми (в тому числі й пере-
клад) визначається його метою (від грец. skopos) 
(Reiß, 1984: 101). К. Райс та Х. Фермеєр визнача-
ють переклад як специфічну форму вербального 
трансферу, яка уособлює інтенціональність адре-
санта цій інтеракції (Vermeer, 1986: 16). За Х. Фер-
меєром, скопос указує на ті функції, на виконання 
яких у контексті культури адресатів орієнтований 
переклад (Reiß, 1984: 106).

Згідно зі скопос-теорією К. Райс та Х. Фермеєра 
функція перекладу може відрізнятися від функції 
оригінального тексту (Vermeer, 1986: 27).

Тобто на відміну від теорії перекладу А. Швей-
цера, згідно з якою перекладач орієнтується в про-
цесі перекладу на оригінал тексту й мету, яку 
переслідував автор вихідного тексту, за скопос-
теорією перекладач орієнтується на реципієнта, 
аудиторію й мету самого перекладу. Ми вважаємо 
необхідним і важливим відтворення в перекладі 
функціонального навантаження тексту оригіналу 
та його прагматичного потенціалу як об’єктивної 
ознаки тексту й лише крайністю таке переро-
блення матеріалу, яке передбачає досягнення 
іншої комунікаційної установки, ніж та, яка була 
в автора.

У відтворенні прагматичного потенціалу тек-
сту в перекладі необхідною є прагматична адап-
тація тексту, зумовлена різним прочитанням 
оригінального тексту реципієнтом – носієм мови 
й реципієнтом-перекладачем, який оцінює текст 
з точки зору представника іншої культури.
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Багато дослідників вважають адаптацію тексту 
негативним явищем в перекладі, яке призводить 
до руйнування та викривлення вихідного тексту.

Тлумачний перекладацький словник дає таке 
визначення терміну «прагматична адаптація»: 
1) перетворення вихідного тексту з урахуванням 
інформаційного запасу адресата; 2) перетворення 
вихідного висловлювання з урахуванням передачі 
його прагматичного значення.

Прагматична адаптація досягається шляхом 
включення в текст додаткових елементів, опу-
щення елементів, зайвих з точки зору іншомов-
ного реципієнта, а також шляхом застосування 
семантичних трансформацій. Адаптація літе-
ратурних творів може бути застосована як для 
дорослих, так і для дитячих творів. Але за про-
ведення адаптації не можна порушувати зміст 
й основні ідеї вихідного твору. Загальновідомими 
прикладами такої адаптації є вилучення занадто 
натуралістичних і грубих для дитячого сприй-
няття сцен з німецьких казок братів Грімм.

Розрізняють інтра- й інтеркультурну адап- 
тацію.

Інтракультурна адаптація передбачає таке 
опрацювання літературного твору, яке передбачає 
зміни змістових характеристик з метою пристосу-
вання до сприйняття представниками однієї й тієї 
самої культури (наприклад, адаптація дитячої 
літератури). Інтракультурна адаптація не обумов-
люється потребами перекладу.

Інтракультурна адаптація обумовлена, як пра-
вило, потребами перекладу та здійснюється на 
основі міжкультурної асиметрії з метою присто-
сування твору до сприйняття представниками 
іншої культури.

Ми вважаємо прагматичну адаптацію тек-
сту необхідним інструментом адекватної пере-
дачі прагматичного потенціалу тексту оригіналу, 
який дозволяє перекладачу уникнути чинники, 
які могли б призвести до прагматичної неадек-
ватності тексту перекладу, а саме: приналежність 
реципієнта до іншого лінгвокультурного серед-
овища чи іншої історичної епохи, неможливість 
сприйняття реципієнтом змісту мовлення внаслі-
док певних вікових, психологічних, соціальних 
характеристик, недостатня обізнаність реципієнта 
щодо предмета мовлення. В таких випадках праг-
матична адаптація тексту під час перекладу є про-
сто необхідною.

В. Комісаров виділяє чотири види такої адап-
тації.

Перший вид має на меті адекватне розуміння 
реципієнтом переклад повідомлення. Орієнтую-
чись на середньостатистичного реципієнта, пере-

кладач враховує, що повідомлення, яке є цілком 
зрозумілим для читачів оригіналу, може викли-
кати труднощі в читачів, які є носіями іншої 
мови й культури, через відсутність у них фоно-
вих знань. У таких випадках перекладач вводить 
у текст додаткову інформацію з метою компенса-
ції недостатніх знань. Іноді це не потребує зна-
чного збільшення обсягу тексту. Наприклад, під 
час перекладу топонімів перекладач вказує, до 
якого типу географічних об’єктів належить та чи 
інша назва: міста, гори, штати тощо. Натомість 
у разі перекладу реалій перекладачу доводиться 
описувати незрозумілі явища, що призводить до 
збільшення обсягу тексту перекладу. Іноді адек-
ватне розуміння реципієнтом тексту досягається 
шляхом вилучення певної інформації, наприклад 
невідомих чи незначних деталей. Така адаптація 
призводить до втрати певної інформації, але пере-
кладач сам приймає рішення в кожному конкрет-
ному випадку щодо доцільності використання 
певних прийомів перекладу. У будь-якому разі 
адаптація має використовуватися дуже обережно.

Другий тип адаптації має на меті досягти пра-
вильного сприйняття змісту повідомлення зі збе-
реженням певного емоційного впливу на реци-
пієнта. Потреба в такій адаптації виникає через 
те, що в носіїв певної культури назви певних 
об’єктів чи явищ можуть нести певні асоціації, 
так званий асоціативний шлейф. Якщо подібний 
ефект у перекладі не досягається, то прагматич-
ний потенціал тексту оригіналу й тексту пере-
кладу не збігається. В такому випадку перекладач 
може застосувати концептуальний відповідник 
для досягнення в реципієнта перекладу тих самих 
асоціацій, які викликав текст у реципієнтів  
оригіналу.

Третій вид прагматичної адаптації відрізня-
ється від двох попередніх тим, що орієнтується 
не на середньостатистичного, а на конкретного 
реципієнта й конкретну ситуацію. Така адаптація, 
як правило, супроводжується значними відхилен-
нями від вихідного тексту.

Четвертий тип прагматичної адаптації В. Комі-
саров називає «екстраперекладацьким завданням». 
Такий переклад не є перекладом у традиційному 
розумінні. Йдеться про філологічний переклад, 
коли автор вживає певні особливості мови оригі-
налу, навіть якщо це порушує норми мови пере-
кладу. Такий переклад роблять для створення 
дослівників для перекладачів художньої літера-
тури, які не володіють мовою оригіналу. Інший різ-
новид – спрощений чи приблизний переклад, коли 
замовник ставить завдання перекласти приблизно 
лише ті елементи тексту, які становлять для нього 

Павлик О. Прагматичнi аспекти в перекладi
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інтерес. Значні відхилення від тексту містять пере-
клади, адаптовані шляхом модернізації. Фактично 
перекладач створює новий твір за мотивами пер-
шоджерела. Така модернізація може виражатись 
у перенесенні подій у пізнішу історичну епоху чи 
в іншу країну, цивілізацію, зміні імен дієвих осіб. 
З іншого боку, модернізація досягається завдяки 
використанню лексичних одиниць, характерних 
для більш пізнього чи сучасного періоду.

У конкретній ситуації перекладач обирає один 
із двох прагматичних підходів до своєї діяльності: 
або виконує функцію мовного посередника, або 
активно втручається в комунікативний процес 
(Левковская, 1990: 56–58).

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
думки різних вітчизняних та іноземних науков-

ців щодо питання прагматичних відносин у пере-
кладі, ми дійшли висновку щодо взаємозв’язку 
та взаємозалежності між прагматикою автора, 
прагматикою тексту та прагматикою перекладу. 
Прагматика тексту залежить від його жанру, 
типу та стилю, а прагматика автора визнача-
ється його авторською інтенцією. Прагматичний 
аспект перекладу є основним, оскільки від реакції 
адресата на перекладений текст залежить досяг-
нення чи недосягнення комунікативного ефекту  
в перекладі.

У подальших дослідженнях варто розглянути 
особливості прагматичних відносин у перекладі 
текстів конкретного літературного стилю (науко-
вих, технічних, юридичних, медичних, художніх 
текстів тощо).
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CECHY NOWOCZESNEJ SYTUACJI KULTUROWO-JĘZYKOWEJ W SZKOCJI

Niniejsze badanie koncentruje się na aktualnej sytuacji kulturowej i językowej w Szkocji, która wydaje się być bardzo 
skomplikowana. Całkowita populacja Szkocji to 6 mln osób, z czego 1,1%, według badań socjologicznych, posługuje się 
językiem gaelickim, należącym do grupy języków celtyckich, 35% populacji wybiera scots jako język codziennej komunika-
cji – dialekty szkockie, pochodzenia germańskiego, 63,9% to anglojęzyczni monogloci; a przedstawiciele dwóch pierwszych 
grup są dwujęzyczni. Obecna sytuacja językowa w Szkocji jest zdeterminowana historycznie. W toku badania autorzy doszli 
do wniosku, że paradygmat społeczno-funkcjonalny języka obejmuje: gaelicki szkocki, którym posługuje się ludność celtycka 
północno-zachodniej Szkocji – Highlands; Szkockie dialekty – scots, które są „fragmentami” niegdyś wielofunkcyjnego języ-
ka szkockiego; Angielski w Szkocji – Scottish English, będący regionalną odmianą angielskiego języka narodowego i spe-
cjalną, sztucznie stworzoną formacją raczej amorficzną – słabo znormalizowany język pisany literatury szkockiej – Lallance. 
Autorzy zwracają jednak uwagę, że w ostatnich latach, mimo spadku liczby osób mówiących po scots, nastąpiła zmiana 
nastawienia do tych ostatnich zarówno ze strony rządu, jak i zwykłych obywateli; rośnie zainteresowanie językiem i kulturą 
Szkocji. Dość charakterystyczny jest jednak fakt, że tylko 11% szkockiej populacji odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy 
ich uprzedzenia polityczne są związane z poparciem jednej czy drugiej partii dla polityki językowej w Szkocji. Nieustające 
wezwania do odrodzenia języka szkockiego pochodzą od dość wąskiego kręgu szkockiej inteligencji. Należy zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną tendencję w rozwoju sytuacji językowej w Szkocji. Jest to rewizja zasad normalizacji na rzecz szerszego 
wykorzystania elementów scots w szkockim angielskim, co w przyszłości może doprowadzić do zmiany statusu języka angiel-
skiego w Szkocji – przekształcenia tego ostatniego w niezależną wersję języka angielskiego.

Słowa kluczowe: język szkocki, Lallance, scots, język gaelicki, Celtowie.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ 
КУЛЬТУРНО-ЛІНГВІСТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ШОТЛАНДІЇ

У фокусі цього дослідження знаходиться сучасна культурно-лінгвістична ситуація в Шотландії, яка є досить 
складною. Загальна чисельність населення Шотландії становить 6 млн чоловік, із яких 1,1%, за даними соціо-
логічного опитування, розмовляють гельською мовою, яка належить до кельтської групи мов, 35% населення 
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мовою щоденного спілкування вибирають Scots (шотландські діалекти, німецькі за походженням), 63,9% є англо-
мовними моноглотами; а представники перших двох груп – білінгвами. Сформована нині мовна ситуація в Шот-
ландії зумовлена історично. У процесі дослідження автори приходять до висновку, що соціально-функціональна 
парадигма мови охоплює: гельську шотландську, якою говорить кельтське населення північного заходу Шотлан-
дії – Хайлендз; шотландські діалекти – Скотс, які є частиною колись поліфункціональної шотландської мови; 
англійську мову в Шотландії – Scottish English, котра являє собою регіональний різновид англійської національної 
мови, та особливу штучно створену й досить аморфну – слабонормовану письмову мову шотландської літера-
тури – Лалланс. Автори зазначають, що за останні роки, однак, незважаючи на зменшення кількості мовців на 
Скотс, відбулась зміна ставлення до останніх із боку як уряду, так і пересічних громадян, зазначається зростан-
ня інтересу до мовного й культурного минулого Шотландії. Досить характерним, проте, є той факт, що тільки 
11% населення Шотландії відповіли позитивно на питання, чи пов’язані їхні політичні вподобання з підтримкою 
тієї чи іншої партії мовної політики в Шотландії. Продовжують лунати заклики відродити шотландську мову 
з досить вузького кола шотландської інтелігенції. Варто зазначити ще одну тенденцію в розвитку лінгвістичної 
ситуації в Шотландії. Це перегляд принципів нормалізації на користь більш широкого використання елементів 
Скотс у шотландській англійській, що надалі, можливо, приведе до зміни статусу англійської мови в Шотлан-
дії – перетворенню останньої в самостійний варіант англійської мови.

Ключові слова: шотландська мова, Лалланс, Скотс, гельська мова, кельти.
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PECULIARITIES OF CONTEMPORARY CULTURAL 
AND LINGUISTIC SITUATION IN SCOTLAND

The focus of this study is to reveal the current cultural and linguistic situation in Scotland, which seems to be very 
complex. The total population of Scotland is 6 million people, of which 1.1%, according to a sociological survey, speak 
Gaelic, which belongs to the Celtic group of languages, 35% of the population choose Scots as the language of everyday 
communication – Scottish dialects, Germanic in origin and 63.9% are English speaking monoglots; and representatives 
of the first two groups are bilingual. The current language situation in Scotland is historically determined. In the course 
of study, the authors have come to the conclusion that social-functional paradigm of the language includes: Gaelic Scottish, 
which is spoken by the Celtic population of the North-West of Scotland – Highlands; Scottish dialects – Scots, which are 
“fragments” of the once multifunctional Scottish language; English in Scotland – Scottish English, which is a regional variety 
of the English national language and a special artificially created rather amorphous formation – the poorly standardized 
written language of Scottish literature – Lallance. The authors have noted that in recent years, however, despite the decrease 
in the number of Scots’ speakers, there has been a change in attitudes towards the latter on the part of both the government 
and ordinary citizens; there is a growing interest in Scotland’s linguistic and cultural background. It is quite characteristic, 
however, that only 11% of the population of Scotland have responded positively to the question whether their political bias 
is related to the support of one or another party for language policy in Scotland. The calls for a revival of Scottish language 
come from a rather narrow circle of Scottish intelligentsia. Mention should be made of one more trend in the development 
of the linguistic situation in Scotland. This is a revision of the principles of normalization in favor of a wider use of Scots’ 
elements in Scottish English, which in the future, possibly, will lead to a change in the status of the English language in 
Scotland – the transformation of the latter into an independent version of the English language.

Key words: Scottish, Lallance, Scots, Gaelic, Celts.

Sformułowanie problem. Badanie koncentruje się 
na obecnej sytuacji kulturowej i językowej w Szkocji, 
która jest dość kolorowym obrazem. Całkowita popu-
lacja Szkocji wynosi 6 milionów ludzi, z czego 1,1% 
(66 tysięcy), zgodnie z badaniem socjologicznym 
(Murdoch 1995: 13), mówią językiem gaelickim nale-
żącym do grupy języków celtyckich, 35% populacji są 

dialekty Scots, germańskiego pochodzenia, a 63,9% to 
anglojęzyczni monogloci; oraz przedstawiciele dwóch 
pierwszych grup – dwujęzyczni.

Celem artykułu jest badanie i analiza sytuacji kul-
turowej w Szkocji w zakresie synchronii i diachronii.

Analiza badań. Naukowcy zauważają, że prawie 
do początku XVII wieku Szkoci identyfikowali swój 



199ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

język i kulturę z językiem i kulturą Irlandii (Hughes, 
Trudgill 1996; Trudgill 1984). Tak więc pierwszy 
słownik języka gaelickiego w Szkocji, opublikowany 
w 1702 r., miał nazwę: “A Vocabulary of the Irish Dia-
lect Spoken by the Highlanders of Scotland” (Cam-
pbell 1959: 76). Większość współczesnych celtolo-
gów uważa język gaelicki w Szkocji za regionalną 
odmianę języka irlandzkiego (Harris 1984; Murchu 
1985: 54). Należy podkreślić, że w 1961 r. do słowa 
Gaelic dodano po raz pierwszy definicję Scottish w 
celu oznaczenia języka ludności celtyckiej Szkocji 
(McKinnon 1994: 123).

Prezentacja głównego materiału. Obecna sytu-
acja językowa w Szkocji jest historycznie zdetermi-
nowana (Skulanova 1987). Przez stulecia Szkocja 
była miejscem szerokich kontaktów językowych ze 
względu na stałą migrację ludności. Aż do V wieku 
miał miejsce rozwój Szkocji przez celtyckie ple-
miona: Brytowie, którzy osiedlili się z kontynentu i 
żyli na terytorium Anglii, oraz Szkocji z Irlandii. W 
połowie 5 wieku Szkocja zaczęła podlegać zmasowa-
nemu atakowi plemion germańskich (Anglowie, Sasi, 
Fryzowie). Celtowie musieli wycofać się do północ-
no-zachodnich regionów – Highlands; plemiona ger-
mańskie zajęli nizinę – Lowlands.

Po przeanalizowaniu kroniki szkockiej lingwiści 
ustalili (Oregor 1866: 85), że Szkoci używali dwóch 
języków: szkockiego (tj. gaelicki) i germańskiego (tj. 
niemiecki); ci, którzy mówili tym ostatnim, mieszkali na 
wybrzeżu i na równinach, podczas gdy szkoccy mówcy 
zamieszkiwali górzyste regiony i okoliczne wyspy.

Język populacji nizin szkockich (głównie Anglów 
i Sasów) został nazwany Inglis ze względu na gene-
tyczną bliskość języka powszechnego w Anglii. Jed-
nak już w 10. wieku Inglis nie był jednorodną, ale 
reprezentował tak zwaną  „dialectical magma” – 
językiem był zasadniczo anglosaski, ale zmieszany 
z elementami fryzyjskimi, flamandzkimi i skandy-
nawskimi, ponieważ plemiona flamandzkie, a przede 
wszystkim skandynawskie (norweskie i duńskie) 
utworzyły swoje osady na terytorium Szkocji i zasy-
milowane w ściśle powiązanym środowisku kulturo-
wym i językowym (Young 1946: 2). Ten konglomerat 
dialektów posłużył później jako podstawa do utwo-
rzenia języka szkockiego (Shchur 1997).

Pod koniec XIII wieku celtycka dynastia królew-
ska zanikła, a prawdziwa władza w Szkocji przeszła 
na anglojęzyczne rodziny szlacheckie, które posia-
dały swoje majątki w południowo-wschodniej części 
Szkocji. Przeniesienie rezydencji królewskiej z Per-
tha do Edynburga znacznie podniosło prestiż szkoc-
kiego języka Inglis (Chambers, Trudgill 1998). 

W XIV wieku Szkocja prowadziła wojny z Anglią 
o niepodległość, z których pierwsza zakończyła się w 

1304 r. wraz z aneksją południowej Szkocji do Anglii 
i egzekucją przywódców szkockich pod przewodnic-
twem legendarnego bohatera W. Wallace'a. Jednak 
już w 1306 r. Robert z klanu Bruce’a (1274–1329) 
stanął na czele Szkotów (Lowlanders i Gaels), którzy 
zbuntowali się przeciwko brytyjskim najeźdźcom, 
a w 1374 r. za panowania Roberta II podpisano traktat 
w Northampton, gwarantujący niepodległość Szkocji 
(Alston 1971).

W XIV i pierwszej połowie XV wieku szkocki 
język Inglis znacznie umocnił swoją pozycję w 
porównaniu z językiem gaelickim i stopniowo stał się 
jednym z najbardziej rozwiniętych języków literac-
kich w Europie. W 1375 roku ukazał się wiersz Johna 
Barbour’a „Promień” – narodowe epickie dzieło 
Szkocji, które zapoczątkowało „ciągłą szkocką trady-
cję literacką” (Brook 1963: 188).

Pomimo faktu, że język gaelicki pozostał języ-
kiem prawie połowy Szkocji, odzwierciedlając sta-
rożytną, charakterystyczną kulturę szkockich górali, 
prestiż Inglis znacznie wzrósł, ponieważ dzięki temu 
Szkocja mogła odgrywać znaczącą rolę w europej-
skim chrześcijańskim świecie. Od 1390 r. Inglis stał 
się językiem urzędowym w parlamencie (wcześniej 
łacina), a następnie w orzecznictwie i religii; stare 
prawa zostały przetłumaczone z łaciny na szkocki 
zgodnie z dekretem parlamentarnym z 1425 r.

Wraz z utworzeniem niezależnego królestwa 
szkockiego, język angielski Szkocji oddzielił się od tej 
odmiany northumbryjskiego dialektu języka angiel-
skiego, na którym rozmawiali na południe od angiel-
sko-szkockiej granicy, ale obie odmiany języka w 
rzeczywistości nie różniły się od siebie aż do połowy 
XV wieku. Stopniowe rozgraniczanie języków roz-
poczęło się pod koniec XIV wieku, kiedy angielski 
narodowy język literacki zaczął formować się w 
Anglii w oparciu o język londyński, a dialekt nor-
thumbryjski rozpadł się na małe dialekty terytorialne. 
Pierwszym, który użył terminu Scottis w odniesieniu 
do języka szkockiego, wcześniej nazywanego Inglis, 
był poeta i filolog G. Douglas. Po pewnym czasie spę-
dzonym w Anglii doszedł do wniosku, że separacja 
języków, pomimo genetycznej bliskości, była faktem 
językowym i dlatego trzeba tę różnicę naprawić ter-
minologicznie. Jednak nawet na początku XVI wieku 
język mieszkańców niziny szkockiej często nazy-
wał się Inglis, zdając sobie sprawę z jego bliskiego 
związku z językiem angielskim. Tak więc słynny 
poeta z XVI wieku D. Lindsay nazywa swój język 
(szkocki) angielskim – „językiem Inglis”. Od połowy 
XVI wieku nastąpiły ważne zmiany językowe, zwią-
zane przede wszystkim z czynnikami pozalingwi-
stycznymi. Po zakończeniu wojny o niepodległość 
Szkocja miała silne powiązania militarno-polityczne 
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i handlowo-gospodarcze z różnymi krajami europej-
skimi. W ciągu 14-15 wieków więzi te pogłębiają się, 
szczególnie wszechstronne i bliskie kontakty z Fran-
cją w dziedzinie ekonomii, prawa, religii itp (Catford 
1980).

Stosunki szkocko-francuskie były tak głębokie w 
tych obszarach, że całe grupy leksykalno-tematycz-
nych słów reprezentujących religijne i prawne pojęcia, 
przenikały do języka szkockiego z paryskiego francu-
skiego, na przykład: „pirliecue” „ostatnia część kaza-
nia”, „carritch” – katechizm, „manse” – dom księdza, 
„dittay” – oskarżenie, „infeoffment” – legitymiza-
cja praw spadkowych, „reset” – prawo zabraniające 
zakupu skradzionych towarów” itp. Wiele pożyczek z 
języka francuskiego mają charakter krajowy, na przy-
kład „tass” – filiżanka, „gardevin” –dzbanek na wino, 
„ashet” – danie, talerz, „jeistiecor” – dopasowana 
kurtka, „curch” – szal, „biggonet” – damski kapelusz. 
Znaczna liczba słów to uniwersalne pojęcia językowe, 
takie jak: „disjeun” – śniadanie, „vivers” – jedzenie”; 
nazwy środowiskowe: „corby” – kruk, „houlet” – 
sowa, „gean” – wiśnia, „groset” – agrest; części ciała 
„spauld” – ramię i inne. Duża liczba abstrakcyj-
nych rzeczowników, przymiotników i czasowników 
świadczących o głębokości wpływów francuskich 
przenika do języka szkockiego z języka francuskiego: 
„stramash” – walka, „esperance” – nadzieja, „duce” – 
słodki, „boss” – pusty, „bonnie – piękny”, „panse” – 
myśleć, „fash” – martwić się” itp (Trudgill, Hannah 
1994).

Stopniowe pogłębianie relacji z góralami gaelic-
kimi prowadzi do zapoznania mieszkańców połu-
dniowo-wschodniej Szkocji z kulturą gaelicką. 
Szkoci lowlanders przyjmują wiele narodowych 
zwyczajów, tradycji i obrzędów Gaelów, co tłumaczy 
się przede wszystkim wzrostem tożsamości narodo-
wej i chęcią przeciwstawienia ich wspólnoty kulturo-
wej i językowej Anglikom. Niektóre gaelickie słowa 
zaczynają przenikać do języka szkockiego pod koniec 
XV – na początku XVI wieku, a w poezji angielskich 
bardów występuje ich bardzo niewiele (na przykład 
we wszystkich dziełach V. Dunbara – tylko 14). W 
ciągu 15–16 stuleci w języku szkockim przenika się 
głównie słownictwo domowe: nazwy narzędzi rol-
niczych, artykułów gospodarstwa domowego, poży-
wienia chłopskiego itp.: „keel” – marka do znakowa-
nia owiec, „creel” – duży kosz ze słomy na produkty, 
„fail – murawa, „ingle” – kominek, palenisko, „dram-
mock – gulasz z mąki owsianej, „bannock” –ciasto 
owsiane, „kebbuck” – rodzaj sera i dr. [5]. (Aitken, 
McArthur 1979). 

Flamandzki i holenderski dialekty języka nider-
landzkiego w pewien sposób przyczyniły się do słow-
nictwa języka szkockiego. Aby rozwinąć fabrykę 

tekstylną, tkacze z Flandrii i Brabancji zostali zapro-
szeni do Szkocji, a następnie, w XVI i na początku  
XVII wieku, lollardzi, członkowie wspólnoty reli-
gijnej prześladowani we własnym kraju, przenieśli 
się do Szkocji. W XV wieku Szkocja miała bliskie 
stosunki handlowe i gospodarcze z Holandią, co 
oczywiście znalazło odzwierciedlenie w języku. Tak 
więc do tej pory zachowano znaczną liczbę warun-
ków handlowych w różnych formach językowych 
Szkocji, na przykład: „bait” – rabat gotówkowy, 
„crame” – sklep kupiecki, „hope” – pakiet towarów, 
„los” – rozładunek towarów, „wissel” – wymiana pie-
niędzy; oznaczenia wielu przedmiotów handlowych, 
takich jak: „hunscot” – rodzaj tkaniny wykonany na 
południu Holandii, „rattlegold” – cienki arkusz złota 
itp. (McCall 1996).

Należy zauważyć, że ponieważ stosunki handlowe 
z Niderlandami odbywały się drogą morską, niektóre 
leksemy weszły do języka szkockiego oznaczające 
rzeczywistość morską: „haar” – zimna mgła mor-
ska, „reid” reda morska itp. Z mowy holenderskich i 
flamandzkich rzemieślników, którzy, na przykład, w 
Aberdeen utworzyli całą osadę (Murison 1971: 159),  
leksemy przeniknęły do języka szkockiego:  
„billie” – brat, chłopak, „toy” – kobieca maska z 
płótna, „mutch” – żeński kaptur z wiązaniami itp. 
Warto zauważyć, że w wielu zapożyczonych słowach 
o złożonej strukturze obserwuje się „przenoszenie 
niektórych elementów i reprodukcję innych” (Vayn-
raykh: 89). Tak więc pod koniec XIV wieku proces 
tworzenia szkockiego narodowego języka literac-
kiego rozpoczyna się w Szkocji, co odbywa się rów-
nolegle z tworzeniem angielskiego języka literackiego 
w Anglii. Jednak już w drugiej połowie XVI wieku 
narodowy szkocki język literacki, którego tworzenie 
nie zostało jeszcze ukończone, stopniowo traci swoją 
wielofunkcyjność w wyniku rozszerzenia języka 
angielskiego, czemu sprzyjały takie czynniki społecz-
no-historyczne, jak ustanowienie prezbiteriańskiego 
kościoła w Szkocji (1560) i przyjęcie angielskiego tłu-
maczenia Biblii (1611), zjednoczenie z Anglią (unia 
osobista z 1603 roku, kiedy król Szkocji, Jakub IV  
zostaje królem Anglii, a dwór królewski z Edyn-
burga przenosi się do Londynu). Związek osobisty z 
1603 r., który pozbawił szkockiego języka wsparcia 
w obliczu dworu królewskiego, zdeterminował pro-
angielską orientację wyższych warstw społeczeństwa 
szkockiego. Ekspansja języka angielskiego doprowa-
dziła do zawężenia funkcji języka szkockiego, stop-
niowego zanikania tradycji literackiej. Znaczącą rolę 
w rozpowszechnianiu języka angielskiego odegrał 
rozwój drukarstwa książek, ponieważ ze względu 
na wąskość rynku wewnętrznego wydawcy i autorzy 
starali się przybliżyć publikowane teksty do standar-
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dów Londynu. W XVII wieku powstała dość duża 
liczba ballad i piosenek w języku szkockim, ale inne 
gatunki nie były już rozwijane (Brook: 11).

Język angielski stopniowo zajmował dominującą 
pozycję w życiu kulturalnym i politycznym Szkocji, 
zaczął odgrywać wiodącą rolę w edukacji, religii i 
orzecznictwie. Większość szkockich poetów i pro-
zaików preferowała angielski od języka ojczystego, 
ponieważ mogli liczyć na szerszą publiczność. John 
Knox zaczął więc pisać broszury po angielsku, uży-
wając tylko niewielkiej liczby szkockich form.

W 1707 r. Szkocja całkowicie połączyła się z 
Anglią; parlament szkocki został zniesiony, a języ-
kiem państwowym stał się angielski. Język szkocki 
przestał być środkiem komunikacji z wykształconą 
częścią populacji, stracił swoją wielofunkcyjność i 
przetrwał tylko w dziedzinie mowy potocznej (Sku-
lanova 1987).

Szkoci z początku XVIII wieku byli ostatnim 
pokoleniem, które używało szkockiego jako języka 
pisanego. Ta tradycja trwała dłużej w północno
-wschodniej Szkocji, ponieważ region południowy 
grawitował do Anglii (Solin 26: 137).

Od początku XVIII wieku prasa i społeczeństwa 
językowe rozpoczęły aktywny ruch na rzecz oczysz-
czenia języka angielskiego z elementów szkockich, 
a język szkocki, który w rzeczywistości został podzie-
lony na dialekty (Scots), nazywał się „Doric” – „nie-
grzeczny, chłopski”. Filologowie opracowali listy 
szkockich słów i zwrotów, które nie były zalecane do 
użycia w języku pisanym lub mówionym. Tak więc 
J. Beatty opublikował podobną listę i instrukcje dla 
początkujących pisarzy, aby ostrzec ich przed uży-
ciem zapożyczeń szkockich (Beattie 1787).

Wraz z całkowitą ekspansją języka angielskiego i 
kultury zainteresowanie szkocką przeszłością, języ-
kiem i literaturą wzrosło. W epoce „odrodzenia” 
języka szkockiego – „vernacular revival” (od pierw-
szej połowy XVIII do pierwszej trzeciej XIX wieku) 
stało się przejawem narodowej tożsamości Szkotów 
w przeciwieństwie do gwałtownej anglikacji Szko-
cji. Zainteresowanie historią Szkocji, nierozerwal-
nie związane z walką Gaelów z Anglicami, zostało 
wzmocnione przez wydarzenia tamtych czasów – 
powstanie góralów z lat 1745–46.

Renesansowi poeci, tacy jak A. Ramsey, R. Fer-
guson, R. Burns i inni, zbierali i przetwarzali szkocki 
folklor, tworzyli oryginalne dzieła oparte na heroicz-
nym eposie, balladach, pieśniach, swobodnie łącząc 
angielski z elementami dialektów szkockich. Według 
J. Murray’a (Murray 1873: 182) w poezji Roberta 
Burnsa zapozyczenia szkockie stanowią zaledwie 
18%, w tym fonomorfologiczne wersje słów angiel-
skiego języka literackiego. Jeśli chodzi o słownictwo 

pochodzenia gaelickiego, a także życie codzienne, 
mające na celu odtworzenie wspólnego szkockiego 
tła kulturowego, poeci użyli słów w swoich pracach, 
które oznaczały rzeczywistości związane z narodową 
kulturą gaelicką: szczegóły stroju górala gaelickiego, 
zwyczaje, tradycje, festiwale itp. na przykład „kilt” – 
szkocka męska spódnica w kratę, „claymore” – duży 
miecz „sporran” – torebka, „brogue” – but, „phili-
beg” – spódnica z małym zagięciem itp. Poeci starali 
się mieć szerokie grono czytelników i nie posługiwali 
się wąskim lokalnym słownictwem, lecz wybranymi 
słowami i formami używanymi w różnych częściach 
Szkocji, a także zwrócili się ku twórczości poetów z 
XV wieku (Young 1946: 99), odnawiając archaizmy 
i syntezując dialekty. Rezultatem tego było pojawie-
nie się specjalnego sztucznego poetyckiego języka – 
„synthetic scots” (Muir 1936: 18).

Literatura szkocka z XIX wieku to głównie proza 
artystyczna napisana w angielskim języku literackim 
przy użyciu elementów szkockich w mowie postaci w 
celu stworzenia portretów mowy Szkotów (W. Scott, 
R. L. Stevenson i in.).

Niektórzy prozaicy, tacy jak J. Gault, D. Moore, 
V. Alexander i inni, używają w narracji tak zwanego 
„szkockiego angielskiego”, którego podstawą jest 
angielski język literacki z włączeniem drugorzęd-
nych, wyrównanych znaków dialektalnych, w tym 
indywidualnych leksemów pochodzenia gaelickiego. 
Rola fikcji, a przede wszystkim twórczości W. Scotta, 
okazała się bardzo istotna w popularyzacji Szkocji  
(w szczególności pożyczek gaelickich, oznaczają-
cych konkretne szkockie rzeczywistości – „pseudo
-szkockie”) i ich penetracji w angielski język literacki 
Szkocji (Scottish Standard English), jak i angiel-
skiego narodowego języka literackiego. Literackie 
postacie „nowego przebudzenia” XX wieku – trendy, 
które powstały po pierwszej wojnie światowej, pro-
pagowane hasłem „No traditions – Precedences’”, co 
oznaczało rezygnację z swobodnego łączenia angiel-
skiego języka literackiego z elementami scots, próbo-
wano ożywić szkocki język poprzez syntezę (słow-
nictwo zostało wybrane z różnych dialektów, a także 
ze słownika etymologicznego języka szkockiego 
J. Jamisona), odrodzenie archaicznego słownictwa 
języka XV i XVI wieków, a także bezpośredni dostęp 
do języka gaelickiego (Chambers, Trudgill 1998). 
Oprócz powszechnego słownictwa, poeci szkoccy 
używają słów pochodzenia gaelickiego w języku 
swoich dzieł, a tylko niewielka ich część znajduje się 
w literaturze poprzednich okresów.

Obecność znacznie większej liczby zapożyczeń z 
języka gaelickiego we współczesnej poezji szkockiej 
w porównaniu z literaturą XV – XVI wieków, głów-
nie odzwierciedlając język potoczny tamtej epoki, 
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tłumaczy się faktem, że wraz z realizacją ważnej roli 
kulturowej i politycznej Gaelów w Szkocji zmieniło 
się podejście do języka gaelickiego, stać się symbo-
lem jedności Szkocji.

O bezpośrednim odwołaniu współczesnych 
szkockich poetów do języka gaelickiego świadczy 
również ich użycie w scots leksemów pochodzenia 
gaelickiego w ich etymologicznych, oryginalnych 
znaczeniach, tj. z semantyką, którą odpowiadające 
słowa miały w języku gaelickim.

Tak więc H. McDiarmid stosuje leksem „poke”, 
który ma znaczenie „brzuch” z inną seman-
tyką – „torba” (gael. „poca” – torba); „laroch” w 
języku scots oznacza „plac budowy” i używa go w 
znaczeniu „ruin”. Słowo „cleuch” znajduje się w 
wierszu R. Gariocha w znaczeniu „skała”, seman-
tycznie identycznym z gaelickim słowem „cloch”, 
zaś w szkockicem oznacza „kamień”.

Tak więc język poetycki, tak zwany „Lallance” 
(Alston 1971), jest sztucznie stworzoną formą języka, 
która nie odzwierciedla żadnej z istniejących ustnych 
form mowy w Szkocji. Obecność w języku poetyckim 
jest często bardzo znaczącą liczbą wąskich dialektów 
w szkockim słowniku, niezrozumiałym dla ogromnej 
większości nosicieli scots, wieloma archaizmami, 
a także wprowadzeniem słownictwa gaelickiego do 
tekstu, stwarza ogromne trudności w zrozumieniu 
szkockiej poezji przez anglojęzyczną publiczność 
i wymaga nie tylko obowiązkowego słownika, ale 
także szczegółowego komentarza do dzieł szkockich 
poetów XX wieku.

Najbardziej znanymi postaciami w „odrodzeniu” 
języka szkockiego XX wieku są poeci: H. McDiar-
mid, A. Scott, A. Gray, D. Young, S. G. Smith, 
T. Scott, W. Montgomery; dramaturgowie: R. McLe-
llan, A. Reid, R. Kemp; prozaicy: S. Blackhol, 
J. Robertson. Nowoczesne ustne dialekty szkoc-
kie (scots) są zjawiskiem bardzo heterogenicznym. 
Naukowcy zauważają, że podczas gdy w Anglii roz-
różniają dialekty poszczególnych powiatów, to w 
Szkocji – dialekty osobnej doliny lub wioski (Aber-
crombie 1977; Wise 1957: 256), podczas gdy język 
angielski często służy jako inter-dialekt. Obecnie 
Scotts jest w różnym stopniu używany w południo-
wej i wschodniej części Szkocji, a także na Szetlan-
dach i Orkadach. Według badania przeprowadzonego 
przez brytyjskich lingwistów 1,5 miliona osób odpo-
wiedziało pozytywnie na pytanie, czy potrafią mówić 
po scots (Hughes, Trudgill 1996). Wyniki innego 
badania przeprowadzonego przez grupę entuzjastów 
pod patronatem Uniwersytetu w Aberdeen wykazały, 
że 2,1 miliona ludzi – 35% populacji Szkocji – mówi 
po scots (Murdoch 1995: 13). Rozmieszczenie osob 
mówiących w języku scots według regionu geogra-

ficznego wskazało, że znacznie wyższy odsetek osób 
mówiących po szkockie odnotowano na obszarach 
wiejskich w Aberdeen, Fife i Szetlandach. W dużych 
miastach przemysłowych, takich jak Glasgow, odse-
tek używania języka scots jest niski. Należy jednak 
zauważyć, że podane statystyki nie odzwierciedlają 
stopnia znajomości języka scots przez każdego infor-
manta, który odpowiedział pozytywnie; ale nawet nie 
tak poprawnie przeprowadzone badanie wykazało, że 
większość populacji Szkocji to monogloty, tj. mówią 
po angielsku (szkocka odmiana) – regionalna wersja 
angielskiego języka narodowego.

Scots we wszystkich swoich formach szybko 
rezygnuje z pozycji, które mocno zachwiały się w 
związku z rozprzestrzenianiem się mediów. Nosicie-
lem tak zwanych „broad” lub „pure” scots jest głów-
nie starsze pokolenie, podczas gdy młodzi ludzie w 
większości mówią po angielsku (szkocka odmiana) 
(McClure 1988). Młodsze pokolenie niewiele wie o 
historii swojego języka, ponieważ przedmiot ten nie 
jest badany w szkołach, a znajomość powszechnej 
wersji, że szkocki jest „prowincjonalnym dialektem” 
języka angielskiego, prowadzi do negatywnej oceny 
własnej mowy (McClure 1988: 89). Przepis ten jest w 
dużej mierze konsekwencją oficjalnej polityki języ-
kowej. Przedstawiciele starszego pokolenia pamię-
tają, w jaki sposób dzieci były karane w szkołach za 
używanie szkockich słów (Murdoch, Horsburg 1997: 
3). Osoby mówiące po scots lub używające elemen-
tów dialektów w swojej mowie były dyskrymino-
wane. Na przykład nauczyciel z Ayrshire wspomina, 
że w 1985 roku pięciu jego byłych uczniów straciło 
pracę w firmach, ponieważ nie mogli rozmawiać z 
klientami przez telefon w angielskim języku literac-
kim (Billy 1993: 21). Ciągłe apele o ożywienie języka 
szkockiego pochodzą z dość wąskiego kręgu szkoc-
kiej inteligencji, która krytykowała rząd konserwa-
tystów, a następnie laburzystów za bierne i obojętne 
podejście do scots.

W ciągu ostatnich 10 lat, jednak pomimo spadku 
liczby mówiących po scots nastąpiła zmiana postawy 
wobec tych ostatnich ze strony zarówno rządu, jak 
i zwykłych obywateli; odnotowano wzrost zaintere-
sowania przeszłością językową i kulturową Szkocji. 
Opublikowano szkocki słownik narodowy (Scot-
tish National Dictionary). Patriotycznie nastawiona 
szkocka inteligencja walczy o zwiększenie udziału 
nadawania telewizyjnego i radiowego w języku scots 
i o to, by mówcy lub używający elementów szoc-
kiego w swoim przemówieniu mogli pracować jako 
spikerzy w telewizji w Edynburgu.

Bardzo charakterystyczny jest jednak fakt, że 
tylko 11% szkockiej populacji odpowiedziało pozy-
tywnie na pytanie, czy ich preferencje polityczne 
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są związane ze wsparciem określonej partii polityki 
językowej w Szkocji.

Należy zauważyć kolejną tendencję w rozwoju 
sytuacji językowej w Szkocji. Jest to przegląd zasad 
normalizacji na korzyść szerszego zastosowania ele-
mentów scots w szkockim języku angielskim, co w 
przyszłości może doprowadzić do zmiany statusu 
języka angielskiego w Szkocji – przekształcając ten 
język w niezależną wersję języka angielskiego.

Wnioski. Można więc stwierdzić, że współcze-
sna sytuacja językowa w Szkocji wydaje się bardzo 

trudna. Społeczno-funkcjonalny paradygmat języka 
obejmuje:

1) gaelicki szkocki, używany przez ludność cel-
tycką północno-zachodniej Szkocji – Highlands;

2) dialekty szkockie – Scots, które są „fragmen-
tami” niegdyś wielofunkcyjnego języka szkockiego;

3) język angielski w Szkocji – szkocki angielski, 
który jest regionalną odmianą angielskiego języka 
narodowego, oraz 4) szczególną sztucznie stworzoną 
formacją dość amorficzną jest słabo wykształcony 
język pisany literatury – Lallance.
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ТИЗЕР У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

У статті охарактеризовано поняття «тизер», проаналізовано особливості тизеру як мовленнєвого жанру, 
встановлено основні види тизерів та визначено особливості їх перекладу з німецької на українську мову.

Жанр тизеру є сьогодні одним із найпопулярніших та найновіших жанрів, які виникли в мережі й на які щодня 
наштовхується кожен пересічний інтернет-користувач, але з огляду на те, що жанр виник порівняно нещодав-
но, він досі є одним із найменш досліджуваних мовленнєвих жанрів в українській та німецькій медіалінгвістиці.

Робота містить огляд структури тизеру, до складу якого входять заголовок, підзаголовок і короткий опис 
тексту, а іноді також тематичне зображення до нього. Окрім цього, в межах дослідження вдалось виокремити 
основні функції тизерів, а це короткий огляд теми статті та «приманювання» читача до прочитання повного 
тексту статті. Проте сьогодні тизери часто виконують нову функцію: функцію основного і єдиного джерела 
інформації, адже надають читачеві можливість швидко отримати найважливішу та стислу інформацію, нечи-
таючи повний текст статті (наприклад, гортаючи стрічку новин у соціальних мережах).

Особливу увагу приділено типології тизерів німецької журналістки та медіалінгвістки Керстін Лізем, 
відповідно до якої виокремлюємо 6 видів тизерів: тизер-мінітекст, тизер-історія, новинний тизер, тизер-
«кліфгенґер», тизер-запитання та інтерактивний тизер.

Дослідження проведено на основі емпіричного матеріалу, яким послугували 150 тизерів німецькою мовою 
та їх переклад українською мовою з німецького онлайн-порталу “Deutsche Welle” («Дойче Веллє») за період із 
2013 до 2020 року. Вибірку тизерів було здійснено за такими критеріями: за автором оригінальної статті, за 
ключовими словами, за категоріями та за тематикою.

У процесі дослідження було встановлено, що жанр тизеру потребує ґрунтовних досліджень із погляду лінг-
вістики та перекладознавства як в українській, так і німецькій мовах.

Ключові слова: тизер, українська преса, німецька преса, онлайн-медіа, інтернет-журналістика.
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TEASER IN GERMAN AND UKRAINIAN LANGUAGES: 
PECULIARITIES OF TRANSLATION

The article describes the notion of teaser, analyses features of teaser as a speech genre, identifies main types of teasers 
and outlines peculiarities of their translation from German into Ukrainian.

The genre of teaser, which every average Internet user comes across daily, is one of the newest and the most popular 
genres on the Web. But given that the genre has emerged relatively recently, it is still one of the least studied speech genres 
in the Ukrainian and German media linguistics.

The article contains an overview of teaser structure, which comprises a heading, a subheading, a short description 
of the text, and sometimes a thematic image. Besides that, within the study, the main functions of teasers were identified: 
to give a brief overview of the article topic and to “lure” the reader to read the full text of the article. However, these days 
teasers often perform a new function that negates the aforementioned ones: they become the primary and only source 
of information, allowing readers to get the most important and concise information quickly, without reading the full text 
of the article (for example, when flipping through the news feed in social networks).

Special attention is paid to the typology of teasers created by Kerstin Liesem, German journalist and media linguist, 
according to which 6 types of teasers are distinguished: mini-text teaser, story teaser, news teaser, cliffhanger teaser, 
question teaser and interactive teaser.

The study was conducted on the basis of empirical data, collected from the German web portal “Deutsche Welle” for 
the period from 2013 to 2020, namely 150 teasers in German and their Ukrainian translations. Teasers were selected 
according to the following criteria: by the author of the original article, by keywords, by categories, and by subjects.

The study found that the genre of teaser requires detailed research from the point of view of linguistics and translation 
studies in both Ukrainian and German languages.

Key words: teaser, Ukrainian press, German press, online media, digital journalism.
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Постановка проблеми. Постійний і стрім-
кий розвиток онлайн-медіа та соціальних мереж 
сприяє виникненню нових жанрів інтернет- 
журналістики та адаптації вже відомих жанрів 
відповідно до потреб щоразу вибагливіших інтер-
нет-користувачів, які шукають нові та достовірні 
джерела інформації. Жанр тизеру є сьогодні 
одним із найпопулярніших жанрів, які зародились 
у мережі й на які щодня наштовхується кожен 
пересічний інтернет-користувач. Проте у зв’язку 
з тим, що жанр виник порівняно нещодавно, він 
досі залишається одним із найменш досліджува-
них мовленнєвих жанрів.

Аналіз досліджень. Дослідженням нових 
інтернет-жанрів, зокрема тизерів, присвячено не 
так багато праць як українських, так і німецьких 
науковців. В українській та російській журналіс-
тиці тизери досліджували О. Горошко, Є. Земля-
кова, О. Колесніченко, Є. Коханов, Д. Сизонова, 
Т. Шмельова, М. Штельмах. У німецькомовному 
просторі дослідженням жанру тизеру займаютьсь 
К. Лізем, М. Райтер, Ґ. Гоофакер, З. Вайшенберґ 
та інші. В польській журналістиці дослідження 
жанру тизеру належать Ґ. Ґроховскому, А. Калі-
шевскому, В. Фурману, К. Вольни-Зможинському 
та М. Войтак.

Мета статті – розглянути поняття тизеру як 
мовленнєвого жанру, виявити особливості тизерів 
в українських і німецьких друкованих та онлайн-
виданнях та визначити особливості перекладу 
тизерів із німецької мови українською. Поставлена 
мета передбачає вирішення таких завдань: визна-
чити теоретичні засади вивчення тизеру; встано-
вити особливості тизерів на основі емпіричного 
матеріалу; зіставити особливості тизерів та склад-
нощі їх перекладу в українській і німецькій мовах.

Виклад основного матеріалу. Емпіричну 
базу дослідження становлять 150 тизерів німець-
кою мовою та їх переклад українською мовою 
з німецького онлайн-порталу “Deutsche Welle” 
(«Дойче Веллє») за період із 2013 до 2020 року. 
Вибір емпіричного матеріалу зумовлений тим, 
що німецька державна радіостанція та телеканал 
«Дойче Веллє» є найпопулярнішим та одним із 
небагатьох онлайн-видань, які регулярно здій-
снюють переклад німецьких статей українською 
мовою. Вибірку тизерів здійснено за такими кри-
теріями: за автором оригінальної статті, за ключо-
вими словами (наприклад, “COVID-19”, “Brexit”, 
“EU-Gipfel”), за категоріями (політика, економіка, 
культура тощо) та за тематикою (“Europäische 
Union”, “Coronavirus”, “Ukraine”, “IWF”).

Тизер як мовленнєвий жанр належить сьогодні 
до малодосліджених жанрів медіалінгвістики. 

В журналістиці під поняттям «тизер» (слово запо-
зичене з англійської “to tease” та означає «драж-
нити», «приманювати») розуміємо короткий текст, 
головною метою якого є зацікавити реципієнта до 
прочитання повного тексту статті. Метафорично 
тизер називають також аперитивом, який про-
буджує апетит до прочитання статті. В онлайн-
медіа тизер містить також покликання на мате-
ріал, а у друкованих виданнях – номер сторінки 
з повним текстом статті (Liesem, 2015: 160–161).

У переповненому інформацією світі читач 
стає дедалі перебірливішим, ретельніше обирає 
джерела інформації, його важче здивувати, тому 
написання тизеру для журналістів стає серйозним 
викликом. Удалий тизер відіграє вирішальну роль 
для успіху тексту, адже навіть найцікавіша та най-
інформативніша стаття може залишитись поза 
увагою читачів лише через неякісний тизер до неї.

Підтвердженням того, наскільки важливим 
є створення хорошого тизеру, стають численні 
дослідження, зокрема дослідження Міхаеля Гал-
лера, результати якого продемонстрували, що зі 
100 читачів онлайн-видань чи друкованих видань 
(Reiter, 2009: 13–14):

1. 90% читачів спершу звертають увагу на 
зображення (за його наявності). З цього можна 
дійти висновку, що тизер повинен містити промо-
висте зображення, яке одразу впаде у вічі реци- 
пієнту.

2. Увагу 40–70% читачів після зображення 
приковує заголовок.

3. Якщо заголовок не «відлякав» читача, то 
20–60% читачів розпочинають читати шапку 
статті, яка повинна переконати їх, що стаття таки 
варта прочитання.

4. І лише після цього 15–60% користувачів 
читають повний текст статті.

5. Однак до кінця статтю дочитують лише до 
50% читачів.

Структура тизеру. Зазвичай до складу тизеру 
входять заголовок (іноді у формі запитання) або 
заголовок, підзаголовок і короткий опис новини, 
а також тематичне зображення до неї (у друко-
ваних та онлайн-виданнях, зокрема в “Deutsche 
Welle” («Дойче Веллє»)). Порівнявши тизери 
німецькою та їх переклад українською мовою на 
DW, можна зауважити, що зображення в україн-
ській та німецькій статтях часто відрізняються.

Заголовок тизеру виконує дві функції: він 
повинен якомога стисліше надати читачеві інфор-
мацію про зміст тексту та водночас викликати 
в нього цікавість до його прочитання. Яка із цих 
двох функцій домінантна, залежить від типу тек-
сту. Наприклад, у новинному тексті важливішу 
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роль відіграє інформативна функція, оскільки, 
шукаючи певну інформацію, читачеві вкрай важ-
ливо одразу розуміти, чи натрапив він на потрібну 
статтю й чи задовольнить вона повною мірою 
його інформаційні потреби. Також важливо, аби 
заголовок містив ключові слова, адже так читач 
оперативніше зможе знайти потрібну інформа-
цію за допомогою пошукових систем, наприклад, 
Google (Schwiesau, Ohler, 2003: 231–232). Почасти 
заголовок містить також слова, які неодмінно при-
вертають увагу користувача та нагнітають ситуа-
цію, як наприклад, «сенсація», «скандал», «шок», 
«ексклюзив», «секретний», «антирекорд» тощо.

Процес написання тизеру часто можна порів-
няти з балансуванням на краю прірви, оскільки 
він повинен, з одного боку, викликати в читача 
цікавість до прочитання матеріалу, якомога лако-
нічніше проінформувати його, про що йтиметься 
в тексті, та, з іншого боку, не розчарувати реци-
пієнта й викласти всю обіцяну в тизері інфор-
мацію в тексті статті. Адже в іншому разі читач 
почуватиме себе обманутим і втратить довіру 
до видання як надійного джерела інформації. 
Здебільшого тизер написаний дуже доступною 
мовою, містить чіткі формулювання та не містить 
складних синтаксичних конструкцій (Matzen, 
2010: 57–59). Золотого правила щодо його обсягу 
немає, в німецьких виданнях, як-от “Spiegel 
Online“ («Шпіґель Онлайн») чи “BILD-Zeitung” 
(«БІЛЬД-Цайтунґ»), їхній обсяг, як правило, сягає 
5–6 рядків (не більше 300 знаків), таке обмеження 
дає змогу виділити лише найрелевантнішу інфор-
мацію (Liesem, 2015: 159–161).

Сьогодні більшість читачів отримує найваж-
ливішу інформацію з онлайн-видань, тому друко-
ваним виданням, які дедалі більше відходять на 
другий план, доводиться ще більше боротись за 
увагу аудиторії. Адже якщо їм не вдасться заціка-
вити публіку, вони й зовсім відмовляться від дру-
кованих медіа. Онлайн-виданням теж доводиться 
нелегко, оскільки сьогодні конкуренція серед 
них дуже велика й кожному потрібно докласти 
неабияких зусиль, щоб «упіймати» свого читача 
та заманити його саме на свою сторінку.

Таким чином можна виокремити 2 основні 
функції тизерів (Reiter, 2009: 115–116):

1. Короткий огляд теми статті: тизер озна-
йомлює читача з тематикою, стисло та зрозуміло 
подає узагальнення найголовнішої інформації.

2. Тизер як приманка для читача: завдання 
тизеру – спонукати до прочитання повного тексту 
статті.

Однак віднедавна тизери почали виконувати 
нову функцію, яка нівелює другу вищезгадану 

функцію. Для користувачів, які постійно хочуть 
якомога швидше дізнатися потрібну інформа-
цію, тизери, навпаки, стають основним і єдиним 
її джерелом, оскільки надають йому можливість 
швидко отримати найважливішу та стислу інфор-
мацію, нечитаючи повний текст статті (напри-
клад, коли гортаємо стрічку новин у соціальних 
мережах).

У журналістській практиці сформувалось 
багато типологій тизерів. Ми розглянемо класифі-
кацію німецької журналістки та медіалінгвістки 
Керстін Лізем, яка виокремлює 6 видів тизерів 
(Liesem, 2015: 161–164):

1. Тизер-мінітекст – автор використовує як 
тизер шапку статті. Однак значним недоліком 
цього виду є те, що якщо тизер таки переконає 
читача перейти за посиланням для прочитання 
повного тексту, він буде змушений читати одну 
й ту ж інформацію двічі.

Esselbachs Bürgermeister Hofmann tritt zurück
Esselbachs Bürgermeister Klaus Hofmann tritt 

voraussichtlich zum 30. April zurück. Das bestätigte 
gestern auf Anfrage Oberlandesanwältin Karin 
Stiller.

Main-Netz, Der Main-Echo-Online-Dienst, http://
www.mainnetz.de/nachrichten/regionalenachrichten/
hessenr/art119952519185.

2. Тизер-історія – всі читачі люблять історії, 
в яких інформація висвітлена так, що наш мозок 
може легко її запам’ятати. Такий вид тизерів 
дуже популярний, оскільки він поданий у формі 
короткої завершеної історії, яка повідомляє, про 
що йтиметься у статті, та викликає зацікавлення 
читача.

Bahn will Reiseprofile ihrer Kunden vermarkten
Die Deutsche Bahn beackert einem Medienbericht 

zufolge eine weitere Einnahmequelle: Die Reisedaten 
von Vielfahrern sollen analysiert und an Werbekunden 
verkauft werden.

Stern.de, http://www.stern.de/reise/service/
neue-agb-fuer-bahn-card-kunden-bahn-dementiert-
weitergabe-von-kundendaten-1985083.html.

3. Новинний тизер – він передає найбільш 
релевантну інформацію та відповідає на осно-
вні запитання новинного тексту (Хто? Що? Де? 
Коли? Як? Чому?). Наявність у ньому ключових 
слів допоможе швидше й легше пошуковій сис-
темі запропонувати цей текст читачеві.

Нищівний удар для Бориса Джонсона
Верховний суд Великобританії завдав руйнів-

ної поразки прем’єр-міністру Борису Джонсону. 
Вимушена відпустка Палати громад є незакон-
ною, а Джонсону загрожує відставка, – каже 
Барбара Везель.

Присяжнюк О. Тизер у нiмецькiй та українськiй мовах: особливостi перекладу
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Deutsche Welle, https://p.dw.com/p/3QAam.
4. Тизер-«кліфгенґер» (з англ. Cliffhanger (дослівно 

«скелелаз») – художній прийом у літературі чи кіно, 
який базується на відкритій розв’язці до продо-
вження історії, і спрямований на збереження інтриги 
та зацікавлення читачів/глядачів). Цей вид тизерів 
містить лиш частину історії й закінчується на кульмі-
нації, щоб таким чином спонукати читача прочитати 
повний текст статті. Для написання такого тизеру 
автор використовує прийом, відомий нам із серіалів, 
коли серія завершується на найцікавішому моменті. 
Розв’язка текстової історії розкривається лиш після 
того, коли читач натискає на «більше» чи «далі», а сам 
тизер часто закінчується трикрапкою.

Geheimtreffen mit Merkel
Was Sie hier lesen, hatten Sie eigentlich nie lesen 

sollen. Am Montag hatte Joachim Low (53) einen 
geheimen Termin in Berlin. Mehr …

Bild.de, http://www.bild.de/sport/fussball/
joachim-loew/jogi-bierhoff-und-merkel29540928.
bild.html.

5. Тизер-запитання. Створити інтригу та заці-
кавленість можна також за допомогою тизеру 
у формі запитання (іноді риторичного), яке автор 
ставить перед читачем, або яке, ймовірно, може 
виникнути в читача після прочитання тизеру. 
Зазвичай у такого виду тизерів це запитання міс-
тить заголовок, але тизер запитанням може також 
завершуватись, як це продемонстровано у при-
кладі нижче.

Макрон та українсько-болгарські «банди»: 
полювання на голоси правих?

Президент Франції Еммануель Макрон сво-
їми зневажливими висловлюваннями про болгар 
та українців викликав дипломатичний конфуз 
у Софії та Києві. Чого він хоче досягти заграван-
ням із правими ідеями?

Deutsche Welle, https://p.dw.com/p/3TKmD.
6. Інтерактивний тизер. Раніше комунікатив-

ний процес у медіа був однобічним, сьогодні ж 
цей процес двобічний, тут говоримо про так звану 
журналістику співучасті. Інтернет надає можли-
вість медіа взаємодіяти зі своїми читачами, саме 
тому багато журналістів використовують інтер-
активні тизери тоді, коли мають на меті отримати 
від реципієнта певну реакцію чи інформацію. Для 
цього виду тизерів типовими є такі формулю-
вання, як-от «Долучайтеся до дискусії!», «Голо-
суйте!», «Перевірте свої знання!», «Вгадуйте 
разом із нами!»

Fashion Profi oder Modemuffel?
Das große BILD.de-Designer-Raten
Fashion-Profi, Modemuffel oder Schnäppchenjäger: 

Testen Sie Ihren modischen Sachverstand.

Bild.de, http://www.bild.de/lifestyle/mode-beauty/  
l u x u s / m o d e - q u i z - e r k e n n e n - s i e - d i e -
designer-29523572.bild.html.

Окрім написання тизерів, ще одним викликом 
є їх переклад іноземною мовою, якщо онлайн-
видання існує багатьма мовами, як-от німецький 
онлайн-портал “Deutsche Welle” («Дойче Веллє»), 
який перекладає свої матеріали понад 30-ма 
мовами, зокрема й українською. Переклад тизерів 
є для перекладача не меншим викликом, ніж його 
написання для автора, адже важливо, аби перекла-
дений тизер виконував ті ж функції, що й оригінал.

Проаналізувавши 150 німецьких тизерів 
та їх переклад українською мовою, вдалось уста-
новити, що українські тизери більші за обсягом, 
ніж німецькі, оскільки часто доповнені додатко-
вою інформацією. А пов’язано це з тим, що певні 
речі потребують додаткового розтлумачення для 
українського читача або ж є лакунами в україн-
ській мові (Hönig, Kussmaul, 1984: 152).

Для наочності проілюструємо це за допомогою 
таких прикладів:

“Kommentar: Europa wartet auf Merkel“ 
(https://p.dw.com/p/1HX8E).

«Коментар: Політика Меркель щодо біженців 
і Євросоюз» (https://www.dw.com/de/kommentar-
europa-wartet-auf-merkel/a18917020).

Аналізуючи та порівнюючи тизери в обох 
мовах, упадає у вічі також те, що здебільшого під 
час перекладу тизеру українською мовою пере-
кладачі впускають англіцизми та уникають їх, 
якими так часто рясніють заголовки німецьких 
статей. Наприклад:

“Brexit? Keep calm and carry on” (https://www.
dw.com/de/kommentar-brexit-keep-calm-and-carry-
on/a-19056556).

«Brexit? Зберігайте спокій і продовжуйте 
свою справу» (https://p.dw.com/p/1Hykl).

Хоч поняття “Brexit” у перекладі збережене, 
американський слоган усе ж було перекладено 
українською. Причиною цьому є те, що якщо 
поняття “Brexit” уже загальновідоме, то з розу-
мінням слогану для українського читача можуть 
виникнути певні складнощі.

Нерідко трапляються також тизери, переклад 
яких за змістом значно відрізняється від оригі-
налу.

“EU-Gipfel: Gipfel der Selbstblockade” 
( h t t p s : / / w w w . d w . c o m / d e / g i p f e l - d e r -
selbstblockade/a-36113280).

«Саміт ЄС: довга ніч роздумів над страте-
гією щодо Росії» (https://p.dw.com/p/2RVpo).

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що жанр тизеру постійно 
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розвивається, що зумовлено невпинним розви-
тком інформаційних технологій та засобів масової 
інформації та потребує ґрунтовних досліджень 
із погляду лінгвістики та перекладознавства як 
в українській, так і німецькій мовах.

Під час перекладу тизерів потрібно не забувати 
про 2 найважливіші його функції: він повинен 
переконати читача перейти за посиланням та про-

читати повний текст статті. Хоч тизер і повинен 
бути інформативним, та варто пам’ятати, що 
важливими є також лаконічність формулювань 
та неперевантаженість тизеру інформацією. Якщо 
перекладач зуміє зберегти функції оригіналу 
в перекладі та кількість переходів за посиланням 
буде великою, можна вважати, що тизер та його 
переклад є вдалими та якісними.
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ОБРАЗ СИМВОЛУ КОХАННЯ В СОМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

У статті розглянуто образ кохання в соматичній фразеології через концепти «серце» й «душа». Елементи 
філософії серця (кордоцентризм) пов’язані зі ставленням до життя, сенсу життя й теорії пізнання.

Метою дослідження є порівняння образу символу кохання в мовній картині світу на підставі аналізу фразеологіч-
ного фонду української й англійської мов. Об’єктом розвідки є фразеологічні одиниці на позначення почуття кохання 
людини. Предмет – семантичні особливості та групування зазначених фразеологічних одиниць в українській та англій-
ській мовах. Проводяться паралелі між концептами «серце» й «душа» та наголошується на їхньому спільному й від-
мінному смисловому наповненні. Зроблено акцент на значущості концепту «душа» в українській лінгвокультурі.

Образ символу кохання в мовній картині світу на підставі аналізу фразеологічного фонду української й англій-
ської мов не є однозначним. Концепт «кохання» охоплює певні ознаки, серед яких сила, безмежність, страждання, 
терплячість, трансцендентний характер. В українській й англійській мовах контент серце\heart має значення як 
соматичний компонент у фразеологічних одиницях, який є фізичним органом, що передає емоційні реакції й почут-
тя любові, а також те, що їх супроводжує (біль, співчуття, тривога, душевні страждання, муки, хвилювання, 
радість, задоволення, страх, турботу, занепокоєння). Контент «душа» в українській фразеології використовуєть-
ся у двох варіаціях: 1) як і в англійській, є синонімом до контенту «серце»; 2) є надтілесною, нематеріальною, духо-
вною частиною людини. Єдиний фразеологізм в англійській мові, який можна віднести до надтілесності – heart 
and soul (серцем і душею), що означає цілісність матеріальної й нематеріальної частини людського буття.

Ключові слова: образ символу кохання, соматичний компонент, мовна картина світу, концепт «серце»,  
концепт «душа».
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THE IMAGE OF THE SYMBOL OF LOVE IN SOMATIC PHRASEOLOGY 
(ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES)

The article considers the image of love in somatic phraseology through the concepts of “heart” and “soul”. Elements 
of the philosophy of the heart (cordocentrism) are related to the attitude to life, the meaning of life and the theory 
of knowledge.

The aim of the study is to compare the image of the symbol of love in the linguistic picture of the world based on 
the analysis of the phraseological fund of Ukrainian and English languages. The objects of exploration are phraseological 
units to denote a person’s feelings of love. Subject – semantic features and grouping of these phraseological units in 
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Ukrainian and English. Conduct parallels between concepts “heart” and “soul”, and highlights the similarities 
and differences in their semantic content. Focuses on the importance of the concept “soul” in Ukrainian linguaculture.

The content “heart” is important as a somatic component in Ukrainian and English phraseological units, which 
is a physical organ that transmits emotional reactions and feelings of love and what accompanies them, namely: pain, 
compassion, anxiety, mental suffering, torment, excitement, joy, pleasure, fear, worry, anxiety.

The image of the symbol of love in the linguistic picture of the world based on the analysis of the phraseological fund 
of the Ukrainian and English languages are not unambiguous.

The content “heart” is important as a somatic component in Ukrainian and English phraseological units, which 
is a physical organ that transmits emotional reactions and feelings of love and what accompanies them, namely: pain, 
compassion, anxiety, mental suffering, torment, excitement, joy, pleasure, fear, worry, anxiety.

The content «soul» in Ukrainian phraseology exists in two variations: 1) as in English it is synonymous with the content 
“heart”, 2) it is a supercorporeal intangible spiritual part of man. The only phraseology in English that can be attributed 
to the supercorporeal – heart and soul, which means the integrity of the tangible and intangible part of human existence.

Key words: image of a symbol of love, somatic component, linguistic picture of the world, concept “heart”, concept 
“soul”.

Постановка проблеми. Елементи філософії 
серця (кордоцентризм) пов’язані зі ставленням 
до життя, сенсу життя й теорії пізнання. Ваго-
мим мотивом є у творах найвидатніших класи-
ків, таких як Г. Сковорода, М. Гоголь, П. Куліш. 
За словами творця «кордоцентричної філософії» 
Г. Сковороди, серце – це безодня, яка одкрива-
ється в людській істоті, що є джерелом усіх наших 
думок, почуттів і дій. На його думку, пізнавши 
себе не поверхнім розумом, а глибиною серця, 
людина пізнає Бога. М. Гоголь і П. Куліш тракту-
вали серце насамперед як острів етики і моралі, 
джерело особистих принципів і моральних цін-
ностей. Важливу роль відіграють соматичні фра-
зеологізми або фразеологізми із соматичними 
компонентами «душа», «серце».

Аналіз досліджень і публікацій. Концепти 
«серце», «душа», «любов» вивчалися в працях 
таких дослідників, як Н. В. Брагінець, Т. В. Бон-
даренко, А. М. Гавриченко, І. О. Голубовська, 
І. Ю. Давиденко, А. В. Жарікова, Р. О. Іванів, 
Т. В. Калинюк, І. І. Кость, О. І. Леута, Д. С. Мар-
кова, Т. С. Маркотенко, А. Б. Огар, Д. Б. Олійник, 
Т. І. Прудникова, О. С. Сингаївська, Т. Ю. Уварова, 
Ю. В. Шабан, Л. І. Яковенко.

Якщо серце протиставляється розуму, то 
душа, як уже зазначалося, протиставляється тілу  
(ідеальне – матеріальне): «Він, власне, не йшов, 
його гнав якийсь надлюдський інстинкт. Гнав його 
душу, а тіло несла стихія, в якій він плив, мов тріска 
на каламутній бистрині» (І. Багряний «Людина 
біжить над прірвою»); душею й тілом, душа про-
щається (розлучається) з тілом, ледве душа дер-
житься в тілі, душа вилітає з тіла, душа пішла 
з тіла, душа держиться (тримається) в тілі. Сто-
совно серця душа постає ширшим поняттям, адже 
вона керує не лише емоціями, а й думками, бажан-
нями, схильностями і преференціями людини, 
пор.: у душі – «приховано, не виявляючи зовні 
своїх почуттів»; душа не лежить до кого/чого – 

«немає прихильності, симпатії до кого-небудь, не 
подобається хтось, щось»; для душі – «для задо-
волення своїх схильностей»; скільки душа заба-
жає – «багато, без будь-яких обмежень»; як душа 
забажає (захоче, запрагне) – «як хто-небудь вва-
жає за потрібне, за власним вибором»; душа пори-
вається – «хто-небудь відчуває нестримний потяг 
до кого/чого-небудь» (Голубовська, 2017: 89).

У національно-культурному плані виклика-
ють зацікавлення українські концепти «любов» 
і «кохання», які в інших етнокультурах нерозді-
лені. Концепт «кохання» охоплює певні ознаки: 
1) сила (всевладне, всепереможне, всепоглина-
юче, всесильне, непереможне, могутнє); 2) без-
межність/обмеженість (безмежне, вічне, безмірне, 
безсмертне/епізодичне, миттєве, недовге, швидко-
плинне); 3) страждання, терплячість (безталанне, 
вистраждане, драматичне, жертовне, фатальне; 
терпляче, тихе, м’яке, несміливе); 4) трансцен-
дентний характер (неземне, небесне, святе, під-
несене, величне); 5) пов’язане зі сферою емоцій-
ного (сердечного) (радісне, солодке, ніжне, палке, 
полум’яне; романтичне, ліричне, сердечне, сенти-
ментальне). Епітетний ряд до слова «любов» асо-
ціює це почуття з благородним, високим, незви-
чайним: божественна, життєдайна, усетворяща, 
свята, чиста, неосяжна тощо (Огар, 2017: 96).

Н. В. Брагінець досліджувала концепти «душа» 
та «серце» в національно-мовних картинах світу. 
На її думку, українська й російська моделі осо-
бистості ґрунтуються на протиставленні тіла 
(як матеріального компонента душі) серцю (як 
морально-емоційному ядру людини). Сфера ірра-
ціонального, не контрольованого розумом у цих 
мовах (ментальностях) є головною. У російсько-
українському культурному ареалі душа (серце) 
є символом внутрішнього психічного світу 
людини, місцем локалізації її емоцій і високих 
бажань, пов’язаних із задоволенням духовних 
потреб (Брагінець, 2004: 23).
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Метою статті – порівняти образ символу 
кохання в мовній картині світу на підставі аналізу 
фразеологічного фонду української й англійської 
мов. Об’єктом розвідки є фразеологічні одиниці 
на позначення почуття кохання людини. Пред-
мет – семантичні особливості та групування 
зазначених фразеологічних одиниць в українській 
та англійській мовах.

Виклад основного матеріалу. Практична 
цінність дослідження полягає в тому, що зібра-
ний систематизований матеріал щодо символу 
кохання через концепти «серце»/heart, «душа» / 
soul, heart, а також результати дослідження спри-
ятимуть подальшому вивченню культурних кон-
цептів як способу відображення етнічного мен-
талітету.

Душа пов’язана з духовною неплотською 
уявою, але це також релігійно-міфологічне уяв-
лення, яке виникло на основі уособлення життє-
вих процесів людського організму. Поняття душі 
як безсмертної нематеріальної частини людського 
суспільства склалось у європейських народів під 
впливом християнства, душа сприймається як 
нематеріальна частина:

Без мила в душу лізти – лестощами, хитро-
щами, підлабузництвом.

Бити в саму душу – боляче дошкуляти кому-
небудь.

В душі тішитися – відчувати задоволення 
з чого-небудь, не виявляючи його зовні.

Вкласти душу – здійснити що-небудь з вели-
кою любов’ю.

Душі не чути – дуже любити, жаліти кого-
небудь, бути ним дуже захопленим.

З легкою душею – без будь-якої тривоги, без 
жалю, вагань, переживань.

З тілом і душею – цілком, повністю; абсо-
лютно.

Палити душу – дуже хвилювати, непокоїти.
Плювати в душу – виявляти зневагу, що зачі-

пає найдорожче, заповітне.
Лізти в душу – виявляти удавану люб’язність, 

добиватися довіри задля вигоди.
Лізти з чобітьми в душу – грубо, безцеремонно 

втручатися в чиїсь справи, в особисте життя.
Сидіти в душі – невідступно, постійно непо-

коїти, тривожити кого-небудь.
Скаламутити всю душу – надзвичайно сильно, 

глибоко схвилювати когось, внести неспокій.
Скніти душею – страждати, мучитися; тур-

буватися про кого-, що-небудь, тривожитися за 
когось.

Спасти на душу комусь – сподобатися кому-
небудь.

Прокинулася душа – в кого-небудь знову 
виникає інтерес до життя, з’являються почуття 
кохання, приязні.

Розв’язати душу – позбавити кого-небудь 
душевних мук, переживань, полегшити його 
душевний стан.

Щемить на душі – хто-небудь відчуває неспо-
кій, тривогу, хвилювання.

Hurt someone to the soul (боляче на душі).
The eyes are the mirror of the soul (очі – дзеркало 

душі).
Є випадки, коли душа ототожнюється з серцем 

і є репрезентантом людини, що виражає емоції 
та почуття:

Гнітити серце (душу) – викликати тяжкий 
настрій, болісне відчуття.

Іти з глибини душі (серця) — відзначатися 
щирістю, відвертістю.

Охолоджувати душу (серце, голову) – збав-
ляти силу вияву чиїх-небудь почуттів, поривань, 
угамувати запал.

З каменем на душі (у грудях) – у гнітючому, 
поганому настрої.

Карбуватися на душі (на серці) – назавжди 
залишатися в пам’яті, у свідомості.

Покопирсатися в душі (у серці) – проявивши 
надмірний інтерес до кого-, чого-небудь, дізна-
тися про щось інтимне, потаємне.

Лежати на душі (на серці) – бути предметом 
тяжких роздумів, переживань; турбувати, гні-
тити когось.

Сколихнути в душі (у серці) когось – викликати 
у кого-небудь якесь почуття.

Точити душу (серце) – викликати постійну 
тривогу, неспокій, страждання в кого-небудь; 
викликати переживання за когось, щось.

Терзати душу (серце) – спричиняти душевний 
біль, переживання, завдавати моральних страж-
дань.

Розквітати душею (серцем) – пройматися, 
сповнюватися радістю, щастям.

Накипіти у душі (на серці, у серці) – збираю-
чись, нагромаджуючись, хвилювати, непокоїти, 
тривожити (про неприємні почуття, пережи-
вання).

Мати страх на душі (в серці) – відчувати три-
вогу, неспокій; хвилюватися, переживати.

Шкребе на душі (на серці, за душу, за серце) – 
кого-небудь охоплює почуття незадоволення, гір-
коти, суму, неспокою, тривоги.

Читати в душі (в серці) — розуміти, розгаду-
вати чийсь душевний стан.

Уболівати душею (серцем) за кого/що – дуже 
непокоїтися, турбуватися, тривожитися.
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Усіма фібрами душі (серця) – дуже сильно, 
у найвищій мірі.

Як камінь із душі (з грудей) спав (звалився) – 
кому-небудь стало легко, спокійно, хтось заспо-
коївся.

Як камінь ліг на душу (на серце) – кому-небудь 
дуже важко, хтось перебуває у гнітючому 
настрої, страждає, переживає і т. ін.

Розуміти серцем (душею) – інтуїтивно здога-
дуватися, відчувати.

Серце (душа) тремтить – хто-небудь дуже 
хвилюється з приводу чого-небудь.

Крається серце (душа) – хто-небудь дуже 
переживає, страждає.

Надривати серце (душу) – викликати душевні 
страждання, муки.

Терзати душу (серце) – спричиняти душевні 
болі, переживання, завдавати моральних страж-
дань.

Тліти серцем (душею) – зазнавати моральних 
страждань, тяжко переживати.

Розвиднілося на серці (на душі) – у кого-небудь 
з’явився гарний настрій; комусь стало радісно.

Ятрити рану в серці (в душі) – необережними 
словами, діями змушувати кого-небудь знову пере-
живати щось неприємне, морально страждати.

Холоне серце (душа) – хто-небудь непокоїться, 
переживає; кому-небудь дуже страшно, боязно.

From the bottom of one’s heart (soul) (з глибини 
свого серця чи душі).

Але в сприйняті українцями й англійцями кон-
цепту «серце» виявляється спільне в перекладі, де 
англійське слово heart заміняється словом душа:

Аt heart, in one’s heart of hearts – в глибині душі.
Put one’s heart and soul (into) – вкладати душу.
To the inner-most of one’s heart – до глибини 

душі.
Put one’s heart into one’ work – працювати 

з душею.
Unburden one’s heart, pour out one’ heart – від-

вести душу.
Have a heart-to-heart talk with somebody – роз-

мовляти по душам з кимось.
His heart sank into his boots – у нього душа 

в п’ятках.
До найчастотніших соматизмів української 

мови належать такі лексеми, як душа, розум, очі, 
серце, голова, рука. Соматизм «серце» в цьому 
переліку є одним із ключових. Використання лек-
семи «серце» в художніх текстах і в побутовому 
мовленні має багату фольклорну та літературну 
традицію. Адже серце людини – джерело й концен-
трація всіх відчуттів, емоцій і переживань. З цим 
органом пов’язані психічні процеси, що відбува-

ються в грудній клітці, а тому серце має психофі-
зіологічну природу й супроводжує різноманітне 
виявлення настрою або стану: серце щемить, серце 
тьохкає, серце опинилося в п’ятах тощо.

Аналіз фразеологізмів із компонентом «серце» 
дає можливість виокремити такі смислові компо-
ненти у структурі концепту: 1) емоційний стан під-
несення: зворушилося серце, заграло серце, запали-
лося, розм’якло; 2) відчуття суму: розбите серце, 
серце бере або з серцем (у значенні гнівного стану), 
серце тане; 3) емоційний стан хвилювання: серце 
тремтить, захололо, в’яне, облипає кров’ю, стиска-
ється, тенькає, не на місці; 4) емоційний стан страж-
дання: крається серце, ниє, переболіло, рветься, 
яриться; 5) емоційний стан страху: серце захололо, 
серце ледве не вискочить; 6) емоційний стан перед-
чуття: серце віщує, з важким серцем; 7) відчуття 
смерті: серце перестало битися, серце мре, падає, 
сохне; 8) відчуття життя: серце прокинулося, серце 
б’ється, серце повертає; 9) почуття кохання: серце 
привертається, серце холоне, тьохкає, всім серцем, 
по серцю; 10) риси характеру людини: велике серце, 
відкрите, гаряче, черстве, кам’яне, без серця, добре 
серце (Білоноженко, 2003: 639 –644).

У творах художньої літератури видатних пись-
менників серце передається як центр вираження 
почуттів, настроїв, відчуттів людини. Прикладом 
емоційного стану радості, піднесення, щастя, весе-
лощів, полегшення є: «Бачу вас, і серце радіє, ноги 
не стоять на місці» (У. Самчук, «Марія»); «Раділо 
серце не трусливо, Жвяхтіли мокрі личаки»; 
«Латинськії посли ззиркнулись, по серцю їм ся 
річ була» (І. Котляревський, «Енеїда»). Приклади 
концепту серця з семантикою смутку, болю, роз-
чарування, ненависті, втрати сенсу життя, анти-
симпатії можуть бути: «Ой як же плаче серце по 
тобі, єдиний друже мій!» (Леся Українка, «Лісова 
пісня»); «Мені щось тоскно серце тисне. Моєї 
мами колисанка» (Я. Семенко).

Почуття щасливого й нещасливого кохання 
в українській мові концепт «серце» передає 
у таких випадках:

Полонити серце – дуже сподобатися кому-
небудь.

Тане серце – хто-небудь сповнюється при-
ємними почуттями, піддаючись впливові когось, 
чогось приємного.

Тенькнуло в серці (у грудях) – комусь стало 
тривожно, неспокійно з приводу чого-небудь.

Віщує серце – хто-небудь відчуває наближення 
чого-небудь.

Брати (узяти, приймати) до серця – гаряче, 
боляче реагувати на щось; ставитися співчут-
ливо, із зацікавленістю.

Ричка Т., Чаєнкова О. Образ символу кохання в соматичнiй фразеологiї...
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Заворушилося серце – у кого-небудь пробуди-
лося якесь почуття, хто-небудь відчув потяг до 
когось.

Заграло серце – хто-небудь відчув радість, 
піднесення, задоволення.

Залоскотало коло серця – стало приємно, 
відрадно (від зворушення, припливу радісного 
почуття тощо).

Запалилося серце – кого-небудь охопило сильне 
почуття (кохання, ненависті). Заснуло серце – 
хто-небудь утратив гостроту почуттів, пере-
стає реагувати на що-небудь.

Зачерствіло серце – хто-небудь став нечуй-
ним, байдужим до інших.

Гаряче серце – той, хто дуже любить кого-
небудь.

Гарячий серцем – запальний, пристрасний.
Гріти коло серця – потаємно, потай вино- 

шувати.
Кам’яне (камінне) серце – жорстока, без-

душна людина; хто-небудь жорстокий, лютий.
Кидати/кинути жарину в серце (в груди) – робити 

натяк на що-небудь, викликати в кого-небудь хви-
лювання; бентежити, тривожити когось.

Мати (носити) змію під серцем – відчувати 
душевний неспокій; переживати.

 Лицар серця – об’єкт чийого-небудь кохання; 
коханий.

Луснути з серця (зі злості) – дуже розсерди-
тися.

По серцю; до серця – кому-небудь хтось або 
щось подобається, підходить.

Покласти в серці (до серця) – запам’ятати 
що-небудь.

Покласти руку на серце – щиро, відверто.
Порадувати серце – викликати радість, задо-

волення; втішитися, задовольнитися чим-небудь.
Потурати серцю (серцеві) – діяти за власним 

бажанням, довірятися тільки особистим почут-
тям.

Прилягти до серця кому – видатися приємним, 
сподобатися.

Прокинулося серце; прокинулася душа –  
у кого-небудь знову виникає інтерес до життя, 
з’являються почуття кохання, приязні.

На серці кипить – хто-небудь хвилюється, 
переживає.

Навертати серце до когось – сприяти виник-
ненню кохання, почуття дружби до кого-небудь.

Наставляти ніж на серце – мати недобрі наміри 
щодо кого-небудь; затаювати зло на когось.

Не навертається серце – хто-небудь не може 
покохати когось; хто-небудь не подобається 
комусь.

Нести тягар у серці – зазнавати душевних 
страждань, тяжких переживань разом з ким-
небудь.

Терпне серце – хто-небудь відчуває тривогу, 
душевний біль.

Тішити серце – радувати, приносити задово-
лення.

Топтати стежку (доріжку) до серця чийогось – 
завойовувати чию-небудь любов, довіру, симпа-
тію (синонім: топтати слід).

Тягар ліг (упав) на серце (на груди) – хто-
небудь зазнав душевних страждань, перебуває 
у стані пригнічення, тривоги, тяжкого неспокою 
(синонім: тяжкий камінь ліг на груди).

Утішати серце – заспокоювати кого-небудь або 
самому заспокоюватися.

Черв’як точить серце – кого-небудь щось 
постійно хвилює, турбує, мучить, завдає душев-
ного болю.

Холодна жаба сидить під серцем – кого-небудь 
охоплює почуття страху, передчуття чогось пога-
ного, неприємного.

Як ніж у серце (у горло) – що-небудь дуже 
неприємне, дуже вражає, спричиняє душевний 
біль або взагалі викликає негативні емоції в кого-
небудь; умерти.

Серце варом обкипіло – хто-небудь морально 
дуже страждає, тяжко переживає.

Серце в’яне – хто-небудь переживає, непокоїться; 
кого-небудь охоплює якесь почуття, хтось захоплю-
ється кимось, відчуває потяг до кого-небудь.

Серце горнеться – хто-небудь відчуває потяг до 
когось.

Серце заговорило — у кого-небудь пробуди-
лося почуття кохання.

Серце їсти – переживати, журитися, каратися, 
мучитися.

Серце каменем лежить – хто-небудь тяжко 
переживає, страждає з приводу чогось.

Серце мовчить – хто-небудь залишається бай-
дужим до когось, чогось.

Серце мохом обростає – хто-небудь стає без-
душним, байдужим до всього й усіх. Серце набі-
гає – хто-небудь сердиться, гнівається на кого-
небудь.

Серце не камінь – хто-небудь зглянеться; 
у кого-небудь можна домогтися прихильності.

Серце не приймає – хто-небудь не відчуває 
симпатії, любові до когось; кому-небудь не подо-
бається хтось.

Серце падає – хто-небудь відчуває хвилювання 
від захоплення, переляку, тривоги.

Серце переболіло, душа переболіла – хто-
небудь настраждався, знемігся від почуття три-
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воги, страху, туги; хто-небудь заспокоївся, забув 
про колишні образи, переживання.

Серце повертається – хто-небудь починає при-
хильно ставитися, відчуває симпатію, любов до 
когось.

Серце прохололо – у кого-небудь зменшилася 
сила вияву якихось почуттів кохання, ненависті.

Серце рветься – хто-небудь дуже переживає, 
страждає.

Серце сохне – хто-небудь дуже переживає, 
мучиться з приводу чогось; хто-небудь томиться, 
знемагає від кохання.

Серце стигне – хто-небудь заспокоюється, забу-
ваючи про образи, перестає сердитися на когось; 
кому-небудь дуже страшно, боязко.

Серце тенькає – хто-небудь починає дуже хви-
люватися, тривожитися з приводу чого-небудь.

Серце угамувалося – хто-небудь перестав хви-
люватися, заспокоївся.

Серце завмерло – хто-небудь дуже хвилюється, 
відчуває раптовий переляк, страх.

Серцем приймати — глибоко відчувати, розу-
міти що-небудь.

Сидіти болячкою на серці – невідступно, 
постійно непокоїти, тривожити кого-небудь.

Спопеліти серцем – стати душевно спусто-
шеним, байдужим до всього через важкі страж-
дання, випробування.

В українській та англійській мовах контент 
«серце» \ heart має значення як соматичний компо-
нент у фразеологічних одиницях, який є фізичним 
органом, що передає емоційні реакції та почуття 
любові й те, що їх супроводжує, а саме: біль, спів-
чуття, тривогу, душевні страждання, муки, хви-
лювання, радість, задоволення, страх, турботу, 
занепокоєння.

Нeart goes out – серце кров’ю обливається.
Аching heart – серце болить.
Оne’s heart is rending (is tearing) asunder – серце 

розривається на шматки.
(Оne’s) heart is breaking – серце крається.
Cry one’s heart out – серце ниє.
Touch someone to the heart – проймати до 

самого серця.
Touch the heart – зачепити за живе.
To break one’s heart – розбивати чиєсь серце.
To have a heart of stone – бути безсердечним.
To open one’s heart to someone – відкритись, 

відкрити своє серце.
To wear one’s heart on one’s sleeve – виставляти 

почуття напоказ.
Lose your heart to somebody – закохатися.
Steal somebody’s heart – полонити серце.
Heart is in the right place – бути хорошою людиною.

Heart ony our sleeve – говорити відкрито про 
свої думки й почуття.

Heart-to-heart – щиро говорити про свої 
почуття.

Bare your heart/soul – розповідати комусь про 
свої потаємні думки й почуття.

Put your hand on your heart – поклавши руку на 
серце.

A heart of gold – золоте серце.
Far from eye, far from heart – з очей геть, з серця 

геть.
Eat one’s heart out – страждати без слів.
To search the heart – шукати серце чи глянути 

в душу.
Follow your heart – слідувати за своїм серцем.
Отже, семантика серця містить метафоричні 

і метонімічні перенесення, в основу яких покла-
дено уявлення про серце як центральний орган 
людини, що є вміщенням сфери почуттів. У кар-
тині світу серце тлумачиться як символ любові, 
настроїв, переживань, воно здатне відчувати 
й розуміти інших, йому властива чуйність; також 
як сукупність якостей, рис людини, вдача людини. 
Серце можемо вважати духовним центром 
людини. Цю ж функцію у фразеологічній системі 
виконує й концепт «душа», який семантично спо-
ріднений із концептом «серце», однак через свою 
нематеріальну сутність має певні семантичні від-
мінності.

В українській і англійській мовах серце усві-
домлюється як об’єкт дії, коли серце піддається 
будь-якому впливу. Наприклад, в українській мові 
гнітити серце (душу) (викликати тяжкий настрій, 
болісне відчуття), в англійській – to hate (one, 
something) with one’s whole heart (дуже, усією 
душею ненавидіти когось/щось. Серце може роз-
цінюватися як самостійний суб’єкт, як людина: 
укр. серце рветься [на шматки] (хто-небудь дуже 
переживає, страждає), англ. one’s heart comes 
into one’s mouth (злякатися, перелякатися; душа 
в п’ятах).

Висновки. Образ символу кохання в мовній 
картині світу на підставі аналізу фразеологічного 
фонду української та англійської мов не є одно-
значним. В українській й англійській мовах кон-
тент серце\heart має значення як соматичний 
компонент у фразеологічних одиницях, який 
є фізичним органом, що передає емоційні реакції 
та почуття любові й те, що їх супроводжує, а саме: 
біль, співчуття, тривогу, душевні страждання, 
муки, хвилювання, радість, задоволення, страх, 
турботу, занепокоєння. Контент «душа» в укра-
їнській фразеології існує у двох варіаціях: 1) як 
і в англійській, виступає синонімом до контенту 

Ричка Т., Чаєнкова О. Образ символу кохання в соматичнiй фразеологiї...
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«серце»; 2) є надтілесною нематеріальною духо-
вною частиною людини. Єдиний фразеологізм 
в англійській мові, який можна віднести до над-

тілесності – heart and soul (серцем і душею), що 
означає цілісність матеріальної й нематеріальної 
частини людського буття.
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ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 
У ЖУРНАЛІ «МАСКИ» (1923)

У статті розкрито особливості літературно-мистецького проявлення військової фаланги Українських Січо-
вих Стрільців на основі її літературних та літературно-критичних матеріалів, уміщених у журналі сатири 
й гумору «Маски», який виходив друком у 1924 році у Львові. З’ясовано, що ідейно-естетично видання все-таки 
залишається «стрілецькими» не лише з огляду на такий склад фундаторів, дописувачів, але і змістовим наповне-
нням та образом «стрілецького світу».

Журнал постав з ініціативи Миколи Голубця, січового стрільця та «молодомузівця» в одній особі, до автор-
ського кола видання належали інші стрільці (Олесь Бабій, Левко Лепкий, Роман Купчинський, Юра Шкрумеляк), 
також світоглядно близьким був Павло Ковжун, які прийшли туди із журналу «Будяк», також митець Роберт 
Лісовський та Клим Поліщук. Водночас грою в літературну конкуренцію видання популяризували одне одного. 
У процесі літературної гри були створені творчі спілки «Р. Купчинський – О. Бабій», «Р. Купчинський – Л. Леп-
кий», «К. Поліщук – О. Бабій – Ю .Шкрумеляк – М. Голубець». Спогади М. Голинського про групу «Богема», дру-
кованим органом якої «Маски» потрактовують (Л. Сніцпрчук), спонукують сприймати стрілецьке коло ядром 
літературно-мистецького товариства значно ширшого формату й бачити в цьому дослідницьку перспективу.

Стрілецька автура виявляє зацікавлення «націоналістичним» та «естетським» літературно-ідеологічних 
напрямів, пробуючи бути і “homo ludens”, і “homo militans”, у підсумку стрілецтво зафіксувалось на «націоналіс-
тичному», відповідно до генераційних цінностей. Хоча автори на сторінках журналу дозволили собі перебувати 
у процесі літературної гри – із заданою темою, образними і стильовими почерками один одного, намагаються 
бути більше “homo ludens”, ніж “homo militans”, проявляючи інтертекстуальні можливості діалогу й зі стрі-
лецькою поетичною традицією. Бурлескний образ Цяпки-Скоропада продовжує функціонувати в цьому виданні, 
реалізовуючи ідею стрілецького оптимізму та солідарності і творчого наміру здійснювати ігровий, неутилі-
тарний аспект у літературній діяльності, у творчому акті, стаючи камертонним для подальших образних кон-
струкцій концепту стрільця-молодця.

Ключові слова: Українські Січові Стрільці, журнал «Маски», група «Богема», генерація, образ світу.
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LIFE AND ART OF UKRAINIAN SICH RIFLEMEN 
IN “MASKY” (“MASKS”) MAGAZINE (1923)

Article reveals features of literary and artistic manifestation of Ukrainian Sich Riflemen military phalanx, based on 
its literary and literary-critical materials, placed in the magazine of satire and humour “Masky” (“Masks”), that was 
being published in 1924 in Lviv. It is clarified, that ideologically and aesthetically editions still remains “riflemen’s”, not 
only because of particular composition of sponsors, writers, but also because of the content and image of the “riflemen 
world”.

Magazine was founded on the Mykola Holubet’s initiative, rifleman and “Moloda Musa” member. Other riflemen were 
also in the circle of authors: Oles’ Babiі, Levko Lepkyi, Roman Kupchynskyi, Yura Shcrumelіak, also similar worldview 
had Pavlo Kovzhun, all of them came from the “Budiak”(“Thistle”) magazine, including Robert Lisovskyi and Klym 
Polishchuk. Herewith, playing in literary competition, magazines, popularized each other. In the process of literary game 
were created creative unions such as: “R. Kupchynskyi – O. Babii”, “R. Kupchynkyi – L. Lepkyi”, “K. Polishchuk – 
O. Babiy – Yu. Shcrumeliak – M. Holubets”. Memories of M. Holynskyi about the “Bohemia” group, printed unit of which 
were the “Masks”, interpret (L. Snicarchuk), and encourage to perceive riflemen circle with the core of literary-artistic 
group of a bigger format and to see research perspective in it.
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Riflemen authors show interest in “nationalist” and “aesthetic” literary-ideological directions, trying to be “homo 
ludens” and “homo militans”. In conclusion, riflemen focused on «nationalistic», according to generational values. Even 
though magazine authors let themselves to be in the process of the literary game – with given theme, figurative and stylistic 
signatures of each other, trying to be more of a “homo ludens” than “homo militans”, manifesting intertextual capabilities 
of the dialogue with riflemen poetic tradition. Harlequin image of the Tsyapka-Skoropad continues to function in this 
edition, realizing the idea of riflemen optimism, solidarity and creative intention of making playing, non-utilitarian aspect 
in literary practice, in creative act, becoming a tuning fork for future figurative constructions of riflemen-youth concept 

Key words: Ukrainian Sich Riflemen, “Masky” (“Masks”) magazine, “Bohemia” group, generation, image 
of the world.

Постановка проблеми й аналіз досліджень. 
Історію початку літературного буття журналу 
сатири й гумору «Маски» (Львів, 1923) його перша 
дослідниця Лідія Сніцарчук веде від його попе-
редника, журналу «Будяк» (1921–1923), основні 
творчі сили у зв’язку з фінансовою кризою та цен-
зурним і судовим тиском польської влади якого 
перейшли в новостворене видання і спочатку 
функціонування не втрачали комунікації, засвідче-
ної на шпальтах «Будяка», яка сприяла популяри-
зації видання. Водночас наголошує, що ці «кращі» 
творчі сили мають стрілецьке походження: славне 
«сатиричне січове товариство» – «Р. Купчинський, 
Л. Лепкий, П. Ковжун та інші таланти, маючи своє 
бачення змісту сатирично-гумористичного часо-
пису» – створило «Маски» (Сніцарчук, 2001: 52).

У власній розвідці, присвяченій сатиричній 
пресі міжвоєнної Галичини, дослідниця актуалізує 
видання в річищі його історичної функціональності 
та журналістської мобільності в інтерпретації сус-
пільно-політичних фактів. Нас же цікавить літера-
турний профіль часопису, зокрема його стрілецької 
когорти, її образ світу з точки зору ідейно-естетич-
них генераційних установок. Власне літературо- 
знавчий аспект інтерпретації вмісту видання, 
що його ми потрактовуємо формою естетичної 
маніфестації стрілецького покоління, є науково 
актуальним і потребує вирішення, через те визна-
чає мету статті та коло завдань. Водночас варто 
враховувати й історико-літературну реконструк-
цію постаті О. Бабія в цьому журналі, здійснену 
в розвідці О. Утріско (Утріско, 2010: 232–238), 
увагу до жанру епітафії у творчості Р. Купчин-
ського М. Мельник (Мельник, 2013: 90–104 ), 
а також можливий зв’язок журналу «Маски» й із 
групою «Богема», про що зазначають Л. Сніцарчук  
(Сніцарчук, 2001: 53) та Л. Сирота (Сирота, 1996: 
263–275), систематизуючи наявні історико-літера-
турні факти, аби реконструкція стрілецької життєт-
ворчості в журналі «Маски» була повноцінною.

Мета статті – розглянути життєтворчість укра-
їнських січових стрільців у журналі «Маски» 
(1923).

Виклад основного матеріалу. У 1923 році 
в журналі «Будяк» з’явились рекламні анонси 

нового журналу, які засвідчували відсутність будь-
яких непорозумінь чи конфліктів між «новим» 
і «старим» виданнями. Взаємне «зачіпання» одне 
одного на власних шпальтах створювало вдалі 
інформаційні приводи, зігрівало атмосферу пре-
сової комунікації товариською емоцією, аж ніяк 
не конкуренцією. У «Поштовій скриньці «Будяка» 
після повідомлення про самоусунення Д. Крен-
жаловського від редакційного керма, у зв’язку із 
численними судовими позовами до журналу через 
цензуру, зазначалось: «Щодо «Масок», то вони 
безумовно конкурують, хоч би вже фактом своєї 
появи. Склад редакційний мають добрий» (Будяк, 
1923, 5–6: 8). А іронічний випад «Будяка» в бік 
писальників-графоманів «Радимо послати <…> 
в «Наш альбом» «Масок». Там усе друкують» 
(Будяк, 1923, 7–8: 8) тільки додавав популярності 
завдяки вдалому інформаційному приводові.

Із зими 1922–1923 року стрілецькими силами 
в особах О. Бабія, Л. Лепкого. П. Ковжуна, 
Ю. Шкрумеляка було утворено літературно-мис-
тецьке об’єднання «Богема» (Сирота, 1996: 271). 
Л. Сніцарчук зауважує, що «Будяк» залишила 
в повному складі, власне, новостворена наприкінці 
1922 року група «Богема» й перейшла в часопис 
«Маски», яка в новому журналі творила дещо іншу 
сатиру, проявляла розважливішу позицію: «сатира 
богемістів дещо змінюється і стає радше мелан-
холійною, аніж комічною» (Сніцарчук, 2001: 53).  
Частіше використовуються власні прізвища, 
а псевдоніми – лише в гострополітичних публі-
каціях. Водночас перший наклад нового журналу 
було конфісковано через надто різку критику полі-
тичних подій – реакції учасників визвольної війни 
проти «узаконеної окупації Галичини» – через 
малюнок П. Ковжуна «Вирішили» і статтю О. Бабія 
«Не перша стріла й не остання» (Сніцарчук, с. 53).

Василь Бобинський розвиває власний прорадян-
ський шлях, редагуючи з 1923 року журнал «Нова 
культура». Власне, в його літературно-критичному 
дописі, позначеного виразними радянофільськими 
установками, знайдемо кілька штрихів до портрета 
групи, засад її створення. Водночас Бобинський 
негативно потрактовує групу як явище в дусі соці-
ологічної критики. Він зазначає, що об’єднання 
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постало «на товариському ґрунті», яке закінчилось 
врешті-решт «невдачею»: «Складена з тою метою 
зимою 1922–1923 року «Богема» – поза традиційне 
й у прибуржуазному ладові неминуче жертвопри-
ношення богові винної лози – майже не вийшла, 
нічого путящого не створила й анітрохи не розбур-
хала приспаних творчих стимулів східногалицької 
інтелігентної молоді» (Бобинський, 1990: 451).

Таким чином проблема ідейно-естетичного 
урядження групи «Богема» у стрілецькому контек-
сті тільки починає окреслюватись у літературоз-
навстві, наразі маємо увиразнення її в мемуарах, 
наближених до артистичного середовища. Так, 
у споминах «Про Львівську “Богему”» відомого 
українського галицького співака Михайла Голин-
ського, увічненого в романі І. Вільде «Сестри 
Річинські» в образі фатального красеня, частково 
з’ясовано специфіку функціонування товариства, 
соціальний контекст для естетичних маніфестацій, 
кола учасників. Хоч сам автор більше сфокусова-
ний на епізоді прощального урочистого вечора на 
свою честь, який йому «Богема» організувала.

Так, можна дізнатись, що «Богема» «засідала» 
в Центральній каварні, як свого часу «Молода 
муза», і що це «не статутове товариство», а зібрання 
вільних митців, до кола яких уходили представники 
різних гуманітарно-творчих «фахів» – письмен-
ники, художники, журналісти, а також багато тих, 
хто їм симпатизував чи прагнув «культурно заба-
витись», відвідати «дуже цікаві вечори». Вечори 
«Богеми» мали голосну й дуже добру опінію 
в публіки, оскільки, окрім музичних епізодів стрі-
лецьких і народних пісень, які давала «сальонова 
оркестра», наповнювались цікавими дискусіями. 
До кола членів і симпатиків (без розрізнення) вно-
сить стрілецькі персоналії Р. Купчинського, Л. Леп-
кого, М. Гайворонського, Ф. Федорціва, «Моля» 
Голубця, С. Чарнецького, також композитора 
«Сяся» Людкевича, Мілену й Михайла Рудниць-
ких, П. Ковжуна, П. Холодного, З. Пеленського із 
дружиною, сестер Дурдиківен, отця Куницького 
та багатьох інших. Себе ж М. Голинський зарахо-
вує до «ревних симпатиків» гурту, якому було скла-
дено поетичне віншування за співучасті його друга 
Р. Купчинського «Ми бажаєм Тобі, як умієм: їдеш 
вовком, приїдь соловієм (Голинський: URL).

Журнал сатири й гумору «Маски» (Львів, 1923) 
було створено за ініціативою Миколи Голубця, 
це результат його ідеї. Січовий стрілець прагнув 
у виданні «гострого й відвертого» вислову засо-
бами публіцистики й сатири про загальнонаціо-
нальні проблеми українців (Сніцарчук, 2001: 53).

Авторами є О. Бабій, Л. Лепкий. П. Ковжун, 
Ю. Шкрумеляк, Р. Купчинський, до перших боге-

містів «Масок» долучились іще митець Роберт 
Лісовський та Клим Поліщук (Сніцарчук, 2001: 
54). У журналі автори переважно використовували 
псевдоніми, не всі з них авторизовані: «Ваш Чме-
лик», «І. Стріла», «Л-а», «Ардан», «К.», «Петіт», 
«Рутин», «Ф. Б.», «Кузьма Прудків», «Мефіс-
тофель», «Ів. Хрущ», «П. Жовнір», «Жонтик», 
«Мольо», “Homunculus” тощо. Побачило світ 
чотири випуски «Масок», хоч редактор плану-
вав періодичність два рази на місяць і закордонну 
передплату. Як і в «Будяку», перше число було кон-
фісковано через статтю О. Бабія «Не перша стріла 
й не остання» та малюнок П. Ковжуна, написаних 
щодо «узаконення окупації» Галичини. Часопис, як 
у «Будяку», продовжив традицію вступного вірша 
до номера, в якому найбільше зв’язку з подихом 
сучасності.

Власну програму було представлено у віршова-
ному форматі авторства Р. Купчинського з назвою 
«Маски». Ліричний мовець подивований фаль-
шивістю світу, в якому чи не кожен ховається за 
маскою – і патріот, і митець, і подружжя, мало не 
цілий світ, тому і прагне відкривати суть ближ-
нього: «<…> Таке то наше вже сторіччя. / Як поди-
витися в округ, / нема правдивого обличчя, / Бо 
в масці ворог твій і друг. // І не в одного стратиш 
ласку, / Ще й розгнівиш на смерть за це, / Якщо 
йому відхилиш маску / і глянеш прямо на лице» 
(Mаски, 1923, 1: 1). Про богемну налаштованість 
у програмі не йдеться. Однак змістовно в часо-
писі наявна тема мистецтва, зокрема театрального, 
з увагою до образу актора, до репертуару україн-
ського театру у Львові, що є приводом для гумо-
ристичного висвітлення друзів і недругів – таким 
чином актор, театр, маска витворюють межу гумо-
ристичної рецепції та інтерпретації обраної дій-
сності. Маємо Шекспірівський підхід «Весь світ 
театр, а люди в нім – актори». Джерело цієї ідеї, 
як бачимо, виникло ще в «Будяку», коли Олек-
сандр Копровський, тобто Левко Лепкий, зазначає 
Л. Сніцарчук, писав про події у «Львівграді, / на 
політичній естраді, / Бовваніють кльовни зовні / 
Неначе справжнє діло завели» (Будяк, 1923, 3: 3). 
Чи коли актуалізували назву Шекспірівської п’єси 
«Сон літньої ночі» в антибільшовицькій сатирі 
«Сон однієї ночі». В «Масках» це кредо звучить 
так у подачі Ю. Шкрумеляка «Актори»: «Кождий 
з нас вродивсь актором, / З повним засобом манєр, / 
Хтось нам дав маски та й ролі / Нині перша – з пре-
мієр!» (Маски, 1923, 2: 7).

Концепт гри домінує в потрактуванні політичних 
подій. Саме ж мистецтво політичне представлено 
в образі метелика: «політика в нас так, неначе мете-
лик, раз туди, раз сюди – як вигідно», підсумовує  

Роздольська I. Життєтворчiсть Українських Сiчових Стрiльцiв у журналi «Маски» (1923)
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О. Бабій у фейлетоні «Весняні рефлєксії» (Mаски, 
1923, 2: 3]. Зовнішні і внутрішні політичні процеси 
потрактовано по-діонісійськи – «міжпартійними 
вакханаліями».

Водночас виразно «естетствующий» журнал 
висловлює уже в першому номері підтримку наці-
оналістичного літературно-ідеологічного вектора, 
який почав оформлюватись у літературному житті 
Галичини та еміграції. Автор «Петіт» у дописі «Ой, 
що-ж то за шум учинився!..» позитивно сприймає 
ідейний формат «Нової України», видаваної ветера-
нами армії УНР з М. Шаповалом у проводі: «понад 
чверть тисячі сторінок самі зробили своє діло. Вже 
починають говорити про єдиний національний 
фронт. Злобні люде кажуть, як панове <…> дійдуть 
до 1 000 сторінок одного випуска, – то на редактора 
запросять <…> д-ра Донцова» (Маски, 1923, 1: 3). 
Не збираються вони відмовлятись і від стрілець-
кого сентименту, як зазначив Мольо (М. Голубець), 
пишучи на його марґінесі: «колись вилітали миу 
світ, мов вихор із нас кожен летів… визволяти бра-
тів, а нині <…> ні грому не діждеться світ» (Маски, 
1923, 3: 3). Вітаючи славне читацтво з великодніми 
святами віршовим віншуванням «Веселих свят», 
«Маски» пасхальну тему інтерпретують у дер-
жавницькому ключі, «що ми в воскресне друге 
свято співали щиро й завзято: «Воскресла Воля! 
Бог воскрес!» (Маски, 1923, 2: 7). Автор «Жон-
тик» закликає кожного свідомого творити власний 
«фронтик» боротьби (Маски, 1923, 1: 3).

Автори – теж у процесі гри, більше “homo 
ludens”, аніж “homo militans”, в самопрезентації 
для світу. Водночас залишаються об’єктивними 
в публіцистичному реагуванні на суспільні події, – 
прикладом чого прочитання радянських абревіатур 
у назвах суспільних структур різних рівнів – як 
«совітських шарад». Так інтелектуальна гра роз-
криває прихований тоталітарний зміст країни 
Рад: «УССР – Українець Скулив Спину Рабську» 
(Маски, 1923, 3: 5). Сміх «є засобом захисту, попе-
редження, перестороги» (Сніцарчук, 2001: 139).

Очевидно, виразний ігровий аспект в організа-
ції літературних матеріалів найбільше кореспондує 
«Маски» з назвою літературно-мистецького угру-
повання «Богема», її творчими устремліннями, 
друкованим органом якої зазначався, оскільки сус-
пільне внаслідок цієї гри трохи відсувається вбік. 
Також зауважують, що сатира «Масок», на відміну 
від «Будякової», стала м’якшою, більш меланхо-
лійною. (Л. Сніцрчук). Більше місця займає това-
риська комунікація, позначена гумористичним 
інтонуванням.

Одночасним виявом товариської комунікації 
та естетичної націленості на творчість та спільну 

літературну гру є оригінальний твір із назвою 
«Наш альбом», який має чотири частини, кожну 
з яких написав інший «богеміст» –«масківець». 
Розпочав цикл Клим Поліщук поезією «Стигла 
діва». Далі тему продовжило стрілецтво – О. Бабій 
поезією «На провесні», третім із черги виступив 
Ю. Шкрумеляк твором «Гумор-лицарь», а остан-
нім у квадризі поетів постав Мольо (Микола Голу-
бець) із поезією «Другий акт» (Маски, 1923, 1: 8).  
Твір характеризують як «поетичне змагання», 
певну естафету (Утріско, 2010: 232–238).

Поезія К. Поліщука «Стигла Діва» вміща-
ється в межі апострофи, риторичного поетичного 
жанру, який переважно застосовують у поезії гро-
мадянського регістру. Об’єктом звернення лірич-
ного героя, наповненого чуттєвими, еротичними 
переживаннями, є загадкова незнайомка, «ніжна, 
з лицем Мадонни», сутність якої прагне роз-
крити. Семантично важливим штрихом у портреті 
її є «смуток калини», який зберегла, маємо інтер-
текстуальний натяк на стрілецький гімн «Ой у лузі 
червона калина», образність якого поєднує калину 
і смуток в ідентифікації України, однак натяк на 
мотив “patria” розвитку свого не отримує, жіноча 
іпостась залишається «стиглою дівою»-загадкою 
(Mаски, 1923, 1:8]. В О. Бабія образ-персоніфіка-
ція – «діва чарівна / Сміється сміхом сонця хмар, / 
Несе офіру на вівтар / Весела радісна весна». Дра-
матичні ознаки приходу діви О. Бабій подає екс-
пресивно з мілітарно-насильницьким образним 
навантаженням: у зими «Серпанок білий хтось 
украв / В калюжі, грязи потоптав, / Розрізав жили 
рік мечем, / Ой, не мечем, а махом крил /З-понад 
лісів і з-понад сіл… / І зойкнула зима плачем» 
(Маски, 1923, 1: 8).

Зміна пори року прочитується філософськи – 
в буттєвих екстремах «життя-смерть», коловорот 
природи – представлено в річищі мотиву царя-
жертви, адже переможниця весна «Сміється сміхом 
сонця хмар, / Несе офіру на вівтар» великого світу. 
Твір демонструє зв’язок авторського творчого мис-
лення зі стрілецькими часами, лейтмотивами тем 
«Стрілецької Голгофи».

Продовженням стрілецького художнього пред-
ставлення ідей через символізацію є твір Юри 
Шкрумеляка «Гумор-лицарь», хоч у тексті він не 
розв’язує питання ідентичності видатного лицаря 
на білім коні, який гартує характер – «усіх підданих 
сталить і кріпить, кує сподівання безкрає», назва 
розкриває сутність невідомого. Так, Ю. Шкруме-
ляк наголошує на екзистенційній та психологічній 
цінності гумору, шляхетній властивості людини 
й народу: «В бурю-тугу, осінню негоду, / Він під-
держував духа народу, / Що в неволі коротає дні» 
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(Маски, 1923, 1: 6). Таким чином підтекст твору 
містить громадянський зміст, пов’язаний із часами 
визвольної війни, коли стрілецтво творило першу 
лінію власної пресової презентації через формати 
гумористики й сатири. Епітет «той сам» натякає 
на особу Р. Купчинського, такий його псевдонім 
та образ гумористичного лицаря, як і стрільця де 
Новіни і бравого лицаря Цяпки Скоропада, та й зре-
штою всіх зі стрілецького кола, котрі були в пев-
ному сенсі «гумор-лицарями» – «Що за дивний 
то лицар такий, / Що від віку той сам, молодий», 
однак розуміння таких натяків – лише для посвя-
чених у тісне коло стрілецького спілкування. «Той 
сам» – псевдонім Р. Купчинського.

Лірично-символістська палітра трьох поезій 
циклу нав’язує до «світоглядної естетики боге-
містів» (Сніцарчук, 2001: 53), актуалізує водночас 
стрілецьке художнє бачення.

Дещо вибивається з поетичної лінії твір Моля 
«Другий акт», тут радше бачимо натяки на труд-
нощі з виданням і повідомлення, що «почався дру-
гий акт» друге число часопису, продовження гри, 
сміхової вистави, хоч серце плаче: «Чи ж не вмієш 
плачучи сміятись? / Смійся! Горем до підлоги 
кинь! // Що? Не можеш? Серце не вітрак? / А ти 
з серцем підписав контракт? / Намалюй осла на тім 
папері, /Чемно серце випроси за двері, / І скажи: 
Почався другий акт!» (Маски, 1923, 1: 6)

Новим актом гри, новою грою можна потрак-
тувати оригінальну поетичну пропозицію стріль-
ців Р. Купчинського та О. Бабія, здійснену у фор-
маті поетичної епітафії й циклізовану. Об’єктами 
“in memoriam” є насамперед січове товариство, 
самі автори теж практично «всі свої». У портретах 
шаржуються із м’яким гумором риси характеру, 
зовнішності чи події життєпису. Роман Купчин-
ський представив О. Бабія мілітарно-гедоністично, 
з обіграванням семантики прізвища, як бравого 
веселого усусуса: «Це Бабій Олесь – поет грому, 
грюку, / Гуркоту крісів, гамору і гуку, / У вільних 
хвилях до любові рветься, / Що й не дивниця, бо він 
«бабій» зветься?..» (Mаски, 1923, 2: 6). Стрілецькі 
життєписні штрихи та дотичність до визвольної 
війни об’єднують епітафії Л. Лепкого («Входить 
до Богеми, як експерт від коней»), стрілецького 
композитора та творця стрілецької пісні М. Гайво-
ронського («Музик ліричний і лірик музичний»), 
Д. Донцова («політик фаховий, / оскільки мав би 
ще й вишкіл військовий»), також ураховано дотич-
ність до «Богеми» Л. Лепкого, Ф. Федорціва («Вхо-
дить до Богеми, не ходить до Юра»). Інтерпрета-
ційною точкою в портреті М. Голубця є факти його 
творчої біографії. Поема «Мойсей безумний», яку 
написав, любов до мистецтва й діяльність критика. 

М. Рудницький у стрілецькій візії потрактований 
близьким приятелем, однодумцем, який «Усі наші 
нещастя прочув і передбачив» (Маски, 1923, 3: 4).

Портрет Р. Купчинського також передано через 
стрілецький концепт бравого стрільця «Славний 
з епітафій Ромцьо хлопець ладний, / Колись був 
із нього вояк шоколадний / Вірші пише красно 
й цілує масно; / Пальнув раз дурницю – вженився 
завчасно. / Та панни до нього липнуть, ніби кляй-
стер, / Бо він поет добрий – ще ліпший танцмай-
стер» (Маски, 1923, 3: 4). Так само організовано 
гумористичні портрети М. Рудницького (Маски, 
1923, 4: 3) та В. Бобинського (Маски, 1923, 4: 3)  
у виконанні Р. Купчинського. Так, у сильветі 
В. Бобинського з опертям на назви його творів 
із журналу «Митуса», наприклад, «Камо?», на 
монументалізм пейзажів та мотив пошуку дороги 
обіграно його нову ідеологічну орієнтацію: «Хоч 
лінь імли мінлива ляже. / Я йду, спішу землею… 
Камо?! / Дорогу правди хто покаже?! Червоні?! 
Синьожовті?! Мамо!!» (Маски, 1923, 4: 3).

Тотожну фіксацію на персоналіях автору 
«Масок» та портретування за означеним принци-
пом епітафій знайдемо в оригінальній гуморис-
тичній жанровій пропозиції – театральній афіші 
«Новий репертуар українського театру у Львові 
на 1923/24 р.», яка представляє новий вимір літе-
ратурної та загалом мистецької критики. У змісті 
заголовка вистави, в якій задіюється «головний 
герой», криється його гумористична характерис-
тика, яка пожвавлює цікавість до написаного. Тут 
«масківці» рекламують власну групу як «Розбійни-
ків» Шіллера, у якій начебто задіяні. За моделлю 
бравого стрільця представлено публіці О. Бабія 
(герой «Нещасного кохання» Манька»), Л. Лепкого 
(“Marcowy kawaler” Балуцького»), Р. Купчинського 
(«Ох не люби двох», народна п’єса зі співами й тан-
цями») (Маски, 1923, 3: 4).

Таким чином, журнал і його група змістом 
своєї діяльності виявляли нахил до «естетичного» 
та «націоналістичного» літературно-ідеологічних 
напрямів. Суттєво увиразнено на її тлі силуети 
О. Бабія, Р. Купчинського. Літературні ігри, міс-
тифікації, концепт гри, концепція митця як “homo 
ludens” свідчать на користь виразно естетської 
позиції. Водночас стрілецьке художнє мислення 
проявляється в концепції “homo militans”, алюзіями 
з континууму творчості «Стрілецької Голгофи», 
парадигмою бравого стрільця. Хоча творчий досвід 
стрілецтва, акумульований на сторінках журналу, 
необхідно потрактовувати як колективний, що 
належить творчій спільноті, поза якою його важко 
повноцінно сприймати, оскільки він утрачає сенс. 
З іншого боку, завуалювання актуальних політичних  

Роздольська I. Життєтворчiсть Українських Сiчових Стрiльцiв у журналi «Маски» (1923)
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подій за маскою «мистецтва для мистецтва» давало 
надію авторському колективу проіснувати довше 
в умовах постійного цензурного контролю та його 
юридичних та економічних наслідків.

Висновки. Отже, стрілецька військова когорта 
в журналі «Маски» (Львів, 1923) у нових політич-
них умовах ІІ Речі Посполитої намагається реалі-
зувати власні творчі засади та амбіції, пов’язані із 
цінностями власної поколіннєвої ланки та завдан-
нями Визвольної війни, водночас прагне балансу 
між “homo ludens” та “homo militans”. Часопис 
виконував функцію літературної платформи спіль-
ноти для транслювання в інформаційний простір 
послідовних естетичних маніфестацій. Часопис 
також широко застосовував практику альтернатив-
них номенів – псевдонімів та криптонімів. У жур-
налі більше реалізувався концепт гри у здійсненні 
акту літературної творчості. Він стає можливим 
способом світобачення і світоінтерпретації. Вод-
ночас у програмі залишено «націоналістичний 
літературно-ідеологічний вектор», який у тогочассі 
Галичини почав оформлюватись. Журнал планує 

брати участь у національному фронті боротьби. 
В журналі стрілецтво реалізувало спробу поетич-
ної гумористичної епітафії з допомогою творчого 
тандему «Р. Купчинський – О. Бабій» на основі 
образу бравого стрільця. У підсумку стрілецька 
група журналу «Маски» виявила зацікавлення 
й надала практику так званих «націоналістичного» 
та «естетичного» літературно-ідеологічних напря-
мів. Концепт гри, представлення митця як “homo 
ludens”, ігрова комунікація між учасниками, співт-
ворення одного твору кількома авторами, містифі-
кації засвідчують вираження естетської позиції. 
Концепція “homo militans” є центральною у світо-
баченні військовиків з алюзіями образного світу 
«Стрілецької Голгофи», концептом «тих, що поля-
гли», мотивом Листопада, також характером бра-
вого стрільця і світоглядними установками стрі-
лецького героя в річищі «трагічного оптимізму». 
Також ідея «маски», «гри» через ігровий контекст 
і політичний підтекст сприяла довшому існуванні 
стрілецького колективу в умовах жорсткої цен-
зури.
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ФРАЗЕОСФЕРА ЕЛІТАРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕТРА СОРОКИ: 
ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ТА ОСОБИСТІСНЕ

Наукову кваліфікацію постаті Петра Сороки здійснено завдяки опису одного зі складників лінгвокогнітивно-
го рівня структурної організації мовної особистості – фразеологічних одиниць. Зазначені одиниці широко від-
бивають етнокультурні коди українців.

Метою розвідки є з’ясування культурних кодів, вербалізованих за допомогою стійких одиниць, які формують 
фразеосферу елітарної мовної особистості. Джерельною базою послугувала книга «Застиглий вогонь». Фактич-
на база становить 100 фразеологічних одиниць. Об’єктом пропонованої статті є фразеологічні одиниці, а пред-
метом – культурні коди, репрезентовані у стійких сполуках як засіб віддзеркалення етнічного та особистого 
у світоглядній концепції Петра Сороки.

Фразеологічні одиниці, які належать до продуктивних елементів мовної особистості, відбивають особис-
тісне та національне у світогляді творчої людини. Фразеосфера Петра Сороки охоплює різноманітні культурні 
коди, що мотивовано авторськими переконаннями, жанром, у якому працює письменник, висвітлюваною тема-
тикою та внутрішнім станом діариста. Етнокод потрактовано як закріплені за певним фрагментом дійсності 
уявлення, релевантні для етнокультурної спільноти.

У досліджуваній книзі переважають монокодові фразеоетномоделі. Також витлумачено полікодові фразео-
моделі. Акцентовано на фразеологічних моделях, де відбувається перекодованість. Із-поміж актуальних у ден-
никовій прозі П. Сороки продуктивними є соматичний, сенсорний, предметний, природний, духовний, інтелекту-
альний, мистецький культурні коди. Кожен із них репрезентує певні різновиди й виражає власне етнокультурні 
або ж переосмислені автором коди.

Наголошено, що індивідуальний компонент убудовується в етнічне завдяки певному розширенню фразеоло-
гічних одиниць та авторському коментарю. Зафіксовано три способи формування фразеосфери Петра Сороки: 
особистісне повністю накладається на етнокультурне; етнічне доповнює етнічне; етнічне переосмислюється. 
Це маніфестує глибоке закорінення творчої натури в народне світобачення, а також демонструє специфіку 
лінгвалізації етнокультурного простору митця.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, етнокультурний код, фразеомоделі, вербалізатор.
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PHRASEOSPHERE OF PETRO SOROKA’S ELITIST LINGUISTIC PERSONALITY: 
ETHNOCULTURAL AND INDIVIDUAL

The scientific qualification of the figure of Petro Soroka is carried out in consequence of the description of one 
of the components of the linguocognitive level of the structural organization of linguistic personality – phraseological 
units. These units widely reflect ethnocultural codes of Ukrainians.

The purpose of this research is to elucidate the cultural codes verbalized with the help of sustainable combinations 
that form the phraseosphere of an elitist linguistic personality. The book “Frozen Fire” was a source base. The actual 
base is 100 phraseological units. The object of the article is phraseological units, and the subject is cultural codes, 
represented in sustainable combinations as a means of reflecting ethnic and personal in the worldview of Petro Soroka.

Phraseological units that belong to the productive elements of linguistic personality reflect the personal 
and national in the worldview of the creative person. Petro Soroka’s phraseosphere encompasses a variety 
of cultural codes, it’s motivated by the author’s beliefs, the genre in which the writer works, the topics covered 
and the inner state of the diarist. The ethnocode is interpreted as ideas fixed for a certain fragment of reality, 
relevant to the ethnocultural community.
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The monocode phraseoethnomodels are dominating in the book under study. Polycode phraseomodels are also 
interpreted. Somatic, sensory, subjective, natural, spiritual, intellectual and artistic cultural codes are productive. Each 
of them represents certain varieties and expresses the actual ethnocultural codes or codes reinterpreted by the author.

It is emphasized that the individual component is built into the ethnic due to the expansion of phraseological units 
and the author’s commentary. There are three ways of forming the phraseosphere of Petro Soroka: personal is completely 
superimposed on ethnocultural; personal complements ethnic; ethnic is being rethought. This manifests the deep rooting 
of the creative nature in the folk worldview, as well as demonstrates the specifics of the linguization of the ethnocultural 
space of the artist.

Key words: Phraseological unit, ethnocultural code, phraseomodels, verbalizer.

Постановка проблеми. Петро Сорока – укра-
їнський письменник, літературознавець, редактор, 
видавець, член Національної спілки письменників 
України, член журі Міжнародної літературної пре-
мії імені Г. Сковороди. Він був головним редакто-
ром журналу, альманаху, газети («Сова», «Курінь», 
«Дзвони Лемківщини»). Митець нагороджений 
багатьма літературно-мистецькими та літератур-
ними преміями різних рівнів: «Слово України», 
«Тріумф» імені М. Гоголя, імені В. Сосюри, Братів 
Лепких, імені Р. Федоріва, імені П. Куліша, І. Блаж-
кевич, М. Коцюбинського, Г. Сковороди «Сад боже-
ственних пісень» тощо, а також медаллю І. Мазепи. 
Він є автором прозових і поетичних творів, денни-
ків, монографій. Окремі твори перекладено англій-
ською, французькою, чеською, російською мовами.

Денники письменника по суті є щоденниками, 
які він писав і публікував щороку. Вийшло у світ 
15 денників. Автор зізнавався, що він не веде тради-
ційних щоденникових записів, а створює денникову 
прозу, а його літературний щоденний чи не єдиний 
в Україні (Сорока, 2007: 142) Такі відомі українські 
майстри слова, як О. Вільчинський, М. Жулинський, 
В. Міняйло, Ю. Мушкетик, відгукувались про ден-
ники П. Сороки як про літературу високого штибу, 
небувале явище в українській літературі. Як заува-
жував сам автор, він вів щоденники з перших кроків 
у літературі, але наважився їх опублікувати вперше 
лише у 2000 році «Денники» П. Сороки є модифіка-
цією жанру щоденника, це ліро-філософська доку-
менталістика, оскільки в них подано філософські 
роздуми автора про сенс життя і творчості, однак 
відсутня хронологічна структурованість.

Аналіз досліджень. Актуальні проблеми сучас-
ної лінгвістики охоплюють аспекти, тісно пов’язані 
не так із системою мови, як з осмисленням антропо-
центричного виміру мови, потрактуванням людини 
як свідомого носія мови й культури. Про зв’язок мови, 
культури й особистості вчені розмірковують здавна, 
зокрема такі, як: Я. Грімм, Ф. Буслаєв, О. Афанасьєв, 
І. Гердер, В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, 
О. Потебня, Е. Сепір та Б. Ворф, І. Огієнко, й інші. 
Ф. Бацевич наголошує, що мовна особистість фор-
мується в певних соціальних, етнічних та мовно-
культурних умовах, де провідну роль відіграють 

соціоетнічні та культуромовні чинники (Бацевич, 
2018: 11]. Визначають різну кількість культурних 
кодів: В. Красних – 6, Ф. Бацевич – 4, а І. Гарбера – 
16 основних однокодових кодів культури (на матері-
алі фразеології східностепових українських говірок) 
(Гарбера, 2018: 86).

Елітарна мовна особистість як предмет дослі-
дження цікавила таких науковців, як А. Ашева, 
В. Дружиніна, А. Загнітко, Т. Кочеткова, С. Вино-
градов, О. Ворожбитова, О. Дмитрієва, С. Ігна-
тьєва, Г. Інфантова, І. Карабулатова, Ю. Караулов, 
Г. Кур’янович, М. Лаппо, Є. Санченко, О. Сироти-
ніна, Й. Стернін, та інших, які визначають ознаки, 
притаманні непересічній МО, аналізують конкретні 
особистості, опрацьовують типи мовленнєвої 
культури в проєкції на мовну особистість, про що 
детально йдеться в (Романченко, 2019: 121–128).

Для репрезентації елітарної мовної особистості 
у щоденниковому дискурсі ми вже звертались до 
постаті Петра Сороки, зокрема простежуючи за 
використанням ним метафор, фразеологізмів та афо-
ризмів з огляду на специфіку лінгвокогнітивного 
рівня письменника (Романченко, 2019: 154–157). 
Матеріалом дослідження тоді послугувала книга 
«Знак серця» (Сорока, 2009).

Мета статті – з’ясувати культурні коди, верба-
лізованих за допомогою стійких одиниць, які фор-
мують фразеосферу елітарної мовної особистості. 
Джерельною базою послугувала книга «Застиглий 
вогонь» (Сорока, 2007). Фактична база становить 
100 фразеологічних одиниць, зафіксованих методом 
суцільної вибірки. Об’єктом пропонованої статті 
є фразеологічні одиниці, а предметом – культурні 
коди, репрезентовані у стійких сполуках як засіб від-
дзеркалення етнічного та особистого у світоглядній 
концепції Петра Сороки.

Виклад основного матеріалу. Коди культури 
є ментальними прообразами, семіотичною реаліза-
цією архетипів свідомості. О. Селіванова витлума-
чує код культури як базове поняття мовно-культурної 
компетенції, лінгвокультурологічне поле у знаковій 
системі мови (Селіванова, 2008: 299). І. Гарбера 
потрактовує його як репрезентовану етномаркова-
ними мовними одиницями вторинну знакову сис-
тему, котра структурує, категоризує й оцінює мате-
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ріальний та духовний світи людини (Гарбера, 2018: 
81–82).

Фразеосфера Петра Сороки охоплює різнома-
нітні культурні коди, що, безумовно, мотивовано 
авторськими переконаннями, жанром, у якому пра-
цює письменник, висвітлюваною тематикою та вну-
трішнім станом діариста. Переважають монокодові 
фразеоетномоделі. Із-поміж зафіксованих у денни-
ковій прозі П. Сороки найпродуктивнішими є сома-
тичний, сенсорний, предметний, природний, духо-
вний, інтелектуальний, мистецький культурні коди.

Зауважимо, що етнокод – закріплені за певним 
фрагментом дійсності уявлення, релевантні для 
етнокультурної спільноти, марковані різними оди-
ницями мови (Мисик, 2018: 171), зокрема, і фразе-
ологізмами. Детально розглянемо поширені етно-
коди, репрезентовані в денниковій прозі П. Сороки. 
Номінаційні процеси у сфері соматизмів є надзна-
чущими в антропометричній фразеологічній пара-
дигмі. Соматизми – репрезентанти партонімних 
відношень концепту людина, що зумовлено усвідом-
ленням функційної окремості частин тіла людини 
та відображеної в мові наївно-анатомічної картини 
світу (Селіванова, 2004: 83). Соматичний культур-
ний код (тут і далі вказуємо кількість зафіксованих 
фразеологізмів – 21) активує лексеми на позначення 
частин людського тіла. Стійкі сполуки з компонен-
том-соматизмом формують фразеосемантичні поля, 
котрі ґрунтуються на семантиці їхніх конституен-
тів. Найчастіше залучуваними Петром Сорокою 
виявились фразеологічні одиниці, які об’єктивують 
реалії, пов’язані з руками, очима, ногами, головою. 
Руки є індикатором різноманітних вимірів концепту 
людина.

Для вербалізації просторових параметрів діа-
рист обирає ті, що мають сему «близько», напри-
клад: Тулиться вона на сусідній вуличці, й нам до 
неї рукою подати (Сорока, 2007: 32); Зрозуміло, що 
вони мусять бути під рукою, щоб звертатись до 
них знову і знову (Сорока, 2007: 147); За силуетами 
багатоповерхівок видно поля й пагорби в темно-
сизих снігах, ближні села, до яких подати рукою, 
далекі небосхили, де призахідне сонце розливає 
рожеві барви (Сорока, 2007: 50). Локативна характе-
ристика важлива щодо розташування церкви, села, 
книги, що, власне, є вкрай важливим для П. Сороки. 
Необхідність цих ключових для нього об’єктів «про-
зирає» в усіх денниках.

Власний або чужий емоційний чи фізичний стан 
письменник теж відтворює соматичними фразеоло-
гічними одиницями: Все валиться з рук (Сорока, 
2007: 56); І якщо книга такого високого рівня не 
стає предметом критичних обговорень, літерату-
рознавчих студій, просто відгуків і рецензій, тут 

залишається тільки руками розвести (Сорока, 
2007: 132); Однак руки не доходили, вона якось 
вислизала з мого поля зору (Сорока, 2007: 137); 
Випускаючи у світ літературні денники, я ніби 
простягаю руку багатьом письменникам, яких 
люблю, ціную й перечитую (Сорока, 2007: 208); 
Я забрав його (собаку – А. Р.) в баби Марії, коли її 
син наклав на себе руки (Сорока, 2007: 47).

До монокодових фразеологізмів уналежнюємо 
й ті, складником яких є два соматизми, котрі разом 
дають квантитативну характеристику, наприклад: 
Самовідданих читачів у селі було небагато – можна 
перелічити на пальцях однієї руки (Сорока, 2007: 19).  
А таких, яким до вподоби «мозаїка», фрагментар-
ність, завжди було обмаль, і нині їх можна перелі-
чити на пальцях руки (Сорока, 2007: 210).

Квалітативна семантика абстрактних понять 
реалізується завдяки використанню фразеологізмів, 
складником яких є партонім долоня: Але навіть ця моя 
мізерна хитрість уся як на долоні (Сорока, 2007: 144);  
Бачу як на долоні – лукавство, підступність, 
нещирість, фальшиві лестощі (Сорока, 2007: 55).  
Фразеологічні одиниці, центром яких є лексема око/
очі, формують кваліфікативну характеристику при-
родних явищ (неба, місяця): Світ у таку пору осо-
бливий, і від неба очей не відвести (Сорока, 2007: 47);  
Тільки біла пір’їнка місяця робиться ще білішою (не 
відірвеш очей) <…> (Сорока, 2007: 67).

Мисленнєві процеси пов’язані із соматизмом 
голова, що підтверджується таким прикладом: 
Насправді й у нас є коло людей, які розуміють, де 
високе мистецтво, де середня література, а де ширв-
житок, і є читацький загал, який цим не перейма-
ється, не сушить собі голови (Сорока, 2007: 147).  
Інші частини голови, зокрема зуби, щоки, указують 
на мовленнєву діяльність людини, її незадоволений 
вигляд, наприклад: Дік відкрив око і враз весь напру-
жився, але я шепнув крізь зуби: «Замри!» (Сорока, 
2007: 11); Спробуй пожартувати, покинути над 
ними навіть найневиннішим чином – образяться 
й надмуть щоки (Сорока, 2007: 224).

Рух, становлення людини пов’язують із соматиз-
мами нога, п’ята: Вісім років він наступає мені на 
п’яти, жалить, як змія, несподівано й підступно 
в будь-яку пору дня чи ночі, не дає мені забути, що 
він – моя тінь і разом з ним назирці за мною ходить 
смерть (Сорока, 2007: 65); Уже повиростали діти 
моїх однолітків і народили своїх дітей, і вже ці діти 
зіп’ялись на ноги, нагадуючи мені друзів, із якими 
я виростав (Сорока, 2007: 65).

Таким чином, соматичний код у фразеосфері 
П. Сороки насамперед об’єктивується у стійких спо-
луках, складником яких є лексема рука, яка актуалі-
зує семантику локативності та емоційного стану.

Романченко А. Фразеосфера елiтарної мовної особистостi Петра Сороки:...
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Основним вербалізатором аксіологічного коду 
(16) діариста є лексема жаль: На жаль, українською 
мовою Б. Поттер ще не перекладена, а російською 
вийшло лишень кілька казок (Сорока, 2007: 143); На 
жаль, це усвідомлюють одиниці (Сорока, 2007: 154); 
На жаль, у нас дивляться на талант не як на скарб, 
а як на буденну, часто нікому не потрібну річ (Сорока, 
2007: 159); На жаль, за життя він не дочекався 
навіть мінімального визнання (Сорока, 2007: 211);  
На жаль, дев’яносто відсотків сучасної української 
літератури – це імітація почуттів (Сорока, 2007: 
223); Великі майстри не займаються піаром і роз-
круткою, це чуже їм, вони працюють і, на жаль, 
дуже часто до самої смерті перебувають у затінні 
(Сорока, 2007: 220). Жаль є негативною емоцією, яка 
переважає у стійких сполуках літературного денника 
«Застиглий вогонь», що акцентує на вболіваннях 
автора за долю української літератури.

Лексема враження набуває в денниках позитив-
ного (А ще він сухопарий аж зашкелетаний, трохи 
кущуватий, із розкошланим волоссям, перев’язаним 
ззаду, густобровий, справляє враження людини 
вольової й водночас беззахисної, примітної мужньою 
невродою (Сорока, 2007: 233–234); Його «Чорні 
вогні» справили на мене сильне враження (Сорока, 
2007: 151)) або негативного забарвлення (За все 
життя прочитав дві-три його книги, котрі не спра-
вили жодного враження, навіть уславлена «Керрі» 
(Сорока, 2007: 201)), відповідно відбиваючи ті чи 
ті емоції, ставлення до колег, їхньої творчості. Ком-
понент увага функціює швидше як індикатор бай-
дужості/небайдужості: Її обличчя було повне іронії 
й сарказму, та я не звертав уваги (Сорока, 2007: 60);  
Правда, сьогодні критики й літературознавці на 
таке письмо ще мало звертають увагу, вперто від-
тісняють його на маргінес літературного життя, 
кпинять із письменників християнського світовід-
чуття, як начебто відсталих, малоцікавих і сіро-
штанних провінціалів (Сорока, 2007: 132).

Частина фразеологізмів із компонентом око, 
на нашу думку, крім соматичного коду, об’єктивує 
й сенсорний код, оскільки вказує на оцінку чогось 
завдяки зоровій діяльності, перебуваючи в зоні 
перетину етнокультурних кодів. Лексема ж погляд 
ілюструє суто сенсорний код, наприклад: Так хвилю-
ють навколишні краєвиди, і здається, куди не кинь 
поглядом – готова картина, тільки перенось на 
папір (Сорока, 2007: 161).

Власні чи чужі позитивні емоції, які корелюють зі 
світоглядом людини, відбивають фразеологічні оди-
ниці з компонентом дух: На щастя, Віктор Міняйло 
не надломився, не зневірився й не занепав духом, він 
продовжує працювати й видавати книжки, хоча 
давно переступив патріарший вік (Сорока, 2007: 132);  

Але не здається, не занепадає духом, думає  
й живе Україною, заради якої колись пішов в ОУН 
(Сорока, 2007: 217).

Артефактний етнокод ґрунтується на уявленнях 
про предметний світ (Мисик, 2018: 214). Репрезен-
тований у досліджуваній праці названий код (15) 
найбільшою мірою об’єктивують лексичні маркери 
хрест, щит. Образ хреста – надзвичайно актуаль-
ний у денниках письменника: І якщо ми несемо 
такий важкий хрест, хоча наші пращури були 
моральними й порівняно чистими людьми, то яким 
він буде в наших нащадків (Сорока, 2007: 60); Духо-
вний досвід Т. Бордуляка допомагає мені в житті 
нести без нарікань той хрест, що суджений долею, 
можливо навіть утримує в реальному видмі життя 
(c. 69); Але хтось же мусить нести й цей хрест – 
перелопачувати сучасну прозу, бути всеїдним чита-
чем і шукачем нових скарбів (Сорока, 2007: 127).  
Він виступає символом призначення, місії 
П. Сороки. У пізніших працях також фігурує цей 
образ: Але якась незвідима сила змушує мене повер-
татись до рідної літератури й перелопачувати те, 
що ніким не визнане, виходить мізерними тира-
жами й навряд чи коли матиме ширший резонанс. 
Це моя кара й карма. Це мій хрест, покладений на 
плечі хтозна-ким і навіщо (Сорока, 2009: 85). Від-
повідальність за долю української літератури автор 
зіставляє зі своїм земним покликанням. Зауважимо, 
що узуальний фразеологізм нести хрест – терпляче 
переносити страждання, випробування долі (Слов-
ник української мови, т. 11, 1980: 139) – щоразу видо-
змінюється завдяки розширенню та авторському 
коментуванню й поясненню, тим самим репрезенту-
ючи особистісний складних артефактного коду.

Фразеологізм підносити на щит – прослав-
ляти, звеличувати (Словник української мови, т. 6,  
1975: 463) – залежно від контексту набуває пози-
тивного (рідше) та негативного (частіше) забарв-
лення, наприклад: Можливо, колись я пожалію, що 
виставив їх на щит, але сьогодні вони є свідченням 
мого захоплення й любові <…> (Сорока, 2007: 238); 
пор. Хіба у нас не підносяться на щит і не відзна-
чаються державними нагородами твори, котрі не 
мають жодної мистецької цінності? (Сорока, 2007: 
207); Це твори, настільки далекі від християнства, 
що церква неодноразово забороняла їх, хоча Коельо 
й виставляє на щит свій католицизм і навіть удо-
стоївся аудієнції Папи Павла ІІ (c. 216); І хизується 
тим, і виставляє на щит (Сорока, 2007: 236). 
Дудка як музичний інструмент переосмислюється 
і вказує на незалежність від когось, небажання під-
корятись, чинити, як інші, наприклад: Але вчаться, 
вперто дмуть у свої дудки, однак це тільки відті-
нює справжніх митців (Сорока, 2007: 199).
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Поведінку, буття людини визначають фразе-
ологічні одиниці, індикаторами яких є торба, 
штик, граблі тощо. Наприклад: Маю певність, із  
«ЧарДрачем» просунуті читачі відтепер носи-
тимуться як із писаною торбою, як носяться із 
«Зигарком та полузигарком» Івана Величковського 
ось уже кілька століть (Сорока, 2007: 232); Кілька 
разів спробував пожартувати над Євгеном Дуда-
рем і він завжди сприймав це у штики (Сорока,  
2007: 224); Боюсь, бо деяких прогріхів вичавити до 
кінця не можу, знову і знову наступаю на все ті 
ж граблі (Сорока, 2007: 233); Талант Галі Пагу-
тяк теж вартує мільйонів, але вона знемагає від 
безгрошів’я й часто ледве зводить кінці з кін-
цями, як, власне, й інші талановиті письменники – 
В. Кашка, О. Лешига, а раніше М. Вінграновський 
та В. Ілля (Сорока, 2007: 154).

У зону природного коду (6) потрапляють лексеми 
на позначення довкілля, погоди і природи. Завдяки 
контексту й поширювачів лексеми світ реалізу-
ється опозиція цей/той як засіб вираження буття: 
А може, просто їм захотілось погуляти білим сві-
том після нескінченних темних нір <…> (Сорока,  
2007: 13-14); Але неважко уявити собі, що пере-
живає мишка, вибравшись із темної нори-могили 
на білий-білий світ (Сорока, 2007: 14); Баба опи-
рається на костур, лице покрите зморшками, вона 
вже однією ногою на тому світі, а груша так цвіте 
й пахне, що аж! (Сорока, 2007: 23).

Стан природи відтворюють фразеологізми 
з індикаторами, котрі акцентують на погодних умо-
вах: А до того стояли такі золоті, лагідні й тихі 
дні, соталося бабине літо, багряніли дерева під 
щедрим сонцем, і нетутешня туга лестилась до 
серця (Сорока, 2007: 59) – про погожу погоду; 
Місто в білому тумані. Не сизому, а білому, як сніг 
(Сорока, 2007: 41) – про туманну погоду.

Тісно переплітаються у фразеосфері П. Сороки 
стійкі сполуки – репрезентанти духовного (Роман 
«Талан» якось зачепив більше, запав у душу глибше, 
як і шість малих оповідань (Сорока, 2007: 147); 
Дебютна книжка Марії Шунь «Ми, котрі є» була 
з тих, що запам’ятовуються, навіть більше – запа-
дають у душу (Сорока, 2007: 176); Бо ж тільки вічне 
западає в душу, те що написане кров’ю, сльозою 
перемите (Сорока, 2007: 189)), інтелектуального 
(Багато таких, що втратили здоровий глузд, нама-
гались вийти за межі реального – й поплатились 
(Сорока, 2007: 43); Але здоровий глузд і потяг людини 
до краси живе й буде жити (Сорока, 2007: 192) 
й мистецького кодів (10) (Є інтимні речі, думки 
і вчинки, які мусять залишатись «за кадром» 
(Сорока, 2007: 141); Якась мишина драма там сто-
їть (Сорока, 2007: 13); Для когось немає значення, що 

його оточує, й він може працювати навіть на гно-
євищі, але є люди, для яких навколишня обстановка 
грає вирішальну роль (Сорока, 2007: 30); Наважуся 
стверджувати: роман Віктора Міняйла «Вічний 
Іван» – книга вічна, тобто така, котра назавжди 
увійде в золотий фонд української, а отже, і сві-
тової класики (Сорока, 2007: 131)), що свідчить про 
нерозривну їхню єдність, взаємозв’язок, актуаль-
ність у світосприйманні.

Окремим різновидом уважаємо випадки, в яких 
репрезентовано одночасно два індикатори одного 
й того самого коду, що можемо кваліфікувати як 
полііндикаторну монокодову систему, наприклад: 
Мульким, оспалим поглядом він міряє мене з голови 
до ніг й одводить байдужі очі (Сорока, 2007: 48); 
Однак уразило й важко пригнітило інше – загальна 
бідність, що впадає в око з першого погляду, вбогі 
хатки й занедбані обійстя, ніби ми приїхали не 
в двадцять перше, а у дев’ятнадцяте століття 
(Сорока, 2007: 50).

У межах монокодових фразеомоделей письмен-
ника спостерігаємо взаємопроникнення й переін-
терпретацію кодів – «представлення однієї кодової 
системи позначень знаками інших», на що вказує 
О. Селіванова (Селіванова, 2008: 299). Умовне уна-
лежнення розглядуваних кодів ми свідомо здійсню-
вали на основі центральної лексеми, розуміючи, 
що той чи той код набуває переосмислення у фра-
зеологізмі. Скажімо, в реченні Доки ще не зовсім 
розверзло землю, поблудив між дерев, що ніби про-
кинулись від сну, потім вийшов на положистий 
схил і завмер у зачудуванні – скільки сягало око 
розпросторилося синє-синє небо, залите сонцем 
(Сорока, 2007: 36) фразеологізм із соматизмом око 
на позначення зорових відчуттів переорієнтовано 
у просторову кодову систему. Наявна перекодова-
ність і в такому прикладі: На відміну від більшості 
критиків і літературознавців, вона прагне писати 
не тільки про тих, хто має добре ім’я в літера-
турі, чиї твори викликають посилений читацький 
інтерес, у полі її зору перебувають письменники, 
так би мовити, тихі, непомітні, які живуть у про-
вінційній глибинці і знаходяться на маргінесі літе-
ратурного життя, але пишуть талановиті книги 
(Сорока, 2007: 204), де сенсорний код перетворю-
ється на просторовий.

Як полікодові фразеологічні одиниці (12) роз-
глядаємо ті, що містять лексеми, належні до різних 
культурних кодів: Ось так би йти світ за очі та йти 
(Сорока, 2007: 16); І якщо вони пишуть про підлих 
і негідних людей, то чітко виявляють свою авторську 
позицію, своє ставлення до них, чого немає, на жаль, 
у творах навіть деяких маститих письменників чи 
патріархів літератури (сивина в голову, а біс у ребро)  

Романченко А. Фразеосфера елiтарної мовної особистостi Петра Сороки:...
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(Сорока, 2007: 188); Та, дяка Богу, Щербаненка дру-
кують українські й російські журнали, і краще з його 
доробку вже доступне (Сорока, 2007: 211), де актуалі-
зовано природний – соматичний, міфологічний – сома-
тичний, акціональний – міфологічний коди.

Індивідуальний компонент умонтовується 
в етнічне завдяки певним видозмінам фразео-
логічних одиниць. Здебільшого це розширення 
та авторський коментар. Не можемо оминути ува-
гою і трансформований письменником афоризм, 
у якому експліковано антропний та просторовий 
коди. Етнокультурне наповнюється особистісним 
сенсом, котре відбиває авторське світосприймання, 
спостереження за суспільними явищами: Збите 
«Геній народжується у провінції, а помирає 
у столиці» – не для нашого часу. <…> У ХХІ ст. 
крилатим має стати вислів «Геній народжується 
у столиці, а помирає у глибинці» (Сорока, 2007: 
211–212). На нашу думку, особистісне або повністю 
накладається на етнокультурне, або доповнюється 
чи переосмислюється, загалом формуючи індиві-
дуальну фразеосферу елітарної мовної особистості 

Петра Сороки. Сказане лише підтверджує глибоке 
закорінення творчої натури в народне світобачення, 
а також демонструє специфіку лінгвалізації етно-
культурного простору митця.

Висновки. Об’єктивовані культурні коди, вер-
балізовані у фразеологічних одиницях, репрезен-
товано кількома варіантами: монокодові моделі 
та полікодові моделі. Серед монокодових вирізнено 
моделі з одним маркером чи із двома маркерами. 
За способом вираження монокодових фразеомо-
делей функціюють стійкі сполуки, де зберігається 
первинний образ або формується вторинний образ, 
коли індикатор одного коду переосмислюється 
й об’єктивує інший. У досліджених денниках ядро-
вими культурними кодами є соматичний, аксіологіч-
ний, артефактний, природний, духовний, інтелекту-
альний, мистецький.

На периферії фразеосфери П. Сороки перебува-
ють інші культурні коди (антропний, локативний, 
міфологічний, темпоральний, гастронімічний, кван-
титативний, акціональний), до аналізу яких плану-
ємо звернутись згодом.
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ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ В СЕРІАЛІ “THE GOOD WIFE” 
(КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Імплементація когнітивної парадигми в дослідження прагматики термінологічних одиниць у контексті та поза 
ним мала суттєвий вплив на розуміння прагматичної природи терміна. Стаття присвячена виявленню лінгвопраг-
матичних характеристик юридичних термінів у серіалі “The Good Wife”. Досягнення мети здійснювалось шляхом 
застосування описового методу, методів концептуального, контекстуального, психологічного та кількісного аналізу.

У розвідці проаналізовано особливості функціонування юридичних термінів у мовленнєвих актах шляхом їх кла-
сифікації та розбору на скланики, визначено прагматичні цілі вживання юридичних термінів у серіалі “The Good 
Wife” та досліджено роль гендерного аспекту в активації прагматичного значення юридичних термінів шляхом 
дослідження особливостей реалізації концепту DIVORCE у мовленні героїв серіалу чоловічої та жіночої статі.

Результати дослідження показали, що в серіалі “The Good Wife” мовленнєві акти, які містять юридичні 
термінологічні одиниці, є здебільшого успішними, а використані юридичні терміни наділені лінгвопрагматич-
ними характеристиками. Найчисельнішими мовленнєвими актами з юридичними термінами виявились асерти-
ви, директиви та комісиви, менш чисельними – декларативи та експресиви. Прагматичними цілями вживання 
юридичної термінології в серіалі “The Good Wife” є створення атмосфери напруження судового процесу, пере-
конання, отримання свідчень, з’ясування обставин справи тощо. Виявлено, що для юридичного дискурсу серіалу 
доволі характерним є вживання юридичних термінів-антонімів задля досягнення поставлених прагматичних 
цілей. Здійснено дослідження ролі гендерного аспекту в активації прагматичного значення юридичних терміно-
логічних одиниць шляхом аналізу особливостей актуалізації емоційно нейтральних, негативних та позитивних 
компонентів концепту DIVORCE у мовленні героїв серіалу чоловічої та жіночої статі. Унаслідок цього було 
виявлено такі ключові тенденції, як прагматизм та раціональне, здебільшого позитивне, ставлення до процесу 
розлучення з боку героїв серіалу чоловічої статі на противагу чуттєвому, емоційному, співчутливому, здебільшо-
го негативному ставленню до розлучення героїнь-правозахисниць.

Ключові слова: лінгвопрагматика, юридичний термін, мовленнєвий акт, концепт, гендерний аспект.
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LEGAL TERMS IN THE SERIES “THE GOOD WIFE” 
(COGNITIVE-PRAGMATIC ASPECT)

The implementation of the cognitive paradigm in the study of the pragmatics of terminological units in context and beyond has 
had a significant impact on understanding the pragmatic nature of the term. The article is devoted to revealing the linguopragmatic 
characteristics of legal terms in the series “The Good Wife”. The goal was achieved by applying the descriptive method, as well 
as methods of conceptual, contextual, psychological and quantitative analysis.
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The study analyzes the peculiarities of the functioning of legal terms in speech acts through classification and dissection 
of the latter into components, defines the pragmatic goals of legal terms usage in the series “The Good Wife” and explores 
the role of gender in activating the pragmatic meaning of legal terms in the language of the male and female heroes of the series.

The results of the exploration showed that in the series “The Good Wife” speech acts that contain legal terminological 
units are mostly successful, and legal terms used are endowed with linguopragmatic characteristics. The most numerous 
speech acts containing legal terms were assertions, directives and commissions, less numerous – declarations and expressives. 
The pragmatic objectives of using legal terminology in the series “The Good Wife” are to create an atmosphere of tension 
in the trial, persuasion, obtaining evidence, clarifying the circumstances of the case, etc. The exploration revealed the usage 
of antonymous legal terms to achieve the pragmatic goals in the legal discourse of the series. The investigation of the role 
of gender in activating the pragmatic meaning of legal terminology units was performed by means of analyzing the specifics 
of actualization of emotionally neutral, negative and positive components of the concept DIVORCE in the language of the male 
and female characters of the series. As a result, key trends such as pragmatism and a rational, mostly positive attitude towards 
the divorce process were revealed by male characters in the series, as opposed to a sensual, emotional, compassionate, 
and mostly negative attitude towards the divorce of female characters.

Key words: linguopragmatics, legal term, speech act, concept, gender aspect.

Постановка проблеми та аналіз дослі-
джень. Упровадження когнітивно-прагматичної 
парадигми в дослідження галузевих терміносис-
тем розкрило нові особливості функціонування 
термінологічних одиниць у контексті. Лінгво-
прагматичні та когнітивні особливості терміна 
вже були предметом вивчення як зарубіжних, так 
і вітчизняних дослідників, зокрема Н. Д. Арутю-
нова (Арутюнова, 1990), Ф. С. Бацевич (Баце-
вич, 2004, 2008), Д. В. Сабадаш (Плисак) (Пли-
сак, 2014) О. О. Селіванова (Селіванова, 2006), 
В. Д. Табанакова (Табанакова, 2013), М. Т. Кабре 
(Cabre, 2001), та інших. Однак досі питання праг-
матики терміна залишалось відкритим і досить 
суперечливим, оскільки, згідно із класичною 
теорією, термін не може містити прагматичного 
компоненту. Все ж на сучасному етапі розви-
тку мовознавства дослідники визнають, що тер-
міни функціонують у певному комунікативному 
середовищі, а тому мають прагматичні харак-
теристики (Cеліванова, 2006: 306). Значну роль 
у процесі розкриття прагматичних особливостей 
термінологічних одиниць поза конкретним кон-
текстом зіграла реконструкція терміноконцептів, 
безпосередніми вербалізаторами яких висту-
пають термінологічні одиниці (Плисак, 2014; 
Bystrov, Sabadash, 2019).

Мета статті – виявити лінгвопрагматичні 
характеристики юридичних термінів у серіалі 
“The Good Wife”. Для досягнення мети нами 
поставлено такі завдання:

1) виявити особливості функціонування юри-
дичних термінів у різних видах мовленнєвих актів 
у серіалі “The Good Wife”;

2) визначити цілі вживання юридичних термі-
нів у досліджуваному серіалі;

3) проаналізувати роль гендерного аспекту 
в активації прагматичного значення юридичних 
термінологічних одиниць шляхом дослідження 
особливостей актуалізації концепту DIVORCE.

Антропоцентричність, когнітивний підхід до 
дослідження прагматичних характеристик юри-
дичної термінології, а також недостатнє висвіт-
лення прагматичного аспекту терміна в дискурсі 
телесеріалу становлять актуальність дослідження.

Об’єктом дослідження є юридичні термі-
нологічні одиниці в серіалі “The Good Wife”.  
Предметом дослідження виступає прагматика 
функціонування юридичних термінів у серіалі 
“The Good Wife”.

Наукова новизна полягає в тому, що в роз-
відці вперше досліджено прагматику юридичних 
термінів у серіалі “The Good Wife” та проаналі-
зовано роль гендерного аспекту в активації праг-
матичного значення юридичних термінів шляхом 
дослідження особливостей реалізації концепту 
DIVORCE у мовленні героїв серіалу чоловічої 
та жіночої статі.

Виклад основного матеріалу. Лінгвопрагма-
тика є підрозділом мовознавства, який займається 
вивченням особливостей функціонування мовних 
знаків у мовленні та їх уживання в комунікатив-
них ситуаціях, беручи до уваги тісну взаємодію 
комунікантів (Арутюнова, 1990: 389, 390). За 
твердженням українського мовознавця Ф. Баце-
вича, дослідницьке поле лінгвопрагматики міс-
тить “умови адекватного добору й використання 
одиниць і категорій мови з урахуванням усіх кон-
ститутивних чинників із метою досягнення най-
більш ефективного впливу на партнера по комуні-
кації” (Бацевич, 2008: 251).

Дослідження прагматики термінологічних оди-
ниць указують на те, що термін містить у семан-
тичній структурі прагматичний компонент, який 
визначає доцільність його вживання в тій чи іншій 
комунікативній ситуації з метою здійснення пев-
ного мовленнєвого акту (Селіванова, 2006: 484).

Кінематографічний жанр юридичної (судової) 
драми передбачає використання значної кіль-
кості термінологічних одиниць (654 випадки вжи-
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вання), що в серіалі “The Good Wife” становить 
0.32% концентрації фахової термінології. Це аргу-
ментує доцільність вибору серіалу як матеріалу 
для дослідження особливостей функціонування 
юридичної термінології в дискурсі серіалу.

Прагматика юридичних термінів крізь призму 
складників мовленнєвого акту. Лінгвопрагматич-
ний аспект терміна проявляється безпосередньо 
у процесі спілкування під час здійснення мов-
леннєвих актів. Складниками мовленнєвого акту, 
за Дж. Л. Остіном, є локуція (локутивний акт), 
іллокуція (іллокутивний акт) і перлокуція (пер-
локутивний акт) (Austin, 1962: 174). Уважаємо за 
доцільне проаналізувати прагматику вживання 
терміна через розбір мовленнєвих актів, які міс-
тять термінологічні одиниці.

Розглянемо фрагмент діалогу під час судового 
засідання між суддею та прокурором:

“Judge: So moved.
Prosecutor: The prosecution rests, Your Honor.
Judge: Well, thank you, Mr. Brody. Mr. Gardener, 

are you ready to proceed?” (S.01, E.06, 00:22:54).
Репліка прокурора “The prosecution rests, Your 

Honor.” є мовленнєвим актом із термінологічною 
юридичною одиницею – “prosecution”, яка має 
такі значення:

1) “in criminal law, the government attorney 
charging and trying the case against a person accused 
of a crime.

2) a common term for the government’s side in 
a criminal case” (The Free Legal Dictionary). Локу-
цією цього мовленнєвого акту є його безпосереднє 
звучання у процесі комунікації “The prosecution 
rests, Your Honor”.

Іллокуція, тобто дія висловлювання, проявляє 
себе в меті мовця завершити свою аргументацію 
обвинувачення (to complete the case), задекларувати 
вичерпність наданої доказової бази та завершеність 
думки чи відсутність інших застережень до сто-
рони обвинувачення. Водночас прокурор користу-
ється прийомом метонімічного перенесення з вико-
навця дії на процес, замінюючи термін “prosecutor” 
на “prosecution”. Перлокуцією цього мовленнєвого 
акту, тобто реакцією адресанта на репліку проку-
рора, є перехід судді до заслуховування аргументів 
іншої сторони судового процесу. Оскільки перло-
куція мовленнєвого акту відповідає його іллокуції, 
такий мовленнєвий акт можна вважати успішним. 
Лінгвопрагматичні особливості досліджуваного 
терміна збережені, його значення у процесі комуні-
кації відповідає словниковим дефініціям, є чітким, 
точним та виконує свої базові функції.

Особливості актуалізації прагматичних харак-
теристик терміна в різних типах мовленнєвих 

актів. Необхідність розглянути особливості вза-
ємодії прагматичного аспекту юридичного тер-
міна та типу мовленнєвого акту, в якому він ужи-
вається, зумовлена певними перформативними 
властивостями юридичної термінології. Виокрем-
люють п’ять типів мовленнєвих актів: репрезен-
тативи, або асертиви; директиви; комісиви; екс-
пресиви та декларативи (Вахтель, 2006: 9).

У процесі дослідження нами виявлено, що для 
відображеної в телесеріалі юридичної галузі осо-
бливо характерним типом мовленнєвих актів із 
використанням юридичної термінології є репре-
зентативи (асертиви), які змушують мовця брати 
на себе відповідальність за правдивість сказа-
ного. Фактично, асертиви є найчисельнішими 
в судовому дискурсі, оскільки всі члени судового 
процесу (за винятком судового апарату, оскільки 
суддя в цьому разі є реципієнтом, а не адресатом 
асертивів) прагнуть надати певні докази, свід-
чення, аргументувати свої твердження. Напри-
клад, асертивом є мовленнєвий акт, у якому 
адвокат відповідає на обвинувачення прокурора: 
“We’ve got five other solid arguments in there to 
appeal Wilcox’s conviction.” (S.01, E.06, 00:01:29); 
чи обвинувачений дає свідчення: “A two-foot 
clearance between her feet and this view. That is either 
the strangest coincidence in the world, or...Or a scam.”  
(S.01, E.07, 00:30:48).

Директиви є не менш поширеними за асертиви 
і є мовленнєвими актами, в яких адресант змушує 
адресата здійснити певну дію: “Kalinda, I need 
you to get upstairs, get in the state’s attorney’s office 
and wait for the subpoena.” (S.01, E.02, 00:20:59), 
“We would ask the court to seal the pretrial filings 
and avoid a show trial.” (S.01, E.02, 00:21:50). 
Директивами є також такі характерні для судового 
засідання слова та словосполучення, що виголо-
шуються учасниками судового процесу: “All 
rise”; “Be seated”; “Court adjourned”; “No further 
questions, Your Honor”; “Objection, Your Honor”; 
“Court is now in session”; тощо.

Комісиви є мовленнєвими актами, які 
зобов’язують адресата виконати певні дії надалі 
чи дотримуватись певної поведінки (Бацевич, 
2004: 124). В телесеріалі “The Good Wife” комі-
сиви зустрічаються в репліках свідків подій 
та обвинувачених, котрі виголошують спеціальну 
судову клятву, беручи на себе таке зобов’язання: 
“I swear to tell the truth, the whole truth and nothing 
but the truth. So help me God” (S.01, E.07, 00:00:27); 
“Say under oath” (S.01, E.11, 00:31:18). У контек-
сті юридичної галузі комісивами є рішення судді 
чи поради адвоката: “Please obey all commands 
and follow all further attorney`s instructions”. 

Сабадаш Д., Павлiв Л. Юридичнi термiни в серiалi «The Good Wife»...
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(S.01, E.05, 00:23:00), “Kenny just has to perform 
1,000 hours of community service. And participate in 
mandatory drug counseling.” (S.01, E.03, 00:37:27).

Декларативи зустрічаються в матеріалі дослі-
дження доволі часто, оскільки встановлюють від-
повідність між змістом висловлювання та реаль-
ністю, та набирають чинності, коли герой, який 
виголошує декларативи, має на це відповідні 
повноваження. В досліджуваному серіалі най-
частіше декларативи зустрічаються в мовленні 
судді, оскільки, згідно з законодавством, саме 
судді керують процесом судового засідання. 
Наприклад, декларативами є вказівки судді під 
час судового процесу: “Judgment in favor of…” 
(S.01, E.18, 00:39:26); “Consent!” (S.01, E.03, 
00:11:59); “Overruled!” (S.01, E.07, 00:30:21); “I 
deny the petition with regret.” (S.01, E.02, 00:21:59); 
“Thank you, jurors, for your services. You are 
dismissed.” (S.01, E.07, 00:40:39). Також декла-
ративами виступають виголошені рішення суду 
присяжних: “We find for the defense.” (S.01, E.07, 
00:40:36).

Експресиви зустрічаються в контексті вико-
ристання юридичної термінології досить рідко, 
оскільки для юридичної галузі є нетиповим вира-
ження емоцій чи психологічного стану: “Sorry... 
I’ve been feeling guilty lately about pulling you away 
on the Rucker defense and the Memorial North suit.” 
(S.01, E.15, 00:22:25).

Прагматична мета вживання юридичної тер-
мінології в серіалі “The Good Wife”. Терміни, як 
й інші лексичні одиниці, мають здатність справ-
ляти на людей певне враження (нейтральне, пози-
тивне, негативне), здійснювати на них вплив, 
викликати певну реакцію, що і є сферою дослі-
дження лінгвопрагматики. Характер такого праг-
матичного впливу в різних мовленнєвих актах 
визначається такими основними факторами, як 
зміст висловлювання, особливості складових зна-
ків висловлювання та сприйняття конкретним 
реципієнтом.

Термінологічні одиниці відіграють важливу 
роль у створенні відповідної атмосфери, особливо 
атмосфери напруження. Зокрема, це спостеріга-
ється у спілкуванні сторони захисту чи сторони 
обвинувачення між собою, чи з судовим апаратом. 
У мікроконтексті “I understand that, Your Honor, 
but we both know if you don’t use the proper form 
of “sustained” or “overruled,” the matter can’t later 
be appealed. And I was surprised in reviewing your 
past court cases, how often you encouraged lawyers 
to move on without actually ruling, therefore avoided 
having your nonrulings overturned on appeal.”  
(S.01, E.16, 00:18:02) адвокат підсудного наполе-

гливо вказує судді на його прорахунки в розгляді 
справи, “тисне” на нього з метою переглянути 
рішення, створює атмосферу напруження, наважу-
ючись суперечити судді. На прикладі цього мікро-
контексту бачимо, що від чіткості формулювання 
висловлювання суддею, а саме використання 
антонімічних одиниць “sustained” та “overruled”, 
залежить перебіг подальшого розгляду справи.

Уживаються термінологічні одиниці і в таких 
цілях, як:

– переконати (використання повторення 
з метою інтенсифікації): “This evidence is necessary 
for our prosecution. A conviction is necessary for our 
prosecution.” (S.01, E.05, 00:18:38); “So why don’t 
you withdraw this motion before it becomes a part 
of the record? Withdraw it!” (S.01, E.16, 00:18:37);

– “вибити” свідчення: “If we go to court 
and you`re found guilty, it’s 20 to life.” (S.01, E.03, 
00:18:14);

– з’ясувати правдиві обставини тієї чи іншої 
справи: “Your testimony should be extremely accurate 
and truthful for me to prove your innocence.” (S.01, 
E.08, 00:24:32);

– продемонструвати іронічне, часто безви-
хідне, становище: “You’re three months into a ten-
year sentence, and you’re plotting your political 
comeback?” (S.01, E.06, 00:20:39);

– висловити обурення у зв’язку з виявлен-
ням неповаги до вищого за статусом: адвокат – 
“You failed to rule.”, “And I will sit down when you 
rule.” “And I was surprised in reviewing your past 
court cases, how often you encouraged lawyers to 
move on without actually ruling, therefore avoided 
having your nonrulings overturned on appeal”  
(S.01, E.16, 00:17:43); суддя – “I have never been 
quite so offended in all my years on the bench.”  
(S.01, E.16, 00:18:24).

Особливу роль у створенні необхідної атмос-
фери та вираження певних намірів під час судо-
вого процесу відіграє вживання антонімічних 
термінологічних одиниць у межах одного мовлен-
нєвого акту. Наприклад, у мікроконтексті “Why 
am I the one standing up for ‘Innocent until proven 
guilty’ here?” (S.01, E.13, 00:02:10). за допомогою 
створеного на основі антонімічних термінів-при-
кметників “guilty” та “innocent” контрасті в межах 
одного мовленнєвого акту адвокат під час захисту 
підозрюваного наголошує на важливості презумп-
ції невинуватості. Крім цього, питальна інтонація 
створює враження риторичного запитання, що під-
креслює необхідність для всіх учасників судового 
процесу зважати на це у власних висловлюваннях.

Роль гендерного аспекту в активації прагма-
тичного значення юридичних термінів. Розгля-
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немо особливості активації прагматичного зна-
чення юридичних термінів у серіалі “The Good 
Wife” із позиції гендерного підходу, проаналізу-
вавши актуалізацію концепту DIVORCE у мов-
ленні героїв серіалу чоловічої (Пітер Флоррік, 
Кері Агос, Віл Гарднер) та жіночої (Алісія Флор-
рік, Калінда Шарма, Даєн Локхарт) статі. Когні-
тивний аналіз матеріалу дослідження дозволив 
прослідкувати низку тенденцій, зокрема, більш 
прагматичне ставлення чоловіків до питання 
розлучення (“$40 million divorce, He’s in a coma, 
but this divorce is done” (S.01, E.07, 00:11:16)). 
Чоловіки сприймають процес розлучення як 
звільнення від певних зобов’язань, отримання 
певної свободи: “finally he doesn`t depend on 
his wife” (S.01, E.15, 00:27:55); “be free of his 
ex-wife” (S.01, E.07, 00:19:50). Також помічаємо 
сприйняття розлучення як констатацію факту 
(“I’m off on some divorce case…” (S.01, E.08, 
00:06:00)) – один випадок у загальній тенденції 
(“Another divorce case?” (S.01, E.20, 00:04:24)). 
Перегляд відеоматеріалу дослідження дозволяє 
стверджувати, що в розмовах про розлучення 
чоловіки-адвокати менш емоційні, ніж жінки, 
й відкрито не співпереживають своїм клієнтами. 
Таким чином, відбувається активація емоційно 
нейтральних та позитивних компонентів кон-
цепту DIVORCE за допомогою таких актуалі-
заторів, як “$40 million divorce”, “finally”, “he 
doesn`t depend on”, “be free”, “divorce case”, 
“another divorce case”. Тоді як жінки-правозахис-
ниці у своїх висловлюваннях активують нега-
тивне забарвлення концепту DIVORCE, відкрито 
висловлюючи співчуття (“Sorry to hear about 
your divorce” (S.01, E.17, 00:21:26)), намагаю-
чись зберегти шлюб там, де це видається можли-
вим (“And I beg you to think twice before starting 
the divorce process” (S.01, E.12, 00:34:27)), часто 
небажаючи бути ініціатором розлучення (“I-I 
have no plans to divorce (S.01, E.19, 00:32:08).; 

Why didn’t you divorce him?- Because I didn’t want 
to” (S.01, E.20, 00:29:55)) та сприймаючи його як 
негативне явище (“a very ugly divorce” (S.01, E.18, 
00:07:57)). Актуалізація негативного компоненту 
концепту DIVORCE відбувається за допомогою 
таких слів та словосполучень: “sorry to hear”, 
“beg you to think twice”, “no plans to divorce”, 
“didn’t want to” та “ugly divorce”.

Висновки. Отже, результати дослідження вка-
зують на те, що юридичні терміни, використані 
в серіалі “The Good Wife”, наділені лінгвопрагма-
тичними характеристиками, а мовленнєві акти, які 
містять юридичні термінологічні одиниці, є зде-
більшого успішними. Найчисельнішими мовлен-
нєвими актами з юридичними термінами в мате-
ріалі дослідження виявились асертиви, директиви 
та комісиви, менш чисельними – декларативи 
та експресиви. Прагматичними цілями вживання 
юридичної термінології в серіалі є створення 
атмосфери напруження судового процесу, пере-
конання, отримання свідчень, з’ясування обста-
вин справи тощо. Виявлено, що для юридичного 
дискурсу серіалу задля досягнення прагматичних 
цілей доволі поширеним є вживання антоніміч-
них одиниць на противагу синонімічним. Дослі-
дження ролі гендерного аспекту в активації праг-
матичного значення юридичних термінологічних 
одиниць шляхом дослідження особливостей 
реалізації концепту DIVORCE у мовленні героїв 
серіалу чоловічої та жіночої статі виявило такі 
ключові тенденції, як прагматизм та раціональне, 
здебільшого позитивне, ставлення до процесу 
розлучення з боку чоловіків на противагу чуттє-
вому, емоційному, співчутливому, здебільшого 
негативному, ставленню до розлучення жінок-
правозахисниць.

Перспективу подальших науково-дослідниць-
ких розвідок становить дослідження ролі семан-
тичних та структурних особливостей юридичних 
термінів у творенні прагматичної оцінки.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЖАНРОВА ВАРІАТИВНІСТЬ 
АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Статтю присвячено аналізу англомовного публіцистичного дискурсу, що здійснюється шляхом надання його 
загальної характеристики та встановлення його жанрової варіативності. З цією метою в статті надається 
визначення понять «дискурс», «публіцистичний дискурс», «стиль», «жанр», з’ясовуються спільні функції публі-
цистичного дискурсу з публіцистичним стилем, визначаються сфери функціонування англомовного публіцистич-
ного дискурсу, встановлюються його основні стильові та мовні особливості, а також аналізуються його жанри.

Публіцистичний дискурс є різновидом інституційного дискурсу, що актуалізується в певному суспільному 
комунікативному просторі з метою передавання певної суспільно значущої та повсякденної інформації та здій-
снення впливу на масового адресата. Основними функціями публіцистичного дискурсу, що визначають його коре-
лятивний зв’язок із публіцистичним стилем, є функції інформування та здійснення впливу.

Сферами функціонування англомовного публіцистичного дискурсу є громадсько-політична, суспільно-куль-
турна та медійна. Вибір і аранжування мовних засобів у ньому визначається не тільки його стильовими харак-
теристиками, але й функційним призначенням, що виявляється у використанні великої кількості інформативно 
ємних мовних засобів, мовних кліше, експресивних і оцінних одиниць, різноманітних стилістичних прийомів у ньо-
му. Жанровими різновидами англомовного публіцистичного дискурсу є інформативний, аналітичний і худож-
ньо-публіцистичний. Інформативний жанр виявляється у офіційно-інформативних, інформативно-ділових 
і неофіційно-інформативних типах текстів. Аналітичний жанр представлений інформативно-аналітичними, 
газетно-науковими, узагальнено-директивними та урочисто-декларативними типами текстів. Змісти текстів 
художньо-публіцистичного жанру характеризуються поєднаннями об’єктивно-аналітичної, емоційно-експре-
сивної та суб’єктивно-особистісної інформації. Саме тому засобами актуалізації художньо-публіцистичного 
жанру англомовного публіцистичного дискурсу є статті, нариси, репортажі, есе.

Ключові слова: англомовний публіцистичний дискурс, жанрова варіативність, загальна характеристика, 
публіцистичний стиль, сфера функціонування, функція.
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GENERAL CHARACTERISTICS AND GENRE VARIABILITY OF ENGLISH-
LANGUAGE PUBLICISTIC DISCOURSE

The article is devoted to the analysis of the English-language publicistic discourse. This is done by providing 
general characteristics of this type of discourse and establishing its genre variability. With this purpose the notions 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020236

Мовознавство. Лiтературознавство

of “discourse”, “publicistic discourse”, “style”, “genre” are defined in the article, сommon functions of publicistic 
disourse and publicistic style are reveled, spheres of functioning of the English-language publicistic discourse are 
clarified, its main stylistic and language features are determined, as well as its genres are also analyzed in it.

Publicistic discourse is considered to be a type of institutional discourse actualized in certain public communicative 
spheres with the aim of transmitting of socially significant and everyday information and influencing the addressee. Functions 
of informing and influencing determine correlative relationship of the publicistic discourse with the publicistic style.

Socio-political, socio-cultural and media are spheres of functioning of the English-language publicistic discourse. 
The choice and arrangement of its language means is predetermined by its stylistic characteristics and purpose 
of functioning. That is why a large number of informative language units, set phrases, clichés, expressive and evaluative 
language means, different stylistic means and devices are used in it. The English-language publicistic discourse 
is represented by informative, analytical, and literary-publicistic genres. The informative genre of the discourse is 
typical of its official-informative, informative-business, and unofficial-informative types of texts. The analytical genre 
is actualised by its informative-analytical, newspaper-scientific, generalized-directive and solemn-declarative types 
of texts. Texts of its literary-publicistic genre are characterized by a combination of objective-analytical, emotional-
expressive and subjective-personal information given in them. That is why literary-publicistic genre of the English-
language publicistic discourse is represented by texts of articles, essays, and reports.

Key words: English-language publicistic discourse, genre variability, general characteristic, publicistic style, sphere 
of functioning, function.

Орієнтація сучасної лінгвістичної парадигми 
знань на вивчення людського фактора в мові, розу-
міння пріоритетності аналізу механізмів її функ-
ціонування в реальному соціокультурному серед-
овищі сприяє тому, що в центрі уваги мовознавців 
перебуває публіцистичний дискурс. Публіцистика 
відіграє важливу політичну та ідеологічну роль як 
засіб вираження плюралізму суспільної думки, 
що формується навколо найгостріших проблем 
людини та людських спільнот (Кривоносов, 2002: 
14). Підвищення інтересу лінгвістів до англомов-
ного публіцистичного дискурсу зумовлене його 
роллю в процесах комунікації та обміну інфор-
мацією, що відбуваються в сучасному світовому 
співтоваристві.

Саме цей факт визначає актуальність статті, 
а її метою в зв’язку з цим є надання загальної 
характеристики вказаному типу англомовного 
дискурсу та визначення його жанрової варіатив-
ності. Завдання статті полягають у визначенні 
понять «дискурс», «публіцистичний дискурс», 
«стиль», «жанр», з’ясуванні спільних функцій 
публіцистичного дискурсу з публіцистичним сти-
лем, аналізі сфер функціонування англомовного 
публіцистичного дискурсу, встановленні його 
основних мовностильових особливостей, а також 
з’ясуванні його жанрової варіативності.

Для надання загальної характеристики англо-
мовному публіцистичному дискурсу необхідно 
з’ясувати сутність самого поняття «дискурс». 
Незважаючи на всю історію його вивчення 
та численні дослідження, здійснені мовознав-
цями в сфері дискурсивного аналізу, не можна 
говорити про однозначність тлумачення цього 
поняття в лінгвістиці та інших сферах гумані-
тарного знання.

Зазначимо, що аналізований термін було вве-
дено в лінгвістику американським науковцем 

З. Харрісом для опису тексту із залученням до 
нього так званої соціокультурної ситуації його 
породження та сприйняття (Harris, 1952). На 
початку XX століття дискурс (від франц. discours – 
промова, виступ, розмова) вже розуміється як 
складна єдність мовної практики та позамовних 
факторів (ситуація та мета спілкування, поведінка 
його учасників, їхні настанови, цілі, що визна-
чають особливості породження та сприйняття їх 
взаємодії тощо) (Макаров, 2003: 18). У лінгвіс-
тичному енциклопедичному словнику дискурс 
визначається як «зв’язаний текст у сукупності 
із зовнішньолінгвістичними, прагматичними 
та іншими факторами; текст, узятий у подієвому 
аспекті; мовлення, розглянуте як цілеспрямована 
соціальна дія, як компонент, що бере участь у вза-
ємодії людей і в механізмах їхньої свідомості (ког-
нітивних процесах)» (Арутюнова,1990: 136–137).

Із становленням дискурс-аналізу як спеціаль-
ної галузі лінгвістичних досліджень з’ясувалося, 
що значення дискурсу не обмежується писемним 
і усним мовленням, але включає, крім того, й інші 
семіотичні коди. Акцент в інтерпретації дискурсу 
ставиться на його інтерактивній природі. Дискурс 
насамперед ‒ це мова, занурена в життя, у соці-
альний контекст (з цієї причини поняття дискурсу 
рідко вживається стосовно прадавніх текстів) 
(Чернявская, 2012: 12). Отже, поняття «дискурс» 
також корелює з поняттям «комунікації», виступа-
ючи інколи синонімічним.

Публіцистичний дискурс є різновидом інститу-
ційного дискурсу, що виявляється, на думку гол-
ландського дискурсолога Т. ван Дейка, у «сталій 
системі статусно-рольових відносин, що склалися 
в комунікативному просторі життєдіяльності пев-
ного соціального інституту, в межах якого здій-
снюються владні функції символічного примусу 
в формі нормативного припису та легітимізації 
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певних способів світобачення, світовідчуття, век-
торів ціннісних орієнтацій і моделей поведінки» 
(Dijk, 1998: 36). Отже, на відміну від особистісно 
орієнтованого, інституційний тип дискурсу реа-
лізується в суспільних інститутах і є зверненим 
насамперед до масового адресата. «Особливості 
інституційного дискурсу визначаються статусно-
рольовими характеристиками його учасників, 
набором типових для такої сфери комунікації 
ситуацій, цілей і умов, цінностей, моделей мов-
леннєвої поведінки, тематичних репертуарів мов-
ців» (Кущ, 2017: 264).

Сферами використання англомовного публі-
цистичного дискурсу є громадсько-політична, 
суспільно-культурна, медійна. Звідси випли-
ває його основне призначення: слугувати засо-
бом розв’язання суспільно-політичних питань, 
активно впливати на адресата, переконувати 
в справедливості певної ідеї, формувати в адресата 
правильне ставлення до суспільних чи повсякден-
них проблем, повідомляти інформацію, що має 
суспільне чи повсякденне значення, спонукати 
його до певної діяльності, пропагувати прогре-
сивні ідеї, знання, здоровий спосіб життя тощо.

Натепер у лінгвістиці немає єдиного тлума-
чення публіцистичного дискурсу. Під ним розу-
міють текст, «викликаний конкретною комуніка-
тивною ситуацією інституційного спілкування, 
пов’язаний із подіями навколишнього світу» 
(Каминский, 2007: 98); «складне комунікативне 
явище, викликане сукупністю процесів і резуль-
татів мисленнєво-мовленнєвої діяльності, актуа-
лізованої в суспільному просторі з метою переда-
вання певної інформації та здійснення впливу на 
масового адресата» (Клушина, 2008: 67). До осно-
вних рис визначеного типу дискурсу відносять 
при цьому його динамічність, інтерактивність, 
діалогічність (Немец, 2010: 95).

Зазначимо, що публіцистичний дискурс отри-
мав свою назву від поняття публіцистичного 
стилю. Являючи собою «засіб його безпосеред-
ньої реалізації» (Немец, 2010: 95), публіцистич-
ний дискурс ввібрав у себе всі притаманні йому 
характерні риси. Публіцистичний стиль мови 
породжений такою її функцією, як функція впливу 
(Арнольд, 2002: 135).

Зазначимо, що під стилем ми, слідом за 
І. В. Арнольд, розуміємо «різновид літературної 
мови, в якому вона виступає в тій чи іншій соці-
ально значущий сфері суспільно-мовленнєвої 
практики людей та особливості якої зумовлені 
особливостями спілкування в тій чи іншій сфері» 
(Арнольд, 2002: 24). Функція публіцистичного 
стилю, а отже, й публіцистичного дискурсу, що 

відрізняє його від інших мовних стилів, визна-
чається таким чином: «вплив на читача чи слу-
хача з метою переконання його в правильності 
висунутих положень або виклику в нього бажа-
ної реакції на сказане не стільки логічно обґрун-
тованою аргументацією, скільки силою, емоцій-
ною напруженістю вислову, демонстрацією тих 
рис явища, які найбільш ефективно можуть бути 
використані для досягнення поставленої мети» 
(Немец, 2010: 92).

До інших основних функцій публіцистичного 
дискурсу відносять інформативну, яка полягає 
в тому, що автори публіцистичних текстів інфор-
мують широке коло читачів, глядачів, слухачів 
про значущі для суспільства проблеми (Клушина, 
2008: 68). Отже, інформативна функція публі-
цистичного стилю виявляється в його здібності 
інформувати широкий загал про проблеми, зна-
чущі для суспільства.

Вибір мовних засобів англомовного публіцис-
тичного дискурсу зумовлений соціально-оцінними 
характеристиками та можливостями ефективного, 
цілеспрямованого впливу на масову аудиторію. 
Це досягається шляхом поєднання логічності 
викладу інформації з її емотивним забарвленням, 
що і є визначальною рисою англомовних тек-
стів публіцистики. У зв’язку з цим англомовний 
публіцистичний дискурс слугує засобом впливу 
на емотивну та когнітивну системи адресата: його 
думки, переконання, настанови, оцінки.

Аналіз фахової лінгвістичної літератури, при-
свяченої англомовному публіцистичному дис-
курсу та його одиницям (Воробйова, 2011; Немец, 
2010; Орлова, 2010; Сибирко, 2005; Чернышева, 
2003), дав змогу визначити та узагальнити такі 
його мовні та стильові особливості, як:

− високий ступінь стандартизації мовних 
одиниць, великий відсоток інформативно ємних 
одиниць, а також сталих і клішованих виразів, 
журналістських штампів, стандартних термінів 
тощо;

− експресивність мови як спосіб залучення 
уваги адресата, вираження ставлення до переда-
ної інформації тощо; наявність оцінних епітетів; 
прямих звертань до адресата;

− насиченість порівняннями, реаліями, алюзі-
ями і цитатами;

− широке використання інших стилістичних 
засобів і прийомів (гіпербол, літоти, образних 
порівнянь, метафор, евфемізмів тощо).

Жанровими різновидами англомовного публі-
цистичного дискурсу вважають інформативний, 
аналітичний і художньо-публіцистичний, які реалі-
зуються в різних піджанрах, виконуючи, відповідно,  

Сизоненко А., Кущ Е. Загальна характеристика та жанрова варiативнiсть...
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різні функції (Сибирко, 2005: 24–78). Під жанром 
(від франц. genre – рід) розуміємо тип, форму, 
комунікативну організацію певного тексту чи 
висловлювання (Гольдин, Дубровская, 2002: 5), 
сукупність формальних і змістових якостей пев-
ного тексту чи висловлення, що визначають його 
тип та особливості мовної та комунікативної орга-
нізації (Арнольд, 2002: 28).

Головною функцією інформативного жанру 
англомовного публіцистичного дискурсу вважа-
ють інформативну (Сибирко, 2005: 25), а до його 
піджанрів відносимо:

− офіційно-інформативний, що визначається 
завданнями передавання стислої, об’єктивної, 
логічної та офіційної інформації, яка характери-
зується відсутністю емоційності, суб’єктивності, 
образності та реалізується в замітках, повідо-
мленнях, хроніках, звітах;

− інформативно-діловий, що відзначається 
об’єктивністю, наявністю спеціальної терміно-
логії та офіційно-ділової лексики та реалізується 
в комюніке, резюме документів, звітах, оглядах 
преси;

− неофіційно-інформативний, що характери-
зується експресивністю, емоційністю та базується 
на повсякденній інформації, до якої слід при-
вернути увагу читачів, реалізуючись, наприклад, 
у замітках.

Ключовими функціями аналітичного жанру 
англомовного публіцистичного дискурсу є інфор-
мативна функція та функція пояснення, тлу-
мачення. Основною властивістю текстів цього 
жанру дискурсу є аналітичність, а до його піджан-
рів належать:

− інформативно-аналітичний, що поєднує 
в собі риси офіційно-ділового стилю з рисами 
наукового стилю, який знаходить своє відобра-
ження в статтях, рецензіях тощо;

− газетно-науковий, якому властиве поєд-
нання наукового та популяризаторського стилів за 

провідної ролі наукового, що реалізується в хроні-
ках, оглядах, інтерв’ю, репортажах;

− узагальнююче-директивний, пов’язаний 
з узагальненим відображенням дійсності в про-
блемно-аналітичному і перспективно-оцінному 
ракурсах, актуалізованому в передових статтях 
і деяких видах коментаря;

− урочисто-декларативний, що характери-
зується підвищеною емоційністю та експресив-
ністю та реалізується в описах, вітаннях, закли-
ках, гаслах.

Художньо-публіцистичний жанр англомовних 
публіцистичних текстів реалізується в нарисах, 
репортажах, есе та ін. Для них характерний син-
тез об’єктивно-аналітичного, емоційно-експре-
сивного і суб’єктивно-особистісного змісту.

Висновки. Отже, англомовний публіцистич-
ний дискурс призначений для передавання певної 
суспільно значущої та повсякденної інформації, 
текстова організація та вибір мовних засобів якого 
визначається нормами та правилами інституцій-
ного спілкування. Тексти визначеного типу дис-
курсу виступають засобами безпосередньої реаліза-
ції публіцистичного стилю, ключовими функціями 
якого є функція здійснення впливу та функція інфор-
мування. Актуалізації вказаних функцій сприяють 
логічний виклад інформації поряд із її емотивним 
забарвленням. Саме тому особливістю мови публі-
цистики є поєднання інформативності та експресії, 
що виявляється у застосуванні значної кількості 
інформативно ємних одиниць, сталих і клішованих 
виразів, експресивних та оцінних одиниць, стиліс-
тичних засобів і прийомів. Жанрами англомовного 
публіцистичного дискурсу є інформативний, ана-
літичний і художньо-публіцистичний типи текстів, 
які реалізуються в різних піджанрах.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в детальному аналізі кожного із зазначених жан-
рів англомовного публіцистичного дискурсу та їх 
порівняльному аналізі.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Москва : Издательство «Флинта», 2002. 384 с.
2. Арутюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 

1990. С. 136–137.
3. Воробйова М. В. Алюзія в англомовному публіцистичному дискурсі: структура, семантика, функціону-

вання : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Херсон, 2011. 20 с.
4. Гольдин В. Е., Дубровская О. Н. Жанровая организация речи в аспекте социальных взаимодействий. Жанры 

речи. 2002. Вып. 3. С. 5–17.
5. Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе. Вестник Томского государ-

ственного университета. Филология. 2007. № 1. С. 97–105.
6. Клушина Н. И. Коммуникативная стилистика публицистического дискурса. Мир русского слова. 2008. 

№ 4. С. 67–70.
7. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. Санкт-Петербург : Петербургское востоко-

ведение, 2002. 279 с.



239ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

8. Кущ Е. О. Критична перспектива дослідження дискурсу в сучасній лінгвістиці. Наукові записки Кіровоград-
ського державного педагогічного ун-ту імені В. Вінниченка. Серія: Філологічні науки. Випуск 153, 2017. С. 261–265.

9. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. Москва : Гнозис, 2003. 280 с.
10. Немец Г. Н. Публицистический дискурс как методологический конструкт. Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. Серия: Филология и искусствоведение. 2010. № 3. С. 90–96.
11. Орлова О. Г. Дискурс-анализ американской публицистики. Учёные записки Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета имени Н. Г. Чернышевского. Серия «Филология, история, востоковеде-
ние». 2010, № 3 (32). С. 190–193.

12. Cибирко Н. Д. Жанровая специфика англоязычного публицистического дискурса. Волгоград : Перемена, 
2005. 154 с.

13. Чернышева Т. В. Современный публицистический дискурс (коммуникативно-стилистический аспект) :  
учебное пособие. Барнаул : Изд-во Алтайского университета, 2003. 178 с.

14. Dijk T. A. van. Ideology: a Multidisciplinary Approach. London : Sage Publications, 1998. 374 p.
15. Harris Z. Discourse analysis. Language. 1952. V. 28. No. 1. Pp. 1–30.

REFERENCES
1. Arnold, I. V. (2002). Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka [Stlysistics of the modern English language]. 

Moskva: Izdatelstvo “Flinta”. 384 s. [in English].
2. Arutyunova. N. D. (1990). Diskurs [Discourse]. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar. Moskva: Sovetskaya 

entsiklopedija. S. 136–137 [in Russian].
3. Vorobyova, M. V. (2011). Alyuziya v anglomovnomu publitsystychnomu dyskursi: struktura, semantyka, 

funktsionuvannya [Allusion in English publicistic discourse: structure, semantics, functioning]: avtoreferat dissertatsiyi 
kandydata filologichnyh nauk. Kherson. 20 s. [in Ukrainian and English].

4. Goldin, V. E., Dubrovskaya, O. N. (2002). Zhanrovaya organizatsiya rechi v aspekte sotsialnykh vzaimodeystviy 
[Genre organization of speech in the aspect of social interractions]. Zhanry rechi. Vypusk 3. S. 5–17 [in Russian].

5. Kaminskiy, P. P. (2007). Printsipy issledovaniya publitsistiki na sovremennom etape [Principles of research of 
publicism at the modern stage]. Vetsnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. No. 1. S. 97–105 [in Russian].

6. Klushina, N. I. (2008). Kommunikativnaya stilistika publitsisticheskogo diskursa [Communicative stylistics of 
publicistic discourse]. Mir russkogo slova. 2008. No. 4. S. 67–70 [in Russian].

7. Krivonosov, A. D. (2000). PR-tekst v sisteme publichnykh kommunikatsiy [PR-text in the system of public 
communication]. Sankt-Peterburg: Peterburgskoye vostokovedeniye. 279 s. [in Russian].

8. Kushch, E. O. (2017). Krytychna perspektyva doslidzhennya diskursu v suchasniy lingvistytsi [Сritical perspective 
of discourse reseatch in modern lingustics]. Naukovi zapysky Kirovogradskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu 
imeni V. Vinnichenka. Seriya: Filologichni nauky. Vypusk 153. S. 261–265 [in Ukrainian and English].

9. Makarov, M. L. (2003). Osnovy teorii diskursa [Basis of the theory of discourse]. Moskva: Gnozis. 280 s. [in Russian].
10. Nemets, G. N. (2010). Publitsisticheskiy diskurs kak metodologicheskiy konstrukt [Publicistic disourse as 

methodological construct]. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Filologiya i iskustvovedenie.  
No. 3. S. 90–96. [in Ukrainian and English].

11. Orlova, O. G. (2010). Diskurs-analiz amerikanskoy publitsstiki [Discourse-analysis of American Publicistic]. 
Uchenye zapiske Zabaikalskogo universiteta imeni N. G. Chernyshevskogo. Seriya “Filologiya, istoriya, vostokovedenie”. 
No. 3 (32). S. 190–193 [in Russian and English].

12. Sibirko, O. G. (2005). Zhanrovaya spetsifika angloyazychnogo publitsisticheskogo diskursa [Genre specificity of the 
English-language pubicistic discourse]. Volgograd: Peremena. 154 s. [in Russian and English].

13. Chernyshova, T. V. (2003). Sovremennyi publitsisticheskiy diskurs (kommunikativno-stilisticheskiy aspect): 
uchebnoe posobije [Modern publicistic discourse (communicative-stylistic aspect: textbook]. Barnaul: Izdatelstvo Altayskogo 
universiteta. 178 s. [in Russian and English].

14. Dijk, T. A. van. (1998). Ideology: a Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications. 374 p. [in English].
15. Harris, Z. (1952). Discourse analysis. Language. V. 28. No. 1. Pp. 1–30 [in English].

Сизоненко А., Кущ Е. Загальна характеристика та жанрова варiативнiсть...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020240

Мовознавство. Лiтературознавство

УДК 821.161.2 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213977

Марина СИТКОВСЬКА,
orcid.org/0000-0002-8009-1672

старший викладач кафедри історії та мовознавства
Українського державного університету залізничного транспорту

(Харків, Україна) msbarsima2@gmail.com

ЖАНРОВА АРХІТЕКТОНІКА РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ»

Статтю присвячено жанровим ознакам роману І. Багряного «Тигролови». На початку статті розгляну-
то та проаналізовано погляди на жанрову структуру роману критиків та літературознавців часів написання 
твору. Зроблено висновок про дещо однобічні та упереджені погляди сучасників письменника на це питання. 
Так, більшість з них наголошують на авантюрно-пригодницькому складнику роману і ставлять його в один ряд 
з типовим західноєвропейським та американським пригодницьким романом.

Сучасні літературознавчі дослідження, які розглянуті у статті, значно розширюють та поглиблюють діа-
пазон питань, пов’язаних з проблематикою, філософським підґрунтям, системою образів та жанровою своєрід-
ністю роману. Зокрема, йдеться про феномен автобіографізму в творчості письменника, принцип дихотомії як 
композиційний принцип будови роману. Наголошується на політематичності твору: побут та традиції нащад-
ків переселених до Далекого Сходу українців, руйнівний вплив тоталітарної держави на пересічного громадяни-
на, романтичне кохання, збереження людиною своєї честі, гідності, автентичності в нелюдяних умовах.

Далі у статті наголошується на жанровій «мозаїчності» роману і розглядаються ознаки різноманітних 
романних жанрів, які трапляються у творі. Це жанр пригодницького роману (надзвичайні події, динаміка їх роз-
гортання, чітке розділення персонажів на позитивних та негативних). Це також ознаки філософського рома-
ну (екзистенціальна рефлексія людини, що опинилася у безвиході, та подолання того, що в принципі подолати 
неможливо). У творі також простежуються ознаки родинно-побутового, сімейного роману (широкомасштаб-
ний нарис життя та побуту українців Далекого Сходу), соціально-історичного роману (картини-нариси най-
більш типових подій тогодення) та публіцистичного роману (порушення гострих соціальних та ідеологічних 
питань). Авторка статті доходить висновку, що за жанровими ознаками твір І. Багряного «Тигролови» можна 
визначити як роман відродження та перемоги.

Ключові слова: політематичність, «мозаїчна» будова, жанрові ознаки, трансформація жанру.
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GENRE ARCHITECTONICS OF I. BAGRYANY’S NOVEL “TIGER HUNTERS”

The exploration is devoted to the genre architecture of I. Bagryany’s novel “Tiger Hunters”. The article considers 
and analyzes the views on the genre structure of the novel by literary critics of the time of writing. Concluded about 
the somewhat one-sided and biased views of the writer’s contemporaries on the genre originality of the novel. The most 
of them emphasize the adventurous component of the novel and put it on a par with the typical Western European 
and American novel.

Modern literary studies significantly expand and deepen the range of issues related to the issues, philosophical 
background, system of images and genre originality of the novel. In particular, we are talking about the phenomenon 
of autobiography in the work of the writer, the principle of dichotomy as a compositional principle of the novel. Emphasizes 
the polythematic nature of the work. The way of life and traditions of the descendants of Ukrainians resettled in the Far 
East, the destructive influence of the totalitarian state on the average citizen, romantic love, preservation of one’s honor 
and dignity in inhumane conditions are considered.

Further in the article the genre “mosaic” of the novel is emphasized and the signs of various novel genres are considered. 
It is a genre of adventure novel (extraordinary events, dynamics of their development, clear division of characters into positive 
and negative). It is also a sign of a philosophical novel (existential reflection of a man who found himself in a dead end, 
and overcoming what is in principle impossible to overcome). The work also traces the features of a family-domestic novel 
(a large-scale essay on the life and way of life of Ukrainians in the Far East). Features of a socio-historical novel (pictures-
essays of the most typical events of the time) and a journalistic novel (violation of acute social and ideological issues).

At the end of the article it is concluded that I. Bagryany’s novel “Tiger Hunters” can be defined as a novel of revival 
and victory.

Key words: polythematic, “mosaic” structure, genre features, genre transformation.
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Ситковська М. Жанрова архiтектонiка роману I. Багряного «Тигролови»

Постановка проблеми. Іван Багряний (справ-
жнє прізвище Лозов’яга) – одна з найвидатніших 
та найсуперечливіших постатей української куль-
тури. Блискавичний публіцист, оригінальний поет 
та драматург, потужний прозаїк, політв’язень, 
учасник Другої світової війни, емігрант – людина, 
яке все своє життя була на межі «найбільшого 
опору». Пристрасна, вольова особистість влас-
ним прикладом стверджувала, виборювала право 
людини залишатися людиною у нелюдяних умо-
вах, можливість протистояти не тільки ворожому 
оточенню, але й ворожій системі взагалі.

Роман І. Багряного «Тигролови» вперше поба-
чив світ у 1944 році в скороченому вигляді під 
назвою «Звіролови» і майже одразу привернув 
увагу читацької аудиторії, вітчизняних літерату-
рознавців та зарубіжних критиків. Серед відгуків 
на роман, які були надруковані того часу, слід від-
значити Ю. Шереха, який підкреслив, що вели-
чезна заслуга І. Багряного полягає у тому, що він 
«стверджує жанр українського пригодницького 
роману, українського своїм духом. Усім спряму-
ванням, усіма ідеями, почуттям, характерами. Цим 
він творить нове слово в українському літератур-
ному процесі» (Шерех, 1998: 172). Б. Романенчук 
також свого часу наголошував на авантюрно-при-
годницькому складнику роману, але підкреслю-
вав не- реалістичність подій, які розгорталися 
на сторінках твору: «читається з великим напру-
женням, але в які не віриться ані за австрійського 
гроша» (Романенчук, 1996: 254). В Чорнограй 
виділяє патріотично-виховний складник роману: 
«Було б цілком неправильним ставити цей роман 
поруч з іншими подібними творам пригодниць-
кого жанру. Цей роман І. Багряного має перед 
ними ту істотну і несмертельну перевагу, що він 
є епопеєю мужньої боротьби й перемоги нового 
українства над природою і над його ворогами 
<…> твір високопатріотичний, високомистець-
кий, по-вселюдському гуманний» (Чорнограй, 
1953 ). Але, попри всі намагання дати об’єктивну 
оцінку твору, маємо констатувати, що критичні 
відгуки на роман того часу були досить одно-
бічними та тенденційними і мали на меті лише 
підкреслити «конкурентоспроможність» україн-
ського пригодницького роману серед розмаїття  
публікацій цього привабливого для пересічного 
читача жанру.

Події, які зараз відбуваються в сучасному сус-
пільстві: процес декомунізації, інтеграція нашої 
країни в європейський культурний простір, підви-
щення уваги до національно-патріотичного вихо-
вання шкільної та студентської молоді змушують 
нас більш ретельно придивитися до спадщини тих 

митців, які все своє життя присвятили боротьбі 
з «більшовицьким» монстром на теренах нашої 
держави. Визначення жанрово-стильової домі-
нанти роману І. Багряного «Тигролови» є акту-
альним і важливим для розуміння творчої манери 
письменника, твори якого протягом останніх 
десятиліть входять до шкільної та вузівської про-
грами з літератури. 

Аналіз досліджень. Протягом останніх деся-
тиліть літературну спадщину письменника роз-
глядала досить активно та плідно ціла низка 
дослідників та літературознавців. 

Аналізу поетики окремих творів письменника 
присвячені роботи Т. Чонки, М. Балаклицького, 
В. Радзієвського, О. Лілік. 

Філософсько-психологічне підґрунтя творів 
Багряного-романіста досліджували І. Романова, 
М. Сподарець, Т. Марцинюк, Т. Качак, Т. Кунов.

Символічні акценти прозових творів письмен-
ника розглядали О. Цепа, С. Лущій, О. Лавер.

О. Шапошникова досліджувала дискурс героїз- 
му в романах І. Багряного. У роботі представлено 
осмислення такого антропологічного феномена, 
як героїзм, у творчості українського письменника 
І. Багряного, поняття псевдогероїзму, а також риси 
героїзму в образах персонажів-персонарієв. Дове-
дено, що автор вважає прояви героїзму антропо-
логічною нормою, причому антитезою героїзму 
в межах багрянівського світогляду є підлість, при-
стосуванство, цинізм, ницість духу. І. Багряний 
був апологетом ідеї теократії як влади української 
духовної аристократії. Рецензований у романах 
письменника дискурс героїзму свідчить про нео-
романтичну стильову домінанту автора (Шапош-
никова, 2015).

І. Романова аналізує роман «Тигролови» в кон-
тексті ідейних пошуків української літератури 
першої половини ХХ століття. Вона визначає, що 
«будучи залежним від традицій раннього україн-
ського модернізму, значною мірою перебуваючи 
під ідейним впливом М. Хвильового, митець про-
ходить шлях, що позначений увиразненням екзис-
тенціалістських мотивів. Неоромантична домі-
нанта, представлена в романі «Скелька», зазнає 
змін, і вже в «Тигроловах» окреслюються підходи 
до засвоєння екзистенціалістського складника» 
(Романова, 2014: 193).

Що стосується жанрової проблематики роману, 
то варто зупинитися на розвідці М. Балклиць-
кого, який визначає роман «Тигролови» як укра-
їнський бестселер. На думку дослідника, метод 
та ракурс зображення головного героя поєднують 
«Тигролови» із галицькою стрілецькою прозою  
(Балаклицький, 2003).
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Схожої думки дотримується і О. Утріско. Вона 
відзначає, що «споріднює роман І. Багряного 
зі стрілецькою військово-пригодницькою про-
зою і спосіб конструювання сюжетного, а з ним 
і психологічного простору, який існує в коорди-
натах межової ситуації, породженої реальністю» 
(Утріско, 2011: 128). Також дослідниця зупиня-
ється на системі головних «позитивних» персона-
жів роману і наголошує на авантюрно-героїчному 
векторі створення непересічних громадян, муж-
ніх особистостей з високим регістром цінностей, 
високою національною свідомістю, що зближує їх 
з персонажами галицької прози (Утріско, 2011).

Мета статті: 1) виявити та проаналізувати 
ознаки різних романних жанрів у вищезазначе-
ному творі, тому що, на нашу думку, жанрова 
будова роману є значно ширшою, ніж віднесення 
його до ланки пригодницької прози;

2) довести, що роман має «мозаїчну» струк-
туру і містить багато жанрових ознак, які дають 
змогу письменнику висловити свої філософські 
роздуми та позицію письменника і громадського 
діяча.

Виклад основного матеріалу. Звичайно, при 
першому, поверхневому читанні, складається 
враження, що роман «Тигролови» є суто пригод-
ницьким романом. Він просякнутий «незвичай-
ними подіями й характеризується несподіваним 
їх поворотом, значною динамікою розгортання» 
(Літературознавчий словник, 2006: 612). Втеча 
політв’язня з-під варти під час етапу – подія 
надзвичайна і практично неможлива у реаль-
ному житті, але цілком здійсненна в контексті 
авантюрно-пригодницького роману. Далі багато-
денне блукання нетрями тайги напівживої, голо-
дної, знесиленої людини. Звичайно, така людина 
приречена на голодну смерть або стає жертвою 
хижих тварин, але достовірність подій підпо-
рядковується сюжетним колізіям твору. Перш за 
все це зустріч з бурундучком, який змушений був 
поділитись з мандрівником своїми горіхами і тим 
самим врятував його від голодної смерті. Ймовір-
ність другої події дорівнює нулю, але вона все ж 
таки відбувається: «Почав зводитись. І враз очі 
упали на щось межи камінням. Боже мій! Сквапно 
простяг руку і вхопив дивну знахідку. Ніж! Мис-
ливський ніж. Власне, піхви, з яких стирчало 
іржаве руків’я ножа. Піхви напівзотлілі, і руків’я 
аж позеленіло, але, Боже мій! Це ж, може, поря-
тунок» (Багряний, 1996: 46). Далі кульмінаційна 
зустріч з чорним ведмедем, від нападу якого втікач 
за допомогою напівіржавого ножа рятує Наталку 
Сірківну, і  таким ефектним засобом потрапляє 
до родини звіроловів Сірків. У романі ще багато 

ознак детективно-пригодницького роману: чіткий 
розподіл персонажів на позитивних та негатив-
них, динамічне розгортання сюжету, кохання до 
дівчини, яка є уособленням усіх жіночих цнот, 
мисливські пригоди, переслідування «головного 
злодія» (майор Медвин), фінальне протистояння 
та щасливе завершення історії.

Але твір І. Багряного значно глибший, ніж зви-
чайний пригодницький нарис. «Він збагачує жанр 
глибокими аналітичними розробками і справді 
мистецькими відкриттями. Так, сюжетні епізоди 
з життя головного героя роману виконують одразу 
декілька змістовних функцій: відтворюють осо-
бливості моралі та побуту життя українців Дале-
кого Сходу; охоплюють головні події з історії 
українського народу; розкривають особливості 
світобачення і ставлення до життя автора та голов-
ного героя твору; спонукають до філософських 
роздумів» (Буянкіна, Просалова, 2017: 25).

Григорій Многогрішний потрапляє до родини 
Сірків, які живуть у нетрях тайги і ведуть мис-
ливсько-заготовчий спосіб життя. Усе їхнє життя 
відбувається у злагодженості з річним циклом, 
змінами пори року та періодичністю існування 
живого організму. Багряний дуже ретельно 
та детально описує процес перевірки солонців, 
пантовки, ловлі риби, покосу трави, бортництва, 
промислу хутряного звіра, полювання на хижа-
ків, ловлю «кішки». Усі ці дії відбуваються з року 
в рік у суворій послідовності, де друге слідує за 
першим, аж ніяк не навпаки. Але суворі мисливці 
зберегли тісний зв’язок зі своєю історичною бать-
ківщиною, тому роман насичений зразками укра-
їнської усної народної творчості. Це українські 
народні пісні, святкування Святвечора, коляду-
вання, майже билинні спогади про переселення 
українців до Далекого Сходу. Усі ці елементи свід-
чать про наявність у творі елементів етнографіч-
ного та родинно-побутового роману.

Також у творі, безумовно, спостерігаємо риси 
соціально-історичного роману, тому що бачимо 
в ньому безперечні ознаки епохи «сталінської 
диктатури», тотальну руйнацію суспільства того 
часу, яка майстерно відображується через кар-
тини-нариси найбільш типових подій тогодення. 
Це презирливо-сатиричний нарис мандрівників 
«Тихоокеанського експресу нумер один», май-
стерний опис духовно збанкрутілих представників 
радянської влади (Пятро Дідоров, «голова якоїсь 
сільради» Тищенко Макар, «голова гольдяцького 
мисливського колгоспу» Судаков), жахливе ман-
дрування в «Експресі, которий возіт дрова і лєс» 
та широкомасштабне, епічне полотно Хабаров-
ська. Усі ці картини демонструють загальні риси 
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суспільного буття, розкриваючи через яскраві 
образи духовну та психологічну нищівну сутність 
епохи сталінізму. 

Такий широкий та докладний екскурс жахли-
вого суспільно-політичного становлення країни, 
задавленої і зруйнованої сталінським терором, 
дає змогу говорити про потужне публіцистичне 
начало в романі. Н. Шаповаленко зазначає, що 
полемічно-публіцистичний шар роману дає пись-
меннику змогу чітко та безапеляційно висловити 
свою позицію активного спротиву тогочасної дій-
сності (Шаповаленко, 2007). 

Схожої думки дотримується і М. Балаклицький. 
Він пише: «Однією із прикмет багрянівського мис-
лення є цілісність чи, радше, синкретизм внутріш-
нього світу. Багряний змішував стилі мовлення 
та вносив до художніх текстів політичні лозунги 
та проблематику» (Балаклицький, 2005: 15).

Публіцистичність у романі Багряного прояв-
ляється також у композиційній будові, точніше 
у жорсткому розмежуванні країни «диктатури 
пролетаріату» та ідилічно-патріархального світу 
звіроловів-Сірків. Вони не змішуються, як вода 
і масло, не асимілюють, але їхня несумісність, 
надприродність, нежиттєздатність зумовлюється 
самою логікою життя.

І. Багряний майстерно користується публі-
цистично-стилістичним прийомом «чужорідного 
слова». Він пародійно калькує українськими 
літерами російськомовні пропагандистські гасла 
або політично заангажовані штампи: «Слєдуйтє 
за мной!», «їроплана», «Ето і єсть головокруже-
ніє от успєхов», «маладєц», «границя на замку», 
«соціалістіческоє отєчество», «Ка мнє!» (Багря-
ний, 1996). Таке неприродне зіткнення російської 
фонеми та української літери несе у романі додат-
кове ідейно-змістове навантаження та підкреслює 
неприродність, абсурдність, нелогічність утво-
рення та існування країни СРСР.

Отже, мусимо зазначити, що соціально-публі-
цистичне та художньо-образні нашарування 
в романі І. Багряного «Тигролови» дуже органічно 
доповнюють одне одного, створюючи при цьому 
глибоку та многогранну картину буття «сталін-
ського раю».

Наприкінці нашої розвідки хочемо зупини-
тися ще на одній, дуже потужній філософській 
складовій частині роману. Головний герой твору, 
Григорій Многогрішний, має лише один, але дуже 
вагомий «гріх» – він не скорився, не змирився 
з насильницьки нав’язаним йому статусом в’язня 
жахливої системи, не перетворився на «колесико 
та гвинтик» ненажерливого Молоху сталінської 
тоталітарної машини, не прийняв руйнівні умови 

перетворення людини на річ. Навпаки, він спочатку 
інстинктивно, а потім свідомо чинив опір поїзду-
дракону, який віз людей на довічне заслання до 
Сибіру. Здається, у таких умовах людина взагалі 
позбавлена будь-якого вибору і тим самим може 
виправдати власне фізичне обмеження у тоталі-
тарному світі, свою неспроможність змагатися 
з оточенням, втрату своєї самості. Але, на думку 
І.  Романової, І. Багряний демонструє екзистенці-
алістський парадокс: «головний герой Григорій 
Многогрішний не тільки не втрачає себе, а, що 
характерно, прагне перевірити свій внутрішній 
потенціал. Своєрідним підґрунтям такої життєвої 
позиції є питомий індивідуалізм. Виділяючи себе 
з натовпу, герой готовий іти на ризик, аби в такий 
спосіб зберегти унікальність свого буття» (Рома-
нова, 2014: 193). Екстремальна, межова ситуація, 
в якій опиняється Григорій Многогрішний, під-
штовхує його до усвідомлення причин людської 
несвободи, яка криється у розумінні безглуз-
дості світу, в якому приречена жити особистість. 
«Хтось з’їхав з глузду в цій країні. З одного кінця 
землі гнав етапи в другий, а їм назустріч гнав такі 
ж етапи. <…> Бо ж «дєло слави», «дєло чєсті», 
діло їхньої «доблесті і геройства» довезти цей 
етап до призначення – до тієї прірви, що десь 
утворилася і що її від років уже вигачують люд-
ськими кістками та душами і не можуть ніяк зага-
тити» (Багряний, 1996: 8). Протягом роману голо-
вний герой проходить через низку випробувань 
(втеча – зустріч з Сірками – стрільби – пошуки 
води – боротьба зі зміїною отрутою – боротьба за 
власне кохання – полювання на кішку – зустріч із 
майором Медвином), які мають глибоко симво-
лічне значення. Ми спостерігаємо за народжен-
ням нової людини, представника нової генерації 
українського войовничого козацтва. Ця людина, 
безперечно, є елітою української нації, вона є гід-
ним представником та продовжувачем традицій 
славнозвісного українського роду гетьмана Мно-
гогрішного, яка успішно подолає всі перепони 
зовнішнього та внутрішнього характеру. Тільки 
така людина, на думку І. Багряного, здатна вибу-
дувати Нову Україну.

Висновки. Роман І. Багряного «Тигролови» за 
жанровою будовою має «мозаїчну» композицію. 
В ньому поряд з провідними жанровими ознаками 
авантюрно-пригодницького роману простежу-
ються риси філософського роману, родинно-побу-
тового роману, соціально-історичного та публі-
цистичного роману, виховного роману. Цей твір 
можна назвати романом відродження та перемоги. 
У романі лірична тональність і глибокий психо-
логізм дуже вдало поєднуються з філософськими 

Ситковська М. Жанрова архiтектонiка роману I. Багряного «Тигролови»
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роздумами та публіцистичною концепцією  
дійсності.

Отже, як ми бачимо, творчість І. Багряного, 
незважаючи на більш ніж віковий шлях, зали-
шає багато нерозв’язаних питань та проблем, які 
не мають однозначного вирішення. Велика кіль-

кість плідних та своєрідних оглядів творчості 
цього талановитого письменника дає підстави для 
сучасного прочитання, аналізу та інтерпретації 
романної, поетичної, драматургічної та публіцис-
тичної спадщини І. Багряного в контексті сьогод-
нішньої української та світової культури.
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РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА 
В ЗАХІДНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

У статті  охарактеризовано рецепцію творчості Джозефа Конрада в американській і англійській літера-
турній критиці та загалом у сучасному західному літературознавсті та висвітлено основні напрями і підходи 
до вивчення художньої спадщини письменника.

Джозеф Конрад  посідає особливе місце в літературному процесі кінця ХІХ – початку XX століття. Його проза 
одностайно визнається вершинним явищем англійської літературної класики, демонструючи, з одного боку, важливі 
закономірності переходу літератури від реалістичної до модерністської поетики, а з іншого – знаменуючи сутнісні 
процеси збагачення літератури різноманітними філософськими парадигмами, зокрема й екзистенціалістською. 

Художній доробок Конрада впродовж багатьох років залишається надзвичайно привабливим феноменом для 
літературознавців різних шкіл і концепцій/напрямів. Його спадщина досліджується в контексті передмодер-
ністських змін у поетиці реалістичної прози (A. Simmons, H. Bloom), з погляду утвердження нових наративних 
принципів і ролі автора в художньому тексті (R. Curle, J. Bernard), у межах мультикультурного підходу до 
літератури новітньої доби (C. Kaplan, E. Said, S. Ross), з позицій «новокритичної», структуралістської і декон-
структивістської методології (J. M. Stape, J. P. Anderson, K. B. Newell).

Багатоплановість художньої спадщини Конрада та наполегливі авторські пошуки у сфері художньої форми 
дають змогу інтерпретувати його твори із застосуванням різних методологічних ключів. Водночас вивчення 
творчості письменника демонструє не лише значні здобутки в осягненні його феномена, а й виявляє певні про-
блеми і суперечності. Так, представники «новокритичної» методології, маючи на меті вияв у суто формальних 
особливостях творів не лише загальнолітературних, але й історичних закономірностей, не завжди враховують 
різноспрямованість авторських інтересів та інтенцій. 

Ключові слова: рецепція, Джозеф Конрад, літературознавство, літературний напрям.
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THE RECEPTION OF JOSEPH CONRAD WORKS 
IN THE EASTERN LITERARY STUDIES

This article deals with the reception of Joseph Conrad works in the American and English literary critic and generally, 
in modern Eastern literary. Its highlights the main schools and approaches in the studying of author’s literary heritage. 

Joseph Conrad has a special place in the literary process of the late 19th and  early 20th centuries. Today, his prose is 
unanimously recognized as one of the prominent phenomena of English classic literature, demonstrating, on the one hand, 
the important principles of changing literature from realistic into modernist poetics and, on the other hand, marking 
the essential processes of enriching literature with various philosophical paradigms, including existentialist.

Since years Conrad’s remedial works remain an extremely attractive phenomenon for literary scholars of different 
schools and concepts. His heritage is analyzed in the context of premodern changes in the poetics of legalistic prose 
(A. Simmons, H. Bloom), in the context of assertion of new narrative principles and author’s role in the literary text 
(R. Curle, J. Bernard, B. Henricksen), within a multicultural approach to a modern literature (C. Kaplan, E. Said, S. Ross), 
from the perspective of “new critical”, structural and deconstructive methodology (M. J. Hills, J. M. Stape).

The diversity of Conrad’s literary heritage and persevering searching in the field of artistic form allow to interpret his 
works with the use of different methodological approaches. However, Conrad studies demonstrate not only considerable 
achievements within the meaning of his phenomenon but also in revealing certain problems and conflicts. 

So, for example the representatives of “newly critical” methodology, in order to elicit the formal characteristic 
of work, not only in common-literary but also in historical patterns, not always take in consideration the diverseness 
of author’s interest and intention.

Key words: reception, Joseph Conrad, literary studies, literary school.
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Слiпачук Н. Рецепцiя творчостi Джозефа Конрада в захiдному лiтературознавствi

Незважаючи на те, що Конрад є визнаним 
майстром психологічної прози, автором значної 
кількості романів і творів малого жанру, теоретик 
літературно-художньої творчості, він залишається 
однією з найбільш складних і дискусійних поста-
тей новітньої англомовної класики.

Проза Конрада розглядається в різних аспек-
тах, і вчені та критики далеко не завжди бува-
ють одностайними у своїх думках, про що б не 
йшлося, – починаючи від приналежності пись-
менника до англійської національної літератури 
(поляк за походженням, народжений в Україні, 
значну частину свого життя він провів на різних 
континентах будучи капітаном англійського тор-
говельного флоту, а після відставки мешкав у Лон-
доні) і закінчуючи причетністю його творчості до 
того чи того літературного напряму.

Водночас за всієї дискусійності окремих про-
блем спадщини Конрада його внесок у розвиток 
новітньої, модерністської прози у ХХ ст. визна-
ється однозначним. Тому важко не погодитися 
з думкою знаного англійського  дослідника твор-
чості автора «Лорда Джіма» Джона Петерса про 
те, що творчий доробок «одного з найбільш інтри-
гуючих і значущих романістів модернізму, чиї 
твори продовжують хвилювати читачів і XXI сто- 
ліття», суттєво змінив англійський та європей-
ський «літературний ландшафт» (Najder, 1997).

Багатоплановість творчості Конрада та його 
наполегливі пошуки нової художньої форми епіч-
ної прози створюють підстави для інтерпретації 
його творів із використанням різних методологіч-
них стратегій. Водночас вивчення художньої спад-
щини письменника демонструє не лише істотні 
здобутки в осягненні феномена англо-польського 
літературного класика, а й виявляє певні про-
блеми й суперечності. Так, представники «ново-
критичної» літературознавчої методології, маючи 
на меті вияв у суто формальних особливостях 
творів закономірностей не лише загальнолітера-
турного, але й культурно-історичного, не завжди 
враховують неоднозначність і різноспрямованість 
авторських інтенцій.

Одним із найбільш продуктивних напрямів 
вивчення творчості Конрада майже від початку 
його входження в літературний світ стало осяг-
нення художнього методу цього автора як пере-
тину різнонаціональних літературних і культур-
них джерел. Уже 1914  року Г’ю Волпол звертав 
увагу на значущість цілої низки культурних пер-
шовитоків у творах цього автора і при цьому 
акцентував: «Якщо зважити на три умови, на тлі 
яких розвивалася особистість Конрада, –  Польща, 
море та традиції англійської сільської місцевості, 

то з легкістю можна усвідомити, яким чином це 
могло сформувати художника…» (Watts, 1993: 9).

Надалі дослідження полікультурної специфіки 
Конрада відбувалися в різних річищах, зокрема 
в компаративному розрізі. Здійснювалися спроби 
виявити значущість для Конрада різних культур-
них складників – англомовних, російських, фран-
цузьких джерел. Наприклад, Р. Керл указував 
на ідейно-змістові, естетичні, сюжетні, образні 
перегуки творів Конрада з французькими, росій-
ськими й англійськими письменниками, назива-
ючи імена Гюстава Флобера і Гі де Мопассана, 
Івана Тургенєва і Льва Толстого, Федора Досто-
євського та Антона Чехова, Джейн Остен і Джона 
Голсуорсі, Джорджа Мередіта і Генрі Джеймса  
(Curle, 1914; Curle, 1928).

У післявоєнний час, особливо в 1960-ті роки, 
вивчення творчості Конрада було спрямоване 
головним чином у мультикультурну площину. 
Започаткування цього напряму слід пов’язати 
з іменем Адама Гіллона і його монографією “The 
Eternal Solitary: A study of Joseph Conrad” (Gillon, 
1960), у якій дається критичний аналіз життєвої 
ізоляції, що становила головну проблему життя 
письменника, та особливостей її художнього вті-
лення в творчості автора. Ця проблема вивча-
ється у контексті Конрадових пріоритетів у куль-
турній традиції Польщі, а також його особистих 
зацікавлень у французькій та англійській літе-
ратурах. Певну увагу приділяє цим проблемам 
і Л. Герко в книжці «Два життя Джозефа Конрада»  
(Gurko, 1965).

У 1980-ті роки вивченням культурних склад-
ників художньої спадщини Конрада активно 
займався Здзіслав Найдер. В об’ємній монографії 
«Джозеф Конрад: Хроніка» автор демонструє кон-
структивну роль англійського автора польського 
походження у вирішенні різноманітних аспектів 
розмаїття та єдності європейських культур і таким 
чином підбиває своєрідний підсумок конра- 
дознавчих досліджень з 1960 по 1980-ті роки  
(Najder, 1997).

Новий етап дослідження творчості Конрада 
починається у 1990-ті роки з огляду на актуаліза-
цію процесів глобалізації у світі та усвідомлення 
сучасною гуманітаристикою підвищеної значу-
щості полікультурних діалогів. Конрад постав 
ключовою фігурою перехідної доби з її переорієн-
тацією взаємин між культурами Заходу та Сходу, 
актуалізацією проблем антропології, расової 
сегрегації, імперіалістичної експансії, колоніа-
лізму і постколоніалізму.

Наприкінці 1990-х років нову працю про Кон-
рада опублікував Здзіслав Найдер – «Конрад 
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у перспективі: Есе про мистецтво і відданість» 
(Najder, 2007). Вона була присвячена проблемам 
національного в культурній спадщині письмен-
ника, Конрадовій концепції людини та життя 
в контексті європейської культури і літератури, 
типологічним зв’язкам і відповідникам художньої 
системи Конрада з польською і російською літе-
ратурою і культурою, зокрема художніми відкрит-
тями Достоєвського.

Характеризуючи Джозефа Конрада як людину 
з тонким і глибоким розумінням інших культур, 
«множинної культурної самобутності», Джон 
Генрі Стейп підкреслив, що завдяки цьому пись-
менник уже вісімдесят років після своєї смерті 
залишається однією з найважливіших точок від-
ліку у світовій культурі (Stape, 2007).

Мета художника, як уважав Конрад, – утвер-
дити те, що відрізняє людину від тварини, а сус-
пільство від стада чи примітивної орди. Худож-
ньою творчістю необхідно протиставляти хаосу 
буття етичні та культурні цінності цивілізації, 
боротися за це силою слова: “Give me the right 
word and the right accent and I will move the world... 
Because written words have their accent too” («Дайте 
мені слушне слово і правильний наголос і я пере-
верну світ. Тому що написані слова теж мають 
велику силу») (Teets, 1990: 8).

Комплексну постановку проблем культури, 
історії, колоніалізму, фемінізму, текстології, сти-
лістики, наратології, рецептивної естетики демон-
струє книжка Джін Мур про «Серце пітьми» 
Конрада (Moore, 2004). Того ж таки року поба-
чила світ і збірка літературно-критичних матері-
алів за редакцією Керол Каплан, Пітер Мелліос 
і Андреа Вайт «Конрад у XXI столітті: сучасні 
підходи та перспективи» (Kaplan, et al., 2004). Її 
автори-редактори акцентують думку, що через 
століття твори Конрада набули особливої акту-
альності (відправною точкою називаються теро-
ристичні атаки 11 вересня 2001 р.), адже в них чи 
не вперше у світовій літературі були поставлені 
проблеми витоків і причин тероризму. Автори 
демонструють можливості системного аналізу 
творів Джозефа Конрада крізь призму актуальних 
і зараз, в епоху глобалізації, питань колоніалізму 
і постколоніалізму, імперіалізму і націоналізму, 
культури і цивілізації.

В іншому ракурсі висвітлено значущість 
творчості Конрада для сучасної епохи в книжці 
Джона Генрі Стейпа «Декілька життів Джозефа 
Конрада» (Stape, 2007), автор якої аналізує вплив 
творів письменника на розвиток латиноамери-
канської літератури, зокрема магічного реалізму, 
жанру шпигунського роману; розглядає тексти 

Конрада в аспекті впливу на Томаса Стернса Елі-
ота, Вільяма Фолкнера, Джона Ле Каре.

У межах новітньої соціокультурної критики 
розглядається і така важлива проблема, як чин-
ники формування творчої індивідуальності Кон-
рада і вплив на нього філософських і психологіч-
них ідей кінця XIX – початку ХХ ст. Про це пише, 
наприклад, літературознавець Регелінд Фарн, 
який сутність новаторства автора «Серця пітьми» 
і його колосального впливу на літературу ХХ ст. 
вбачає у передбаченні тих колосальних світо-
глядних і культурно-політичних і художньо-есте-
тичних зсувів, що засвідчила література ХХ ст.  
(Farn, 2004).

Почасти різні напрями і стратегії, що заді-
юються стосовно творчості Конрада, сполуча-
ються в цілісно-системних дослідженнях, як-от 
у згаданій вище монографії Джін Мур про «Серце 
пітьми», розглянуту в широкому контексті філо-
софсько-естетичних поглядів автора, проблема-
тики і поетики його творчості.

С. Бала стверджує, що у вигаданому світі Кон-
рада екзистенційне осягнення буттєвої порожнечі 
перебуває в центрі його художнього світу. Конрад 
уже в першому десятилітті ХХ століття усвідо-
мив екзистенціальну драму людського існування 
і досліджував проблему людської свободи і відпо-
відальності в абсурдному світі, але у світі Конрада 
немає місця відчаю, що суттєво відрізняє його 
екзистенціалізм. Як екзистенціальний гуманіст, 
він незмінно вірить у силу людської мужності 
і здатності людини стати обличчям до ворожого 
світу. Ця книга спрямована на вивчення основних 
романів Конрада у світлі екзистенціальної філосо-
фії і має на меті показати, що Конрад передбачає 
сучасну гуманістичну школу екзистенціалізму.

Своєю чергою Р. Дас зазначає, що літературоз-
навчий дискурс щодо Конрада зазвичай характе-
ризує його творчість як «романтичний реалізм». 
Між тим такий аспект, як його світобачення, що 
має першорядне значення для розуміння осо-
бистості письменника та його творів, не отримав 
належної уваги. Тому дослідник пропонує спробу 
дослідження світобачення Конрада, відштовху-
ючись від екзистенціальної точки зору. Конраду 
було властиве гостре пророче розуміння, і він зміг 
передбачити екзистенціальну дилему людини 
між двома світовими війнами. Особливий інтерес 
являє авторський аналіз розуміння Конрадом 
людини в гострому конфлікті зі світом, що перед-
бачає політичний екзистенціалізм Сартра. Існу-
вання людини у ворожому оточенні, її самоствер-
дження заради ідентичності в житті, її відчуття 
розчарування, відчаю і відчуження, її кошмарних 
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переживань тривоги і абсурду, – саме ці про-
блеми, порушені Джозефом Конрадом, на думку 
дослідника, «є найважливішою ланкою в довгому 
ланцюгу екзистенціальної літератури; при цьому 
його позицію можна зафіксувати приблизно між 
Ніцше і Камю…» (Das, 1980).

Назва книжки Отто Больмана – «Екзистенці-
алізм Конрада» (Bohlmann, 1991) – не залишає 
сумніву щодо ідентифікації дослідником філо-
софської домінанти творчості Конрада. Автор 
стверджує, що основні філософські аспекти 
романів Конрада несуть на собі потужну екзис-
тенціальну напругу, віщуючи багато централь-
них проблем модернізму ХХ століття. Больман 
фокусується на тому, наскільки художній дискурс 
Конрада резонує своїми ідеями, положеннями 
і навіть конкретними фразами, з філософськими 
системами Кіркегора, Ніцше, Ясперса, Марселя, 
Гайдеггера, Сартра і Камю. Вказуючи на важли-
вість екзистенціальних позицій у творах Конрада, 
Больман пропонує інше розуміння Конрада, не 
піддаючи його вузькій класифікації. Дослідник 
стверджує, що автор «Серця пітьми» поділяв суто 
екзистенціальний погляд, за яким ми всі кинуті 
випадково в абсурдний світ і відмовилися від сво-
боди вибору і дій. Він припускає, що Конрад поді-
бно до Камю вважає, що кожна людина повинна 
повстати проти стану простого функціоналізму, 
визначити перешкоди, що її оточують, з тим, 
щоб створити власну справжню самість. Боль-
ман також стверджує, що Конрад підтримує ідею 
Кіркегора, що ми маємо викувати широке грома-
дянське «я» стосовно інших людей з повною амп-
літудою екзистенціальних зобов’язань, вірності, 
спілкування і любові. Зосереджуючи увагу на 
творах «Серце пітьми», «Лорд Джім», «Очима 
Заходу», «Секретний агент» і «Перемога», Боль-
ман бачить творчість Конрада як відображення 
екзистенціального знання про життя і трагічний 
ступінь напруги, що генерується між обмеженим, 
суб’єктивним поглядом людини та множинністю 
ірраціонального світу, за Ніцше. Він також вка-
зує на те, що в Конрада має місце екзистенціаль-
ний акцент на верховенстві емоційної сфери над 
абстрактно-раціональною, з особливим упором 
на почуття, такі як відчуження, відчай, тривога 
і нудота, які можуть бути подолані через гайдегге-
рівську рішучість, що перевершує нігілізм і забез-
печує особисте відчуття «самообґрунтування».

Ще одна спеціальна праця, присвячена про-
блемі «Конрад і екзистенціалізм», –  це моно-
графічний аналіз роману «Лорд Джім» з позицій 
екзистенціальної філософії, здійснений індій-
ським літературознавцем М. Реем (Ray, 1993). 

Характер Джіма розглядається тут у матриці, 
представленій словом «існування», що повторю-
ється з вражаючою частотою в стратегічних точ-
ках у романі.

Показовим є те, як Сартр інтерпретує роман 
А. Камю «Сторонній» і категорію абсурду. 
Він наголошує, що абсурд – це «відношення 
людини до світу», «розлад між людським праг-
ненням єднання зі світом і неподоланим дуаліз-
мом розуму і природи, між поривом людини до 
вічного і конечним (виділено Сартром. – Н.Я.) 
характером її існування, між «занепокоєнням», 
що складає саму його суть, і марністю всіх зусиль 
людини».

Певною мірою дотичним до екзистенціальної 
проблематики творчості Конрада є міждисциплі-
нарне дослідження Л. Шнодера «Свобода волі 
і детермінізм в основних романах Джозефа Кон-
рада» (Schnauder, 2009). Його автор прагне роз-
глянути філософську дискусію про свободу волі 
і детермінізму, а також проаналізувати відповідні 
історичні, економічні, наукові та літературні дис-
курси у вікторіанському і ранньому модерніст-
ському періодах європейської культури. На цьому 
тлі парадигматичний аналіз трьох найбільш 
значущих романів Конрада – «Серце пітьми», 
«Ностромо» і «Секретний агент» – виявляє пози-
цію письменника в дискусійному питанні «сво-
боди волі» і «детермінізму» шляхом виокремлення 
певних повторюваних тем, в яких маніфестується 
проблема свободи. Тому уможливлюється про-
лити світло на центральний Конрадів парадокс: 
як Конрад може наполягати на моралі і мораль-
ній відповідальності, що ґрунтується на існуванні 
свободи волі, коли матеріалістично-детермінова-
ний світ заперечує таку можливість.

Про те, що Конрад долає реалістично-детермі-
ністські принципи письма опосередковано свід-
чить характеристика Бальзаківського реалізму 
відомим французьким ученим-структуралістом 
Роланом Бартом. Так, він напівіронічно говорить 
про автора «Людської комедії» як про письмен-
ника, який має явну пристрасть до літературних 
алюзій: «Письменник-реаліст убиває свій час на 
те, щоб невпинно посилатися на всілякі книги: 
реальне для нього – це те, що вже було колись 
і кимось написане». Бальзаківський реалізм вида-
ється Бартові «килимом кодів» – літературних, 
живописних, ширше – культурних. Відповідно, 
продовжує Р. Барт, «реалізм (досить невдалий, 
й у всякому разі, невдало трактований вираз) поля-
гає зовсім не в копіюванні реального як такого, але 
в копіюванні його (живописної) копії: це горез-
вісне «реальне» немов боїться всякого безпосе-

Слiпачук Н. Рецепцiя творчостi Джозефа Конрада в захiдному лiтературознавствi
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реднього дотику до себе, забороняє його й тому 
відсувається усе далі й далі, перетворюючись на 
мальовничу оболонку, що охороняє його від пря-
мого словесного впливу. Те, що робить Бальзак 

з реалізмом, на думку Барта, можна поширити 
й на творчість Конрада: «розкотити килим кодів, 
установити відношення референції не між мовою 
й референтом, а між самими кодами».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Artese B. Testimony on Trial : Conrad, James, and the Contest for Modernism. Toronto : University of Toronto Press, 

2012. 206 p.
2. Bohlmann O. Conrad’s Existentialism. New York : St. Martin’s Press, 1991. 234 p.
3. Kaplan C. et al., Conrad in the Twenty-First Century: Contemporary Approaches and Perspectives. London. 2004. 

236 p.
4. Curle R. Joseph Conrad : A Study. New York : Doubleday, Page and Company, 1914. 266 p.
5. Curle R. The Last Twelve Years of Joseph Conrad. Michigan : Doubleday, Doran, 1928. 236 p.
6. Das R. J. Joseph Conrad: A Study in Existential Vision. New Delhi : Associated Publishing House, 1980. 132 p.
7. Farn R. Colonial and Postcolonial Rewritings of “Heart of Darkness”. A Century of Dialogue with Joseph Conrad. 

Dortmund, 2004.  282 p.
8. Gillon A. The Eternal Solitary : A Study of Joseph Conrad. New York : Bookman Associates, 1960. 191 p.
9. Gurko L. The Two Lives of Joseph Conrad. New York : Thomas Y. Crowell, IX, 1965. 209 p.
10. Moore G. Joseph Conrad’s Heart of Darkness : A Casebook. New York : Oxford University Press, 2004. 288 р.
11. Najder  Zd. Joseph Conrad: A Life. Rochester : Camden House, 2007. 745 p.
12. Najder Zd. Conrad in Perspective : Essays on Art and Fidelity. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 256 p.
13. Peters J. G. Joseph Conrad’s Critical Reception. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 283 p.
14. Ray M. Joseph Conrad. Edinburgh : Edward Arnold, 1993. 118 p.
15. Schnauder L. Free Will and Determinism in Joseph Conrad’s Major Novels. Amsterdam : Rodopi, 2009. 268 p.
16. Stape J. The Several Lives of Joseph Conrad. New York : Pantheon Books, 2007.  369 p.
17. Teets B. Conrad J. An Annotated Bibliography. New York. 1990. 786 p.
18. Watts T. A Preface to Conrad. 2-nd ed. London : Longman, 1993. 218 p.

REFERENCES
1. Artese, B. (2012). Testimony on Trial : Conrad, James, and the Contest for Modernism. Toronto: University of 

Toronto Press. 206 p.
2. Bohlmann, O. (1991). Conrad’s Existentialism. New York: St. Martin’s Press. 234 p.
3. Kaplan, C. et al. (2004). Conrad in the Twenty-First Century : Contemporary Approaches and Perspectives. London. 

236 p.
4. Curle, R. (1914). Joseph Conrad : A Study. New York: Doubleday, Page and Company. 266 p.
5. Curle, R. (1928). The Last Twelve Years of Joseph Conrad. Michigan: Doubleday, Doran. 236 p.
6. Das, R. J. (1980). Joseph Conrad: A Study in Existential Vision. New Delhi: Associated Publishing House. 132 p.
7. Farn, R. (2004). Colonial and Postcolonial Rewritings of “Heart of Darkness”. A Century of Dialogue with Joseph 

Conrad. Dortmund.  282 p.
8. Gillon, A. (1960). The Eternal Solitary : A Study of Joseph Conrad. New York: Bookman Associates. 191 p.
9. Gurko, L. (1965). The Two Lives of Joseph Conrad. New York: Thomas Y. Crowell, IX. 209 p.
10. Moore, G. (2004). Joseph Conrad’s Heart of Darkness: A Casebook. New York: Oxford University Press. 288 р.
11. Najder, Zd. (2007). Joseph Conrad: A Life. Rochester: Camden House. 745 p.
12. Najder, Zd. (1997). Conrad in Perspective : Essays on Art and Fidelity. Cambridge: Cambridge University Press. 

256 p.
13. Peters, J. G. (2013). Joseph Conrad’s Critical Reception. Cambridge: Cambridge University Press. 283 p.
14. Ray, M. (1993). Joseph Conrad. Edinburgh: Edward Arnold. 118 p.
15. Schnauder, L. (2009). Free Will and Determinism in Joseph Conrad’s Major Novels. Amsterdam: Rodopi. 268 p.
16. Stape, J. (2007). The Several Lives of Joseph Conrad. New York: Pantheon Books.  369 p.
17. Teets, B. (1990). Conrad J. An Annotated Bibliography. New York. 786 p.
18. Watts, T. (1993). A Preface to Conrad. 2-nd ed. London: Longman. 218 p.



251ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Стратулат Н. Питання лексичної норми в мовленнєво-професiйнiй дiяльностi

УДК 811.373.47:378:811.111:351.741 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213984

Наталія СТРАТУЛАТ,
orcid.org/0000-0001-7738-4311

кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри юридичного документознавства

Національної академії внутрішніх справ
(Київ, Україна) stratulat_natala @ ua.fm

ПИТАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ 
В МОВЛЕННЄВО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлене важливе натепер питання дотримання мовних норм у мовленнєвій практиці, оскільки 
пріоритетними напрямами державної освітньої політики щодо підготовки кадрів високого рівня на сучасному 
етапі розвитку нашої держави є розвиток і підвищення рівня мовленнєвої культури (як основоположної компе-
тентності) фахівців правової сфери. Одними із професійних якостей фахівця-правника є володіння лексичними 
нормами і безпосереднє дотримання їх у комунікативній діяльності.

Тому актуальність наукової проблеми дала можливість визначити мету дослідження: з’ясувати причини 
порушення правил слововживання в юридичному середовищі; окреслити типи лексичних помилок; проаналізува-
ти виявлені порушення норм лексичної семантики; запропонувати способи підвищення рівня мовленнєвої куль-
тури, а також уникнення недоліків у мовленнєво-професійній діяльності, пов’язаних з лексичними помилками. 

Увагу зосереджено на особливостях відповідності слововживання правилам сучасної української літератур-
ної мови у фаховому мовленні, зокрема правознавців. Окреслено роль лексичних норм у тексті правового характе-
ру як результату мовленнєвого акту, названо негативні наслідки семантичних колізій. Виявлено, що порушення 
слововживання становлять найбільший пласт типових помилок у професійному мовленні. Розглянуто основні 
соціальні та лінгвальні чинники виникнення порушень, пов’язаних з недотриманням лексичних норм. Окрему увагу 
приділено явищу інтерференції як результату тривалих українсько-російських міжмовних контактів.

На запропонованому мовному матеріалі (який отриманий у процесі спостереження) описано випадки най-
більш характерних для мовлення правника помилок, які демонструють невідповідність нормативної валент-
ності слів. Визначено типологію лексичних помилок, властивих професійному мовленню. Акцентовано увагу на 
таких типах порушень нормативності лексики, як росіянізми, плеоназми, тавтологія, пароніми. Охарактери-
зовано ілюстративний матеріал відповідно до основних типів недотримання норм лексики. Подано раціональні 
рекомендації для усунення недоліків мовлення, пов’язаних з порушенням правил слововживання, а також названо 
шляхи покращення та удосконалення рівня культури професійного мовлення з дотриманням норм мови.

Ключові слова: мовна норма, лексична помилка, нормативні мовлення, правила слововживання, семантика 
слова.

Natalia STRATULAT,
orcid.org/0000-0001-7738-4311

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Legal Documentation

National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) stratulat_natala @ ua.fm

ISSUES OF LEXICAL NORM IN SPEECH AND PROFESSIONAL ACTIVITY

The article is devoted to topical issues of linguistic norms in speech professional practice, compliance with which is 
an important indicator of the general professional culture. Based on the scientific works of modern scholars, the phenomenon 
of interlanguage interference as a consequence of the interaction of the Ukrainian and Russian languages is highlighted.

Attention is focused on the peculiarities of conformity of the word usage with the rules of the modern Ukrainian 
standard language in professional speech, in particular, lawyers.

The role of lexical norms in a text of a legal nature as a result of a speech act is determined; the negative consequences 
of semantic collisions are identified.

It has been revealed that violation of word usage represents the largest layer of typical errors in professional speech. 
The main social and linguistic factors of the occurrence of violations associated with non-compliance with lexical 
norms are considered. Special attention is paid to the phenomenon of interference as a result of long Ukrainian-Russian 
interlanguage contacts.

The proposed language material (obtained during the observation process) describes cases of the most typical errors 
for a lawyer’s speech, which demonstrate inconsistency of the normative valency of words.
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The typology of lexical errors inherent in professional speech is determined. The causes of these errors are identified 
and ways to avoid them during pronunciation, in particular in professional speech, are identified. Attention is focused on 
such types of violations of normative vocabulary as Russianisms, pleonasms, tautology, and paronyms.

It was established that in order to reduce the Russian-speaking influence in professional communication, it is necessary 
to study the language differences inherent in each of the languages separately.

Illustrated material is characterized in accordance with the main types of non-compliance with vocabulary standards. 
Rational recommendations have been made to eliminate speech shortcomings associated with violation of the rules 
of word usage, and ways to improve the level of culture of professional speech in compliance with speech standards are 
also identified.

Key words: language norm, lexical error, normative speeches, rules of word usage, word semantics.

Постановка проблеми. Однією з активно 
досліджуваних проблем нормативності мовлен-
нєвої практики у фаховому середовищі нате-
пер є вивчення особливостей слововживання, 
оскільки для спеціалістів формування профе-
сійної успішності, яка передусім залежить від 
ефективної комунікації, є надзвичайно важли-
вим насамперед для осіб, пов’язаних із соціаль-
ною діяльністю. Нині держава в реформуванні 
політики щодо підготовки висококваліфікованих 
кадрів у сучасних умовах розвитку України ста-
вить одне із першорядних завдань – спрямувати 
діяльність на удосконалення і підвищення рівня 
культуромовної компетентності фахівця-прав-
ника. Як зазначають дослідники, «сучасний кон-
курентоспроможний фахівець з юридичної спеці-
альності повинен бути носієм українськомовної 
культури, на високому рівні володіти державною 
мовою відповідно до норм усного та писемного 
мовлення» (Голіченко, 2019: 134). Зі свого боку, 
володіння лексичними нормами і дотримання їх 
у мовленні є запорукою формування позитивного 
іміджу правознавця і його професіоналізму. Тому 
сучасна лінгвістична наука не ставить під сумнів 
їх (лексичних норм) актуальність.

Аналіз досліджень. Спостереження за функ-
ціонуванням норм слововживання в мовленні 
є постійним об’єктом аналізу в наукових працях 
учених. Зокрема, різні аспекти лексичної норма-
тивності фахового мовлення вивчали Н. Бабич 
(Бабич, 2003), М. Волощак (Волощак, 2000.), 
Л. Голіченко (Голіченко, 2019), С. Єрмоленко 
(Єрмоленко, 2004), О. Мазніченко (Мазніченко, 
2010), Л. Мацько (Мацько, 2007), З. Мацюк 
(Мацюк, 2005), О. Пономарів (Пономарів, 1999), 
Н. Станкевич (Станкевич, 2005), О. Черемська 
(Черемська, 2006) та ін. Проте, незважаючи на 
наявні в наукових розвідках висвітлені питання 
динамічних процесів у лексико-семантичній сис-
темі фахового мовлення, характеристик норматив-
ної семантики професійної лексики та причин її 
порушення, проблем функціонування лексичних 
норм у комунікативній діяльності представників 
галузі права, а також утвердження статусу норм 

слововживання в загальній культурі фахівця, нате-
пер важливість дослідження в мовленнєвій прак-
тиці особливостей реалізації правил вживання 
лексики відповідно до її значення лишається неза-
перечною. Безсумнівно, зазначені питання потре-
бують подальшого вивчення, що і становить акту-
альність цієї статті.

Мета статті. Актуальність вибору проблеми 
визначила проведення комплексного дослідження 
стану лексичних норм у професійному мовленні 
правників, яке полягає у з’ясуванні змісту понять 
«норма мови», «лексична норма»; виявленні ролі 
лексичних норм у тексті правового характеру як 
результату мовленнєвого акту; визначенні причин 
порушення правил слововживання в юридичному 
середовищі; характеристиці типів лексичних 
помилок; аналізі виявлених порушень норматив-
ної семантики слів; запропонуванні шляхів підви-
щення мовленнєвої культури, уникнення недолі-
ків, пов’язаних з лексичними помилками. 

Виклад основного матеріалу. Питання рівня 
культури мовлення завжди розглядалося дослід-
никами в площині нормативності/ненорматив-
ності. У науковій літературі зустрічаємо різні 
визначення поняття «норма мови», проте біль-
шість учених погоджуються з думкою про те, 
мовна норма – це «сукупність найбільш придат-
них («правильних», «кращих») для обслугову-
вання суспільства засобів мови, які складаються 
як результат добору мовних елементів з наяв-
них, утворюваних знову чи добутих із пасивного 
запасу минулого в процесі соціальної, в широ-
кому розумінні, оцінки цих елементів» (Ожегов, 
1955: 15). Крім того, як наголошують дослідники, 
визначальними рисами норми мови, зокрема 
літературної, є стабільність, дотримання устале-
них, загальноприйнятих правил, зокрема правил 
щодо слововживання (Єрмоленко, 2006). Відпо-
відно, прийнятним буде твердження, що лексичні 
норми – це загальноприйняті норми слововжи-
вання в сучасній українській літературній мові. 

Дотримання усталених правил слововживання 
в процесі мовлення, зокрема професійного, є, без-
сумнівно, характерною ознакою висококваліфі-
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кованого фахівця, а також показником рівня його 
загальної культури. Адже правильність, доскона-
лість, зразковість, що досягаються через відпо-
відність мовлення усталеним нормам (у нашому 
випадку лексичним), – це «характеристики, що 
визначають нормативну літературну мову, високу 
культуру мови» (Єрмоленко, 2006: 420). 

Тому обізнаність із правилами слововжи-
вання, які характерні для української літературної 
мови, – обов’язкова умова для успішної реаліза-
ції їх на практиці (запровадження в мовленні). 
Використання лексичних одиниць відповідно до 
їх значення, зафіксованого в словниках, і варіан-
тів слововживання становить основу не просто 
грамотного мовлення, а й такого, яке зрозуміле 
для більшості. Оскільки правник як фахівець має 
справу з різними верствами населення (юридич-
ний фах має високий ступінь соціолізованості), 
від того, як він зможе розкрити, донести зміст 
сказаного, залежить успіх у його професійній 
діяльності. На думку сучасниці Ю. Короткової, 
яка вивчає роль мовних норм у мовленні юрис-
тів, «від того, як висловив думку юрист, зале-
жить наскільки правильно його розуміють клі-
єнти, оточуючі й наскільки точно вони можуть 
дати свої пояснення чи показання» (Короткова, 
2019: 142). А це можливо лише за умови засто-
совувати слова відповідно до загальноприйнятого 
лексичного значення, зафіксованого в лексико-
графічних виданнях, адже це значення прийнятне 
(зрозуміле) для більшості, оскільки створене за 
потреб суспільства. Тому порушення в мовленні 
правника, зокрема лексичні, є недопустимими. 
І кожен фахівець з огляду на свою професію пови-
нен дбати про грамотність, нормативність у своїй 
професійно-мовленнєвій діяльності.

При цьому варто розглянути причини появи 
порушень лексичних норм у мовленні і типи поми-
лок, наявні через ці чинники. Однією з причин, 
що зумовлює відповідні порушення правил слово-
вживання, є, і це очевидно, процес інтерференції. 
Інтерферентні лексичні одиниці виникають вна-
слідок мовних контактів (у нашому випадку укра-
їнсько-російських). Ця взаємодія позначається на 
відхиленнях від норми, спричиняючи семантичні 
колізії в тексті як усному, так і писемному. 

До речі, лексична інтерференція, і на цьому 
зауважують науковці, «у результаті взаємодії будь-
яких мов найяскравіше і найповніше виявляється 
на рівнях їх вокабуляра. Традиційно лексичний 
рівень вважається найбільш відкритим для іншо-
мовних впливів, що нерідко пояснюється слаб-
кою системністю лексики та значним обсягом її 
одиниць» (Вовчок, 2002: 34). Тому використання 

російської форми слова в українській інтерпрета-
ції, свого роду калькування – поширене явище. 

Іншою причиною лексичних порушень, на 
жаль, є необізнаність з правилами літературної 
мови, іншими словами, мовна безграмотність, 
а також пасивне використання лексикографічної, 
довідкової та навчальної літератури.

 Крім того, велику роль у формуванні грамот-
ного мовлення і його удосконаленні відіграє серед-
овище, зокрема фахове, яке як соціальний чинник 
може вплинути, з одного боку, на сприяння покра-
щенню мовленнєвого рівня, з іншого – на спричи-
нення виникнення порушень мовних норм в акті 
мовлення, передусім лексичного характеру. 

Вивчаючи природу правил вживання слова від-
повідно до його значення, а також їх дотримання, 
найчастіше спостерігаємо такі типи помилок: 
росіянізми, або русизми (Їжакевич, 2004) (так 
званий суржик), плеоназми, тавтологічні одиниці 
та пароніми.

Зазначені вище причини недотримання норм 
слововживання дають змогу стверджувати, і це 
очевидно, що найпоширенішою лексичною помил-
кою в умовах білінгвізму є росіянизми – одиниці, 
які перебувають за межами української літератур-
ної мови і незафіксовані її словниками, які потра-
пляють у разі інтерференції (Їжакевич, 2004).

Розглянемо типові помилки несвідомого змі-
шування української і російської мовних форм, 
характерні для мовлення правників, що негативно 
позначається на рівні їхньої культури. 

Однією із наявних у мовленні представників 
галузі права є неправомірне відповідно до його 
значення вживання слова вірний: прийняти вірне 
рішення; невірна відповідь; копія вірна. Словник 
української мови фіксує таке значення: «Який 
заслуговує довір’я; постійний у своїх поглядах 
і почуттях; відданий», іншими словами, семан-
тика цього слова пов’язана передусім із почут-
тям. Вірним може бути друг, вірною може бути 
дівчина вірним можеш бути Батьківщині або ж 
бути невірним. Приймати ж рішення можна лише 
правильне або неправильне; так само відповідь – 
правильна або неправильна; копія документа, 
який засвідчується, що, власне, є доказом про її 
відповідність оригіналу, – згідно з оригіналом. 

Справа в тому, що в російській мові слово 
верный має декілька значень (соответствую-
щий истине, правильный, точный; надёжный, 
прочный, стойкий, преданный) (Ожегов, 2014), 
які пов’язані із почуттям; із правильністю; із від-
повідністю чогось чомусь. Залежно від варіатив-
ності сполучуваності з іншими одиницями ця лек-
сема буде проявляти те чи інше значення. 

Стратулат Н. Питання лексичної норми в мовленнєво-професiйнiй дiяльностi
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Натомість в українській мові ці значення роз-
межовані, це три різні лексичні одиниці з харак-
терною семантикою, відповідно, і валентність 
яких також буде різною. 

Серед інтерферентних одиниць (відхилення 
від лексичної норми) також активно трапляється 
в мовленні відмінити закон, що явно є калькою 
з російської мови. Тлумачний словник україн-
ської мови дає таке визначення слова відмінити: 
«робити кого-, що-небудь інакшим; змінювати». 
На позначення ж лексичної одиниці скасовувати 
використовуємо інше тлумачення, представлене 
в словнику: «визнавати, оголошувати щось недій-
сним, незаконним, припиняти дію чогось».

Тому правильним, відповідним до норм укра-
їнської мови, буде скасувати закон; але відмі-
няти на краще або відмінювати іменники.

Або ж візьмемо для прикладу інтерферент-
ності сполучуваність слова слідкувати з пору-
шенням у мовленні лексичних норм: слідкувати 
за суб’єктом. Очевидно, маємо справу із сур-
жиковою формою, оскільки для російської мови 
«следить за субъектом» буде цілком природно. 
Проте в українській мові відповідно до норм сло-
вовживання: стежити за суб’єктом. 

Росіянізми трапляються і в невідповідній 
нормам сполучуваності таких слів, як виняток 
і виключення: Повинні всі бути присутніми, без 
виключення. Проте зрозуміло, що відповідно до 
семантики лексичної одиниці виняток «відхи-
лення від звичайного, від загального правила», 
і зазначене вище семантичне поєднання мало б 
бути зовсім інше: Повинні всі бути присутніми, 
без винятку. Значення ж слова виключення 
«усувати зі складу чого-небудь, позбавлятися 
чогось» вимагає лексичного сполучення зовсім 
іншого семантичного напряму: виключення із 
спілки.

Такі ж порушення зустрічаємо і у валент-
ності слів пред’являти і висувати. Для при-
кладу, у текстах документів нерідко трапляється: 
пред’являються вимоги. Словник української 
мови репрезентує значення слова пред’явити: 
«показувати якийсь документ». Відповідно, лек-
сична сполучуваність цієї одиниці буде іншою, 
скажімо, пред’явити паспорт. Вимоги ж, зі свого 
боку, висуваються.

 Семантична неузгодженість внаслідок іншо-
мовного впливу прослідковується також у кальку-
ванні такого словосполучення: заключить сделку, 
договор (рос.) → заключити угоду (укр.). Норма-
тивний варіант лексичної сполучуваності в укра-
їнській мові слова угода буде інший: укласти 
угоду, оскільки семантика слова укласти – «офі-

ційно домовлятися про що-небудь, визначаючи 
умови, складати (угоду, союз і т. ін.)»

Варто прослідкувати й уживання слова даний 
із невластивою йому семантикою. Так, профе-
сійне мовлення правників демонструє такі пору-
шення: у даний момент, у даній статті, у даному 
випадку тощо. Хоча в російській мові (в данный 
момент, в данной статье, в данном случае) зазна-
чена форма буде нормативною. Таке несвідоме 
«накладання» особливостей іншої мови на мову 
свого мовленнєвого середовища свідчить про 
відсутність знань щодо відповідного тлумачення 
цього слова: «дієприкметник до слова – дати; 
той, якого хтось дав». Зі свого боку, валентність 
зазначених вище слів, зумовлена їх семантичними 
властивостями, буде зовсім іншою: зараз (якщо 
конкретно у цей момент відбувається щось), на 
сьогодні, сьогодні, нині (якщо в загальному розу-
мінні певного періоду); у цій статті (у названій, 
зазначеній вище); у такому випадку.

Демонструє порушення нормативності в мов-
леннєвому акті також вживання слова являється, 
не відповідно до фіксованого словником значення 
«приходити, прибувати куди-небудь; показуватися 
де-небудь, ставати доступним зорові, видним; 
появлятися», наприклад, злочин являється не 
тяжким; він являється свідком – без сумнівів, 
калька з російської. Правильно ж буде – злочин 
є не тяжким; він є свідком. Щодо сполучуваності 
слова являється, відповідно до його нормативної 
семантики, можна ілюструвати такими одини-
цями: являтися вчасно; являтися у сні.

Під час аналізу лексичних порушень варто зга-
дати типову семантичну помилку щодо валент-
ності слова рахувати. Для прикладу, ненорма-
тивна сполучуваність, калькована з російської 
(прокурор считает), – прокурор рахує. Поглянемо 
на тлумачення цього слова в українській літера-
турній мові: «вимовляти, називати числа в послі-
довному порядку (під час підрахунку; визначати 
кількість, суму». Як бачимо, можна рахувати 
гроші; рахувати осіб, а якщо мається на увазі 
думка прокурора, у такому випадку правильний 
варіант – прокурор вважає. 

Зміни в лексичній семантиці (як негативне 
явище) простежуються в слові вступати, 
наприклад, вступати в силу (про норматив-
ний документ). Словник репрезентує значення 
цього слова: «ставати, ступати в середину чого-
небудь; ставати членом якої-небудь організації, 
товариства і т. ін.». Вірогідно, що вступати 
природно поєднується з іншими лексичними 
одиницями у таких випадках: вступити до 
закладу вищої освіти; вступити на курси доку-
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ментоведення. Проте ніяк не із зазначеним 
вище словом, що не тільки порушує лексичну 
валентність, а й утруднює процес спілкування 
через неправильне подання інформації. Від-
повідний до норм літературної мови варіант – 
набирати чинності.

Цікаво також буде розглянути семантичне спо-
лучення вина не доказана, що яскраво демонструє 
вплив російської мови (вина не доказана) на нор-
мативний варіант в українській мові: вину не дове-
дено. Хоча у професійному мовленні існує як нор-
мативна лексика – доказ, докази. Проте у цьому 
конкретно випадку (як процес – доведення) вжи-
вається саме названа форма.

Увагу також привертає на лексичному рівні 
інтерференція слова підбити у сполученні зі сло-
вом підсумки (висновки): підбити підсумки (висно-
вки). Порівняймо російський варіант – подбить 
итоги. Український словник дає таке визначення 
слова підбити: «прибивати що-небудь зі споду 
чогось або що-небудь до чогось; ударом знизу 
вверх штовхати що-небудь; легкими ударами, 
поштовхами робити пухкою, м’якою перину, 
подушку і т. ін.». З огляду на семантику цього 
слова можлива така валентність: підбити під-
бори, підбити подушку, підбити щелепу. Якщо 
говорити про підсумки чи висновки – їх підво-
дять або роблять: підвести підсумки, зробити 
висновки. 

У межах лексичної інтерференції в мовленні 
представників юридичної галузі можна виділити 
цілу низку порушень літературної норми укра-
їнської мови: заява в одному екземплярі замість 
заява в одному примірнику; перерахувати мате-
ріали справи замість назвати матеріали справи; 
завідуючий відділом карного розшуку замість 
завідувач відділу карного розшуку; займати 
посаду замість обіймати посаду; поставити 

підлеглим задачу замість поставити підлеглим 
завдання та ін. 

Висновки. Спостереження за мовним мате-
ріалом дає підстави говорити про те, що натепер 
порушення норм у фаховому мовленні спонукають 
постійно знаходити відповідні способи для лікві-
дування помилок, які демонструють неграмотне 
мовлення, а значить, низький рівень професійної 
культури. Задля виявлення і недопущення пору-
шень лексичних норм української літературної 
мови в професійно-мовленнєвій діяльності про-
понуємо шляхи реалізації підвищення мовної гра-
мотності: опанувати нормами чинного Правопису, 
в обов’язковому порядку їх застосовувати в мов-
леннєвій практиці; виробити навички користува-
тися лексикографічними джерелами, довідковою 
і навчальною літературою; постійно читати украї-
номовну літературу авторитетних видань тощо.

Проведене дослідження дає підстави зробити 
такі висновки, що поняття грамотного мовлення, 
яке є ознакою мовленнєвої культури, передусім 
ґрунтується на знаннях норм літературної мови, 
зокрема лексичних. Значення останніх в юридич-
ному тексті як усному, так і писемному надзви-
чайно вагоме, оскільки порушення правил сло-
вовживання спричиняє порушення змісту, що, зі 
свого боку, може бути причиною негативних юри-
дичних наслідків. Основним чинником неправо-
мірної лексичної валентності є інтерференція 
як наслідок українсько-російських міжмовних 
контактів. Серед типових помилок, наявних 
у мовленні правників, найбільш поширене каль-
кування – несвідоме перенесення особливостей 
чужої мови на українську. Уникнути недоліків, що 
є наслідком цього процесу, можна лише за умови 
щоденної роботи над удосконаленням свого мов-
лення, яке функціонує і одночасно формується 
у професійному середовищі. 
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СУБСТАНДАРТНОЇ 
ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Стаття присвячена комплексному вивченню новітньої військової субстандартної лексики української мови. 
Метою дослідження є аналіз результатів психолінгвістичного експерименту, скерованого на виділення, класи-
фікацію та лінгвістичну інтерпретацію семантики й функціонування лексичних елементів новітньої української 
військової субстандартної лексики, які втілюють специфічні особливості світобачення сучасних військовослуж-
бовців Збройних сил України та добровольців.

У статті викладено методику проведення та результати психолінгвістичного експерименту, скерованого 
на виявлення особливостей новітньої військової субстандартної лексики. Респондентами виступили 100 вій-
ськовослужбовців та добровольців, носії української мови, які перебувають у зоні проведення Антитерористич-
ної операції / Операції об’єднаних сил. У результаті експерименту досліджено мовні особливості вираження 
картини світу у військовому середовищі, отримано зріз асоціативного мислення узагальненої лінгвокультурної 
особистості, базового носія новітнього військового ідіолекту.

Психолінгвістичне дослідження комунікативних практик військовослужбовців Збройних сил України та добро-
вольців дало змогу виділити значну кількість військових сленгізмів-неологізмів як компактних, інформаційно насичених, 
образних лексичних одиниць із превалюючим конотативним компонентом у структурі значення. Встановлено, що зна-
чна кількість військових субстандартних лексичних одиниць розвивають нові лексико-семантичні варіанти шляхом 
реалізації таких видів переосмислення, як метафора, метонімія, звуження або розширення попередніх значень.

Як специфічне явище мовного життя українських військових суржик розглянуто в мовознавчому, соціокуль-
турному та психолінгвістичному аспектах. До вивчення суржику застосовано морфологічний, лексичний і фоне-
тичний критерії визначення гібридного мовлення. 

Встановлено, що етнофобізми виникають як результат упередженого, стереотипного бачення певних 
етнічних груп. У плані семантики ці одиниці характеризуються метонімічним, метафоричним або метоніміч-
но-метафоричним значенням, що гарантує об’ємну та яскраву семантику з превалюючим конотативним зна-
ченням.

Проведений аналіз україномовної військової субстандартної лексики початку ХХІ століття дав змогу вста-
новити відношення між соціальним та мовними явищами, взаємозалежність змін, що відбуваються у соціумі 
і мові. Проаналізовано екстралінгвальні чинники впливу на світобачення українськомовних військових та його 
вираження мовними засобами. 

Ключові слова: субстандарт, психолінгвістичний експеримент, військовий жаргон, сленг, суржик, етнофо-
бізм.
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NEW TENDENCIES OF THE UKRAINIAN MILITARY SUBSTANDARD 
VOCABULARY FUNCTIONING: A PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT

The article is devoted to the comprehensive study of modern military substandard vocabulary of the Ukrainian 
language. The aim of the research is to analyze the results of a psycholinguistic experiment aimed at highlighting, 
classifying and linguistic interpretation of the semantics and functioning of the lexical elements of Ukrainian military 
substandard vocabulary, which embody the specific features of the worldview of modern military personnel of the Armed 
Forces of Ukraine and volunteer soldiers.

The article describes the methodology and results of a psycholinguistic experiment aimed at identifying the features 
of the latest military substandard vocabulary. The respondents were 100 representatives of the military of Ukraine 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020258

Мовознавство. Лiтературознавство

and volunteer soldiers involved in the Anti-Terrorist Operation / Operation of the Joint Forces. As a result of the experiment, 
the linguistic features of the expression of the picture of the world among military personnel were investigated, a model 
of associative thinking of a generalized linguocultural personality, the basic representative of the modern military idiolect, 
was described.

A psycholinguistic study of the communicative practices of the Armed Forces of Ukraine and volunteer soldiers made 
it possible to identify a significant number of neologisms military slangisms as compact, informative, figurative lexical 
units with a prevailing connotative component in the structure of their meaning. It has been established that a significant 
number of substandard lexical units of military domain develop new lexical-semantic variants by means of metaphor, 
metonymy, narrowing or expansion of previous meanings.

Surzhyk (mixed Ukrainian-Russian dialect) being a specific characteristic of the Ukrainian military language is 
considered in linguistic, sociocultural and psycholinguistic aspects. Morphological, lexical and phonetic criteria for 
determining a hybrid language are applied to study militant surzhyk.

It has been established that ethnophobic terms arise as a result of a biased, stereotypical relationship of certain ethnic 
groups. In terms of semantics, these units are characterized by metonymic, metaphorical or metonymic-metaphorical 
meaning, and expressive semantics with prevailing denotative meaning capable of rendering a range of impacts on 
interlocutors and their feedback.

The analysis of Ukrainian military substandard vocabulary of the beginning of the 21st century made it possible 
to establish the correlation between certain extralinguistic and lexico-semantic processes. Socio-cultural influence on 
the Ukrainian militants’ worldview and its verbalization by means on nonstandard language elements was studied in 
the paper.

Key words: substandard, psycholinguistic experiment, military jargon, slang, syrzyk (mixed Ukrainian-Russian 
sociolect), ethnophobic term.

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
завдань сучасної антропоорієнтованої лінгвіс-
тики є дослідження динаміки колективної мовної 
свідомості, що широко проявляється у процесах 
неологізації, виникнення нових соціолінгвальних 
феноменів, а також реструктуризації лінгвокуль-
турних концептів відповідно до змін у масовій 
свідомості.

Мовний субстандарт як невичерпне джерело 
поповнення мови потребує ретельної уваги лінг-
вістів. Уже сама властивість  субстандартної сис-
теми  лексики постійно поновлюватись є цікавою 
для вивчення цього явища як у теоретичному, так 
і в практичному планах.

Історія вивчення субстандартних мов в Укра-
їні налічує не одне десятиліття: увагу дослідників 
привертали таємні мови лірників і кобзарів, арго 
злочинців, сленг військових, молоді тощо. Осо-
бливо високим є інтерес до всіх проявів маргіналь-
них комунікативних кодів в останні десятиліття.

Початок XXI століття характеризується вели-
кою кількістю локальних та гібридних військо-
вих дій, і нині Україна протистоїть агресії Росії 
на сході та на півдні. У цьому контексті багато 
дослідників вважають, що питання української 
військової лексики стало частиною концепції 
національної безпеки.

Аналіз досліджень. Аналіз лінгвістичних 
досліджень субстандартних пластів лексики 
(Балабін, 2002; Бондаренко, 2007; Василенко, 
2008; Гонта, 2019; Масенко, 2019; Ставицька, 
2005; Стишов, 2016 та ін.) дає змогу стверджу-
вати, що проблема української субстандартної 
військової лексики мало розроблена, особливо 

бракує психолінгвістичних комплексних дослі-
джень. Актуальним і принципово важливим 
питанням української жаргонології є ступінь 
«українськості» субстандарних мовних кодів в їх 
соціокомунікативному, психологічному та функ-
ціональному аспектах. 

Таким чином, актуальність дослідження 
визначається загальною спрямованістю сучас-
ного мовознавства на приділення максимальної 
уваги людському чиннику формування мовної 
специфіки, поглиблене пізнання багатогранних 
взаємовідносин мови та суспільства, розкриття 
динамізму мовних змін і розвитку мови. Потре-
бує спеціальної лінгвістичної уваги виявлення 
тенденцій розвитку української військової лек-
сики шляхом усебічного аналізу процесу попо-
внення лексичних субстандартних мікросистем 
з урахуванням лінгвальних та екстралінгвальних 
чинників, дослідження словникового складу укра-
їнського військового сленгу на базі нового та різ-
номанітного фактичного матеріалу та процесів 
формування і функціонування лексичних одиниць 
сленгу з позицій психолінгвістики.

Метою статті є аналіз результатів психолінг-
вістичного експерименту, скерованого на виді-
лення, класифікацію та лінгвістичну інтерпре-
тацію семантики й функціонування лексичних 
елементів новітньої української військової суб-
стандартної лексики, які втілюють специфічні 
особливості світобачення сучасних військовос-
лужбовців Збройних сил України та добровольців.  

Об’єктом дослідження є результати опиту-
вання україномовних респондентів (військовос-
лужбовців Збройних сил України та добровольців 
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у зоні проведення Антитерористичної операції / 
Операції об’єднаних сил).  

Предметом дослідження є лексичні й фразе-
ологічні одиниці, співвіднесені з різнотипними 
субстандартними кодами, які функціонують 
у сучасній мові військових у зоні бойових дій.  

Матеріалом дослідження стали результати віль-
ного асоціативного експерименту двох груп реципі-
єнтів. Це військові 74-го окремого розвідувального 
батальйону (74 ОРБ, в/ч А1035) та бійці спеціаль-
ного добровольчого підрозділу «Santa» віком від 
21 до 48 років. Обидві групи реципієнтів брали 
активну участь у бойових діях 2014‒2019 років 
та дислокуються у м. Авдіївці і Мар’янці Доне-
цької області. Вважаємо, що опитування цих груп 
військових і добровольців дає змогу уникнути регі-
ональних та діалектних розбіжностей, оскільки 
в їх складі є представники майже усіх регіонів 
України, а отже, ми можемо отримати зріз асоці-
ативного мислення узагальненої лінгвокультурної 
особистості, базового носія новітнього військового 
ідіолекту. Загалом в експерименті взяло участь 
100 осіб, оскільки саме така кількість під час пси-
холінгвістичних експериментів є оптимальною 
та дає змогу побачити загальні тенденції асоці-
ативної поведінки, стереотипні та індивідуальні 
асоціативні реакції. Загальна кількість каталогі-
зованих і проаналізованих конституентів вибірки 
становить понад 500 одиниць. Безпосереднім мате-
ріалом дослідження також були численні письмові 
нотатки, анкети, аудіо- та відеозаписи розмов, 
доповідей, брифінгів, інформаційних повідомлень 
українських військовослужбовців, які здійснюва-
лись з дозволу інформантів. 

Виклад основного матеріалу. Мовний суб-
стандарт співвідноситься з відповідною субкуль-
турою суспільства. Поняття субкультури трак-
тується неоднозначно. Найчастіше субкультура 
визначається як система норм і цінностей, що 
відрізняють культуру певної групи від культури 
суспільства. Когнітивний підхід до поняття суб-
культури полягає у виокремленні пізнавальних 
теоретичних конструктів, крізь призму яких 
сприймається навколишня дійсність. Поняття суб-
культури розглядається як явище соціально-пси-
хологічне, тобто як відображення картини світу.

Оскільки субстандартні одиниці не стільки 
передають інформацію, скільки служать для вира-
ження прагматичних смислів, субстандарт висту-
пає як своєрідний засіб аксіологічного картування 
навколишньої дійсності. Загальною ознакою суб-
стандартних утворень (просторіччя і сленгізмів) 
є перформативність і акцентування форми вира-
ження.

Під терміном субстандарт у дослідженні 
розуміється впорядкована та ієрархічно струк-
турована сукупність стилістично знижених соці-
ально детермінованих лексичних систем і лек-
сичних прошарків. Під українською військовою 
субстандартною лексикою розуміємо ненор-
мативну, неформальну, стилістично знижену, 
функціонально обмежену мову українських вій-
ськовослужбовців та добровольців, що викорис-
товується з метою здійснення комунікативної, 
регулятивної, емоційно-експресивної та кор-
поративної мовленнєвих функцій і складається 
з одиниць – військових сленгізмів, що мають 
різну лексикографічну маркованість. Загальними 
функціонально-стилістичними рисами дослі-
джуваних лексичних одиниць є перевага коно-
тації над денотацією, дещо негативна й пейо-
ративна спрямованість оціночної семантики 
окремих сленгізмів, прагнення до лаконічності 
та семантичної насиченості, розгалужена вну-
трішня синонімія, багатозначність.

У межах вільного асоціативного експерименту 
військовим було запропоновано 13 категорійних 
концептів та слів-стимулів. Завдання полягало 
у вербалізації військовими поруч із запропонова-
ними словами-стимулами слів-реакцій, які пер-
шими спадають на думку під час читання. Резуль-
тати дослідження асоціативного експерименту 
викладено в таблиці 1.

Асоціативний експеримент виявив у складі 
новітньої української військової субстандарт-
ної лексики елементи загальновідомого (невій-
ськового) просторіччя: «жесть» – неприємна 
ситуація, «тачка» – легковий автомобіль; вій-
ськово-професійні жаргонізми: «короткий» – піс-
толет, «сучка» – АКС-74У (автомат Калашникова 
зі складним прикладом та вкороченим стволом), 
«нацики» – бійці Національної гвардії України, 
«педалі» – берці; арготизми: «задвохсотити», 
«забаранити» – вбити, «шаритися» – уникати 
будь-якої роботи; скорочення (абревіатури й акро-
німи, що практично не розшифровуються в усному 
мовленні, фактично набувають сленгового зна-
чення під час спілкування і створюють бар’єр мов-
ної комунікації для сторонніх): ПЗРК (переносний 
зенітно-ракетний комплекс), ДРГ (диверсійно-роз-
відувальна група); військова сленгова фразеологія: 
«вмикати окуня» – робити вигляд, що не розумієш 
ситуації; вульгаризми: «піздорєз» – активний бій, 
артобстріл, «міна просрана» – міна не розірвалася; 
запозичення: «зачекинитися» – надати дані про 
своє місцезнаходження (англ. check in)  тощо.

Результати вільного асоціативного експери-
менту чітко демонструють, що у військовому 

Тарасова В. Новiтнi тенденцiї функцiонування вiйськової субстандартної лексики...
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середовищі на фронті у 2014‒2020 рр. сфор-
мувалася специфічна креолізована українсько-
російська субкультура, мовним проявом якої 
є суржик.

В одній зі своїх праць, присвячених суржику, 
Л. Ставицька дає таке його визначення: «Сур-
жик – це некодифікована просторозмовна мова, 
яка виникла як наслідок масової тривалої кон-
тактної українсько-російської двомовності в її 
диглосній формі. Суржик постає в результаті сис-
темної інтерференції на фонетичному, морфо-
логічному, лексичному, синтаксичному рівнях; 
він репрезентований цільнооформленими лексе-
мами – суржикізмами, які накладаються на укра-
їнську або російську мовну основу, виявляє себе 
на базі регіональних різновидів української мови 
як мовний код в осіб із різним типом мовної ком-
петенції, у різнотипних соціально-корпоративних 
та комунікативних сферах» (Ставицька, Труб, 
2007: 77). Суржикізм позначає лексему, в якій від-
булося змішування елементів двох мов: понял + 
зрозумів = поняв (Ставицька, Труб, 2007: 59).

Характерним явищем для новітнього військо-
вого дискурсу в зоні проведення ООС є інтерфе-
роване,  українсько-російське змішане мовлення, 
продуктами якого стали такі українсько-росій-
ські мовні гібриди, як, наприклад, птичка (без-
пілотний літальний апарат), пєрєдок (перша лінія 
фронтового розмежування), приход (місце роз-
риву міни або снаряду), улітка (короб для гранат 

АГС-17), підсніжники (дрібні уламки в тілі пора-
неного) та інші.

Отже, суржик, уживаний у зоні бойових дій, 
можна, очевидно, кваліфікувати як особливий  
ідіолект військових.

У 2014‒2020 рр. типовим є явище мовно-куль-
турної маргіналізації в середовищі військових на 
фронті, маркером якої є свідома зміна мовного 
коду з російського на український під впливом 
патріотичних ідей, розуміння необхідності збе-
реження української ідентичності як своєрідної 
зброї проти культури країни-агресорки. Так, під 
час експерименту та опитування респондентів 
було з’ясовано, що близько 40% опитуваних вій-
ськових, що прибули у зону бойових дій, будучи 
російськомовними, перейшли на українську 
мову (не тільки для проведення радіоперемовин, 
але й у побуті). Намагаючись пристосуватися до 
української мови оточення, але не володіючи нею 
в достатньому для спілкування обсязі, розуміючи, 
що зросійщення призводить до денаціоналіза-
ції й моральної деградації українців, військові, 
особливо, добровольці починали «ламати» свою 
первинну російську мову, накладаючи на неї еле-
менти вторинної української.

Проведене анкетування та опитування респон-
дентів свідчить про значну активізацію вживання 
української мови в комунікативному просторі 
військових у зоні проведення бойових дій (Доне-
цька та Луганська області), що своєю чергою 

Таблиця 1
Асоціативні реакції українських військовослужбовців

№ Слово-стимул Вербальна реакція

1. Зброя
маслята, мильниця, муха, калаш, калашмат, покемон, шайтан-труба, Дашка, 
Ксюха, сапог, карандаш, улітка, весло, лимон, лимончик, поросята, кабачки, 
морковки, огірки, няма, молоток, Ксенія, весло, короткий

2. Ворог
сепар, сєпарня, сепаратист, ватники, зелені чоловічки, їхтамнєти, кадирівці, 
кримнаш, путлер, путлерюгенд, русскій мір, федераст, няш-мяш, лугандони, 
консерви

3. Добре 4.5.0., плюс, дєвочка готова
5. Погано зашквар, мінус, зрада, колотнеча

6. Техніка коробочка, Наташка, шишига, бардак, мотолига, таблетка, беха, бумер,  
бетр, САУшка, сушка, черепаха, стріяка, лєнточка

7. Бойові дії дискотека, жахнути, подарунки, есемеска, дзеркальна тиша, приход, 
задвохсотити, затрьохсотити, присвітити

8. Втрати двухсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, підсніжники
9. Прилади ночнік, глаза, птичка, очі
10. Їжа балабаси, ніштяки, замолоди, мамалига, тушняк 

11. Одяг/взуття пєдалі, мультик, мультикам, цифра, піксель, термуха, 

12. Військовий,  
воїн, боєць

сумрак, контрач, контрік, мобік, дівідішнік, єнот, правосек, мєхан, мєховод, 
арта, бобри, єноти, мішки, слони, контрабас, нацики, аватари, семисоті, 
Буратіно, синєкасочники, гідросолдати, НЛО, п’ятисоті, піджак, кусок, 

13. Місцевість нулі, зеленка, пєрєдок, Кіборпорт, Даунбас, Лугандонія, Лугандон, ДНРерія, 
молоко
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спричинило явище суржикізації як результат сти-
хійного пристосування носіїв російської мови до 
мови української. Можна навести у зв’язку з цим 
слова суржикомовного респондента старшого 
віку, зафіксовані під час фокус-групового опи-
тування, проведеного у 2019 р. в межах нашого 
дослідження: «Коли говорю з нашим командиром 
(Santa), то тільки на українському язику, бо він 
такий, як говориш з ним на руском, то він робить 
вид, що не понімає».

Аналіз узусу військових свідчить, що вживання 
змішаних українсько-російських форм належить 
до поширених явищ. 

Вслід за Л. Масенко розглядаємо суржик як 
безсистемне, хаотичне поєднання елементів двох 
мов, як субкод, позбавлений навіть на рівні ідіо-
лекту стабільного узусу (Масенко, 2019). Лексиці, 
яку вживають військові, властивий високий рівень 
фонетичної та морфологічної варіативності. Так, 
у мовленні інформаторів бачимо паралельні форми 
слів спільного лексичного фонду як в українській, 
так і в російській вимові – сепаратист і сєпара-
тист, ополченці і ополчєнци, стріляли і стре-
ляли, педалі і пєдалі, рідко і рєдко; російські слова 
в неадаптованій і адаптованій вимові: перемиріє 
і перемир’є, девочка і дєвочка, ленточка і лєнточка, 
подснежники і підсніжники; паралельні прикмет-
никові та дієслівні словоформи з українськими 
і російськими флексіями: воєнне і воєнноє, тимча-
сове і тимчасовоє, незалежна і незалежная, сдєлав 
і сдєлал тощо. При цьому варіантні форми нерідко 
вживаються поряд – в одному реченні або в сусід-
ніх реченнях: «Хто такий «сліпий»? Сліпий – пред-
ставник ОБСЄ. Ці представітєлі жодних сєпар-
ських пострілів в упор не бачать» (опитування 
15.04.2019, м. Авдіївка, спеціальний добровольчий 
підрозділ «Santa»).

Вплив російської мови призвів до порушення 
фонетичних норм української мови. Зокрема, 
у мовленні військових було зафіксовано численні 
лексичні росіянізми або слова спільного фонду, 
вимовлені в російській фонетичній формі, напри-
клад, контрік, Владік, дівідішнік, столік, мультік.

Інтерференція на морфологічному рівні вияв-
ляється в поширенні неправильної форми закін-
чення іменників у місцевому відмінку множини 
(по окопам, по бліндажам, по вогневим точкам 
замість по окопах, по бліндажах, по вогневих точ-
ках), ігноруванні українських форм кличного від-
мінка, порушенні норм вживання вищого та най-
вищого ступенів прикметників і прислівників 
(самий небезпечний, самий швидкий, самий корот-
кий замість найнебезпечніший, найшвидший, най-
коротший) тощо.

Ми погоджуємось із думкою Л. Масенко 
(Масенко, 2019: 53), що порушення мовних норм 
у різних пропорціях зумовлюється такими чинни-
ками, як культурно-освітній рівень мовця, частота 
вживання ним української, сфери її вживання тощо.

У результаті психолінгвістичного експери-
менту встановлено, що навіть у респондентів, 
мовлення яких близьке до мовного стандарту, 
інколи трапляються російські слова, що мають 
ті чи інші риси української вимови, наприклад: 
совмєстні стрільби, воспітував волю, війна надо-
їла, медсестра ухажувала тощо. Серед новітніх 
військових жаргонізмів поширеними є неадап-
товані російські слова і словоформи, наприклад: 
русскій мір (вираз, під яким розуміють встанов-
лення контролю Росії та насадження її агресив-
них цінностей на території колишніх республік 
Радянського Союзу), дєвочка готова (снаряд розі-
рвався), Свєта прийшла (дали світло),  глаза, ноч-
нік (прилад нічного бачення), птичка (безпілотний 
літальний апарат), радєйка, расуха (рація), сум-
раки (розвідники), Буратіно (так називають вій-
ськових, які свою зарплатню прогулюють у перші 
2 дні) тощо. Змішування двох мовних кодів також 
продукувало такі гібридні словоформи у мовленні 
військових, як придеться, заканчувать, розгава-
рювали, руське тощо.

Війна змінює людей. Стихія війни впливає 
на людину, її психіку, душу, погляди на життя і, 
звичайно, її мовлення. Під час війни навіть осві-
чені люди починають говорити більш жорсткою 
мовою. Усі ці трансформації пройшли україн-
ські військові за роки протистояння російській 
агресії. Вживання російської обсценної лексики 
належить до звичайних явищ у комунікативному 
середовищі людей, які потрапили в жорсткі умови 
військових дій на Донбасі.

Ненормативна лексика, лайка виконує в мов-
ленні людей до 30 різних функцій –  від психо-
логічної розрядки, вислову невдоволення, пре-
зирства до способу переконання співрозмовника. 
Військові використовують лайку як розряд від 
стресових факторів або скорочення діалогу-
заклику до дії у ситуаціях, коли нема часу вдава-
тися до роз’яснень. 

Результати нашого дослідження та спостере-
жень свідчать, що використання нецензурної лек-
сики досить поширене серед військових та добро-
вольців на фронті. На нашу думку, поширеність 
вульгарної непристойної мови засвідчує причи-
ново-наслідковий зв’язок між стресовими фак-
торами оточення під час ведення бойових дій, 
необхідністю емоційного розрядження та вико-
ристанням засобів вербальної агресії. Мова інфор-

Тарасова В. Новiтнi тенденцiї функцiонування вiйськової субстандартної лексики...
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мантів містить до 10 % нецензурної лайки. Напри-
клад:  «Срака новоросії» – команда початку 
бойових дій, піздорєз – активний бій, артобстріл, 
міна просрала – міна не розірвалася тощо.

В умовах війни особливо актуалізується 
бінарна опозиція «СВІЙ» і «ЧУЖИЙ». Функці-
онально-прагматична реалізація цієї концепту-
альної опозиції у мовній картині військових від-
бувається у вигляді появи етнофобізмів. Термін 
«етнофобізм» позначає ономастичні одиниці, 
що є принизливими, образливими позначеннями 
тих чи інших етнічних груп, іншими словами, 
етноніми з негативною аксіологічною оцінкою 
(Гонта, 2019: 70).

Етнофобізми є вербалізацією етнічно-соці-
ального упередження, не завжди об’єктивного, 
такого, що звужує багатоаспектне сприйняття 
певного представника етнічної групи. Етнофо-
бізм характеризується домінантним конотатив-
ним компонентом значення. Міфологічна система 
носія мови включає міфи про особисте й чуже 
ім’я, свій і чужий народ, свою та чужу мову тощо.

За роки війни з’явилося чимало етнофобізмів 
на позначення громадян РФ та так званих «ЛНР» 
і «ДНР». У мовленні досліджуваних фокус-груп 
зафіксовано такі етнофобізми: ватники, вата 
(росіяни та українці, які підтримують ідею «русь-
кого міра» та прагнуть повернути радянське 
минуле. Назва пішла від теплого одягу радян-
ських людей), колоради, колорадоси  (зневажлива 
назва проросійських сепаратистів в Україні, кола-
борантів, бойовиків або найманців, які під час 
російської інтервенції в Україну 2014 р. позна-
чають себе чорно-жовтою (чорно-помаранчевою) 
смугастою «георгіївською стрічкою»),  лугандони 
(саркастична збірна назва «громадян» невизнаних 
Донецької та Луганської народної республіки), 
Путлерюгенд (озброєні молоді диверсанти, що 
активно воюють проти українських військовиків 
на сході України. Утворено за аналогією до «Гіт-
лерюгенду»  молодіжної організації в нацистській 
Німеччині), сепаратисти, сєпари (мешканці 
Луганської та Донецької області, які активно під-
тримують дії «ополченців» та терористичних 
угрупувань в зоні АТО/ООС), іхтамнєти (росій-
ські кадрові військові, які надають підтримку міс-
цевим бойовикам на Донбасі. Саркастичний вираз 
увійшов у мову після прес-конференції В. Путіна. 
На питання журналістів про перебування росій-
ських солдатів на окупованій території України 
Путін квапливо відповів: «Их там нет!»), зелені 
чоловічки (російські кадрові військовики, які 
здійснювали окупацію Криму. Російською про-
пагандою видавалися за «місцеву самооборону»), 

федерасти (зневажлива назва прихильників 
ідеї федералізації України), Путлер (прізвисько 
лідера країни-агресорки В. Путіна, утворене за 
аналогією до прізвища Гітлер), Даунбас (зне-
важлива назва самопроголошеної Донецької 
народної республіки. Інколи використовується 
для позначення маргінальних верств населення 
сходу, що підтримують бойовиків) тощо. Етнофо-
бізми цього лексико-семантичного поля містять 
негативну конотацію, вказуючи на певні харак-
теристики учасників збройного протистояння, 
свідків та жертв війни. Характеристики, що лягли 
в основу формування цих етнофобізмів, є негатив-
ними, іноді упередженими і, як правило, іронічно 
та саркастично номінують учасників війни. 

 Також у досліджуваних групах активно вико-
ристовуються етнофобізми на позначення укра-
їнців, наприклад: укроп (російськомовний неоло-
гізм, інтернет-мем, зневажлива назва українців. 
У російських шовіністичних колах використову-
ється для визначення належності особи до україн-
ського патріотичного руху), каратєль (так україн-
ських військових називають бандити з так званих 
ДНР, ЛНР),  кіборги (прізвисько, яке бойовики 
дали українським захисникам Донецького аеро-
порту за незламність), жидобандерівці (інтернет-
мем, який виник в українській блогосфері як 
пародіювання стилю висловлювань російських 
шовіністів-українофобів. Жидобандерівцями 
називають себе громадяни України з розвинутим 
почуттям гумору та необов’язково єврейським 
корінням, які підтримали Євромайдан і україн-
ських націоналістів), правосеки (члени та бійці 
української націоналістичної, праворадикальної 
організації «Правий сектор») тощо.

За останні 5 років ЗМІ було популяризовано 
військовий арготизм «4.5.0» зі значенням «у зоні 
бойових дій все добре» (4.5.0 – на позиції все тихо 
і не спостерігається жодної ворожої актив-
ності). Написано безліч статей, кілька віршів, вій-
ськових пісень із використанням цього арготизму, 
створено навіть спільноти в соціальних мережах із 
такою назвою. Проте, зважаючи на основну функ-
цію арго – бути одним із засобів, що мусять забез-
печити таємність спілкування певної соціальної 
групи, це швидше виняток із правил. У мові дослі-
джуваних фокус-груп було зафіксовано ще низку 
«цифрових» арготизмів, які є незрозумілими для 
необізнаних. Наприклад: 4.5. – повна градація; 
4.5.1. – спостерігаю рух противника; 4.5.2. – по 
наших позиціях ведеться обстріл із стрілецької 
зброї; 4.5.3. – по наших позиціях ведеться обстріл 
із мінометів; 4.5.4. – по наших позиціях ведеться 
обстріл із гранатометів.
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Зібраний нами фактичний матеріал перекон-
ливо доводить, що найпродуктивнішим видом 
лексико-семантичної деривації у військовому дис-
курсі 2014‒2020 років є метафора. Високу інтен-
сивність такого словотворення можна пояснити 
універсальністю метафори як традиційного спо-
собу вторинної номінації, побудованому на пере-
несенні з одних об’єктів дій чи ознак дійсності на 
інші за певною подібністю, на прихованому порів-
нянні, образних асоціаціях тощо. Наприклад: 
стрічка, лєнточка  (колона військової техніки), 
дискотека (гучні обстріли, початок бойових дій), 
весло (гвинтівка), труба (міномет), кинути цифри 
(передати координати), очі (тепловізор, ПНБ. За 
контекстом, може бути корегувальник), аборт 
(вилучення зі ствола міни, що дала осічку) тощо.

В українському військовому субстандарті 
початку ХХІ століття трохи рідше засвідчено тво-
рення нових значень слів шляхом ще одного важ-
ливого креативного мовного засобу – метонімії. Її 
підґрунтям слугує наявність зв’язків між категорі-
ями й поняттями у мисленнєвій діяльності людини. 
Виникнення метонімій досліджуваного періоду 
зумовлене переважно екстралінгвальними чинни-
ками. Так з’явилися популярні нині не тільки серед 
військових вирази, на кшталт, кримнаш (вираз для 
показу абсурдної радості від чогось), їхтамнєти, 
розіп’ятий хлопчик (вираз вживається для позна-
чення абсурдності пропаганди, з’явився після 
сюжету на російських телеканалах про нібито 
розіп’ятого «українськими карателями» трирічного 
хлопчика у Слов’янську), ватник (малоосвічений, 
люмпенізований та здебільшого проросійсько 
налаштований громадянин, чия соціально-полі-
тична позиція суттєво спотворена внаслідок пер-
манентного впливу російської пропаганди) тощо.

Висновки. Новітній український військовий 
субстандарт як ненормативна, неформальна, сти-
лістично знижена, функціонально обмежена мова 
українських військовослужбовців та добровольців 
віддзеркалює їх загальну культуру, спосіб життя, 
моральні цінності, етичні пріоритети, а також став-
лення до інших соціальних та етнічних груп. 

Психолінгвістичне дослідження комуніка-
тивних практик військовослужбовців Збройних 
сил України та добровольців показало, що кор-
пус сучасного військового субстандарту поєднує 

різні категорії лексики: просторіччя, військово-
професійні, групові та соціальні жаргонізми, 
сленгізми-скорочення, кодові найменування, вій-
ськову сленгову фразеологію, арготизми, вуль-
гаризми, евфемізми, чужомовні запозичення, 
неологізми тощо. Склад військового сленгу 
постійно змінюється і поповнюється зі стандарт-
них і субстандартних мовних систем. Форму-
вання корпусу військових субстандартних лек-
сичних одиниць української мови відбувається 
на основі семантичних перетворень лексем літе-
ратурної мови з використанням складних тропів, 
шляхом запозичень, а також засобами деривації. 
Сленгізми, які виникли внаслідок семантичного 
перетворення лексем літературної мови, станов-
лять майже третину одиниць досліджуваного 
шару лексики. Нові значення з’являються шля-
хом метафоричного, метонімічного, синекдохіч-
ного переосмислення слів.

В умовах війни особливо актуалізується 
бінарна опозиція «СВІЙ» і «ЧУЖИЙ». Функ-
ціонально-прагматична реалізація цієї концеп-
туальної опозиції в мовній картині  військових 
відбувається у вигляді появи великої кількості 
етнофобізмів.

Проведене анкетування та опитування респон-
дентів свідчить про значну активізацію вживання 
української мови в комунікативному просторі вій-
ськових у зоні проведення бойових дій (Донецька 
та Луганська області), що своєю чергою спричи-
нило явище суржикізації як результат стихійного 
пристосування носіїв російської мови до мови 
української. Характерним явищем для новітнього 
військового дискурсу в зоні проведення ООС 
є інтерфероване,  українсько-російське змішане 
мовлення, продуктом якого стала значна кількість 
українсько-російських мовних гібридів.

Субстандартні мовні елементи як маркери суб-
культурних цінностей потенційно завжди можуть 
мігрувати в площину стандарту (книжково-пись-
мового). Завдяки активному функціонуванню, 
популяризації через мову мас-медіа одиниці 
сучасного військового сленгу входять до широ-
кого вжитку, стають надбанням загальнонародної 
мови, потрапляють на сторінки художніх творів 
та тексти щоденних новин, сприяють створенню 
яскравих конкретно-предметних описів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.04. Київ, 2002. 20 с.
2. Бондаренко К. Л. Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу : автореф. дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.17. Донецьк, 2007. 20 с.
3. Бурда Т. М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне серед-

овище м. Києва) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2001. 20 с.

Тарасова В. Новiтнi тенденцiї функцiонування вiйськової субстандартної лексики...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020264

Мовознавство. Лiтературознавство

4. Василенко Д. В. Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери XX ‒ початку XXI сто-
ліття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Донецьк, 2008. 22 с.

5. Гонта І. А. Етнофобiзми на позначення американцiв як засiб збереження екстралінгвістичної інформації. 
Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2019. Вип. 23 (1). С. 69‒73. 

6. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. 229 с.
7. Ставицька Л. О. Арго, жарґон, сленг. Соціяльна диференціяція української мови. Київ : Критика, 2005. 464 с.
8. Ставицька Л. О., Труб В. М. Суржик: міф, мова, комунікація. Українсько-російська двомовність. Лінгво- 

соціокультурні аспекти : збірник наук. праць. Київ, 2007. С. 31‒120.
9. Стишов О. А. Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові. Лінгвістичні дослідження. 

2016. Вип. 41. С. 74‒84.

REFERENCES
1. Balabin V. V. Suchasnyi amerykanskyi viiskovyi slenh yak problema perekladu [Contemporary american military 

slang as a translation problem]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. 2002. 20 p. [in Ukrainian].
2. Bondarenko К. L. Linhvokulturni osoblyvosti ukrainskoho ta anhliiskoho slenhu [Ukrainian and English slang 

lingvocultural peculiarities]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Donetsk. 2007. 20 p. [in Ukrainian].
3. Burda T. N. Movna povedinka osobystosti v umovakh ukrainsko-rosiiskogo bilingvizmu (molodzhne seredovyshche 

m. Kyieva [Linguistic individual’s behavior in conditions of Ukrainian-Russian bilingualism (youth environment of c. Kyiv)] 
Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. 2001. 20 p. [in Ukrainian].

4. Vasilenko D. V. Rozvytok slovnykovoho skladu anhliiskoi movy viiskovoi sfery XX ‒ pochatku XXI stolittia [The 
development of the English military vocabulary in the 20th ‒ at the beginning of the 21st.]. Extended abstract of Candidate’s 
thesis. Donetsk. 2008. 22 p. [in Ukrainian].

5. Honta I. A. Etnofobizmy na poznachennia amerykantsiv yak zasib zberezhennia ekstralinhvistychnoi informatsii 
[Ethnophobic terms denoting white Americans as a means of preserving extralinguistic information]. Aktualni pytannia 
humanitarnykh nauk – Humanities science current issues. Drohobych. 2019. Issue 23 (1). Pp. 69‒73. [in Ukrainian].

6. Stavytska L. O. Arho, zhargon, slenh. Sotsiialna dyferentsiiatsiia ukrainskoi movy [Argot, jargon, slang. Social 
differentiation of Ukrainian language). Kyiv: Krytyka. 2005. 464 p. [in Ukrainian].

7. Stavytska L. O., Trub V. M. Surzhyk: mif, mova, komunikatsiia [Surzhyk: myth, language and communication]. 
Ukrainsko-rosiiska dvomovnist. Linhvosotsiokulturni aspekty – Ukrainian-Russian bilingualism. Linguosocio-cultural 
aspects. Kyiv, 2007. Pp. 31‒120. [in Ukrainian].

8. Styshov O. A. Semantychna deryvatsiia zharhonizmiv u suchasnii ukrainskii movi [Semantic derivation of slang 
in the modern Ukrainian language]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies. Kharkov, 2016. Issue 41. Pp. 74‒84.  
[in Ukrainian].



265ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Телегiна Н., Пасiчник О. Специфiка психологiчної портретизацiї жiночих образiв...

УДК 821.111 (73) 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213990

Наталія ТЕЛЕГІНА,
orcid.org/0000-0002-3181-6745

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської філології

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна) teleginanatalia@yahoo.com

Оксана ПАСІЧНИК,
orcid.org/0000-0002-8547-1367

студентка факультету іноземних мов
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

(Івано-Франківськ, Україна) pasichnykksjusha@gmail.com

СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПОРТРЕТИЗАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ 
У РОМАНІ СІДНІ ШЕЛДОНА “THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT”: 

КОНТРАСТНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Проблема створення психологічного портрета героя – одна з найбільш актуальних у сучасній літературі, прі-
оритетом якої є зосередженість на внутрішньому світі героїв. Психологічний портрет не тільки розкриває риси 
характеру героя, але і виражає психологічні стани і зміни цих станів, акцентує увагу читача на внутрішньому 
світі героя. Внутрішній світ героя, своєю чергою, є трансмітером ідейного змісту твору.

Метою статті є аналіз особливостей психологічної портретизації і ролі контрасту у створенні психологіч-
них портретів у романі Сідні Шелдона “The Other Side of Midnight”.

Дослідження здійснено за допомогою описового методу та аналітико-інтерпретативного методу.
Дослідження структури та засобів створення психологічних портретів двох головних героїнь роману пока-

зало, що в основу побудови обох психологічних портретів покладено контрастне зображення. А в основу контр-
астного зображення закладено психологічні травми, нанесені героїням. Саме психологічні травми відіграють 
вирішальну роль у формуванні та зміні особистості Ноель Паж та в руйнації особистості Кетрін Александер. 
Контраст існує між Ноель до і після зради батька, між Ноель у відносинах з Ларрі і Ноель після його зради, 
між Кетрін Александер у Нью-Йорку і Кетрін Александер у Греції, між Кетрін, щасливою дружиною Ларрі 
Дугласа, і Кетрін після спроби її вбивства. Сідні Шелдон протиставляє і двох головних героїнь, показуючи різні 
моделі поведінки після тяжкого психологічного потрясіння. Психологічна травма Ноель дає поштовх форму-
ванню сильної та безжалісної особистості, а Кетрін Александер психологічна травма руйнує як особистість, 
вона втрачає зв’язок з реальністю. Психологізм у розглянутому романі є імпліцитним. Автор не роз’яснює логіку 
вчинків героїв, а, описуючи їхні емоції та психологічні реакції, дає можливість читачу завдяки протиставленням 
та психологічним деталям зрозуміти і відчути внутрішній стан та мотиви поведінки героїв.

Одним з ключових прийомів створення психологічного портрету в романі Сідні Шелдона “The Other Side 
of Midnight” є прийом контрасту. Він забезпечує глибину проникнення у феномен психологічної реакції на травму, 
нанесену зрадою, і чинить потужний вплив на читача, підсилюючи художній ефект.

Ключові слова: психологізм, особистість, емоції, аналіз, героїня, травма, протиставлення.
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THE PECULIARITIES OF CREATING WOMEN PSYCHOLOGICAL PORTRAITS 
IN SIDNEY SHELDON’S “THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT”: 

CONTRAST PORTRAYAL

The problem of creating the character’s psychological portrait is one of the most popular, as modern literature, in 
most cases, is concentrated on the character’s inner world, and the character’s inner world becomes in its turn a kind 
of transmitter of the author’s message.
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The article aims at analyzing the peculiarities of psychological portrait creating and the role of contrast in the process 
of drawing up psychological portraits of characters in Sidney Sheldon’s “The Other Side of Midnight”.

The investigation is made with the help of descriptive method and analytical and interpretative method.
The investigation of the structure and the ways of creating psychological portraits of both main heroines of the novel 

helped to discover that both analyzed psychological portraits are based on juxtaposition and the juxtaposition is drawn 
from the psychological traumas the heroines suffered. Psychological traumas are the main factors which influence 
the formation and the metamorphoses of the personality of Noel Page and the destruction of the personality of Catherine 
Alexander. There is a great contrast between Noel before and after her father’s betrayal, between Noel having a love affair 
with Larry and Noel deserted by him, between Catherine Alexander in New-York and Catherine Alexander in Greece, 
between Catherine, Larry’s happy wife, and Catherine after the attempt at her life. Sidney Sheldon juxtaposes two main 
heroines, showing different patterns of behavior after severe psychological traumas. Noel’s psychological trauma triggers 
the process of her transformation into a strong and ruthless personality, while Catherine Alexander’s personality is ruined 
by the psychological trauma, which makes her loose touch with reality. In the analyzed novel psychologism is implicit. 
The author doesn’t explain the characters’ reasons but, describing their emotions and psychological reactions, gives 
the reader an opportunity to perceive the characters’ psychological states and to understand their true motives thanks to 
juxtaposition and psychological details.

Contrast and juxtaposition are widely used in Sidney Sheldon’s “The Other Side of Midnight” to create psychological 
portraits. They provide deep psychological insight into the phenomenon of the psychological response to the trauma 
caused by betrayal and make the impact on the reader greater intensifying the artistic effect.

Key words: psychologism, personality, emotions, analysis, heroine, trauma, juxtaposition.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Психологічний портрет є найбільш складним 
і найбільш цікавим видом літературного пор-
трета. Він не тільки розкриває риси характеру 
героя, він виражає психологічні стани і зміни цих 
станів, акцентує увагу читача на внутрішньому 
світі героя, дає можливість зрозуміти мотиви 
його поведінки, встановити причинно-наслід-
кові зв’язки, ознайомитися з різними моделями 
психологічної реакції на зовнішні подразники.  
Актуальність вибраної теми пояснюється 
постійно зростаючим інтересом як сучасних пись-
менників, так і читачів до психологічних аспек-
тів літературних творів. Новизна теми полягає 
в тому, що ґрунтовних досліджень творчості Сідні 
Шелдона поки що немає, хоча майже кожен його 
роман ставав бестселером, його ім’я занесене до 
Книги рекордів Гіннесса як ім’я найбільш пере-
кладеного сучасного американського автора. Його 
романи перекладені на 50 мов і користуються 
популярністю в багатьох країнах світу. Одна 
з причин популярності – його здатність створю-
вати переконливі психологічні портрети. У сво-
єму інтерв’ю каналу CNN автор зізнається, що 
центральним елементом у його роботі над книгою 
завжди є персонаж: “When I start a book, I have no 
plot. I have no beginning, middle or end. I start with 
a character…” (Author Sidney Sheldon talks about 
his new novel “The Sky Is Falling”, 2000). Будучи 
майстром зображення характерів, Сідні Шелдон 
створює витончені психологічні портрети, які від-
кривають читачам внутрішній світ героїв.

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
показав, що психологічний портрет став об’єктом 
дослідження багатьох літературознавців, серед 
них – В. Кухаренко, Н.  Бохун, А. Ткаченко, Л.  Гінз-

бург, Н. Гноєва. На думку Н. Бохун, психологічний 
портрет зазвичай окреслює головні особливості 
внутрішнього світу та внутрішніх переживань 
художнього персонажа (Бохун, 2007: 14). У літе-
ратурознавчому словнику-довіднику за редакцією 
Р. Гром’яка та Ю. Коваліва подане розширене пояс-
нення поняття «портрет». Автори наголошують 
на тому, що портрет ‒ це не тільки зовнішність 
людини, а і прояви її психологічних станів, почут-
тів та емоцій. Кожна деталь, яку використовує 
автор для зображення персонажа, покликана харак-
теризувати не тільки зовнішні ознаки, але і психо-
логічні якості (Літературознавчий словник-довід-
ник, 2007: 546). На сьогодні більшість дослідників 
вважають, що психологічний портрет – це скла-
дова частина художнього образу, оскільки худож-
ній образ є сукупністю декількох портретів персо-
нажа (Портрет персонажа як об’єкт лінгвістичного 
дослідження, 2006: 25). Прийоми створення пси-
хологічного портрета різноманітні. О.  Січкар 
у своїй праці «Форми, прийоми та засоби втілення 
психологізму в українській літературі (спроба сис-
темного аналізу)» відносить психологічний пор-
трет до непрямої форми зображення психологізму  
(Січкар, 2010: 39).

Контрастне зображення ‒ один з тих прийомів, 
які забезпечують глибинне проникнення в під-
свідомі імпульси і приховані прагнення героїв. 
У великому енциклопедичному словнику контр-
аст віднесено до явищ психологічного рівня, спо-
собів впливу на сприйняття людини (Большой 
энциклопедический словарь, 2000: 59). У романі 
“The Other Side of Midnight” психологізм є імп-
ліцитним. Автор не описує відкрито кожну емо-
цію, думки та мотиви вчинків персонажів, а дає 
можливість читачу через окремі деталі або ж на 
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основі власного спостереження за героями зрозу-
міти та відчути їхній внутрішній стан, тому при-
йом контрасту широко ним використовується.

Метою дослідження є аналіз ролі контр-
асту у змалюванні жіночих психологічних пор-
третів у романі Сідні Шелдона “The Other Side 
of Midnight”. Відповідно до мети поставлено такі 
завдання:

‒ проаналізувати психологічні портрети  
героїнь роману;

‒ визначити роль психологічної травми у фор-
муванні і зміні особистості;

‒ продемонструвати специфіку застосування 
прийому контрасту Сідні Шелдоном;

‒ визначити роль прийому контрасту у психо-
логічній портретизації жіночих образів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ноель Паж, головна героїня роману Сідні Шел-
дона “The Other Side of Midnight”, ‒ персонаж 
суперечливий та зі складною долею. Природня 
краса та гострий розум зробили з неї кінозірку 
світового масштабу, а всепоглинаюча пристрасть 
та жага помсти привели її на лаву підсудних. 
Ноель Паж ‒ персонаж динамічний: характер 
героїні, її психічний стан та вчинки змінюються. 
Образ Ноель до та Ноель після зради спочатку 
батька, а потім коханого безперечно контрас-
тують. З дитинства батько Ноель розповідав їй 
казку, в якій вона принцеса і їй належить коро-
лівство: “That’s your Kingdom out there, Princess” 
(Sidney Sheldon, URL: https://drive.google.com). 
Але реальність була зовсім іншою: “...the castles 
she saw from the window of her tiny attic room 
were the warehouses around stinking fish market 
where her father worked... This was the kingdom 
of Noelle Page” (Sidney Sheldon, URL: https://
drive.google.com). «Принцеса» та дочка п’яниці-
злидаря, «замок» та горище – автор дає можли-
вість читачеві гостро відчути різкий контраст між 
навіяними батьком казковими мріями і суворою 
реальністю, в якій жила дівчина. Контраст між 
ілюзією, в яку занурювалась Ноель, і реальністю, 
в якій вона жила, дає можливість надалі зрозуміти 
психологічні мотиви вчинків героїні. Її батько був 
першою людиною, яка нанесла нищівний удар по 
психіці молодої та красивої дівчини. Він дійшов 
висновку, що скарб подарований йому долею, 
його дочка, може стати вигідним товаром на про-
даж: “His shrewd peasant mind gave him serious 
thought to how he could best capital ‒ on the windfall 
that nature had unexpectedly bestowed upon him. His 
mission was to see that his daughter’s beauty paid off 
as handsomely as possible for Noelle and for him... 
she owed him everything. And now it was time for 

him to be repaid” (Sidney Sheldon. URL: https://
drive.google.com). Незрівнянна краса молодої 
дівчини допомогла її татові влаштувати її в ательє 
мод до пана Ланшона. Для Ноель було секретом 
те, що між найріднішою людиною та неприєм-
ним товстим власником ательє існує угода. Батько 
фактично продав її у сексуальне рабство. Цей без-
жалісний вчинок наніс дівчині тяжку психоло-
гічну травму. Людина, яка виховувала її в ілюзії, 
завжди хизувалася нею перед друзями, зрадила її. 
Безхребетна матір трималася осторонь цих подій, 
дівчинка залишилась сам на сам із жорстокою 
правдою своєї реальності. Перша зрада, зрада 
батька, спровокувала той злам у душі героїні, який 
дав поштовх формуванню нової, зовсім іншої осо-
бистості: “It seemed to Noelle that in the next few 
hours she died and was born again. She had died 
a Princess, and she was reborn a slut. Slowly she had 
become aware of her surroundings and of what was 
happening to her. She was filled with a hatred such 
as she had not known could exist” (Sidney Sheldon, 
URL: https://drive.google.com). Кандидат психоло-
гічних наук Н. Гоцуляк, описуючи вплив психоло-
гічної травми на особистість, зауважив: «Травма 
має подвійну природу: спочатку виявляється руй-
нівна сила, вона забирає здатність людини жити 
і радіти життю. Інша сторона, парадокс травми – 
її здатність зцілювати і трансформувати людину» 
(Гоцуляк, 2015: 383). Виконання «обов’язку перед 
сім’єю», до якого примусив її батько, розділило її 
життя на до і після. Автор вибудовує контраст між 
Ноель до та Ноель після зради батька. Дівчина 
зуміла, як їй здавалося, перетворити це моральне 
падіння на власну перемогу і винести з нього 
певну мудрість і своєрідний закон, за яким їй варто 
жити: якщо чоловіки правлять світом, вона буде 
правити чоловіками, перетворивши свою слаб-
кість на силу: “From now on, Noelle decided, that 
weakness was going to be her strength. She would 
learn to use it. Her father had been right all along... It 
was so simple. Men rule the world because they had 
the strength and the power; therefore it was necessary 
to rule men or at least one man. But in order to do 
that you need to be prepared. She had a great deal to 
learn. It was the beginning” (Sidney Sheldon, URL: 
https://drive.google.com). Манекенниця, що про-
сто плила за течією, перетворилася на молоду 
активну особу, яка знає чого хоче у своєму житті, 
більше того, знає, як цього досягти. Зробивши зі 
свого кривдника піддослідного кролика та обма-
нувши його, вона поїхала підкорювати Париж. 
Але зустріч із першим коханням знов перетворила 
Ноель на слабку, відкриту дівчину, якою вона була 
до жорстокого приниження. Образ Ноель, коханки 
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американського льотчика Ларрі Дугласа, контр-
астує з образом Ноель після її приниження. Вона 
ніби відроджується. Їхні відносини були схожі на 
казку: прогулянки, розмови, кохання у всіх його 
проявах і, як їй здавалося, повна довіра і відда-
ність одне одному. Ларрі запропонував їй побра-
тись. Ноель отримала шанс на щасливе життя, 
в якому нікого не треба використовувати, а можна 
просто віддатися почуттям: “He had restored her 
faith in men. He was hers and Noelle knew that she 
would never need anything more, and it seemed 
incredible to her that she could be so lucky, that he 
felt the same way about her” (Sidney Sheldon, URL: 
https://drive.google.com). Вона знов стала принце-
сою. Тепер її так називав Ларрі. Ноель знайшла 
в собі сили повірити у щирість почуттів. Чергова 
психологічна травма спровокувала її незворотне 
переродження. Коханий залишив її саму з білою 
сукнею, яку сказав їй підготувати, і з дитиною 
в утробі. Кульмінацією чергового перетворення 
Ноель на особистість, яка складає різкий контр-
аст чарівній і доброзичливій дівчині, якою вона 
була зовсім недавно, є жорстоке вбивство влас-
ної дитини: “She was not interested in a formless 
embryo that knew nothing. She wanted Larry’s spawn 
to feel what was going to happen to him, to suffer, 
as she had suffered” (Sidney Sheldon. URL: https://
drive.google.com). Ця фатальна зрада першого 
і щирого кохання перетворила Ноель на вольову 
особистість, здатну на холодний розрахунок 
і схильну іти до мети хоч по трупах. Автор про-
тиставляє щасливу, закохану дівчину, якою Ноель 
була у відносинах з Ларрі, позбавленій емпатії, 
одержимій жагою помсти і бажанням повернути 
минуле, по суті нещасній, хоча й успішній жінці, 
якою Ноель стала. З цього моменту все життя 
Ноель буде переслідувати одну мету – знайти 
Ларрі Дугласа. Весільне плаття ‒ психологічна 
деталь, яка посилює контраст між реальністю 
та ілюзією: “Noelle was lying on the floor in a pool 
of blood, hemorrhaging. Her face was dead white, but 
it showed no sign of the agony that must have been 
racking her body. She was wearing what appeared to 
be a wedding dress” (Sidney Sheldon, URL: https://
drive.google.com). Ілюзорний світ, в якому Ноель 
‒ щаслива дружина Ларрі, протиставляється 
реальності, в якій вона скривджена та покинута 
дівчина. Ні її успіх в кіно, ні її слава, ні гроші не 
мають для неї значення. Все це потрібно їй заради 
однієї мети ‒ повернути Ларрі Дугласа, повернути 
минуле, повернутися до того моменту, коли від-
бувся кінцевий психологічний злам.

Впевнена у власній силі, неймовірно красива 
та розумна, вона стає зіркою театру та кіно. На сво-

єму шляху до успіху вона використовує чоловіків 
задля досягнення поставлених цілей. За допомо-
гою детектива вона тримає руку на пульсі всього, 
що відбувається у житті її коханого та водночас 
ненависного екснареченого, і робить все, щоби 
їхні долі знов пересіклися. Сідні Шелдон створює 
ситуацію, яка контрастує із ситуацією на початку 
їхніх відносин. Тепер Ноель – кінозірка, коханка 
чи не найбагатшого чоловіка у світі, а Ларрі – її 
персональний пілот. І хоча спочатку він навіть 
не впізнав її, згодом пристрасть між ними спала-
хує з новою силою. Але Ноель вже не та наївна 
та проста дівчина, яку він колись зустрів. Вона 
успішна, багата і наділена владою жінка, яка зви-
кла отримувати все, що хоче, і вона готова вчи-
нити вбивство заради того, щоб Ларрі завжди був 
з нею. Життя та смерть – кардинальнішого контр-
асту, напевно, не існує. Ноель дарувала життя 
Ізраелю Кацу, ватажку французького опору проти 
фашистських загарбників, вона врятувала його, 
вивізши з Парижа у власній машині. Вона ризик-
нула і врятувала життя. Ноель, гідний поваги друг, 
протиставляється Ноель, яка продумує до деталей 
страшний злочин – вбивство дружини Ларрі: “He 
stared at her, wondering what kind of person she is 
if she is able to enjoy a meal while she was planning 
the murder of another woman” (Sidney Sheldon, 
URL: https://drive.google.com). Тепер вона сильна, 
цілеспрямована, готова ризикувати й одержима 
ідеєю повернути минуле, в якому вона була тен-
дітною, ніжною, довірливою і люблячою. Тепер її 
характерними рисами є терпіння, розважливість 
та холодний розрахунок і вони спрямовані на 
досягнення мети будь-якою ціною, навіть ціною 
життя іншої людини.

Контрастними є і почуття Ноель до Ларрі. 
Всепоглинаюча ненависть і гнів та палке кохання 
і пристрасть. Полярність цих почуттів реалізу-
ється у маніакальній одержимості, яка штовхає 
жінку на божевільні вчинки: “And when he had 
come to her room in Amsterdam and made love to her, 
her hatred and her love had become intermingled with 
their two bodies, and somehow time had expanded 
and contracted and they were back in their little hotel 
room in Paris and Larry was saying to her: “Let’s get 
married” (Sidney Sheldon, URL: https://drive.google.
com). Контраст, широко використаний Сідні Шел-
доном у змалюванні образу Ноель Паж, забезпе-
чує читачеві можливість прослідкувати процес її 
перетворення на злочинницю і робить переконли-
вим її психологічний портрет.

Кетрін Александер – друга головна героїня 
твору. У змалюванні цього жіночого образу Сідні 
Шелдон теж використовує прийом контрасту.  
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На початку твору Кетрін – закомплексована 
дівчина, яка не може знайти своє місце у соціумі. 
Вона по-дитячому наївна і намагається розкрити 
власну сексуальність, привабливість та тверезо 
оцінити себе як жінку: “Maybe she wasn’t really 
ugly, she told herself cautiously... squinting her eyes 
sexily she tried to visualize her as a model. It was 
depressing... No use. She wasn’t the All-American 
type either, wasn’t anything… And of course, 
what she wanted more than anything in the world: 
to be something special” (Sidney Sheldon, URL: 
https://drive.google.com). Згодом, реалізувавши 
себе у професійному плані, ставши секрета-
рем Вільяма Фрезера, дівчина розкриває свій 
потенціал: розумна, елегантна та дотепна Кетрін 
завойовує серце бізнесмена, стає його першою 
порадницею та помічницею в роботі. Зустріч 
з Ларрі Дугласом дарує їй найкращі та найщас-
ливіші дні, а разом з цим  біль та зраду. Кетрін 
відмовляється від кар’єри, зробивши свій вибір 
на користь привабливого пілота. Це кохання роз-
криває в ній люблячу та ніжну дружину: “… 
everything went out of her head but the ecstasy 
of being married to this incredible, joyful human 
being” (Sidney Sheldon, URL: https://drive.google.
com). Автор вибудовує контраст між Кетрін до 
зустрічі з Ларрі і Кетрін, дружиною Ларрі. Ціле-
спрямована кар’єристка, розважлива та розумна 
Кетрін протиставляється замріяній та щасливій 
молодій дружині. Вклавши всі свої моральні 
ресурси в побудову сімейних стосунків з цим 
чоловіком, Кетрін не помічає, як він її повільно, 
але впевнено знищує. Це поступово призводить 
до її алкогольної залежності: “You’re overweight, 
your body is bloated and you haven’t been taking care 
of skin or your hair. Underneath that facade there’s 
a very attractive young woman” (Sidney Sheldon, 
URL: https://drive.google.com). Сідні Шелдон 
вибудовує контраст між Кетрін у Нью-Йорку 
та Кетрін у Греції. Залишившись без роботи, без 
друзів, на повному утриманні Ларрі, який нехтує 
дружиною, Кетрін змінюється до невпізнава-
ності. Типова американка ‒ самостійна, сильна 
та незалежна протиставляється зламаній, непри-
вабливій жінці, яка перебуває у глибокій депре-
сії. Фігурки птахів, які Ларрі дарував Кетрін під 
час їхніх подорожей, стають тією психологічною 
деталлю, за допомогою якої автор поглиблює 
контраст між двома життєвими періодами Кетрін: 
щасливе подружнє життя і забуття в монастирі 
після спроби її вбивства коханим чоловіком 
і Ноель: “She lifted the lid, and inside, nested in 
cotton, was a miniature, exquisitely made gold bird 
with ruby eyes and outstretched wings poised for 

flight...it seemed to him that a gleam of intelligence, 
a look of joy came into her eyes, but a moment later 
it was gone and there was only the vacant, mindless 
stare” (Sidney Sheldon, URL: https://drive.google.
com).

Кетрін Александер є контрастним образом 
стосовно Ноель Паж. Обидві героїні ‒ прива-
бливі і розумні, але зрада змінює їх особистості 
по-різному. Психологічна травма Ноель дає 
поштовх формуванню сильної і безжалісної осо-
бистості, а Кетрін психологічна травма руйнує як 
особистість, вона втрачає зв’язок з реальністю: 
“She turned around slowly and looked at him. Her eyes 
were dull and vacant and there was no recognition on 
her face” (Sidney Sheldon, URL: https://drive.google.
com). Героїня стає слабкою, не здатною проти-
стояти жорстокій дійсності. Психологічні травми 
мають різний вплив на внутрішній світ героїнь. 
Сідні Шелдон протиставляє їх, показуючи різні 
моделі поведінки після тяжкого психологічного 
потрясіння. Ноель, яка вийшла з низів і не мала 
на кого спертися в житті, береться підкорювати 
світ. Кетрін, яка виросла у досить комфортному 
середовищі і для якої успішна кар’єра була питан-
ням самореалізації, а не засобом досягнення при-
хованої від усіх мети, відмовившись від професії 
заради коханого, втрачає ґрунт під ногами і вияв-
ляється неспроможною вистояти, зіткнувшись зі 
зрадою і зневагою.

Висновки. Аналіз психологічних портре-
тів двох головних героїнь розглянутого роману 
показав, що, оскільки психологізм у романі Сідні 
Шелдона “The Other Side of Midnight” є імпліцит-
ним, одним з ключових прийомів створення пси-
хологічного портрета є прийом контрасту. Його 
покладено в основу структури психологічних 
портретів обох головних героїнь, чим забезпечу-
ється глибина проникнення у феномен психоло-
гічної реакції на травму, нанесену зрадою. Проти-
ставлення психологічних особливостей і реакцій 
героїнь у різні періоди життя та їх протиставлення 
одна одній дають можливість спостерігати зміни 
в їхньому світогляді. Вдало використаний прийом 
контрасту забезпечує потужний вплив на читача, 
підсилюючи враження від зображених психоло-
гічних реакцій та змін у світосприйнятті героїнь. 
Саме контрастне зображення сприяє правильному 
розумінню мотивації вчинків героїнь та наслідків 
пережитих ними психологічних травм і дає змогу 
чітко окреслити образи.

Перспективи подальших досліджень. 
Сучасні наукові розвідки приділяють велику 
увагу засобам психологізму, і проведене дослі-
дження відкриває можливості як для теоретичних 

Телегiна Н., Пасiчник О. Специфiка психологiчної портретизацiї жiночих образiв...
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узагальнень стосовно засобів поглиблення психо-
логізму в сучасному літературному творі і засо-
бів створення психологічного портрета, так і для 

вивчення стильових особливостей і системи обра-
зів романів Сідні Шелдона, стійка популярність 
творів якого вимагає уваги літературознавців.
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АЛЮЗИВНО-ЦИТАТНИЙ ВИМІР ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ 
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Постмодерністський художній текст базується на загальній орієнтації на інтертекстуальність, цитат-
ність, фрагментарність, жанровий і стильовий еклектизм, лінгвостилістичне експериментування. Він є відкри-
тим гетерогенним конгломератом, в якому відбувається конструювання художніх кодів постмодернізму, одним 
з яких є інтертекстуальність – співіснування в одному прозовому тексті двох або більше текстів. Активна роль 
в інтерпретації художніх задумів належить читачу-інтелектуалу, який здатний розгадати пазл інтертексту. 
Мета статті полягає в розкритті інтертекстуальності як основного текстотвірного механізму постмодерніст-
ського роману й дослідженні алюзії й цитації як лінгвостилістичних засобів вираження інтертекстуальності.

Матеріалом дослідження слугували британські постмодерністські художні прозові тексти: К. Аткінсон 
“Life After Life”, Н. Баркер “Burley Cross Postbox Theft”, А. С. Байєтт “Possession”, “The Biographer’s Tale”, 
А. Картер “Wise Children”. Інтертекстуальність як художній прийом текстотворення доби постмодерну без-
заперечно екстраполюється на стилістику художнього тексту, що створює пародійно-ігрову модальність через 
поліфонічні семантичні зв’язки. Лінгвостилістичними засобами інтертекстуальності є алюзія та цитація. 
Алюзії як відгомін відомих культурних, історичних, художніх подій, образів, персонажів демонструють гете-
рогенність тексту, виражають тональність, відбивають соціально-культурний світогляд автора й слугують 
засобом створення специфічної алюзивної гри. У результаті дослідження було виділено й проаналізовано літера-
турні, міфологічні,  біблійні, історичні й інтермедіальні алюзії.

Особливою формою постмодерністських текстів є цитатне мовлення й цитація, які відображають від-
гомін тексту в іншому тексті. Стилістичним прийомом, що реалізує цю форму, є цитата. Письменники імп-
лементують цитати як коди культури минулого, що в новому текстопросторі змінюють сенс через пародійні 
модифікації. У такий спосіб письменники-постмодерністи  критично оцінюють культурні надбання попередни-
ків і протистоять канонам класичного художнього тексту. Ми виділили й проаналізували низку літературних, 
біблійних, міфологічних, історичних цитат, пародійно видозмінених квазіцитат, що варіюються в атрибутив-
ності/неатрибутивності, імпліцитності/експліцитності.

Ключові слова: постмодерністський художній текст, інтертекстуальність, алюзія, цитація.
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ALLUSIVE AND CITATIONAL DIMENSION OF INTERTEXTUALUTY 
OF POSTMODERNIST FICTIONAL TEXT

Postmodernist fictional text is based on the tendency towards intertextuality, citation, fragmentation, genre 
and stylistic eclecticism, linguostylistic experimentation. It is an open, heterogeneous conglomerate in which the artistic 
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codes of postmodernism are constructed, one of which is intertextuality – the coexistence of two or more texts within one 
fictional text. The aim of the article is to reveal intertextuality as the main text-forming mechanism of the postmodernist 
novel and to explore allusions and citations as linguostylistic means of expressing intertextuality.

The study is based on British postmodern fiction: K. Atkinson «Life After Life», N. Barker “Burley Cross Postbox 
Theft”, A. S. Byatt “Possession”, “The Biographer’s Tale”, A. Carter “Wise Children”. Intertextuality as an artistic 
technique of postmodernist text formation is reflected in the stylistics of the fictional text, which creates a playful modality 
through polyphonic semantic connections. Linguostylistic means of intertextuality are allusions and citations. Allusion, 
as an echo of famous cultural, historical, artistic events, images, characters, demonstrates the heterogeneity of the text, 
expresses the tone, reflects the socio-cultural worldview of the author and serves as a means of creating a specific allusive 
play. Literary, mythological, biblical, historical and intermedia allusions have been identified and analyzed in the study.

A special form of postmodernist texts is citated speech and citation, which reflect the text in another text. A stylistic 
device that implements this form is a citation. Authors exploit quotations as codes of culture of the past, which in the new 
textual space often change their meaning through parodic modifications. In this way, postmodernist writers critically 
evaluate the cultural heritage of their predecessors and rebel against the canons of classical fiction. A range of number 
literary, biblical, mythological, historical citations, parodied quasi-citations, which vary in attribution / non-attribution, 
implicitness / explicitness have been singled out and analyzed in this research.

Key words: postmodernist artistic text, intertextuality, allusion, citation.

Постановка проблеми. У руслі постструк-
туралістської ідеї, що світ – це текст, вагомим 
постулатом є те, що світ як текст характеризується 
неминучою присутністю інших текстів. Це явище 
отримало в межах постмодерністської парадигми 
назву «інтертекстуальність». Попри жвавий 
інтерес науковців до постмодерністських рома-
нів, текстотвірні механізми постмодерністського 
художнього тексту і їх багатоаспектне лінгвос-
тилістичне вираження з розкриттям структурно-
семантичних і функціональних особливостей 
є маловивченими.

Аналіз досліджень. Трансфер постструктура-
лістських ідей на ґрунт філології зумовив укорі-
нення постмодернізму як типу художньої свідо-
мості й художньої комунікації. Магістральними 
засадами постмодернізму, що виник в умовах 
глобалізації й споживацького суспільства, є прі-
оритет форми над змістом, гра, цитація, алюзив-
ність, які стають предметом прискіпливої уваги 
дослідників у царині лінгвопоетики (Р. Барт, 
І. А. Бехта, М. М. Бахтін, Ю. Крістева, Ж. Дерріда, 
Ж. Женетт). Алюзії й цитації в руслі інтертексту-
альності наукові розвідки присвятили А. Р. Вол-
ков, І. В. Фоменко, П. Сімпсон.

Мета статті полягає в розкритті стилістичного 
потенціалу алюзій і цитацій як лінгвостилістичних 
засобів вираження інтертекстуальності – осно-
вного текстотвірного механізму постмодерніст-
ського роману.

Виклад основного матеріалу. Принцип 
інтертекстуальності заснований на ідеї діалогу 
М. М. Бахтіна і розроблений постструктуралістом 
Ю. Крістевою. На думку М. М. Бахтіна, «чужий 
голос» або «чуже слово» дають змогу говорити 
про текст як діалог автора з усією культурою 
(Бахтин, 1986: 398). Базуючись на таких поглядах, 
Ю. Крістева запропонувала термін «інтертексту-

альність», основна ідея якого полягає в перманент-
ному переосмислюванні тексту, що забезпечує 
його відкритість. Інтертекстуальність передбачає 
таку властивість письмового прозового тексту, як 
реалізація в ньому сукупності раніше створених 
текстів, яка може здійснюватися навіть незалежно 
від волі автора (Kristeva, 1986: 37). Ідея інтертек-
стуальності стала основною концепцією постмо-
дернізму. Канонічне формулювання інтертексту-
альності й інтертексту дав Р. Барт: «Кожен текст 
є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на 
різних рівнях у більш або менш упізнаваних фор-
мах: тексти попередньої культури й тексти оточу-
ючої культури. Кожен текст є новою тканиною, 
витканою зі старих цитат» (Barthes, 1977: 148). 
Інтертекст є основним способом побудови текстів 
постмодернізму, який полягає в тому, що текст 
будується з цитат і ремінісценцій інших текстів 
(Руднев, 1997: 113).

Основою сприйняття художнього слова 
є діалог письменника з читачем, творче розу-
міння якого зумовлено культурою, тезаурусом, 
його особистістю й дійсністю, що його оточує. 
Тому формування антропоцентричної парадигми 
в сучасній лінгвістиці пов’язане з інтересом до 
«людини-мовця», водночас увага дослідників 
переноситься з того, що кажуть, на те, як кажуть, 
тобто який мовленнєвий намір спонукає мовну 
особистість під час вибору мовленнєвих засо-
бів. Отож, закономірним є інтерес науковців до 
інтертекстуальності, що є феноменом імпліцитної 
компресії смислів, які актуалізує автор відповідно 
до його задуму й інтерпретує читач, спираючись 
на деякі пресупозиції й фонові знання (Арнольд, 
1996: 256). За наявності різноманітних концепцій 
інтертекстуальності її найчастіше розуміють як 
співіснування в одному прозовому тексті двох або 
більше текстів (Женетт, 1998: 123).
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Концентрація алюзій, особливо пародійно-
ігрових, у постмодерністському тексті є надзви-
чайно  великою. Алюзії як відсилання до відомих 
культурних, історичних, художніх подій, образів, 
персонажів (Delahunty, Dignen, 2012: 1) демон-
струють полікодовість і гетерогенність тексту, 
часто виражають його тональність, відбивають 
естетичний світогляд автора й створюють  специ-
фічну  алюзивну  гру (Simpson, 2004: 218).  Алюзії 
є відгомоном культурної спадщини, а в контексті 
літератури постмодернізму почасти використо-
вуються в літературній полеміці й мають зв’язок 
із пародіюванням створених раніше культурних 
доробків. Численні запозичення, обігравання 
попередніх культурних надбань пов’язані також із 
тим, що до художнього тексту почали ставитись 
як до первинної реальності: не текст існує за зако-
нами світу, а світ ‒ за законами тексту.

Найпродуктивнішим інтертекстуальним мар-
кером, що створює поліфонію висловлень на тек-
стовому рівні, проте забезпечує когерентне співіс-
нування запозичених елементів у тексті роману, 
є алюзія (Pasco, 2002: 4). Увага до алюзії зросла 
у зв’язку з інтересом до прихованого способу 
передачі інформації в тексті. Алюзію розгляда-
ють як засіб створення додаткового імпліцитного 
смислу. Алюзія функціонує як засіб створення 
асоціативних зв’язків між міфологічними, біблій-
ними, літературними, історичними персонажами 
чи подіями й тими, про які йдеться в новому тек-
сті художнього твору.

Є різні критерії поділу алюзій на групи чи 
види. За джерелом походження виділяють реальні 
алюзії (ті, що вказують на відомий історичний 
факт) і алюзії міфологічні, а також моральні алю-
зії (натяки на звичаї й традиції) (Христенко, 1992: 
42). Також розрізняють антично-міфологічні, ста-
розавітні, новозавітні, історичні, політико-публі-
цистичні й літературні алюзії (Волков, 2001: 21).

Алюзії також слугують реалізації інтелектуалі-
зації літератури, коли читач має бути добре обі-
знаним для інтерпретації персонажів чи деяких 
явищ, ситуацій, які автор зіставляє з образами, 
еталонами міфології чи літератури. У такому 
контексті алюзії виконують атрактивну функцію 
й сприяють полісемантичності інтертексту.

Популярний роман британської письменниці 
А. С. Байєтт “Possession”, що розповідає історію 
кохання вигаданих вікторіанських поетів Рен-
дольфа Еша й Крістабель Ля Мотт і переплітається 
з історію пошуків молодих науковців Р. Мітчела 
й М. Бейлі, складається з багатьох різножанрових 
текстових площин і просякнутий інтертекстуаль-
ними алюзіями.

А. С. Байєтт неодноразово покликається й без-
посередньо згадує казку Г. К. Андерсена “The 
Little Mermaid” («Русалонька»). Безпосередньо 
асоціюється з русалкою Еллен, дружина поета 
Рендольфа Еша: “Randolf, in charming gesture, 
lifted his new wife and carried her across the water, 
to perch her, like a presiding mermaid, or water-
goddess, on a throne-like white stone, dividing 
the stream” (Byatt, 1990: 121). Порівнюється 
з русалкою й власне поетеса Крістабель Ля Мотт. 
Її кузина пише у своєму щоденнику: “She spoke 
of the fishtail and asked me if I knew Hans Andersen’s 
story of the Little Mermaid who had her fishtail cleft 
to please her Price, and became dumb, and was not 
moreover wanted by him. «The fishtail was her 
freedom” she said. “She felt, with her legs, that she 
was walking on knives” (Byatt, 1990: 404). У відо-
мій казці русалонька втрачає хвіст, що символізує 
її незалежність. А. С. Байєтт, вдаючись до таких 
алюзивних порівнянь, демонструє, що Мотт теж 
боїться втратити свою незалежність, стати заруч-
ницею пристрасті й у такий спосіб згубити свою 
творчість.

Один із листів до Крістабель Рендольф Еш 
у романі «Possession» стилізує під біблійну історію 
про всесвітній потоп за допомогою алюзій: “These 
last letters have been like Noah’s Ravens – they have 
sped out over the waste waters, across the turgid 
Thames in these rainy days – and have not returned 
or brought back any sign of life …I shall hope against 
hope – that this letter is the Dove which will return 
with the hoped-for Olive-Branch. If not, I shall case 
to bother you” (Byatt, 1990: 206). Застосовуючи 
біблійне тло для свого листа, Еш зіставляє той 
виклик долі, який постав перед ним і Крістабель, 
і виклик стихії для ізраїльського народу, підкрес-
люючи весь драматизм їх почуттів і сподіваючись 
на щасливий розвиток подій, що символізує “dove 
with olive branch”.

Один із листів роману “Burley Cross Postbox 
Theft” містить уривок твору, відгук на який моло-
дий автор просить у знаного критика. Попередньо 
розказано, що твір під назвою «Ceaucescu’s Child» 
розповідає історію про колишнього злочинця, 
який стає опікуном молодого  юнака й допомагає 
йому втекти від злочинного російського синди-
кату. За своєю сутністю жанр наведеного уривка 
гетерогенний. Власне назва є алюзією-антопоні-
мом на історичну постать. Наступними алюзив-
ними включеннями є такі: “He should have stood up 
against it, he should have taken a stand (perhaps even 
sold his story to the papers) but he hadn’t. He’d just 
‘gone with the flow’ and soon, what had once been 
just an idle amusement had become second nature to 

Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимiр iнтертекстуальностi постмодернiстського...
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him, a deeply-ingrained habit … almost – he flinched 
at the thought – an instinct!” (Barker, 2011: 80).

Tекст, який є асоціативною основою для наве-
деної імпліцитної алюзії й пов’язаний із нею син-
тагматичними асоціаціями, є роман «Gone with 
the Wind» американської письменниці Маргарет 
Мітчелл. У наведеному уривку автор пародійно 
трансформує алюзію лексичною субституцією 
для того, щоб підкреслити, що юнак «поплив за 
течією», так і не наважившись чинити опір.

У романі К. Аткінсон «Life After Life» подибу-
ємо алюзії на казку Г. К. Андерсена «Снігова коро-
лева»: “Or a knife, a good sharp knife to be carried 
on one’s person at all times, like the robber-girl in 
the Snow Queen” (Atkinson, 2014: 27) в контексті, 
коли Доктор Фелловз урятував новонароджену 
дитину, що порівнюється з тим, як Герда врятувала 
Кая, і на роман А. Дюма «Граф Монте-Крісто»: 
“Izzie had not been allowed beyond the garden for 
the remainder of her pregnancy. She was being kept 
a prisoner, she said, ‘like the Count of Monte Cristo” 
(Atkinson, 2014: 565).

У цьому романі авторка використовує алюзивне 
покликання на міф про Тесея: “But it’s for you that 
I am doing this,’ he said, looking exquisitely pained, 
a misunderstood Theseus” (Atkinson, 2014: 77).  
Сілві проти того, щоб її чоловік Хью йшов вою-
вати у війні. Мужність героя авторка підкреслює 
алюзивним порівнянням з одним із найвизначні-
ших героїв грецької міфології.

Інтермедіальні алюзії, джерелом яких є тексти 
невербальної й мішаної природи – тексти кіне-
матографу, музики, живопису, також є частими 
в постмодерністських романах. Типовими є алю-
зивні порівняння, подекуди іронічні, з творами 
живопису: “They came in, flying like tiny demons 
from some fresco of the Last Judgement, horned 
and ponderous” (Byatt, 2001: 243). Претекстовим 
джерелом є фреска «Страшний Суд» Мікелан-
джело: “Trussed in uniform and uncomfortable before 
a studio backdrop that reminded Sylvie of the Amalfi 
coast, George Glover no longer resembled a Sistine 
Adam” (Atkinson, 2014: 79). Тут алюзивним порів-
нянням слугує фреска «Адам» Мікеланджело.

У романі Н. Баркер «Burley Cross Postbox 
Theft» Лоуренс Еверіл, передаючи справу своєму 
шкільному другові, детективу Роджеру Топінгу, 
іронічно, подекуди саркастично описує всю склад-
ність ситуації, яку самому не вдалось вирішити: 
“Draw a deep breath and pinch yourself, Rog (more 
than an inch, Rog? Yeah. I thought as much), because 
what you’re holding between your eight fat  fingers 
(and two still fatter thumbs) is the Wacky Races of all 
cases. This is the Top Banana, Rog” (Barker, 2011: 10).  

Алюзивні порівняння розслідування з амери-
канським мультсеріалом Wacky Races і фільмом 
за сюжетом бродвейського спектаклю надають 
інтермедіальних, у цьому разі кінематографіч-
них, жанрових включень в аналізований роман. 
За своїм походженням алюзії є інтермедіальними, 
оскільки тексти-джерела створені засобами семі-
отичної системи, відмінної від вербальної (в наве-
деному тексті це синтетична семіотична система 
кінематографу).

Цікавим видається той факт, що історичні алю-
зії із зазвичай позитивною конотацією в аналізо-
ваних британських постмодерністських романах 
набувають негативної конотації. У романі Н. Бар-
кер «Burley Cross Postbox Theft» дівчина, яка чекає 
небажану дитину, іронізує над своєю наївністю: 
“I’ve been so naive! Such a bloody idiot! I was just 
playing at being Florence Nightingale (like you said). 
It was all just a silly fantasy” (Barker, 2011: 295). 
У романі К. Аткінсон «Life After Life» Сільві за 
допомогою алюзивного порівняння насміхається 
над надмірною материнською опікою своєї сестри: 
“Then at New Year, one by one, all the children came 
down with chickenpox. Izzie was on the next train to 
London as soon as the first spot erupted on Pamela’s 
face. So much for Florence Nightingale, Sylvie said 
irritably to Bridget” (Atkinson, 2014: 82). У двох 
наведених текстах присутня згадка про Флоренс 
Найтінгейл, англійську медсестру, що відома 
милосердям у часи війни.  Зазвичай цей образ 
вживають у позитивному контексті милосердя 
й гуманності. У постмодерністських текстах 
романів наведені алюзії слугують засобом вира-
ження насмішки, критики, глузування й іронії.

Цитатне мовлення – особлива форма постмо-
дернізму (Бехта, 2013: 171). Художні тексти 
постмодернізму є еклектикою  різноманітних сти-
лів, жанрів, художніх творів, тому характерною 
ознакою постмодерністського дискурсу є здатність 
до цитації (Тиха, 2013: 388). Б. Моріссетт називає 
постмодерністський стиль мислення «цитатним», 
а постмодерністську літературу – «цитатною» 
(Грицанов, Можейко, 2001: 333). Цитація є клю-
човим текстотвірним прийомом постмодерніст-
ського роману.

У постмодерністському тексті своєрідні «чужі 
вкраплення» нашаровуються, голоси змішуються, 
новий контекст реконструюється через пароді-
ювання попереднього. Цитація, тобто введення 
фрагментів попередніх культур, які існують 
у новому контексті не за законами підпорядкову-
вання, а хаотично, створює унікальну еклектичну 
структуру постмодерністського художнього  про-
зового тексту.
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Стилістичним прийомом, що вербалізує цита-
цію як принцип постмодерністського текстотво-
рення, є цитата. Письменники працюють із цита-
тами як із кодами культури минулого, змінюючи 
сенс, шукають новий нетрадиційний погляд на 
вчорашнє мистецтво. У такий спосіб постмодер-
ністи критично оцінюють попередні художні течії 
і роблять це зазвичай із грою й пародією. Мова 
цитат дає змогу письменникам-постмодерністам 
протистояти канонам класичного мистецтва.

Цитата – особливий фрагмент тексту, який 
є стилістичним втіленням теорії інтертекстуаль-
ності. У постмодерністських художніх прозових 
текстах часто спостерігаємо вкраплення відомих 
текстів з інших художніх творів, кінофільмів, 
казок, приказок тощо. Цитати можуть вживатися 
в їх первинному або трансформованому вигляді 
(квазіцитати), які розраховані для читачів-інте-
лектуалів. Такий колаж із вторинних елементів 
створює ефект ігрового діалогу не лише між авто-
ром і текстом, а й автором і читачем, загадку, яка 
налаштовує читача-інтелектуала на декодування 
авторського замислу. Присутність «чужого слова» 
змушує читача до роздумів, сприяє різноманітним 
інтерпретаціям і багатоплановості сприйняття. 
Цитати й квазіцитати є каталізаторами пародію-
вання, засобом висміювання штампів, є характер-
ним інтертекстуальним прийомом постмодерніст-
ської поетики.

Постмодерністські тексти є гіперсугестивними 
художніми утвореннями, які, окрім конкретної 
інформації, первинного змістового наповнення, 
містять вторинний зміст на рівні підтексту. Ігро-
вий пародійний текст є первинно амбівалентним, 
адже, апелюючи до уяви й знань читача, він перед-
бачає поліваріантне прочитання у зв’язку з автор-
ським маніпулюванням традиційними літератур-
ними очікуваннями читача.

І. В. Фоменко зазначає, що «важливою є не точ-
ність цитування, а впізнання цитати». Важливо, 
щоб читач почув «чужий голос», і тоді не лише 
власне цитату можна сприйняти в узагальнено-
символічному значенні, але й увесь авторський 
текст збагатиться завдяки тексту-джерелу.  Цитата 
стає немов представником чужого тексту, меха-
нізмом запуску нових конотацій і асоціацій 
(Фоменко, 1999: 499).

Постмодернізм відмовляється від наївних 
суб’єктивістських стратегій, які апелюють до 
творчої оригінальності, самовираження автор-
ського «я», і натомість відкриває епоху «смерті 
автора», коли мистецтво загалом і література 
зокрема перетворюються на суцільну гру цитат. 
До прикладу, експліцитне цитування Євангелія 

від святого Матвія в романі Н. Баркер «Burley 
Cross Postbox Theft» веде читача в пастку, адже 
наведена цитата пародійно видозмінена через лек-
семну субституцію, яка утворила гру слів «words ‒ 
worms»: ‘Matthew 6:7,’ I announced, crisply. ‘‘‘And 
when you pray, do not keep on babbling like pagans, 
for they think they will be heard because of their 
many worms’’’ (Barker, 2011: 56).

Постмодерністи використовують прийом паро-
дійного цитування задля іронічного заниження 
пародійованого претексту. У проаналізованих 
британських постмодерністських художніх про-
зових текстах подибуємо модифікації цитат шля-
хом зміни морфологічної форми, лексемної суб-
ституції, елімінації й ад’єкції.

У романі A. Carter «Wise Children» пародій-
них модифікацій зазнають Шекспірівські цитати 
й отримують нове іронічне звучання:

“Did she fall or was she pushed? That was 
the question”

“To butter or not to butter” ‒ My lady Margerine 
(Carter, 1992: 113).

Під час пародійного цитування зв’язок між 
претекстом і новим текстом є функційно необхід-
ним для розуміння читачем усього художнього 
текстопростору (Muller, 1991: 181).

Прийом цитації як структуроформувального 
принципу авторського тексту стає однією з харак-
теристик літературної гри, яка передбачає ство-
рення метатестів чи «вторинних текстів», які 
характеризуються несамостійністю, наявністю 
«другого плану», тобто літературного твору, на 
фоні якого й може адекватно сприйматись вторин-
ний текст (Козицкая, 1998: 30‒31). Так, наприклад, 
цитування уривку вірша із вказівкою на джерело 
сприяє накладанню лірики на прозову матрицю: 
”It’s early days, though, Prue, early, early days, and, 
to quote everybody’s favourite poet, Robert Frost: 
‘I [still] have promises to keep, and [many – to help 
the thing scan] miles to go before I sleep…’ (I’m 
sure a smart cookie like you will realize that my real 
source of this poetic reference is actually the classic 
seventies psychological thriller Telephon, starring 
Charles Bronson. I’m naturally type – casting Baxter 
Thorndyke in the Donald Pleasence serial-killer 
role…)” (Barker, 2011: 70). «Телефон» – амери-
канський шпигунський фільм за мотивами одно-
йменного роману У. Уейджера. Після заворушень 
на Кубі Радянський Союз відправив шпигунів-
розвідників до США. Кодовою фразою найманців 
був рядок із вірша Р. Фроста “Stopping by Woods 
on a Snowy Evening”. Вдаючись до експліцитної 
цитації, автор сумнівається у фонових знаннях 
читача, якого він іронічно називає «smart cookie» . 

Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимiр iнтертекстуальностi постмодернiстського...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020276

Мовознавство. Лiтературознавство

Автор розсекречує справжнє джерело свого поси-
лання, порівнюючи місцевого можновладця із 
вбивцею зі згаданого фільму.

Дослівне цитування в досліджуваних британ-
ських постмодерністських художніх прозових 
текстах виконує функцію компіляції попередніх 
текстів. Окрім того, немодифіковані цитати пере-
бувають у тісних взаємозв’язках із новим текстом. 
У результаті зіткнення з новим лінгвальним кон-
текстом відбувається зміщення смислового й сти-
лістичного спрямування цитати й цитата починає 
функціонувати як оцінно-характеризувальний засіб.

У романі К. Аткінсон «Life After Life» цита-
тами В. Шекспіра, Данте, Дж. Остін герої опи-
сують власні почуття, внутрішні переживання, 
душевний стан. Цитати надають метафоричності 
й експресивності художньому тексту. Завдяки 
цитаті з романтичної трагікомедії В. Шекспіра 
«Cymbeline» Сільвія усвідомлює, що її теплі 
почуття до Джорджа минуть, як минає все хороше 
в житті з приходом війни: “Golden and kissed by 
the sun, she thought as she drifted comfortably off 
to sleep and then Shakespeare came unwontedly to 
mind. Golden lads and girls all must, / as chimney-
sweepers, come to dust, and she felt suddenly afraid” 
(Atkinson, 2014: 75).

K. Аткінсон також використовує пародійно 
видозмінені цитати (квазіцитати), щоб вка-
зати на негативні риси персонажів. Наприклад, 
Дерек Оліфант, чоловік Урсули в романі «Life 
After Life», невірно цитує Гамлета: “Vanity, thy 
name is woman,’ Derek said with what seemed like 
a forced joviality… ‘The word is “frailty”, actually,’ 
Sylvie said pleasantly. ‘Frailty, thy name is woman. 

Hamlet. Many people misquote it for some reason” 
(Atkinson, 2014: 261‒262). Пізніше Дерек невірно 
цитує й багато інших висловлень, але Урсула не 
виправляє його, щоб не зачіпати його чоловіче 
egо. Проте, незалежно від того, що вона робить, 
домашнє насильство в їхній сім’ї є неминучим.

Висновки. Алюзія й цитація є лінгвостиліс-
тичними формами постмодерністської інтертек-
стуальності, що створює ефект ігрового діалогу 
між автором, читачем і текстом. Присутність 
«чужого слова» змушує читача до роздумів, 
сприяє різноманітним інтерпретаціям і багатопла-
новості сприйняття. Алюзії як натяки на відомі 
культурні, історичні, художні події, персонажів 
демонструють гетерогенність тексту, виражають 
тональність оповіді, світогляд автора й створю-
ють алюзивну  гру.  У результаті дослідження було 
виділено й проаналізовано літературні, міфоло-
гічні, біблійні, історичні й інтермедіальні алюзії.

Цитати й квазіцитати є  своєрідним стилістич-
ним відгомоном попередніх текстів і епох. Пись-
менники використовують цитати як художні коди 
надбань минулого, що в новому текстопросторі 
зазнають пародійних модифікацій. Під час дослі-
дження було виділено й проаналізовано низку 
літературних, біблійних, міфологічних, історич-
них цитат, пародійно видозмінених квазіцитат, що 
варіюються в атрибутивності/неатрибутивності, 
імпліцитності/експліцитності.

Отже, інтертекстуальність як структурна, 
семантична, й функційна домінанта постмодер-
ністського прозового художнього тексту є потуж-
ним засобом створення лінгвостилістичних інтер-
акцій, модифікацій і пародійних трансформацій.
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INTERACTIVE TECHNIQUES OF LEARNING 
IN THE HIGH SCHOOL IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION

In the context of the implementation of educational standards of a new generation, the educational system needs updating 
of the existing approaches in training specialists that satisfy the needs of a modern society and the state. A range of different 
methods, techniques and approaches were adopted through the years to meet with the needs of learners. The aim of this 
paper is to demonstrate the need for an alternative learning options which put interactive learning in the centre of analysis. 
Research studies in recent years show that approximately 60% of the total number of learners is not focused on the study 
of the theory, more precisely on the practical aspects of the content. And the percentage of such students increases from 
year to year. Students want to immediately gain experience of direct activity and experimentation, rather than first studying 
the theoretical concept and only then apply it in the practice. Interactive learning from the theoretical and practical point 
of view serves to intеnsify the process of understanding, mastering and creative applying of knowledge in order to solve 
practical tasks, communicate and build relationships with other pеople, еncourage interest in the profession, form patterns 
of conduct, provide high motivation so strengthen communicative proficiency, which stands as the ultimate goal of language 
learning and contribute to the complex competences of future professionals. In addition to exаmining the theoretical aspects 
of interactive learning, it is important to consider that the traditional methods of educational process such as lecture, expla-
nations, exercises are certainly important for professional development but proper and regular application of interactive 
techniques allows learners to enrich their knowledge in Englіsh language, form independent thinking, organize self-learning 
environment аnd helps teachers to mаke classes interesting, useful and productivе. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У контексті впровадження освітніх стандартів нового покоління освітня система потребує оновлення 
наявних підходів до підготовки фахівців, що задовольняють потреби сучасного суспільства та держави. Мета 
цієї роботи – продемонструвати потребу в альтернативних варіантах навчання, які ставлять інтерактивне 
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навчання в центр аналізу. Наукові дослідження останніх років свідчать, що приблизно 60% від загальної кількості 
студентів зосереджені не на вивченні теорії, а на практичних аспектах змісту. І відсоток таких студентів 
зростає з року в рік. Студенти хочуть одразу отримати досвід безпосередньої діяльності й експериментування, 
а не спочатку вивчати теоретичну концепцію, а лише після цього застосовувати її на практиці. Інтерактивне 
навчання з теоретичної та практичної точок зору використовується для активізації процесу розуміння, володіння 
та творчогo застосування знань для того, щоб вирішувати практичні завдання, спілкуватися та формувати 
стосунки з іншими людьми, заохочувати інтерес дo професії, формувати моделі поведінки, забезпечувати високу 
мотивацію студентів до отримання нової інформації, тим самим зміцнюючи комунікативну компетенцію 
майбутніх фахівців, що є найвищою метою вивчення мoви. Окрім вивчення теоретичних аспектів інтерактивного 
навчання, важливо враховувати, що традиційні методи навчального процесу, такі як лекція, пояснення, вправи, 
безумовно, важливі для професійного розвитку, алe правильне та регулярне застосування інтерактивних методик 
дає змогу учням збагачувати свої знання англійської мови, формувати самостійне мислення, організовувати 
середовище самонавчання та допомагає вчителям зробити заняття цікавими, корисними та продуктивними.

Ключові слова: інтерактивні методики, інтерактивна технологія, модель інтерактивного навчання, 
самoстійне мислeння.

Formation of the problem. Innovations have 
touched all aspects of the human life and activity, 
and education has a lead in the modern world, as 
education is the fundamental sphere that determines 
the existence of human beings. In the modern educa-
tional system, one of the main requirements of soci-
ety is the formation and education of a responsible, 
ambitious, all-round personality, capable of finding 
innovative solutions in difficult situations, thinking 
creatively and learning throughout the life. Now 
more than ever, in the context of the implementa-
tion of educational standards of a new generation, 
the educational system needs updating of the exist-
ing approaches in training specialists that satisfy 
the needs of a society and the state (Latypova, 2014). 
At present we are the observers of the process of reap-
praisal of values of the modern society toward edu-
cational system, overcoming established stereotypes 
that prevent a new view of the problems of becoming 
a developed person, who has the ability of creating 
the own life project, taking life in a responsible way, 
and accepting the historical challenge of the XXI 
century confidently (Sazonenko, 2000). The society 
requires more skilled specialists with communicative 
competence to exist harmonically and accept chal-
lenges of the life in the modern world. The problem 
of applying interactive learning in higher education is 
of value to study. 

Research analysis. The immediacy of the prob-
lem of application of innovative interactive tech-
nologies in the modern learning context of teaching 
foreign languages is certaintly confirmed by many 
experimental and theoretical studies in the field 
of domestic and foreign didactic and methodological 
science and practice, which is reflected in the works 
of L. Danylenko, V. Genetsinsky, J. Golant, N. Ostro-
verkhova, O. Pometun, G. Sazonenko, S. Seowling, 
S. Sisoeva, Y. Turchaninova. 

The purpose of the paper. In Ukrainian teach-
ers’ mind gradually formed the idea that interactive 

teaching techniques and methods create the nec-
essary conditions for both to develop proficiency 
and language learning competencies of students with 
the corresponding system of values. In this regard, it 
seems important to articulate the concept and essence 
of interactivе learning and interactive techniques 
of language learning as a means of intensifyіng 
the process of understanding, mastering and creative 
applying of knowledgе in order to solve practical 
tasks and to prove the advantages of using innova-
tivе interactive techniques with the help of which 
a person learns English in order to bе able to com-
municate and build relationships with other people so 
strengthen cоmmunicative proficiency, which stands 
as the ultimate goal of language learnіng.

The concept of “educational technology” with 
a new option in pedagogical science, despite its nov-
elty, has genetic roots. Thus, the basis of this con-
cept is the word “technology”, which comes from 
the Greek “techne” – art, skill, and “logos” – science, 
law. That is, “technology” (literally) is the science 
of a skill. However, the meaning of term “technology” 
in the last 50–60 years has expanded significantly, 
and this term was widely used in the field of infor-
mation processing – “information technology”, phys-
iology – “biosystem technology”, education – “edu-
cational technology” etc. With the proclamation 
of the idea of programmed learning in the 50–60’s in 
the United States and Еngland, the term “pedagogical 
technology” was appeared. In contrast to the concept 
of “technology in education”, which corresponded to 
the concept of “tеchnical means of teaching”, under 
“pedagogical technology” began to understаnd “a 
set of tools and methods of the pedagogical process” 
(Padalka, 1995). S. Seowling considers pеdagogical 
technology as “an overall process of goal setting, 
the constant updating of еducational programms, 
testing of the alternative strategies and educational 
matеrial, the evaluation of pedagogical systems 
in general and establishing the goal of learning in 
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a new way, just a new information about efficiency 
of pedagogical systems” come out (Padalka, 1995). 
According to Y. Turchaninova, pedagogicаl tech-
nology is “the ability to form a pedagogical process 
in accordance with the еstablished goal and taking 
into consideration certain operating conditiоns”, 
(Turchaninova, 1998), whereas N. Ostroverkhova 
and L. Danylenko define pedagogical technology as 
“a certain order, logic and consistency in accordance 
with the established goal, as a certain degree of algo-
rithmization of joint activities of teachers and stu-
dents in the learning process, the consistency of their 
actions and relationships” (Ostroverkhova, 1995). 
V. Genetsinsky considers pedagogical technology 
as a knowledge about pedagogical activity carried 
out with the help of certain means (Henetsynskyi, 
1989). Thus, the performance of pedagogicаl activity 
involves the use of versatile technologies at the level 
of creativity and skіll. Among the modern peda-
gogical technologies are singled out by researchers 
the following: problem-based learning, games, dif-
ferentiated approach to learnіng, personalіty-oriented 
teaching, development of critical thinking, inter-
active learning, dіstance learning, etc. The variety 
of technology іs explained only by the fact that each 
performer іntroduces into the pedagogical process 
somethіng of theіr own (Novolokova, 2009).

It is known, that іt is impossible to learn some-
thing for the life as well therefore, the main task 
of the teacher is teaching students to think, to under-
stand the essence of things, to comprehend ideas 
and concepts and only on this basіs to search nec-
essary information, interpret it and apply it in speci-
fіc conditions, to formulate and defend own opinion. 
This is facilitated by innovatіve technologies. Inno-
vative technologies facilitate collaboration, as collab-
orative learnіng fosters language development since 
learners can see a reason to use language in order to 
interact and give the opportunity to implement per-
sonalіty-oriented learning and bring up a skillful per-
son with independent thinking. Independent thіnking 
is based on critical thinking and a critіcal attitude to 
existіng knowledge. 

Independent thinking falls into two categories: 
creative and project. Creative thinking is a method 
of mental actіvity aimed at creating, providing a fun-
damentally new solution to a problem-based sіtuation, 
in order to get a new result according to the exist-
ing knowledge. Project thіnking is characterized by 
the attitude to solving a particular problem as a pro-
ject, it is focused on the result, and not on the pro-
cess, consequently, using different means to achіeve 
an established result. The efficiency of the educa-
tional process can be achieved due to settіng a prob-

lem-based task which can be accomplished with ref-
erence to the didactic rules and laws of logіc. 

In order to articulate the concept of іnterac-
tive technologies, we describe the three main mod-
els of learnіng proposed by J. Golant in the 60’s of  
XX century. J. Golant singled out active and passіve 
models of learning depending on the participa-
tion of students in educatіonal process. The pas-
sive model of learning – student acts as an “object” 
of learnіng, must learn and reproduce the material 
given to him by the teacher or the textbook what іs 
meant as a source of correct knowledge. This model 
of teaching includes methods, by whіch students only 
listen and watch. Active model of learning involves 
the use of methods that stimulate cognitive activity 
and self-sufficiency. The student acts as a “subject” 
of learning, performs certain creative tasks, enters 
into a dialogue wіth the teacher. The main methods 
are individual work, problem-based and creative tasks 
(often homework), questions from student to teacher 
and vice versa, which develop creative thinking. It is 
clear that the term “passive” іs conditional, because 
any method of learning necessarily involves a certain 
level of cognitіve activity of the student, otherwise 
the achievement of results, even minimal, is impos-
sіble. In such a classification, J. Golant rather uses 
“passivity” as a definition of a low level of students’ 
activity, primarily reproductive activity in the almost 
complete absence of independence and creativity in 
the learning process. Interactіve learning can be added 
to this classification as a kind of active, which has its 
own patterns. Interactive learning can be defined as 
the interaction of participants in the process of gain-
ing knowledge with the help of a teacher who has in 
hands methods targeted at mastering this knowledge. 
Interactive technologies as a process, according to 
I. Dychkivska, are purposeful, systematic and con-
sistent reduction to practice of individual and innova-
tive methods, pedagogical technologies and means, 
covering the whole educational process from defini-
tion of its purpose to expected results.

It is interactive learning technologies, in con-
trast to active methods, are able to make qualitative 
changes at the present stage and fill the educational 
process with new content. The interactive learning 
model is qualitatively new. This is a special form 
of organization of cognitive activity, which has 
a specific, predictable goal – to create a comfortable 
learning environment in which everyone feels their 
success, intellectual ability. It should be noted that 
interactive learning is a special form of organization 
of cognitive activity. In order to achieve this goal, it is 
necessary for the teacher to create some certain con-
ditions under which the student will succeed and be 
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aware of the intellectual ability. To create an atmos-
phere of good will and mutual support will allow 
not only to gain new knowledge but also to develop 
the cognitive activity itself what brings it to the high-
est level of collaboration. Such conditions will lead to 
an effective learning process. In the learning process 
all the students are involved in the cognitive activ-
ity, have the opportunity to understand and reflect on 
what they know and think. The joint student activity 
in the process of cognition and mastering of educa-
tional material means “everyone makes the indi-
vidual contribution and an exchange of knowledge, 
thoughts, ideas, takes place in the learning process”. It 
is of importance to note that a student in a class using 
interactive technologies will be active only in the case 
of not being frightened by the atmosphere of the class, 
without criticism from the teacher’s side, and com-
ments will be constructive and relate primarily to 
the results of his activities. Only lack of fear in front 
of something new that the teacher offers, the student 
will be able to experiment with the patterns of behav-
ior, determining the role in the joint work, and be able 
to choose and form his or her own position, opinion 
and point of view. On the base of information listed 
above, it is important to highlight some of the most 
positive features of the interactive learning offered by 
Sysoyeva: 1. Interactive learning technologies allow 
to intensify the process of understanding, mastering 
and creative applying of knowledge in order to solve 
practical tasks. If the forms and methods of interac-
tive learning are applied in a regular way, it forms 
effective approaches to master information in suffi-
cient scale, disappear the fear of expressing an incor-
rect assumption or opinion and moreover establish 
a trusting relationship with the teacher. 2. Interactive 
learnіng increases the motivation of the students to 
learn and forms the ability to think unusually. 3. Inter-
actіve activity provides an enlargement of knowl-
edge, skills, abilities and facіlitates communication. 
4. One of the purposes of interactive learnіng is to 
change not only the experience of students, but also 
the current environment of the student, whereas, 
interactive learning methods are often the representa-

tion of іnteractive types of activities, which take 
place in the public and state practice of a democratic 
society. Didactic feature of interactive learning lies 
in the fact that in the іmplementation of the learning 
process is often observed some changes in the usual 
logіc of the process: the educational material is learnt 
not from the theory to the practice, but from the for-
mation of a new experience to its theoretіcal compre-
hension through the establіshment (Sysoyeva, 2011).

Among widely spread and popular interactive 
techniques can be singled out the following: creative 
tasks, games (role-plays, imitations, development 
games), use of human resources (excursions, inviting 
experts), use of new material (interactive lectures, 
video material, student in the role of a “teacher”, ask-
ing questions), solving tasks (associative maps, brain 
storming, case analysis). 

In conclusion. The main goal of modern language 
learning system is that learners are able to apply 
the knowledge acquired in the high school to commu-
nicate in English efficiently, build relationships with 
other people and think creatively in challenging situa-
tions in business and day-to-day life, so the classroom 
environment should be as “lively” and not artificial as 
possible, in which all solutions to problems and dis-
cussions are held in English. We can conclude that 
interactive learning is the most effective method in 
the language learning process which takes place only 
through constant, active interaction between all learn-
ers engaged. An English teacher is not a lecturer but 
a facilitator and interlocutor who acts as an organ-
izer, adviser and a motivator of the language learn-
ing process. It is the only approach which promotes 
an atmosphere of attention, participation and desire 
to learn more with less efforts, using іnnovative tech-
nologies. It also makes it clear that it is not only a set 
of memorіzed vocabulary or grammar points. Stu-
dents have to experience the language in authentіc 
and meaningful context in order to develop profi-
ciency. Proper and regular application of іnteractive 
techniques in the class allows learners to enrich their 
knowledge in English language and helps teachers to 
make classes interesting, useful and productіve.
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ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕР» У КОНТЕКСТІ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Статтю присвячено дослідженню лінгвофілософської категорії гендеру, який присутній як у всіх сферах 
життя, так і в мові. Звернено увагу на рису «соціальності» в дефініціях цього «культурно зумовленому і соціаль-
но відтворюваного феномена». Зазначено, що в наукових студіях це явище тлумачиться і як соціальна стать, 
яка продукується у процесі соціальної, культурної і мовної практики і синтезує культурне й біологічне в людині, 
і як вербалізоване в мові явище культури, і як сукупність не природних, а саме соціальних репрезентацій.

Приділено увагу питанню репрезентації гендерної культури мовними засобами на лексико-фразеологічному 
рівні. Виявлено мовні маркери експлікації чоловічих і жіночих культурних концептів у фразеологізмах та паре-
міях української мови, оскільки саме у фразеологічному фонді найбільш яскраво відображені світосприйняття, 
побут, вдача, поведінка людини, репрезентована культурна своєрідність народу. Саме вони є яскравим джерелом 
знань про особливості гендерної концептуалізації у свідомості носіїв.

Засвідчено, що всі фразеологізми та паремії на позначення людини в українській мові поділяються на дві 
групи: 1) одиниці з формальним маркуванням, у семантиці яких експлікується компонент «стать»; 2) гендерно 
немарковані одиниці, які не диференціюються за ознакою статі. Доведено, що для вираження гендерної опози-
ції чоловік ‒ жінка у фразеологічному фонді використовуються як граматичні засоби, зокрема категорія роду, 
суплетивізм, певні словотвірні форманти, так і лексичні. Маркерами соціальної опозиції статі на лексичному 
рівні виступають антропометричні лексеми, лексеми-агентиви, лексеми-символи (біо- та зооморфні) тощо.

Виокремлено, що майже всі проаналізовані фраземи, по-перше, набувають негативної соціально-оцінної 
конотації, по-друге, основна їх маса корелює з особами чоловічої статі, що говорить про так зване правило 
андроцентричності.

Підсумовано, що гендер є моделлю соціальних відношень між чоловіком і жінкою, відображає на мовних 
рівнях особливості їх кореляції і використовується для опису соціальних, культурних, психологічних аспектів 
«маскулінного» порівняно з «фемінінним». Вивчення мовних маркерів гендеру у фраземах є перспективним для 
подальших досліджень із гендерології.

Ключові слова: гендер, маркер, фраземи, маскулінність, фемінінність, соціальний, феномен.
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THE CONCEPT OF GENDER IN THE CONTEXT OF PHRASEOLOGY

The article is devoted to the study of the linguistic-philosophical category of gender, which is presented in all life 
spheres and in the language. Attention is focused on the feature of “sociality” in the definitions of this “culturally 
conditioned and socially reproducible phenomenon” It is stated that in scientific studies this phenomenon is interpreted as 
a social phenomenon, which is produced in the process of social, cultural and linguistic practice, and which synthesizes 
cultural and biological in man, and as a verbalized cultural phenomenon in the language, and as a set of non-natural, 
namely social representations.

Attention is paid to the issue of representation of gender culture by linguistic means at the lexical and phraseological 
level. Linguistic markers of explication of male and female cultural concepts in phraseological units and paremias 
of the Ukrainian language are revealed, because the phraseological fund most vividly reflects worldview, life, 
temperament, human behavior, represents the cultural identity of the people. They are a bright source of knowledge about 
the peculiarities of gender conceptualization in the minds of carriers.

It is proved that all idioms and paremiy to person’s refererence in the Ukrainian language are divided into two 
groups: the first units are of formal marker, gender component is explicated in the semantics of such ones. The second 
group is formed by gender non-marked units that are not differentiated in sex. It is demonstrated that for the expression 
of gender opposition male ‒ female in the phraseological fund grammatical means are used as mainly category of gender, 
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suppletives, defined word formative formants, and lexical ones. Markers of social opposition fields at the lexical level are 
the anthropometric token, the token of agentive, lexems ‒ symbols (bi - and zoomorphic), and etc.

The author shows that almost all analyzed phrazems, firstly, acquire negative socio-evaluative connotations, and, 
secondly, the majority of them correlates with the male gender that speaks about the so-called rule of androcentrism. 

Summed up that gender is a model of social relations between a man and a woman, displays the levels of language, 
especially their correlation and is used to describe social, cultural, and psychological aspects of “masculin” compared 
to “feminin”. Investigations of linguistic gendermarkers are perspective for further studies of genderology.

Key words: gender, marker, phrazem, masculinity, femininity, social phenomenon.

Постановка проблеми. Згідно з новою лінг-
вістичною парадигмою мова розглядається не 
тільки як система, що об’єктивно існує, але й як 
світ людини, якій притаманна певна система цін-
ностей. Через використання антропоцентричного 
принципу, що зумовлює необхідність урахування 
гендерних ознак, центральним об’єктом мовознав-
чих студій став суб’єкт, користувач мовою. Нині 
гендер як лінгвофілософська категорія присутній 
як у всіх сферах життя, так і в мові. Дослідження 
у цьому аспекті ведуться у кількох напрямах: 
вивчення поняття про гендер (концепти маску-
лінності і фемінності); відображення гендерних 
стереотипів у соціальній мовній свідомості; ген-
дерна специфіка вербального і невербального 
комунікативного акту; гендер у лексикографії; 
гендер у ЗМІ і рекламі; гендер у художньому тек-
сті; гендер в інтернеті; гендер у криміналістиці 
(Божанова, 2012).

Загалом питання репрезентації гендерного 
фактора в мові залишається актуальним, але 
додаткового наукового дослідження потребує про-
блема вибору мовних засобів маркування гендер-
ної культури в системі всіх ярусів мови, зокрема 
й на лексико-фразеологічному рівні. І хоча у лінг-
вістичних розвідках актуалізується аналіз фразем, 
які репрезентують гендерний фактор, проте таких 
ґрунтовних досліджень, виконаних на матеріалі 
певної мовної фразеосистеми, поки що не так уже 
й багато.

Аналіз досліджень. У лінгвістичних дослі-
дженнях ХХІ ст. дедалі частіше з’являються публі-
кації, що висвітлюють гендерну проблематику. 
Питання співвідношення мови та гендеру, від-
мінностей у мові чоловіків і жінок, лінгвістичних 
особливостей їх мовлення привернули увагу таких 
вітчизняних дослідників, як А. Л. Кисельова, 
Л. О. Ставицька, Т. М. Сукаленко, О. С. Бондаренко, 
О. Л. Бессонова, О. С. Фоменко, І. В. Кузнєцова, 
М. П. Альчук та ін. Проблемі гендерної специфіки 
текстів у газетному дискурсі присвячені розвідки 
українських дослідників Т. І. Старченко, І. Киянка, 
Н. Ф. Остапенко, Р. І. Федосієвої, А. М. Волобуєвої, 
С. Кушнір, Н. М. Сидоренко та ін. 

Огляд актуальних лінгвогендерологічних 
досліджень української науки подано в колектив-

ній монографії «Гендерна лінгвістика в Україні: 
історія, теоретичні засади, дискурсивна прак-
тика» за редакцією Т. Космеди, в якій дослі-
джуються загальні проблеми теорії гендерної 
лінгвістики, її комунікативні аспекти, гендерні 
стратегії й тактики комунікації, аналізуються 
лексико-граматична категорія роду і питання 
фемінної і маскулінної лексики, розглядаються 
засоби вираження відповідних гендерно марко-
ваних значень на словотвірному рівні, специфіка 
маскулінного і фемінного дискурсів та вияв ген-
деру в моделюванні мовленнєвих жанрів тощо  
(Космеда, 2014: 69). Питання гендеру активно 
досліджується в російському мовознавстві 
(І. Б. Васильєва, О. І. Горошко, М. В. Гаранович, 
І. В. Зикова, І. І. Скачкова, Д. Ч. Малишевская 
та ін.) .У науковій розвідці А. В. Кириліної «Ген-
дер: Лингвистические аспекты», в якій дослідниця 
одна із перших поставила питання про розмежу-
вання фемінного й наукового підходів у вивченні 
гендеру, сформульовано загальнотеоретичні поло-
ження цієї проблеми (Кириліна, 2001).

Метою статті є спроба виявити мовні засоби 
експлікації чоловічих і жіночих культурних кон-
цептів у фразеологізмах та пареміях української 
мови.

Мета передбачає розв’язання таких завдань: 
розглянути питання гендерних досліджень у лінг-
вістиці, проаналізувати фразеологічні одиниці 
в аспекті гендерної маркованості. 

 Виклад основного матеріалу. Гендерні під-
ходи розвинулись у галузях психології, педаго-
гіки, соціології, історії, філософії, релігієзнав-
ства, мистецтвознавства, економіки, політичних 
наук, наук про державне управління. Початок 
лінгвістичного аспекту в дослідженнях гендеру, 
які уперше проводилися на матеріалі герман-
ських та романських мов, ‒ це 70-і роки XX ст. На 
перший план висувався соціальний фактор, цен-
тральним у якому був розгляд мови у зв’язку із 
суспільством і людиною в суспільстві (О. Еспер-
сен, Ф. Маутнер, Е. Сепір). 

 Сучасна наука послідовно розробляє поняття 
«гендер», зміст якого полягає в ідеї соціального 
конструювання статі, що моделюється соціальною 
практикою. У науковий обіг цей термін вводиться, 
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щоб, як слушно визначає А. В. Кириліна, про-
вести межу між біологічною статтю і соціальними 
та культурними аспектами, які присутні в чолові-
чому і жіночому концептах: поділ ролей, культурні 
традиції у зв’язку зі статтю людей (Кирилина, 
1999: 24). У цьому «культурно зумовленому і соці-
ально відтворюваному феномені» (А. В. Кири-
ліна) дослідники визначають характерні риси. Так, 
Л. О. Ставицька підкреслює, що гендер ‒ це саме 
соціальна стать, яка, на відміну від біологічної, про-
дукується у процесі соціальної, культурної і мовної 
практики» (Ставицька, 2004). О. С. Бондаренко 
також тлумачить це явище «як соціальну стать, що 
синтезує культурне й біологічне в людині» (Бонда-
ренко, 2005: 7). Доповнює характеристику цього 
«феномена» Т. М. Сукаленко, наголошуючи, що 
в понятті «гендер» акумульовано таке уявлення: як 
бути або чоловіком, або жінкою в тій чи іншій куль-
турі (Сукаленко, 2009: 3). 

Як один із параметрів людської особистості 
розглядає цей термін О. Л. Бессонова, оскільки 
він містить «не тільки стать як біологічну суб-
станцію, але і як культурно зумовлений розумовий 
конструкт» (Бессонова, 2002: 5). Оскільки про-
блема репрезентації гендеру в мові залишається 
не менш актуальною, У. Я. Билиця тлумачить цей 
феномен як вербалізоване в мові явище культури, 
що зумовлює можливість та необхідність його 
розгляду в рамках лінгвокультурології, оскільки 
«чоловіче – жіноче» («маскулінне» ‒ «фемі-
нінне») – «це онтологічна опозиція, яка є однією 
з фундаментальних опозицій людської культури» 
(Билиця, 2015: 160). 

 Отже, гендер – це сукупність не природних, 
а саме соціальних репрезентацій, в якій розрізня-
ються соціокультурні, психологічні і лінгвістичні 
аспекти тощо. 

 Узагальнюючи дослідження щодо відобра-
ження гендерного фактора в мові, І. Б. Васильєва 
виокремлює різновекторне коло теоретичних 
питань. По-перше, це теорія дефіцитності, в якій 
наводиться коментар щодо гендерних відміннос-
тей у мовленні чоловіків та жінок: мовлення чоло-
віків ‒ норма, мовлення жінок – відхилення від 
норми. У другому напрямі, теорії відмінностей, 
розглядаються гендерні відмінності як результат 
соціалізації і належності жінок різним, але рів-
ноправним субкультурам. У теорії домінування, 
третьому напрямі вивчення теоретичних питань 
гендеру, виявляються гендерні відмінності в мові 
загального патріархального порядку, які тлума-
чаться як вияви чоловічих привілеїв у мові (Васи-
льева, 2000: 22). Отже, з кінця ХХ ст. концепти 
«фемінінність» і «маскулінність» міцно увійшли 

у сферу лінгвістичних досліджень. Термін «ген-
дер» став використовуватися для опису соціаль-
них, культурних, психологічних аспектів «жіно-
чого» порівняно з «чоловічим».

 У сучасній науковій літературі представлені 
певні розвідки щодо розгляду мовних спосо-
бів маркування гендерних опозицій. Відповідно, 
можна стверджувати, що «ієрархічно стратифі-
ковані яруси» мовної системи здатні по-різному 
репрезентувати гендерні маркери. Як стверджу-
ють вчені, культуроносну інформацію можуть 
містити одиниці будь-якого мовного рівня: звуки, 
морфеми. слова, фразеологічні звороти, пропози-
ції, текст. Так, до сфери уваги потрапляє фоносис-
тема, граматичний рівень, зокрема категорія роду, 
й лексичний фонд мови. Засобом мовної інтер-
претації культурних змістів гендеру можуть бути 
фразеологія і паремія, специфіка одиниць яких 
‒ відображати життєдіяльність певного етносу, 
його естетичні й морально-етичні принципи, тра-
диції і ритуали, звичаї, культуру, вірування, тобто 
специфічні особливості певного етносу.

 Кожна мова характеризується оригінальним 
фразеологічним фондом, що зумовлено унікаль-
ністю культури, ментальністю народу, його побу-
том, звичаями, традиціями. Фразеологічні оди-
ниці вивчаються в різних аспектах: семантичному, 
лінгвокультурологічному, когнітивному, грама-
тичному, антропоцентричному тощо. Особлива 
увага приділяється останньому, оскільки у фра-
зеологічному фонді через призму мовних явищ 
найбільш яскраво відображені світосприйняття, 
побут, вдача, поведінка людини, репрезентована 
культурна своєрідність народу. Вони стають цін-
ним джерелом знань про особливості гендерної 
концептуалізації у свідомості носіїв. 

 Усі фразеологізми та паремії на позначення 
людини можна поділити на дві групи: група оди-
ниць із формальним маркуванням, у семантиці яких 
експлікується компонент стать, і група із семан-
тичним маркуванням, тобто гендерно немарковані 
одиниці, які не диференціюються за ознакою статі. 
До першої будемо зараховувати гендерно марко-
вані одиниці, які представляють чоловіків (козаком 
ходити, мамин синок, писаний красунь, молочний 
брат), і гендерно марковані одиниці, які представ-
ляють жінок (стара діва, бісова баба, дама серця). 
Другу групу формують фраземи та паремії, які 
репрезентують і чоловічі, і жіночі культурні кон-
цепти, але їх маркованість не виявляється на рівні 
одиниці, а розкривається лише в контекстуаль-
ному оточенні, тобто це одиниці, які не диферен-
ціюються за ознакою статі (сирота над сиротами, 
дитя природи, заяча душа). 

Топчий Л. Поняття «гендер» у контекстi фразеологiї
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Для вираження гендерної опозиції чоловік ‒ 
жінка у фразеологічному та паремійному фондах 
використовуються як граматичні засоби, так і лек-
сичні. Так, мовною репрезентацією цього феномена 
стають іменники, займенники, прикметники, які 
вказують на денотат чоловічої або жіночої статі, 
окремі морфологічні маркери, зокрема категорія 
роду, виразником якої стає флексія, та певні слово-
твірні форманти (раб божий – раба божа, кум від 
нової кучі – голодній кумі хліб на умі, господар до 
чужої комори – господарка першої руки, солом’яний 
вдовець – солом’яна вдова). Гендерна диференціа-
ція здійснюється і суплетивним способом (Мужик 
забагатів як загорбатів – Жінки як сороки). 

 Лексичними маркерами соціальної опозиції 
статей виступають антропометричні лексеми, 
мовні одиниці, які називають людину за озна-
ками статі або віку (Стара діва, Гарна дівка як 
маківка, Старого парубка женити як старе м’ясо 
варити), родинні терміни (Родич десятого коліна, 
Ні сват ні брат, Невістка – чужа кістка), антро-
понімічні лексеми (Адамове реберце, Що Кирило, 
то й дурило, Михайло незгадайло, Кисла Оришка, 
Дурна Хвеська, Баба Палажка і баба Параска). 

 Вказівка на стать здійснюється і лексемами-
агентивами, які позначають осіб за родом про-
фесійної діяльності чоловіків/жінок, їхніх звань, 
посад, професій тощо. Так, в українській фраземіці 
знайшли відображення ковальське ремесло (під-
кувати на всі чотири, перекувати мечі на рала; 
холодний коваль), кравецтво (скроїти портки), 
бондарське ремесло (починає з іншої бочки, бочка 
без дна), млинарство (На камінь воду гнати), 
рибальство (закидати вудку, ловити рибу в кала-
мутній воді), мисливство (ганяти як хорти зайця), 
будівництво (закласти фундамент), перукарська 
справа (стригти під один гребінець, голити тупою 
бритвою), військова та морська справи (схрещу-
вати мечі, брати під обстріл, кинути якір, відда-
вати кінці), техніка (знімати стружку, виводити 
на орбіту), мистецтво (творець усіх святих) тощо. 

Гендерної маркованості можуть набувати лек-
семи-символи (біо- та зооморфні), які співвід-
носяться з особами чоловічої або жіночої статі 
і забезпечують їм маскулінну або фемінну рефе-
рентність (як баран на нові ворота, сокіл не пару-
бок, молодик як бик, дівка як тополя). 

 Варто зазначити, що майже всі проаналізовані 
фраземи і паремії набувають соціально-оцінної 

конотації. Чоловічі і жіночі образи представлені 
різнобічно і поділяються на позитивно оцінні 
й негативно оцінні. Як свідчать спостереження, 
більшість із них, вказуючи на типові пороки чоло-
віків та жінок, набуває негативного семантико-
конотативного змісту: лепетливий на язик (бала-
кливий), має муху в носі (свавільний), святий 
та божий (лицемірно тихий і добрий), не варт 
сухої гіллі (підлий), тюхтій тюхтієм (дуже вай-
лувата, неповоротка людина), бабин смик (моло-
дий чоловік, що одружується зі старшою жінкою 
задля маєтку), жіночий дядько (гульвіса)тощо. 

 Як засвідчив проаналізований матеріал, осно-
вна маса гендерно маркованих фразем української 
мови корелює з особами чоловічої статі, що гово-
рить про так зване the Androcentric rule, правило 
андроцентричності (термін Дж.Коатс), сутність 
якого полягає в більшій представленості у мові 
осіб чоловічої статі. 

 Висновки. Отже, гендер, маркуючи понят-
тєві сфери чоловічого/жіночого, відображає на 
мовних рівнях особливості їх кореляції і вико-
ристовується для опису соціальних, культурних, 
психологічних аспектів «маскулінного» порів-
няно з «фемінінним». Цей феномен, виступаючи 
продуктом культури і соціальних відносин, акту-
алізується в різних контекстах комунікації і пред-
ставлений на всіх ярусах мовної системи, зокрема 
у фразеології. У процесі вивчення цих базових 
концептів культури фразеологічними засобами 
гендерний підхід допоможе не тільки краще зро-
зуміти семантику ідіоми, але й зафіксувати пере-
дачу з покоління в покоління культурних наста-
нов, стереотипів, розкрити ідеоетнічну специфіку 
різних лінгвокультурних спільнот. 

 Певні лексико-семантичні групи фразеологіз-
мів та паремій стають гендерними репрезентан-
тами, через семантику компонентів яких віддзер-
калюються етнокультурні характеристики, що 
притаманні чоловічій або жіночій статі. 

 Перспективу подальшого дослідження вба-
чаємо як у систематизації терміносистеми ген-
дерної лінгвістики, яка, перебуваючи на етапі 
становлення, потребує всебічного унормування, 
так і в укладанні термінологічного словника 
з гендерології. Не менш перспективним вважа-
ємо вивчення гендерних маркерів фразеологічних 
фондів різних мов у порівняльному та зіставному 
аспектах.
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ОСОБЛИВОСТІ БІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ 
О. П. ЧУГУЯ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «ЧЕРВОНА РУТА»)

Досліджено особливість біографічного дискурсу в літературній творчості О. П. Чугуя, зокрема проаналі-
зовано драматургічний портрет відомого українського співака, композитора-виконавця та поета 70-х років  
ХХ століття В. Івасюка (створений письменником у п’єcі «Червона рута»). 

Осмислено особливість поетики драматургічного твору, зокрема виокремлено помітні ознаки детективного 
жанру, що продиктовані діями жорстоких охоронців радянського тоталітарного режиму. Підкреслено, що дра-
матург вдається до використання улюбленого прийому – поглиблення психологічного аналізу шляхом стислого 
змалювання картин сну, що переслідують уяву головного персонажа аналізованого твору.

Розкрито сюжетно-композиційну особливість п’єси О. П. Чугуя, що виявляється в постійному чергуванні кар-
тин протилежного змісту – радісних, сповнених виконанням пісенних партій, і сумних, пов’язаних із переслідуван-
ням представниками радянської влади та їх прагненням знищити В. Івасюка як яскравого представника української 
творчої інтелігенції. Доведено, що широке використання пісенного матеріалу є цілком закономірним для п’єси про 
життєвий шлях людини, яка була фанатично закохана в музичне мистецтво і цілком присвятила себе його освоєн-
ню та пропаганді. Власне пісня стає своєрідною дієвою особою, надаючи п’єсі виразного ліричного звучання.

Закцентовано на високій діалогічній та монологічній майстерності О. П. Чугуя у змалюванні художніх пор-
третів п’єси «Червона рута». Констатовано, що фінал п’єси О. П. Чугуя, як і вся трагедія, є правдивим відо-
браженням реальної дійсності, незважаючи на використання деяких елементів художнього домислу.

Також окреслено перспективи для подальшого поглибленого прочитання твору як цілісного і художньо непо-
вторного зразка в контексті багатогранного драматургічного доробку митця.

Ключові слова: п’єса, біографічний дискурс, драматургічний портрет, художній портрет, драматургічний 
доробок, діалог, монолог.
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THE PECULIARITIES OF BIOGRAPHICAL DISCOURSE IN THE CHUGUY’S 
LITERARY WORK (ON THE MATERIAL OF PLAY “RED RUTA”)

The peculiarity of biographical discourse in the literary work of O. P. Chuhuy is studied, in particular, the dramatic 
portrait of the famous Ukrainian singer, composer-performer and poet of the 70s of the XX century V. Ivasyuk (created by 
the writer in the play “Red Route”) is analyzed.

The peculiarity of the poetics of a dramatic work is comprehended, in particular, the noticeable features of the detective 
genre, dictated by the actions of the cruel guards of the Soviet totalitarian regime, are singled out. It is emphasized that 
the playwright uses his favorite technique ‒ deepening psychological analysis by briefly depicting dream pictures that 
haunt the imagination of the main character of the analyzed work.

The plot-compositional feature of the play by O. P. Chuguy, which is manifested in the constant alternation of paintings, 
sharply opposite in content ‒ happy, full of song parties, and sad, associated with the persecution of Soviet authorities 
and their desire to destroy V. Ivasyuk as a bright representative of the Ukrainian creative intelligentsia. It has been proven 
that the widespread use of song material is quite natural for a play about the life of a man who was fanatically in love 
with the art of music and devoted himself entirely to its development and promotion. In fact, the song becomes a kind 
of protagonist, giving the play a distinct lyrical sound

Emphasis is placed on the high dialogical and monologue skill of O. P. Chuguy in depicting artistic portraits of the play 
“Red Route”. It is stated that the finale of the play by O. P. Chuguy, like the whole tragedy, is a true reflection of reality, 
despite the use of some elements of artistic conjecture.

Prospects for further, more in-depth reading of the work as a holistic and artistically unique sample in the context 
of the artist’s multifaceted dramatic work are also outlined. 

Key words: play, biographical discourse, dramatic portrait, artistic portrait, dramatic work, dialogue, monologue.
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Фесенко I. Особливостi бiографiчного дискурсу в лiтературнiй творчостi О. П. Чугуя...

Постановка проблеми. Останнім часом 
у літературознавстві значно посилюється інтерес 
до провідних напрямів драматургічного дискурсу, 
зокрема біографічного. Маємо на увазі п’єси, які 
написані на основі реальних фактів із життя відо-
мих людей, серед яких як письменники – шану-
вальники мистецтва слова, так і представники 
інших видів мистецтв, зокрема музиканти, теа-
тральні та громадські діячі. У контексті цього 
дослідження простежимо особливість біогра-
фічного дискурсу в художній творчості україн-
ського драматурга та вченого-літературознавця 
О. П. Чугуя. 

Аналіз досліджень. Зазначимо, що численний 
творчий доробок О. П. Чугуя (близько 20 опри-
люднених п’єс) вже був об’єктом наукових сту-
дій таких учених, як Р. Тхорук (2003), Т. Вірченко 
(2012), А. Новиков (2015), Т. Конончук (2015), 
О. Телехова (2019), І. Куриленко (2019) та інших. 
Утім драматургічний портрет і досі залишається 
поза увагою дослідників..

Мета статті ‒ проаналізувати біографічної 
дискурс у літературній творчості О. П. Чугуя на 
матеріалі п’єси «Червона рута». 

Виклад основного матеріалу. П’єса «Чер-
вона рута» була четвертим біографічним твором 
О. П. Чугуя, сюжетною основою якого послужила 
трагічна доля талановитої особистості в радян-
ському суспільстві початку другої половини  
ХХ століття – юного композитора та співака 
В. Івасюка. Вона відрізнялася від долі митців 
«доби розстріляного відродження» лише значно 
витонченішою методикою переслідування та зни-
щення української творчої інтелігенції. 

Однак, створюючи драматургічний портрет 
юного митця, автор п’єси і в цьому випадку від-
найшов найоптимальніші прийоми відображення 
гіркої життєвої правди того часу. Особливістю 
поетики цього твору є помітні ознаки детек-
тивного жанру, продиктовані діями жорстоких 
охоронців радянського тоталітарного режиму, 
а широке використання пісенного матеріалу є ціл-
ком закономірним для п’єси про життєвий шлях 
людини, яка була фанатично закохана в музичне 
мистецтво і цілком присвятила себе його осво-
єнню та пропаганді. Власне пісня стає своєрідною 
дієвою особою, надаючи п‘єсі виразного лірич-
ного звучання. І це невипадково, адже «Червона 
рута» та інші пісні В. Івасюка постійно лунали не 
лише в усіх куточках України, а й за її межами. 
Саме цей успіх викликав звірину лють захисників 
радянського режиму, оскільки він гальмував здій-
снюваний ними прискорений процес асиміляції 
націй.

Зауважимо, що О. П.Чугуй не захоплюється 
зображенням детективних персонажів, незважа-
ючи на те, що ними була насичена вся Україна, 
особливо Західна, яка вперто не хотіла стати на 
коліна. Український народ навіть у тих умовах не 
втрачав своєї ідентичності, виявляв непересічний 
талант в усіх галузях гуманітарної сфери, осо-
бливо літератури й мистецтва. Українське слово, 
покладене на музику, проникало навіть за межі 
Радянського Союзу, руйнуючи комуністичні міфи 
про відмирання національних культур, а отже 
й націй. 

Про те, що пісня В. Івасюка є головною дійо-
вою особою п’єси О. П. Чугуя «Червона рута», 
свідчить уже початок, зокрема діалог Ясена 
та Ожини, молодої пари кадебістів, які вирішили 
незабаром одружитися. Свої інтимні емоції вони 
виражають словами пісні «Червона рута». Саме 
в цей час з’являється їх начальник – полковник 
Москальчук. Він забороняє виконувати пісні 
В. Івасюка. Спроба закоханої пари переконати 
свого керівника в тому, що у творах молодого 
композитора немає нічого антирадянського, крым 
того, він був обраний делегатом ХХІІ З’їзду ком-
сомолу, виявилася марною.

Ясен та Ожина отримують завдання – негайно 
підготувати пропозицію про найзручніший спосіб 
відправки Івасюка на той світ. Варварський наказ 
Москальчука пробуджує не тільки почуття совісті, 
а й національну свідомість, початки якої виховали 
в Ясена та Ожини їхні далекі предки, які свого 
часу брали участь у національно-визвольних 
змаганнях. Їхні почуття підсилюють також слова 
«Червоної рути», які знову проникають у кабінет 
через відчинене вітром вікно. 

Пісня Івасюка виконує аналогічно роль дійо-
вої особи і в наступній картині, яка відбувається 
на майданчику, де весільне дійство обслуговує 
вокально-інструментальний гурт молодого ком-
позитора. Тут же реалізується перша спроба каде-
бістського агента отруїти Володимира, яка вияви-
лася невдалою.

Висловивши обурення Ясенові та Ожині 
у зв’язку з провалом першої спроби отруєння Іва-
сюка, Москальчук зобов’язує їх упродовж двох 
днів підготувати новий проєкт відправки Івасюка 
на той світ.

Одночасно кадебістський керівник дає 
завдання своїй коханці – студентці медичного 
інституту Поліні Федірко, якій він допоміг свого 
часу стати студенткою цього вищого навчаль-
ного закладу, – взяти участь у виконанні злочин-
ного задуму, зігравши роль дівчини, закоханої 
в Івасюка.
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Згода коханки, а також донесення Вирви про 
пасивну поведінку Ясена та Ожини, що привело 
до провалу кадебістської операції, та бажання 
очолити наступну викликали в Москальчука деяке 
заспокоєння, яке він вирішив «обмити», зали-
шившись на самоті. Після випивки, розлігшись 
у кріслі, він одразу засинає.

Далі автор п’єси майстерно використовує при-
йом сну, відтворюючи те, що приверзлося пол-
ковникові: «З’являються роздягнуті до пояса, але 
у військових кашкетах із кокардами, воїни Укра-
їнської повстанської армії. У кожного з них на 
грудях випечено тризуб. Двоє однакових ростом 
зупиняються, стаючи в шеренгу, вищий – між 
ними.

РАЗОМ. Ну! Сталінський, людоїде! Чого роз-
лігся? Стріляй! Але знай, що від кари все одно 
не втечеш! (Москальчук, різко розплющивши очі, 
боязко виймає револьвер і цілиться тремтячою 
рукою. Лунає постріл)» (Чугуй, 2010: 17).

Однак кулі не беруть повстанців. Виконавши 
спочатку пісню «Ще не вмерла Україна», а потім 
« Червону руту», вони гордо зникають. 

Важливо підкреслити, що Івасюкова пісня тут 
прирівнюється до гімну України, який неодно-
разово виконував роль головної дійової особи 
в театралізованих епізодах тогочасної дійсності, 
нерідко переслідуючи ворогів українського 
народу навіть уві сні.

Тому невипадково кафе, біля якого будуть роз-
гортатися події в наступній картині п’єси, має 
назву «Червона рута», а пісні, які виконуються 
в ньому, теж належать Івасюкові. На жаль, сце-
нарій, створений і реалізований кадебістами – 
Вирвою та Федірко, тут частково досяг своєї мети, 
спровокувавши непорозуміння між Івасюком 
та його коханою дівчиною – Смерічкою.

Отже, сюжетно-композиційна особливість 
п’єси О. Чугуя виявляється в постійному чергу-
ванні картин протилежного змісту – радісних, 
наповнених виконанням пісенних партій, і сум-
них, пов’язаних із виробленням сценарію позбав-
лення життя людини та намаганням кадебістів 
негайно його реалізувати.

Зауважимо, що пісенні партії чим далі, тим 
більше займають місця, а в сьомій картині пер-
шої дії, під час перебування Івасюка в лікарні, 
вони перетворюють його палату на концертну 
залу, в якій виконавцями пісень стають не тільки 
русалки, а й друзі композитора, які прибули його 
провідати, зокрема Софія Ротару, Василь Зінке-
вич, Назарій Яремчук та багато інших.

Закономірно, що картина, яка започатковує 
другу дію, відтворює настирливі пошуки каде-

бістами фактів, які б допомогли їм арештувати, 
а потім вислати в Сибір або стратити небажаного 
композитора. З цією метою Москальчук актив-
ніше використовує допити друзів та однодумців 
Івасюка, зокрема уже згаданих – Софію Ротару 
та Василя Зінкевича, обіцяє капітану Вирві підви-
щення по службі, якщо той прискорить виконання 
вигаданого раніше сценарію.

Далі О. П. Чугуй вдається до використання 
улюбленого прийому – поглиблення психологіч-
ного аналізу шляхом стислого змалювання картин 
сну, що переслідують уяву головного персонажа. 
Так, після зникнення Вирви, залишившись на 
самоті, Москальчук намагається відігнати втому 
за допомогою вина та доброї закуски. Розлігшись 
у кріслі, він засинає, але його знову переслідує 
страшний сон: «З’являються у роздертих сороч-
ках зі змученими обличчями та розпатланим 
волоссям три жінки. Кожна з них тримає в руках 
невелику змію. Усі троє стрімко наближаються 
до крісла. Москальчук різко розплющує очі».

ЖІНКИ (разом). «Ага-а! Попався, розбійнику!
МОСКАЛЬЧУК (піднявши догори тремтячі 

руки). Ви хто?
ЖІНКИ. Троє із сотень тисяч тобою зґвалтова-

них, на очах яких ти розстріляв їхніх діток.
МОСКАЛЬЧУК. То – не я ! То воїни Україн-

ської повстанської армії.
ЖІНКИ. Брешеш, тварюко! Ти навмисне пере-

одягся у форму вояка УПА, щоб дискредитувати 
її. Але ми тебе все одно впізнали. 

МОСКАЛЬЧУК. Що ви хочете?
ТРОЄ. Віддай тіла наших немовлят. 
МОСКАЛЬЧУК. Як же я віддам, коли їх спа-

лили?
ТРОЄ. Тоді приготуйся, зміюко. Ми тобі повер-

немо твоїх змієнят, яких ти засунув нам у пазуху 
під час допиту (Чугуй, 2010: 58‒59).

Виконавши обіцяне, жінки зникають. Пере-
ляканого побаченим уві сні кадебіста заспокоює 
лише знахарка, яка з’явилася на його виклик саме 
в цей час. Необхідно зауважити, що відтворені 
в п’єсі картини сну не є витвором авторської уяви, 
відірваної від реальної дійсності. Навпаки, вони 
максимально пов’язані з нею, є високохудожнім її 
відображенням.

Наступна картина другої дії, як і слід було 
чекати, наповнена піснями, які виконують Івасюк 
та його наречена Смерічка, готуючись до весілля, 
а також прибулі друзі – Гнатюк, Дворський, Кон-
дратюк, Кузнецова, Миколайчук і Морозов. Репе-
тиція одразу набирає ознак реального весілля. 
Але воно так і не відбулося. Кадебісти, переконав-
шись у тому, що їм не вдасться морально зламати 
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Івасюка, максимально мобілізовують свої зусилля 
для позбавлення життя композитора, застосо-
вуючи для цього традиційний метод – отруєння 
газом за допомогою виготовленого Вирвою спеці-
ального пристрою.

Вважаємо цілком логічним і виправданим те, 
що цей кульмінаційний епізод у біографії Івасюка 
став кульмінацією також у розвитку сюжету п’єси 
як найбільш виразний в ідейному плані.

У цьому переконує монолог, виголошений 
композитором після того, як його в ультимативній 
формі попередили, що в разі відмови підписати 
папір, яким Івасюк звинувачується в організації 
націоналістичного підпілля, його чекає заслання 
або смерть. На роздуми дали півгодини.

Пересвідчившись, що двері кабінету зачинені 
на замок, Івасюк, розгорнувши штори над заґрато-
ваним вікном, зупиняється і сумно вимовляючи: 
«Значить у мене залишилося півгодини свободи, 
а може, і перебування на цьому світі… Боже мій! 
Яка жорстокість! За що? За любов до рідної пісні? 
Материнської мови? До України? Чому французи, 
італійці, росіяни – всі інші цивілізовані народи 
співають своїми мовами і їх ніхто не називає наці-
оналістами? А від нас вимагають забути свою 
мову, пісню, зневажати власні національні тра-
диції? Любити все, крім свого, рідного? Віками 
перевиховують у тюрмах і засланнях? Ні! Мене 
не залякаєте, іроди! Таборів я не боюся! Я все 
одно буду писати пісні навіть за колючим дротом! 
А писати – значить жити! (Чугуй, 2010: 72).

Незважаючи на немалий обсяг, цей монолог, 
завдяки високій майстерності автора п’єси, не 
втомлює читача, дає змогу максимально розкрити 
світогляд і характер головного героя, його муж-
ність і непідкупність: «Але кинути в пекло Софію 
Ротату, Василя Зінкевича, Лілію Михайленко, 
Назарія Яремчука, Марійку Ісак, Ігоря Кушплера – 
весь цвіт української естради! Усю мою родину! 
Ні! Ні! Цього ніколи не буде! (Рве запропонова-
ний йому папір на шматочки). Краще смерть, ніж 
зрада! Тепер я вже знаю, що буду розіп’ятий на 
хресті. Тільки не знаю, на якій Голгофі стоятиме 
мій хрест» (Чугуй, 2010: 72).

Івасюк висловлює лише жаль із приводу того, 
що не взяв із собою скрипку. А помітивши форте-
піано, вигукує: «Але тут є мій найвірніший друг! 
(Сівши на стільчик). Яке щастя! З ним мені не 
страшно вмирати. Так! Мене можна розстріляти, 
повісити, позбавити життя будь-яким способом, 
але убити мою пісню вам ніколи не вдасться. Вона 
все одно буде звучати і сприяти розвалу концта-
бору, який охоплює одну шосту Земної кулі» 
(Чугуй, 2010: 72).

Ця сцена чим далі, тим більше набирає 
ознак глибокого психологічного аналізу. Івасюк 
натхненно починає виконувати фантазію на тему 
власних творів, не підозрюючи, що газова душо-
губка вже ввімкнена. Темп його гри уповільню-
ється. Ледве піднявшись, він одразу опускається 
на стілець, простягаючи до клавішів тремтячі 
пальці. Настає мертва тиша.

Після паузи з’являється Вирва.
Провітривши кімнату, він запрошує Москаль-

чука і Жучкіну заходити в приміщення, переко-
нуючи їх, що Івасюк заснув навіки. Після обго-
ворення остаточного фіналу сценарію – імітації 
самогубства Івасюка таємним повішенням його 
тіла у віддаленому від центра міста лісі Москаль-
чук залишає кімнату.

Подальша поведінка Вирви засвідчує безмеж-
ний цинізм кадебіста. Задоволений перемогою 
свого суперника, він зізнається в коханні бай-
дужій до нього Жучкіній. Обійнявши її, Вирва 
починає наспівувати Івасюкову пісню, яка при-
водить її автора до тями. Він, повільно випря-
мившись, починає грати мелодію «Червоної 
рути». Перелякана побаченим і почутим, Жуч-
кіна втрачає свідомість. Вирва поспішає знову 
увімкнути замаскований газовий пристрій, що 
погіршує якість повітря: «Івасюк, періодично 
зупиняючись і кашляючи, зрештою падає на фор-
тепіано, розпростерши руки на клавіші» (Чугуй,  
2010: 75).

Смерть композитора за фортепіано під час 
виконання ним музичного твору є надзвичайно 
вдалим епізодом у сюжетному розвитку п’єси, 
свідченням тонкого психологічного аналізу її 
автора. 

Цілком виправданим є також подальше від-
творення картин, що з’являються в уяві людини 
в момент відходу її у вічність. Це, передусім, 
поява батьків Івасюка та його сестричок.

СОФІЯ (зупинившись, вдивляється в далечінь). 
Синку! Де ти? Озовися! (Поспішає. Далі звучать 
мелодія і слова пісні). 

Там над могилою героя –
Скорбота схилених дерев……(Чугуй, 2010: 75).
Не менш виразними і хвилюючими є репліки 

сестер.
ГАЛИНА. Вовчику! Братику! Не залишай нас!
ОКСАНА. З ким же ми будемо ходити в театри 

і музеї? (Чугуй, 2010: 75).
Слова батька є емоційно стриманішими 

та повчальними: «Тримайся, синку! Не здавайся! 
З тобою ми і вся Україна!» (Чугуй, 2010: 76).

Завершується ця картина звучанням пісні, яка 
починається словами: 

Фесенко I. Особливостi бiографiчного дискурсу в лiтературнiй творчостi О. П. Чугуя...
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Батьківщино моя,
Зореносна моя,
Бачу, правда твоя 
Над віками сія…(Чугуй, 2010: 76).
Однак із відходом Івасюка у вічність турбот 

у кадебістів не поменшало. Незважаючи на те, що 
вони нейтралізували всіх свідків, особливо тих, 
хто бачив, як композитора міліціонери силоміць 
запхали у свою машину, а на передодні похорону 
наказали керівникам усіх навчальних закладів, 
підприємств і установ докласти максимум зусиль, 
щоб жоден член їхнього колективу не пішов на 
траурний мітинг, він усе-таки відбувся. До того ж 
участь у ньому взяли не тільки львів’яни, а й чис-
ленні делегації з усіх міст і сіл України та деяких 
союзних республік.

Але смерть і похорон Івасюка не тільки ско-
лихнули всю демократично налаштовану громад-
ськість, а й позитивно вплинули на формування 
світогляду молодшого покоління, посіяли страх 
і невпевненість навіть серед деяких працівників 
бюрократичного апарату .

Пізніше, оговтавшись після завершення опера-
ції «Червона рута», кадебісти вирішили «обмити» 
свою криваву перемогу, зібравшись на бенкет 
у кабінеті Москальчука. Тут прозвучали хвалебні 
тости, зокрема на адресу обкому партії, який 
досить пристойно преміював кадебістів за від-
мінно виконану роботу. Щоправда, дехто висло-
вив незадоволення відсутністю оцінки з боку сто-
личного начальства, маючи на увазі підвищення 
по службі, урядові нагороди та присвоєння офі-
церських звань, на які вони з нетерпінням чекали.

Серед виголошених тостів особливо цинічний 
пролунав з уст Вирви: «За ідеальне вбивство! 
Ура!» (Чугуй, 2010: 83).

Не менш цинічним був і вчинок того, хто уві-
мкнув для танців музику пісенних текстів Іва-
сюка, зокрема «Червоної рути» та « Водограю».

Увесь цей шабаш одразу зупиняє дзвінок із 
Москви – повідомлення про те, що Центр визнав 
роботу львівських кадебістів незадовільною, 
оскільки вони не змогли запобігти перетворенню 
траурної процесії на мітинг, на якому було учасни-
ків більше, ніж на похоронах Бандери в Мюнхені.

Переляканий Москальчук реальною можли-
вістю перевірки Центром його роботи вибігає 
в коридор і закінчує життя самогубством. Ожина, 
остаточно прозрівши, залишає кабінет, заявивши, 
що далі не хоче працювати з убивцями. Але 
в коридорі її наздоганяє куля, випущена з револь-
вера Вирви.

Обурений Ясен стріляє в капітана, а потім, 
притуливши дуло револьвера до своєї скроні, 
виголошує слова, звернені до присутніх: «Прошу 
поховати мене разом з Марією. Обов’язково під 
музику Івасюка. А на могилі посадити червону 
руту» (Чугуй, 2010: 85).

Висновки. Отже, не лише пісні, а й смерть 
Івасюка, справді максимально вплинули на про-
зріння не тільки звичайних громадян, а й на дея-
ких працівників силового апарату Радянського 
Союзу. Усе це дає право стверджувати, що фінал 
п’єси О. П. Чугуя, як і вся трагедія, є правдивим 
відображенням реальної дійсності, незважаючи 
на використання деяких елементів художнього 
домислу.

Завершуючи аналіз трагедії «Червона рута», 
ще раз підкреслимо, що драматургічний портрет 
не лише став улюбленим жанром літературної 
творчості О. П. Чугуя, а й проілюстрував його 
високу майстерність та працьовитість.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ОДИНИЦІ 
АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Статтю присвячено аналізу інтернаціональних одиниць англомовної юридичної термінології. З цією метою 
в статті надається визначення понять «інтернаціоналізм», «запозичення», встановлюються відмінності між 
інтернаціональними та запозиченими одиницями, з’ясовуються фактори появи інтернаціоналізмів у складі юри-
дичної термінології англійської мови, а також визначаються та аналізуються групи цих одиниць.

Інтернаціональні юридичні терміни є одиницями, тотожними за значенням, близькими за звучанням і напи-
санням. Вони використовуються в різних мовах, у тому числі й неспоріднених. Інтернаціоналізми відрізняються 
від запозичень за критеріями приналежності до різних мов та властивостями позначати міжнародні поняття. 
На противагу запозиченням, поява та асиміляція яких у будь-якій мові є більш повільною, інтернаціоналізми 
стають її невід’ємними одиницями скоріше. Саме тому інтернаціоналізми належать до одиниць категорії синх-
ронії, а запозичення є одиницями категорії діахронії.

Розвиток Британського права та його англомовної термінології розпочавcя в англо-саксонський період. Саме 
в цей період в юридичній термінології з’являються терміни латинського та грецького походження. Причиною їх 
появи був вплив Римського права на  формування та розвиток відповідної сфери в інших країнах європейського 
ареалу. Велику роль у надходженні термінів франко-латинського та латинського походження до англійської 
мови відіграло нормандське завоювання Британії, завдяки якому значна кількість термінів права, запозичених із 
латини в давньофранцузьку мову, надійшли в середньоанглійську та сучасну англійську мову.

Інтернаціональні юридичні терміни англійської мови можна поділити на три групи. Перша з них представ-
лена латинськими та греко-латинськими одиницями, які надійшли до англійської мови в англо-саксонський (дав-
ньоанглійський) період. Ці одиниці називають повними інтернаціоналізмами, вони є схожими за семантикою, 
орфографією та орфоепією в різних мовах. Друга група інтернаціональних юридичних термінів англійської мови 
представлена частковими інтернаціоналізмами, побудованими на основі греко-латинських словотворчих еле-
ментів, привнесених у різні європейські мови. Вказані одиниці з’явилися в англійській та інших мовах внаслідок 
появи нових понять права. Третя група інтернаціональної юридичної термінології англійської мови представ-
лена одиницями, що надійшли з неї до інших мов внаслідок процесів інтернаціоналізації права. Джерелом похо-
дження таких термінів є американський та британський варіанти англійської мови, що зумовлено значущістю 
англійської мови та ключовими позиціями США та Великобританії у світовому співтоваристві.

Ключові слова: англійська мова, діахронія, джерело походження, запозичення, інтернаціоналізм, латинське 
та греко-латинське походження, синхронія, юридична термінологія.
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INTERNATIONAL UNITS OF THE ENGLISH-LANGUAGE LEGAL TERMINOLOGY

The article is devoted to the analysis of international units of the English-language legal terminology. To this end, 
the article provides a definition of such notions as “internationalism”, “borrowing”, reveals differences between 
international and borrowed units, clarifies the factors of emerging of international units in the English-language legal 
terminology, and identifies and analyzes groups of these units.

International legal terms are units that are identical in meaning, similar in pronunciation and spelling. They are 
used in various languages, including unrelated ones. Internationalisms differ from borrowings according to the criteria 
of belonging to different languages and the ability to denote international legal concepts. In contrast to borrowings, 
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the emergence and assimilation of which is slower in any language, internationalisms are becoming integral units 
of the language rather quickly. That is why internationalisms are viewed as units of the category of synchrony, 
and borrowings are considered to be units of the category of diachrony.

The development of the British law and its English-language terminology began in the Anglo-Saxon period. Terms 
of Latin and Greek origin enriched it then. It was caused by the influence of the Roman law on legal cultures and spheres 
of other European countries. Many terms of Franco-Latin and Latin origin appeared in the English-language legal 
terminology due to the Norman Conquest of Britain. These terms were borrowed from Latin into old French and penetrated 
through it into Middle and New English later.

International legal terms of the English language can be divided into three groups. The first group is represented by 
Latin and Greek-Latin units that came into English in the Anglo-Saxon (Old English) period. These units are called full 
internationalisms, they are similar in semantics, spelling and pronunciation in different languages. The second group 
of international legal terms of the English language is represented by partial internationalisms based on Greek-Latin 
word-formative elements that entered various European languages. These units appeared in English and other languages 
due to the emergence of new concepts of law. The third group of international legal terms is represented by units that came 
from English into other languages due to the processes of law internationalization. These terms originate from American 
and British variants of the English language. It is stipulated by significance of the English language and key positions 
of the United States and Great Britain in the world community.

Key words: the English language, diachrony, source of origin, borrowing, internationalism, Latin and Greco-Latin 
origin, synchrony, legal terminology.

Постановка проблеми.  Нині відбувається 
бурхливий розвиток багатьох галузей профе-
сійного знання, а міжнародна інтеграція стає 
дедалі інтенсивнішою. Одним із наслідків такого 
швидкого прогресу в різних галузях людської 
діяльності стає постійний розвиток і збагачення 
термінологічної лексики. Стан сучасної терміно-
логії свідчить про наявність низки теоретичних 
питань, без вирішення яких стає неможливим її 
подальший розвиток. Такі питання пов’язані із 
всебічним і системним вивченням галузевих тер-
мінологій різних мов, а також одиниць, що вхо-
дять до їх складу.

Аналіз досліджень. Проблема вивчення галу-
зевих термінологій англійської мови завжди була 
актуальною для лінгвістів (Асмукович, 2011; 
Защепа, 2013; Іващишин, 2004). Хоча поза їх ува-
гою не залишилась також юридична термінологія 
англійської мови (Усова, 2009; Юровський, 1973), 
мало вивченими донині залишаються її інтерна-
ціональні одиниці, які становлять значну частку 
вказаного шару термінологічної лексики.

Метою статті є комплексний аналіз інтер-
національних юридичних термінів англійської 
мови. Завдання статті полягають у зв’язку з цим 
у наданні визначення поняттям «інтернаціона-
лізм», «запозичення», встановленні відмінностей 
між інтернаціональними та запозиченими оди-
ницями, аналізі основних етапів історії розвитку 
англомовної юридичної термінології та з’ясуванні 
факторів появи інтернаціоналізмів в її складі, 
а також визначенні та аналізі груп цих одиниць.

Виклад основного матеріалу. Інтернаціо-
налізми є словами, що використовуються в різ-
них мовах, у тому числі й неспоріднених. Вони 
є тотожними за значенням та близькими за звучан-
ням та не мають відповідників у мовах, до яких 

потрапили (Акуленко, 1976: 51). Одним зі спірних 
є питання розмежування запозичених слів та інтер-
націоналізмів. «Запозичення є словом, виразом, 
мовним елементом, взятим з іншої мови, перетво-
реним фонетично, орфографічно згідно із стан-
дартами мови-реципієнта» (Аристова, 1978: 24).  
Інтернаціоналізми здебільшого мають характер 
запозичень, але, на противагу їм,  «виходять за 
межі національного чи запозиченого» (Арнольд, 
1973: 248).

М. І. Книгницька зараховує інтернаціоналізми 
до міжмовної категорії синхронії, в той час, як 
запозичення, які завжди іншомовними за своїм 
походженням, є категорією діахронічною (Книг-
ницкая, 1990: 10). Науковець також зазначає, що 
«критерієм розмежування цих одиниць можна вва-
жати той факт, що незапозичені одиниці можуть 
також входить до складу інтернаціональної лек-
сики» (Книгницкая, 1990: 11). Розмежовуючи 
поняття «інтернаціоналізм» та «запозичення», 
погоджуємося також із твердженням лінгвістки, 
що «більшість інтернаціоналізмів, виражаючи 
поняття міжнародної значущості, перестають 
бути власністю конкретної мови-джерела» (Книг-
ницкая, 1990: 8).

Джерелом появи та поширення інтернаціона-
лізмів завжди були мови держав ‒ центрів циві-
лізації для певних географічних ареалів. Для 
європейської правової культури такими центрами 
стала Стародавня Греція та Стародавній Рим, 
в яких юриспруденція виникла ще в IV cтолітті 
до н.е. Набіги римлян на Стародавню Грецію та її 
завоювання ними у I столітті до н.е. привели до 
появи в латинській мові значної кількості грець-
ких слів, у тому числі і термінів права.

Розвиток Британського права розпочавcя фак-
тично в англо-саксонський період (V‒XI століття н.е.) 
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у зв’язку із завоюванням германськими племе-
нами Британських островів та заснуванням на їх 
території семи англосаксонських держав, діяль-
ність яких необхідно було регулювати юридично. 
На початку VI століття в Кенті було створено пер-
ший писемний кодекс законів (Stephen, 2019: 19). 
Ця подія ініціювала розвиток англійського писем-
ного мовлення в галузі юриспруденції. Перші 
інтернаціональні терміни латинського та греко-
латинського походження з’явилися в англій-
ській мові вже в XI столітті (Brinton, Arnovick, 
2017: 67). Причиною їх появи було не тільки і не 
стільки завоювання Британських островів римля-
нами в I столітті до н.е., як вплив Римського права 
на розвиток відповідної сфери в інших країнах 
Європи.

Значна кількість юридичних термінів латин-
ського походження надійшла до англійської мови 
внаслідок нормандського завоювання (1066 р.), 
домінування нормандської культури та норманд-
ського діалекту давньофранцузької мови на 
території Британських островів протягом трьох 
століть. До франко-латинських можна зараху-
вати терміни, що були запозичені з латини в дав-
ньофранцузьку, а з неї перейшли в середньоан-
глійську, а згодом і в сучасну англійську мову. 
Так, наприклад, замість слів англосаксонського 
походження  urheil та adfultum, які позначали такі 
процеси правосуддя, що давали змогу уникнути 
смерті, в англійській мові почали використову-
вати терміни франко-латинського походження 
ordeal та сomputation.

Через французьку мову до англійської надійшли 
такі терміни латинського походження, як justice, 
judge, accuse, cause, jury, crime, plead, defend, cause, 
session, heritage, marriage, prison, attorney, trespass, 
felony, appeal of felony. Серед опосередкованих 
латинських запозичень особливий інтерес ста-
новить термін trespass (від лат. transpassus), який 
привніс в англійську правову культуру абсолютно 
нове поняття «завдання шкоди», що включало, 
насамперед, завдання шкоди чужій власності. На 
основі цього поняття було була створена ціла сис-
тема захисту прав власності, а термін trespass став 
використовуватися в юридичних термінах-слово-
сполученнях (action of trespass, back trespasses, 
criminal trespass, to trespass against the law,  action 
of trespass,  to trespass (up)on smb.’s rights, trespass 
to goods) і одиницях загальновживаної англійської 
мови (to trespass upon smb.’s hospitality, trespass 
upon smb.’s time, trespass against the principle).

Процес такого опосередкованого запозичення 
латинської юридичної термінології через фран-
цузьку мову можна пояснити тим, що норманд-

ська правова культура, яка насаджувалася на 
території Британії, базувалася, насамперед, на 
формулах Римського права, мова яких вже була 
«перероблена» давньофранцузькою (Юровський, 
1973: 213). Опосередковані латинські запозичення 
з часом адаптувалися до фонетико-морфологічної 
системи англійської мови та не відчувалися вже 
чужорідними її носіями. Хоча вже з XIV cтоліття 
відродження судочинства в Британії розпоча-
лося англійською мовою, суто англійська правова 
культура та мова виникає на її території лише  
у XVII столітті. Вказані фактори та події не тільки 
визначили особливості розвитку галузі юриспру-
денції та її мови в Британії, але й поповнили її 
лексичний склад інтернаціональними термінами.

Зазначені одиниці можна умовно поділити на 
групи, перші з яких представлені латинськими 
та греко-латинськими одиницями, що з’явилися 
в англійській мові в XI столітті. Ці одиниці 
позначали основні поняття Римського права. 
Вони поширилися не тільки на території Британ-
ських островів, але й в інших ареалах Європи. 
До цих одиниць належать терміни alimony, 
amnesty, doctrine, jurisdiction, contract, justice, 
verdict, immunity, sodomy, penitentiary, extradition, 
precedent, procurator (нім. die Alemente, die 
Amnestie, die Doktrin, die Jurisdiction, der Kontrakt, 
die Justiz, das Verdikt, die Immunitat, die Prostitution 
тощо; фр. aliments, amnistier, doctrine, contrat, 
verdict, immunite, jurisdiction, justice, precedent 
тощо, укр. аліменти, амністія, доктрина, юрис-
дикція, контракт, юстиція, вердикт, пенітенці-
арії, контракт, екстрадикція, прокурор, содомія 
тощо). В. М. Аристова зараховує такі одиниці до 
суто іншомовних інтернаціоналізмів або справ-
жніх інтернаціоналізмів. Вони називаються нау-
ковцями повними інтернаціоналізмами, схожими 
за вимовою, значенням, орфографічно (Аристова, 
1978: 51).

Окрім повних інтернаціоналізмів, до складу 
юридичної термінології англійської мови входять 
також часткові інтернаціоналізми чи напівінтер-
націоналізми. Такі одиниці мають греко-латинські 
корені або є одиницями, побудованими на основі 
греко-латинських словотворчих елементів, при-
внесених в європейські мови (наприклад, англ. 
absolute privilege, абсолютна свобода; bilateral 
contract, двостороння свобода; bill of attainder, 
білль про позбавлення прав та конфіскацію майна). 
Такі одиниці виникли внаслідок появи нових пра-
вових понять на основі національних мов.

Третій тип інтернаціоналізмів можна оха-
рактеризувати як «слова будь-якої національ-
ної мови, що мають міжнародне поширення» 
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(Вюстер, 1980: 120). Такі інтернаціональні оди-
ниці виникають внаслідок тенденції до інтерна-
ціоналізації права. Вони загалом непритаманні 
юридичній термінології англійської мови, яка 
сама стає нині джерелом походження таких тер-
мінів. Як зауважує В. Г. Костомаров, «запози-
чення із британського та американського варіан-
тів англійської мови стають найбільш яскравою 
рисою сучасності у зв’язку з вагомістю англій-
ської мови, позиціями країн-лідерів світового 
співтовариства, які користуються нею» (Косто-
маров, 1994: 52).

Саме з англійської мови до різних мов світу 
проникають нині інтернаціональні терміни. Вна-
слідок вказаного процесу в юридичній метатер-
мінології української, німецької та деяких інших 
мов з’явилися такі одиниці, як пул, der Poolvertag 
(від англ. pool ‒ формальна угода між  аген-
тами для вирішення певних завдань), спот, der 
Spotgeshaft (від англ. spot ‒ операція купівлі-про-
дажу товару на умовах його негайного переда-
вання), хедж, der Hetdgegeshaft (від англ. hedge 
‒ термінова угода, укладена для страхування 
від можливого падіння цін), das Switch-Geschaft 
‒ свіч (від англ. switch ‒ ліквідація зобов’язань 
з одними цінними бумагами при заключенні угод 
з іншими). Інтернаціональні одиниці англій-
ського походження зустрічаються в сферах між-
народного, цивільного, кримінального, трудового 
права різних мов, наприклад: warrant (рос. вар-
рант, франц. warrant, нім. der Warrant), dismissal 
(рос. дисмисл, франц. dismisal), lock-out (укр. 
локаут, рос. локаут, франц. lock-out), kidnapping 
(укр. кіднепінг, білорус. кіднепінг, рос. киднеп-
пинг, франц. kidnapping, нім. der Кidnapper), 
racket (укр. рекет, рос. рэкет, франц. rachat, нім. 
das Racket). Зазначимо, що наявність інтернаціо-
нальних одиниць та їх елементів у будь-якій тер-
мінології говорить про їх універсальність.

Висновки. Таким чином, інтернаціональні оди-
ниці є тотожними за значенням, близькими за зву-
чанням і написанням. На відміну від запозичень, 
інтернаціоналізми слугують засобами позначення 
міжнародних понять і входять до лексичного 
складу різних мов одночасно. Поява та розвиток 
англомовної термінології розпочинається в англо-
саксонський період, коли до її складу потрапля-
ють перші інтернаціональні терміни латинського 
та греко-латинського походження. Продовження 
процесу поповнення англійської юридичної тер-
мінології інтернаціоналізмами відбувається також 
після нормандського завоювання Британії, коли 
юридичні терміни латинського походження вхо-
дять до складу англійської мови через норманд-
ський діалект давньофранцузької мови.

Інтернаціональні юридичні терміни англій-
ської мови поділяються на три групи. Перша із 
цих груп представлена одиницями латинського 
та греко-латинськими походження, що надійшли 
до англійської мови в англо-саксонський, тобто 
в давньоанглійський період. Ці одиниці є повними 
інтернаціоналізмами, схожими за вимовою, зна-
ченням, орфографічно в різних мовах. Часткові 
інтернаціоналізмами, побудовані на основі греко-
латинських словотворчих елементів, формують 
другу групу аналізованої англомовної терміноло-
гії. Третя група інтернаціональної юридичної тер-
мінолексики англійської мови представлена тими 
одиницями, що надійшли з неї до інших мов через 
процеси інтернаціоналізації права. Джерелом похо-
дження таких термінів є американський та британ-
ський варіанти англійської мови, що зумовлено 
лідерством США та Великобританії та англійської 
мови у світовому співтоваристві. Перспективи 
подальших досліджень вбачаємо в порівняльному 
аналізі семантичних особливостей американських 
і британських юридичних термінів та з’ясуванні їх 
лінгвокультурологічних особливостей.
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LINGUOCOGNITIVE ANALYSIS OF THE HEADINGS 
IN POSTMODERN JORGE LUIS BORGES’S DISCOURSE

In the scientific article it is planned to identify the issues which are connected with application of the linguo-cognitive 
approach of the postmodern text, namely, attempt to analyze the conceptual space of the author world picture through 
analysis of headings and their role in the organization of postmodern literary texts. In our research we try to equate 
the functions of heading to the functions of text concept. The heading becomes an important sign of the development 
of genre style system in the postmodern period due to the meta-communication and meta-language functions. The heading 
carries curtailed and concentrated information and it is one of the most important elements of the semantic and esthetic 
organization of artistic creation, therefore the interpretation of the titles is one of the most difficult tasks for philologist. 
The concept is not only the way to increase expressivity and emotionality, but it also acts as an intensifier in order to 
compress the information. The reason is that the heading has the possibility to realize poetic images in the small text as 
a manifestation of the general signification through the single determination. The author’s concepts are designated as 
independent words, word combinations, fragments of text, structural components of the text. They are realized in the form 
of headings as a strong positions in the text.

The sources of the conceptual world picture of the Jorge Luis Borges’s discourse are universal concepts – live, death, 
space, time – individual concepts – possible world, library, maze, mirror, metaphor, which we emphasize due to deep 
linguo-cognitive analysis and decoding the information array of all writer’s titles by attracting background knowledge 
which actively works in the cognitive construction and representation of the author’s language picture of the world. 
Division of the titles by the category, gives the possibility identify, not only common tendencies of the conceptual space 
of the writer’s discourse, but also explore the conceptsphere of postmodern literary discourse of Latin America in general. 
The revealed textual concepts are the clearest and most expressive speech-semantic images of the conceptual world 
picture of Jorge Luis Borges.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАГОЛОВКІВ 
У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ ХОРХЕ ЛУЇСА БОРХЕСА

У науковій статті планується окреслити коло проблем, які пов’язані із застосуванням лінгвокогнітивно-
го аналізу постмодерного тексту, а саме спроба проаналізувати концептуальний простір авторської картини 
світу за допомогою аналізу заголовків та їх ролі в організації постмодерних творів. У нашому дослідженні ми 
намагаємося прирівняти функції заголовка до функцій текстового концепту, який завдяки метакомунікативній 
та метамовній функціям стає важливою ознакою розвитку жанрово-стильової системи постмодерного пері-
оду. Заголовок несе в собі згорнуту концентровану інформацію, є одним з найважливіших елементів смислової 
та естетичної організації художнього твору, тому інтерпретація заголовків – одна з найскладніших задач для 
філолога. Концепт є не лише засобом підвищеної експресивності, емоційності, а й виступає у ролі інтенсифі-
катора компресії інформації, оскільки він як вияв загального через одиничне має здатність стисло реалізувати 
у невеликому тексті поетичні образи. Авторські концепти позначаються самостійними словами, сполученнями 
слів, фрагментами тексту, структурними компонентами тексту, у нашому разі реалізуються у вигляді заголо-
вків як сильних позицій у тексті.
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Джерелами концептуальної картини світу художнього дискурсу Хорхе Луіса Борхеса є універсальні концеп-
ти – життя, смерть, простір, час – та індивідуальні марковані концепти – можливий світ, бібліотека, лабі-
ринт, дзеркало, метафора – які ми виділяємо завдяки поглибленому лінгвокогнітивному аналізу та декодуван-
ню інформаційного масиву заголовків усіх творів письменника із залученням фонових знань, які активно діють 
у когнітивній побудові та репрезентації структури мовної картини світу письменника. Розподіл заголовків за 
категоріями дозволяє виявити не тільки загальні тенденції створення концептуального простору дискурсу пись-
менника, але й дослідити концептосферу постмодерного художнього дискурсу Латинської Америки взагалі. 
Виявлені текстові концепти є найчіткішими та найвиразнішими мовленнєво-смисловими образами концепту-
альної картини світу Хорхе Луіса Борхеса.

Ключові слова: концептосфера, концепт, постмодерний художній дискурс, лінгвокогнітивний аналіз, 
заголовок.

The interest of modern linguistics for the study 
of literary work, its structural, functional and gen-
erative aspects has become that conjoint conceptu-
al-methodological aspect which combined linguistics 
and the study of literature. The study of postmodern 
conceptual picture of the world has been actualized 
in the recent decades as the result of new tendencies 
in culture, art and science including new IT devel-
opments, social engineering, political technologies, 
new ways of interactive communication of people, 
mass media and new interdisciplinary approaches 
in linguistics such as neurolinguistic psychology, 
psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolin-
guistics that stipulate the actuality of work of post-
modern picture of the world of modern society. It is 
the interdisciplinary approach to the literary text that 
released the linguistics from one-sidedness in percep-
tion of processes because it is not restricted to a cer-
tain field of knowledge. The text and the discourse 
became the main objects of study of new philological 
disciplines: linguistics of the text, linguo-stylistics, 
textual linguistics, cognitive linguistics, and psy-
cholinguistics. The aim of our research is to solve 
the communicative-cognitive problems of the analy-
sis of postmodern Jorge Luis Borges’s discourse from 
lingo-cognitive point of view analyzing the author’s 
marked concepts as cognitive processes as well as 
the content of the semems that are represented not 
only by the dictionary comments and interpretations 
explaining the semantics of the lexemes but also 
their function in the literary text and the reader’s per-
ception itself. The author’s concepts are marked by 
independent words, word formations, text fragments, 
structural components of the text and in our case are 
realized in the headings of the text in strong positions.

The aim of the scientific article is to analyze 
conceptual space of Jorge Luis Borges’ postmodern 
discourse, on the basis of headings of writer’s liter-
ary works. They are semantic expressions of the lan-
guage world picture of the writer, author’s conception 
and author’s intentions.

The theoretical basis of the scientific article 
were works of the famous ukrainian and foreign 

scientists who studied structural aspect of the head-
ings and defined it as a secondary sign of discourse 
and text (Y. M. Lotman, Z. Y. Turaeva), the headings 
and its functional and semantic aspects (I. V. Arnold, 
V. Lukin), from the point of view of certain cat-
egories (L. G. Babenko), linguocognitive aspect 
of the literary discourse (V. B. Burbelo, L. I. Bele-
khova, J. Lakoff, O. S. Kubryakova, O. M. Kagano-
vskaya, O. O. Selivanova).

The subject of research is the conceptual and lin-
guo-cognitive features of the headings in the post-
modern literary discourse of Jorge Luis Borges.

The research methods are based on linguo-cog-
nitive and linguistic stylistic analysis, generalization, 
comparison and systematization.

The scientific novelty consist of the state-
ment of the problem, proposed research methods 
and selected material.

In our scientific article it is planned to analyze 
the conceptual space of the author’s world picture by 
analyzing headings and their role in the organization 
of postmodern literary works. The world of literary 
text consists of a certain semantic-emotional space 
of the lingual units and expressions, which aims to 
actualize perception by influencing on the certain 
cognitive processes and mechanisms. The postmod-
ern literary discourse transforms this influence into 
a conscious strategy of communicative influence on 
the reader, through which author programs reader. 
The headings in the postmodern literary discourse 
becomes a text-forming component and communica-
tive strategy that provokes the reader to consciously 
complex reading, which simulates an ambiguous situ-
ation of repeated reading with a multitude of semantic 
interpretations.

The most important part of the information that 
any text carries is supported in its strongest positions 
that formally are expressed in certain parts of linear 
extend of the text: the heading, the epigraph, the begin-
ning, the ending (Сулейманова, 2001, Тураева, 
1986, Арнольд, 1999). Stronge positions express 
certain meaning that serves to support the main idea 
of the text. Terminologically the strongest position is 
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associated with “key words” in works (Арутюнова, 
1986, Болотнова, 2007), as well as in the same mean-
ing of “key moment” (Варченко, 2007), “semantic 
reference point” (Арутюнова, 1996), “semantic ker-
nel” (Болотнова, 2007). The common for all these 
terms is the characteristic to express a certain sense 
that serves to support the main idea of the text. The 
strong text positions serve to fold the information that 
the text holds and that’s why they should be referred 
to meta-text. Among the fundamental characteristics 
of strong positions the main quality is their fixed posi-
tion that is ruined in postmodern discourse. The folding 
of text information in strong positions – the heading, 
the epigraph – can influence the integrity of the liter-
ary text thanks to unusual contextual use, for exam-
ple the epigraphs placed in the center of postmodern 
narrative, paratextual use of the heading, the absence 
of the traditional nucleus and dénouement of the story.

Strong positions serve the purpose of under-
standing the literary text that begins with the head-
ing. In the research of the semantic-stylistic struc-
ture of the literary text the heading is viewed as 
single-phase text that introduces another unfolded 
one as mentioned in works (Кагановская, 2003). In 
other words the “olded heading” is intended to unfold 
the text (Тураева, 1986), on the other hand it contrib-
utes to further development of the idea of the story 
and somehow limits its development (Арнольд, 
1999). At the same time this is a signal of concep-
tual information in the text, the focus that integrates 
the meaning of the whole macro character nominally 
(Каскон Мартин, 2000). Being before and above 
the text, the heading holds the information about its 
content. Coming closer to a proper name, the heading 
is a character that has both a “memory” of the linguis-
tic meaning of the word and the direction to the text 
that has a dimensional contiguity with the head-
ing, that means the heading combines the condi-
tional and indexical character. Except the functions 
mentioned above the heading of the literary text 
also fulfils one important function of the identifica-
tion of the “highest” textual concept the realization 
of which is determined by the prime position of cer-
tain conceptual plan that soon unfolds into the textual 
concept (Кагановcкая, 2003).

The heading – is a textual character in 
the strongest position of the text, it is an important part 
of the text and has a fixed position. Intertextual func-
tion of the heading is realized in its formally semantic 
autonomy, it’s an author’s step towards the reader’s 
orientation in a great variety of texts. The heading is 
a structural component of postmodern literary text 
that facilitates the pragmatic instruction of the latter. 
The pragmatism of the heading is caused by several 

factors: its orientation for the next text (prospection), 
autocentricity (realization of author’s intentions) 
and anthropocentricity (orientation to addressee).

Linguistic theories explain the intertext func-
tion of the heading. The heading before reading 
is an indexical sign being transformed into condi-
tional sign while reading, but after reading the text 
it approaches a motivated-conditional sign. Before 
reading the heading of the text not only declares 
the information put in the text but also denotes it, but 
after reading the text the heading not only denotes 
the text but also concisely informs about the con-
tent of the text, reveals the semantic relations with 
the text. The marked status of the heading can be 
revealed only after reading the text, the comprehen-
sion of its integrity. The book is an open heading from 
start to an end, the heading is a book limited to a few 
words as it is stated in work (Кагановская, 2003: 67).

The pragmatic function of the heading is real-
ized by addressee’s decoding of the semantic rela-
tion of the heading and the text – its topic, plot 
and idea. While analyzing Spanish short story 
the addressee must perform double decoding: first to 
find the relationship between the heading and the plot 
of the literary work and then to identify what unites 
and differs it from the intertext. In our research we 
analyze the heading as a textual concept because it 
serves as a signal of conceptualization of the infor-
mation in the text, serves as a folding of the infor-
mation in the text: “...in expressing the conceptual 
meaning of macro character the heading becomes 
its focus, and not only the character which nomina-
tively integrates the meaning of this macro charac-
ter” (Кагановская, 2002: 107). The level of textual 
concept is actual thanks to metacommunicative 
and metalinguistic functions that become important 
characteristics in the development of genre-stylistic 
system of the postmodern period. The concept is not 
only the means of enhanced expressiveness, emo-
tionality, but also an intensifier of the compression 
of the information because it demonstrates the man-
ifestation of general through the individual having 
an ability to concisely realize the poetic image.

The most substantial part of the information that 
any text carries is reinforced by its strongest posi-
tions. Strong positions serve to understand the literary 
text that starts with the heading. During the concep-
tual analysis of the heading of all Jorge Luis Borg-
es’s works we emphasize the concepts that create 
compositional and linguistic level of the text, express 
the certain meaning to support the main idea of the text 
that is elements which carry the concentrated folded 
information. The concept is identical to literary 
image that can be associated with an object of any 
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level. The sources of conceptual image of the world 
of Jorge Luis Borges’s literary discourse are universal 
concepts – eternity, death, time, space – and author’s 
marked concepts – labirynth, library, possible world, 
mirror – which we identify thanks to the ground lin-
go-cognitive analysis and decoding of the informa-
tional block of the literary text involving background 
knowledge which influences the cognitive formation 
and representation of the structure of literary text.

Due to meta-communication and meta-language 
functions, level of the text concept is relevant. It 
becomes an important sign of the development 
of genre-style system in the postmodern period. In 
our opinion, the genre canon serves for a produc-
tive understanding of the essence of functional style, 
namely, a stereotype of the generation and perception 
of speech in specific repetitive circumstances. Genre 
and stylistic categories of discourse allow recipient to 
relate a text to a particular area of communication, on 
the basis of ideas about norms and rules of commu-
nication, conditions of expediency and types of com-
municative behavior. These are indicative categories, 
because they do not reveal the content. Their essence 
is determined by the type of communicative situation 
of the postmodern literary discourse.

The concept DEATH is a universal concept for lit-
erary discourse, but in a Jorge Luis Borges’s concep-
tual picture of the world it acquires other unusual hues 
and new interpretation that is typical for postmodern 
discourse. The concept DEATH is disclosed thanks to 
linguosemantic analysis of some short story headings 
having a lexeme “death”: “El inmortal”, “Los inmor-
tales”, “El muerto”, “La muerte y la brújula”, “Histo-
ria del guerrero y de la cautiva”, “Otra muerte”, “La 
escritura del dios”, “Abenjacán el Bojarí, muerto en 
su laberinto”, ‘Los dos reyes y los dos laberintos”, 
“El asesino desinteresado Bill Harrigan”, “La víc-
tima de Toledo Goliadkin”, “La espera”, “El fin” 
(Borges). This concept is enhanced by the following 
lexemes: inmortal, muerto, otra muerte, asesino, víc-
tima, guerrero, cautiva, laberinto. All units of the text 
are interconnected and united by semantic and for-
mal repetitions. The noun “death” is denoted nega-
tively because the person’s death is often connected 
with war. Supposing death is not connected with war, 
then it is inevitable, expected from the point of view 
of any religion even though death is the transition to 
another world, another reality. If death is the transi-
tion to another dimension, another reality then life 
and death are parts of one whole, a constant cyclic 
change of realities, the change of the reality of death 
to the reality of life. In this way a possible world 
of ETERNITY is described, the eternity unfolds in 
a conceptual metaphor “labyrinth of time” according 

to the headings of the stories: “Abenjacán el Bojarí, 
muerto en su laberinto”, “Los dos reyes y los dos 
laberintos”, “Aleph”, “Casa de Asterión” (Borges). 
The concept DEATH uncovers through a special 
interpretation and perception of time that is perceived 
as nonlinear, fragmented and abstract in Jorge Luis 
Borges’s conceptual picture of the world.

The corresponding concept ETERNITY is 
revealed in J.L. Borges’s collection of stories “His-
toria de la eternidad”, “La metáfora”, “La doctrina 
de los ciclos”, “El tiempo circular” (Borges). The 
concept ETERNITY is identified as an infinite time, 
the loop, cyclic time, metaphor of time that is traced 
from the paradigm of the headings: eternidad, ciclos, 
circular. The conceptual information that reflects gen-
eral tendencies of the story unfolds with the amount 
of nouns: еternidad, tiempo, simultaneidad, insomnio, 
individuo, destino, historia, ciclo та прикметників: 
circular, cíclico, universal, mágica, imposible.

To disclose the concept of POSSIBLE WORLD 
we shall analyze the headings of Jorge Luis Borges’s 
stories that contain semantically marked references 
to the world of magic and best present the paradigm 
of the concept researched: “Historia de los dos que 
soñaron”, “Historia de eternidad”, “La historia de 
los ángeles”, “Ficciones”, “Mutations”, “El milagro 
secreto”, “La otra muerte”, “Libro de sueños”, “Des-
cubrimiento de realidad”, “Continuidad de infierno” 
де лексеми increíble, inmortal, ángel, milagro, fan-
tasma, soñar, secreto, otro mundo, eternidad create 
the possible reality, the possible existence of “other 
worlds” where real people might live.

The text concept LIBRARY which is the basic 
artistic image of postmodern and the bearer of its 
conceptual information is revealed in the journey 
through labyrinth and is intratextual in postmodern 
literary discourse of Jorge Luis Borges’s short stories: 
“El jardín de senderos que se bifurcan”, “La Biblio-
teca de Babel”. It is in “the garden where all paths 
scatter”, the labyrinth-library where the person won-
ders looking for his/her self and creates a conceptual 
metaphor “life-is the garden of endless possibilities” 
(Borges). The concept LIBRARY unfolds in the main 
line of the story as artistic image which realizes 
the natural possibility of a person to see other reality 
or come to it which is expressed in verbs: descubrir, 
ocultar, saber multiplicar, desgarrar, miles de pági-
nas manuscritas, novela, libro. Text concepts LAB-
YRINTH-LIBRARY-WORLD, being conceptually 
interconnected and creating a certain metaphorical 
paradigm of postmodern literary discourse, belong to 
the short story “Las ruinas circulares” which unfolds 
textually thanks to the semantics of such units 
of language as infinita, circular, redondel, inhabitado,  
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despedazado and lexical markers that express a cer-
tain sense. Text concept the LABYRINTH intertextu-
ally unites short stories “Abenjacan el Bojari muerto 
en su laberinto”, “La muerte y la brújula”, “La forma 
de la espada”, “Historia del guerrero y de la cautiva”. 
The heading of the story “El jardín de senderos que 
se bifurcan” is a conceptual metaphor which shows 
the semantics of the word “labirynth”, which unfolds 
in time and space of the narration: “Casi en el acto 
comprendí; el jardín de senderos que se bifurcan era 
la nоvela caótica”, “Un laberinto de símbolos. Un 
invisible laberinto de tiempo” (Borges: 113). A per-
son wonders the labyrinth looking for answers for 
philosophical questions, looking for only one book 
that embodies other thousand books – the library: 
“Al cabo de más de cien años, los pormenores son 
irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que 
sucedió. Ts´ui Pen una vez: Me retiro a escribir un 
libro.Y otra: Me retiro a construir un laberinto. Todos 
imaginaron dos obras; nadie pensó que libro y laber-
into eran un solo objeto” (Borges: 116).

Having analyzed the headings of author’s sto-
ries we can see a new interpretation of time as 
a category which can be transformed depending on 
author’s, reader’s or character’s intentions, reflects 
a complex interconnection of different time layers; 
a fragmented fixation of events in real chronotopos 
becomes a norm. All this reveals the author’s inten-
tion to get into a person’s world reconstructing his/
her time experience, dentifying his/her deep relations 
with epochs, generations, and events. The retrospect, 
the destruction of time plan, the reversibility and shift-
ing the sequence of the events described become typi-
cal techniques of structural organization of Jorge Luis 
Borges’s postmodern discourse. In a Jorge Luis Borg-
es’s short story “The other” (Borges). an old Borges 
meets his young one. For old Borges this happens 
in reality, for a young one – in a dream. That means 
young Borges in a dream is the observer №2 of one-
self – travels in his time like future №1 where he 
meets his old one, the observer №1 who has lived 
his time №1.  But young Borges forgets his dream 
and when he becomes old his meeting with his young 
self, a traveler in time №1 turns out to be a complete 

surprise. Culture is a huge text that is the main the-
sis of the stylistics of postmodernism according to 
the theory of intertextuality.

The concept TIME is fromed with the help 
of the following semems: tiempo (El tiempo circular, 
El tiempo y J. W. Dunne), historia (Historia del guer-
rero y la cautiva, Historia de los ecos de un nombre, 
Historia de la eternidad, Historia de la noche, His-
toria de los dos que soñaron), tres (Tres versiones 
de Judas), fin (Fin), espera (La espera), noche (La 
noche de los dones), epílogo (Epílogo), prólogo 
(Prólogo, Prólogo de “La calle de la tarde”, después 
de (Después de las imágenes), ciclo ( La doctrina de 
los ciclos). One of the properties of author’s percep-
tion of time is the fact that time creates a possibility 
of further rearrangements, the possibility of free cause 
of events and can be discontinuous and diversely 
directed. Modern Latin American short stories are as 
a rule detective stories with psychological and fantas-
tic subtext. Multidimentional artistic time is revealed 
in parallel times and places.

Moreover, in terms of studying the concepto-
sphere of Jorge Luis Borges’ postmodern discourse, 
there are metaphors in the headings that are not in 
a huge amount, but conceptually creative and express 
author’s postmodern perception of reality: “La escrit-
ura del Dios”, “Metafora”, “El tiempo vircular”, 
“Examen de metáforas”, “Dialogo de muertos”, “His-
toria de eternidad”, “La biblioteca de Babel”, “La 
otra muerte”, “La noche de los dones”. “La escritura 
del Dios”, “Metafora”, “El tiempo vircular”, “Exa-
men de metáforas”, “Dialogo de muertos”, “Histo-
ria de eternidad”, “La biblioteca de Babel”, “La otra 
muerte”, “La noche de los dones”.

So, the natural property of the heading is to have 
the conceptual information that is aimed to reflect 
general tendencies of the story and to show the pos-
sibility of certain important transformations because 
of the functions of “mental container” (Borges: 147) 
having all communicative-cognitive information. At 
the conceptual level the tendency of composition-
ally independent position of the headings in Jorge 
Luis Borges’s postmodern discourse is outlined that 
implicitly corresponds to further textual concepts.
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«ICH BIN IN SEHNSUCHT EINGEHÜLLT»: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР 
ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗЕЛЬМИ МЕЕРБАУМ-АЙЗІНГЕР

Для глибшого розуміння та кращої інтерпретації творчості німецькомовних буковинських письменників необхідно 
вивчати їхню концептосферу. Визначення та детальний аналіз концептуальних домінантів дають змогу зрозуміти 
ідіостиль письменника, а також відтворити мовну картину світу автора. Незважаючи на велику кількість дослі-
джень, присвячених вивченню різних аспектів літературного доробку німецькомовних письменників Буковини, з лінг-
вістичного погляду творчість єврейської поетеси Зельми Меербаум-Айзінгер залишається малодослідженою. Стат-
тю присвячено дослідженню мовної репрезентації домінантних концептів у творчості Зельми Меербаум-Айзінгер. 
Мета статті – дослідження концептосфери авторки, а саме – детальний аналіз домінантних концептів. У науковій 
розвідці подано дефініції понять «концептуальна домінанта», «концептосфера», розглянуто термін «концепт» як 
основний об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики. На основі зібраного матеріалу встановлено три концепту-
альні домінанти у творчості письменниці: SEHNSUCHT, LIED та NATUR. Застосовано метод контекстуального 
аналізу, що дав змогу виявити основні мовні засоби, які репрезентують концептуальні домінанти. Для порівняння 
кількісних співвідношень окремих слів-репрезентантів було застосовано метод кількісного аналізу, за допомогою яко-
го визначено лексеми, які вербалізують концепт найчастіше. Завдяки застосуванню концептуального методу було 
описано та проаналізовано три визначених концепти. У статті розглянуто особливості становлення та формуван-
ня концептуальних домінантів, проаналізовано засоби їх вербалізації, встановлено асоціативні ряди основних слів-
репрезентантів за схожістю із смисловою відстанню 4–5 кроків. Проаналізовано синонімічні відношення мовних 
одиниць. Завдяки аналізу синонімічного ряду визначено основні ознаки концептів. Новий підхід до аналізу поетичного 
доробку Зельми Меербаум-Айзінгер сприяє кращій інтерпретації та популяризації творчості поетеси.

Ключові слова: домінантні концепти, концептосфера, вербалізація концептів, слова-репрезентанти,  
Зельма Меербаум-Айзінгер.
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“ICH BIN IN SEHNSUCHT EINGEHÜLLT”: THE CONCEPTUAL SPACE 
OF SELMA MEERBAUM-EISINGER’S POETRY

For deeper understanding and proper interpretation of the works by German-speaking writers of Bukovina, it 
is necessary to examine their conceptual sphere. Defining conceptual dominants and their detailed analysis make it 
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possible to understand the idiosyncrasy of the writer and to reproduce the linguistic picture of the author’s world. Despite 
the large number of studies devoted to the research of various aspects of the literary works of Bukovina’s German-
speaking writers, the work of Jewish poetess Selma Meerbaum-Eisinger remains insufficiently explored from a linguistic 
point of view. The article is dedicated to the exploration of linguistic representation of dominant concepts in the work 
of Selma Meerbaum-Eisinger. The purpose of the article is to study the author’s conceptual sphere, namely a detailed 
analysis of dominant concepts. The scientific research describes the definitions of the notions “conceptual dominant” 
and “conceptual sphere”, the term “concept” is also considered as the main object of the study of cognitive linguistics. 
Based on the collected material, three conceptual dominants in the writer’s work have been identified: SEHNSUCHT, 
LIED and NATUR. The method of contextual analysis was applied, which made it possible to identify the main linguistic 
means that represent conceptual dominants. The method of quantitative analysis was used to compare the quantitative 
ratios of individual representative words, and it helped to identify the lexemes, that verbalize the concept most often. Due 
to the application of the conceptual method, three defined concepts were described and analyzed. The special features 
of formation and development of the conceptual dominants are considered in this article, the means of their verbalization 
are analyzed, and associative series of the main representative words in similarity with semantic distance of 4–5 steps are 
identified. Synonymic relations of the language units are analyzed. Due to the analysis of the synonymous series, the main 
features of the concepts are revealed. A new approach to the analysis of Selma Meerbaum-Eisinger’s poetic heritage 
contributes to a better interpretation and popularization of the poet’s work.

Key words: dominant concepts, conceptual sphere, concept verbalization, representative words, Selma Meerbaum-
Eisinger.

Постановка проблеми. В сучасному мовоз-
навстві проблема людського начала в мові вивча-
ється з урахуванням людини як її творця і корис-
тувача. Такий погляд на мову розширив межі 
лінгвістичних досліджень, зумовив виникнення 
сучасного напряму мовознавства – когнітивної 
лінгвістики, основою якої є концепт. Все більшого 
значення набувають дослідження мовної картини 
світу, тому вивчення концептів, які формують 
мовну картину світу певного автора, є актуаль-
ним предметом дослідження лінгвістики. Людина 
мислить концептами, які відображають її досвід 
і знання, вони сприяють переробці суб’єктивного 
досвіду шляхом категоризації інформації на різно-
манітні вже вироблені суспільством класи. Тобто 
світ у свідомості людини постає у вигляді знань, 
думок, оцінок. 

Концептуальні домінанти формуються на вер-
балізованих культурних концептах і часто транс-
формуються в твори письменників, утворюючи 
особливий ідіостиль певного автора. Системний 
аналіз домінантних концептів дає змогу про-
стежити ментальні процеси в людському мозку 
і виявити основні характеристики та властивості 
текстового стилю письменника (Єсипенко, 2009).

Аналіз досліджень. Нині спостерігаємо 
стрімке зростання кількості досліджень, при-
свячених аналізу концептів. Різноманітні під-
ходи до їх вивчення свідчать про зацікавленість 
учених у дослідженні концептуальних домі-
нантів. Прихильниками лінгвістичного підходу 
є Д. С. Ліхачов, В. М. Телія, С. О. Аскольдов, 
В. В. Колесов та А. П. Мартинюк. У своїх працях 
учені стверджують, що концепт є категорією не 
тільки когнітивної лінгвістики, але й культуроло-
гії. Дослідники наголошують, що концептуальні 

домінанти можуть мати вербалізований характер, 
об’єктивуватися словами, словосполученнями, 
реченнями, а також вони можуть бути невербаль-
ними засобами передання культурної інформації 
(Мартинюк, 2012). Представники когнітивного 
підходу З. Д. Попова та Й. А. Стернін тлумачать 
концепт як явище ментального характеру. Вчені 
стверджують, що концепт – це одиниця пам’яті, 
що відображає цілісну картину світу у мозку 
людини. Для прихильників культурологічного 
підходу Г. Г. Слишкіна та Ю. С. Степанова, кон-
цепт є окремим носієм культури. Дослідження 
концептуальних домінантів за цим підходом озна-
чає аналіз культурної інформації, яку несе в собі 
концепт (Степанов, 2004: 42–43). 

Теоретико-методологічною основою нашого 
дослідження є праці як українських, так і зарубіж-
них учених, зокрема «Концепти і концептосистеми 
в когнітивно-дискурсній парадигмі лінгвістики» 
А. М. Приходька (Приходько, 2008) та робота 
чернівецької дослідниці Н. Г. Єсипенко «Кон-
цепт як оперативна одиниця лінгвокультурології»  
(Єсипенко, 2011). Окрім того, у процесі дослі-
дження концептуальних домінантів ми зверталися 
до праці О. О. Селіванової «Основи лінгвістичної 
теорії тексту і комунікації» (Селиванова, 2002). 

Мета статті – визначення та опис базових 
концептів у творчості єврейської письменниці 
Зельми Меербаум-Айзінгер – відомої буковин-
ської поетеси, яка у 18-тирічному віці загинула 
в гетто Трансністрії. Творчий доробок авторки 
становить усього 57 віршів. Поезії Зельми Меер-
баум-Айзінгер – це перш за все вірші про нещас-
ливе кохання, страждання, нещастя, що випали на 
долю дівчини, оскільки в 1941 році її родина була 
депортована до Трансністрії. 
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Літературознавці досліджують життєвий і твор-
чий шлях авторки, особливості формування її ідіо- 
стилю. Тут варто передусім назвати таких дослід-
ників, як: Вольфганга Еммеріха (Emmerich, 1991), 
німецьку письменницю Маріон Таушвіц  
(Tauschwitz, 2014) та німецького письменника 
й журналіста Юргена Зерке (Serke, 2007). А от 
із лінгвістичного погляду поезії Зельми Меер-
баум-Айзінгер є не досить вивченими. Ната-
лія Шчиглевська входить до невеликої кількості 
дослідників, які у своїх працях описують саме 
мовні особливості текстового стилю авторки 
(Shchyhlevska, 2004). 

Виклад основного матеріалу. Концепт можна 
розглядати як змістову сторону словесного знака, 
поняття, що стосується розумової, духовної сфери 
існування людини, зафіксоване в суспільному 
досвіді народу. Сукупність окремих концептів 
становить концептосферу. Вони репрезентують 
культуру нації на певному етапі її історичного 
розвитку. І концепт, і концептосфера – явища мен-
тальні. А. М. Приходько виокремлює концепту-
альні домінанти як абстрактно привабливі змісти, 
тобто значущі для кожної людини блага. Кон-
цептуальні домінанти відображають зафіксовані 
у мові характеристики, які, маючи статус оцін-
ного коду, характеризують поведінку носіїв окре-
мої культури. Вони формують ідіостиль письмен-
ника, а системний аналіз домінантних концептів 
допомагає встановити основні характеристики 
стилю автора (Приходько, 2008: 303).

«Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu 
schreiben»… Такими словами закінчувався аль-
бом Зельми Меербаум-Айзінгер. Понад чверть 
століття він зберігався подругою як згадка, і лише 
в 1968 році частину віршів було опубліковано, 
а талант поетеси нарешті знайшов своїх шану-
вальників. Нині інтерес до життя і творчості 
Зельми зростає. Її поезії перекладені багатьма 
мовами, покладені на музику, знайшли вті-
лення в драматургії, образотворчому мистецтві, 
a твори поетеси використовуються як допоміж-
ний матеріал для вивчення тем голокосту та анти-
семітизму. Критики зазначають майстерність 
і літературне обдарування юної поетеси. Пере-
важаючими у творчості Зельми Меербаум-Айзін-
гер є колискові пісні, пейзажна та інтимна лірика. 
Розкриваючи теми, властиві творам вказаного 
спрямування, дівчині вдається передати трагізм 
своєї долі та долі свого народу. 

Щоб дослідити концептосферу Зельми Меер-
баум-Айзінгер нами було проаналізовано всі 
вірші письменниці, які входили до її альбому 
«Blütenlese», тобто вивчення концептуального про-

стору Зельми Меербаум-Айзінгер проводилося 
на основі єдиної збірки письменниці «Ich bin in 
Sehnsucht eingehüllt» (Meerbaum-Eisinger, 2012). 
Ця збірка видана у 2012 р. чернівецьким видавни-
цтвом «Книги – ХХІ», переклад підготував док-
тор філологічних наук Петро Рихло. Визначення 
кількості і частотності вживання ключових слів-
репрезентантів та їхніх синонімів, тобто кількіс-
ний аналіз, а також виокремлення ознак концептів, 
обрані як основні прийоми, дали можливість вста-
новити домінантні концепти. Їх три: SEHNSUCHT, 
LIED та NATUR. Саме вони й формують концеп-
туальний простір творчості поетеси. Про значу-
щість цих концептів свідчать вже самі заголовки 
поезій. Як приклад можна навести такі: «Trauer», 
«Sehnsuchtslied», «Lied der Freude», «Welkes Blatt», 
«Regenlied», «Sonne im August» тощо.

Провідним елементом концептуального про-
стору творів Зельми можна вважати SEHNSUCHT. 
Він проявляється як у трагічних, так і у ліричних 
поезіях. У першому випадку одкровення письмен-
ниці викликані усвідомленням суспільної ката-
строфи, зумовленої подіями нацистської окупації 
та румунським загарбанням. Тут туга виступає 
втіленням розпачу, смутку за спокійним, мирним 
життям. Незважаючи на вік, дівчина змогла осяг-
нути всю глибину своєї трагічної долі («Das Leben 
ist bunt. Du willst mich töten. Weshalb? Auf tausend 
Flöten weint Wald»).У ліричних творах дівоче 
серце огортає туга за коханням, якому не судилося 
мати продовження:

«Ich bin in Sehnsucht eingehüllt
und sehne mich an dir», 

und ferne, irgendwo, das schluchzt
und geigt die Sehnsucht, 

die sich zieht durch mich und dich» 
(Meerbaum-Eisinger, 2012: 62).

Концепт SEHNSUCHT вербалізується за допо-
могою словосполучень і низки лексем: Weh, 
Sehnen, Weinen, Tränen, Leid, Trauer, Schmerz, 
Sehnsuchtsweh, weinen. Лексеми несуть величез-
ний емоційний заряд, дають змога сповна донести 
до читача основний задум того чи іншого твору. 
Найбільш вживаними є weinen та Weh. У віршах 
плачуть дощ, ліс, ніч, єврейський народ і навіть 
сама Зельма. Стосовно лексеми Weh, другої за 
частотністю вживання, робимо висновок, що 
душевний біль не покидає дівчину. Часто ця лек-
сема використовується і для вербалізації концепту 
LIED. Влучне використання слів-репрезентантів 
надає творам гостроти й пронизливості, психоло-
гічної чуттєвості.

Наступним складником концептосфери є кон-
цепт LIED. Пісня супроводжувала Зельму від наро-
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дження. Звернення до пісенних мотивів можна 
розглядати як бажання радіти життю та сповна 
насолоджуватися ним. І все ж переважають пісні 
смутку та відчаю. Цей концепт часто пов’язаний 
із попереднім. Підтвердження знаходимо навіть 
у деяких заголовках («Sehnsuchtslied», «Schlaflied 
für die Sehnsucht», «Müdes Lied»). Часто письмен-
ниця присвячує свій спів Лейзеру Фіхману. 

У ранній період творчості поетеси народжу-
валися життєстверджуючі, радісні вірші-пісні. 
Останні ж її твори про печаль і тривогу. Аналіз 
використання концепту LIED дає змогу відстежити 
рух емоцій автора, зміну його світосприйняття: 
від радісного до меланхолійно-тривожного та тра-
гічно-сумного або навпаки, що трапляється рідше. 
Зокрема, у вірші «Lied der Freude»: («Alles tot und 
müd und ohne Duft, und es weint ein eingeschneiter 
Baum vor Weh») більш радісні мотиви спостеріга-
ються в останніх рядках вірша («Eines Tages hört 
man einen Kuckuck und die Sonne leuchtet plötzlich 
auf und der Schnee verschwindet, Hauf nach Hauf»), 
що можемо трактувати як незнищенність надії на 
краще, змогу вистояти в тяжкій ситуації. 

Концепт LIED вербалізується як словосполу-
ченнями, де, власне, і вживається лексема Lied, так 
і окремими лексемами: Schlaflied, Sehnsuchtslied, 
Melodei, Windeslied, Regenlied, Nachtigall-Lied, 
Musik, Melodie, Ton, singen. Слова-репрезентанти – 
точні і багатопланові, підсилені художніми засо-
бами, вони мають глибоке символічне значення. 
Майстерне використання лексем, навіть однієї 
й тієї ж, надає віршам різних, іноді діаметрально 
протилежних відтінків. Наприклад, у вірші «Abend 
II» трапляються лексеми Melodie та Musik, що 
надають йому меланхолійного характеру:

«Der Himmel ist noch hell,  
noch sieht man kaum die Sterne,

die Luft ist kühl und weich wie eine Frauenhand
und süße Melodie dringt aus der fernsten Ferne:
Musik einer Schalmei, zauberhaft, unbekannt» 

(Meerbaum-Eisinger, 2012: 46).
У вірші «Schlaflied für mich» лексема Melodei, 

навпаки, надає віршу сумного мотиву, адже тут 
ідеться про мелодію тих безтурботних днів, які 
вже не повернути:

«Ich spiele und spiele mir die Melodei der Tage,
die nicht mehr sind,…» 

(Meerbaum-Eisinger, 2012: 52).
Пісня для письменниці – прекрасний життє-

вий літопис, музика почуттів, музика душі. Доля 
Зельми Меербаум-Айзінгер схожа з її піснями. 
Мало в них світла та радості, як і в житті євреїв 
у часи нацистської окупації. Горе, безвихідь 
єврейського етносу на території Буковини того 

часу переплелися з трагізмом особистого життя 
Зельми. Концептосфера творчості письменниці 
є віддзеркаленням болю та відчаю, які мають як 
історичне, так і біографічне підґрунтя. 

Третьою домінантою серед концептів виступає 
NATUR. Вербалізований словами-репрезентан-
тами, він частіше, ніж інші концепти, вживається 
в заголовках. Ці лексеми допомагають уявити, де 
й коли відбуваються події, дають змогу заглиби-
тися у внутрішній світ ліричних героїв. Це опо-
середкований засіб їхньої характеристики. Ком-
поненти природи та природні явища виступають 
акомпаніатором переживань. Робимо висновок, 
що ця тематика найближча авторці. 

Природу Зельма сприймає як вищу силу, 
як прихисток від земних негараздів. Це визна-
чає характер вербалізації цього концепту. Часто 
авторка ототожнює себе з тим чи іншим явищем 
природи, усвідомлює себе її частинкою. Лексем, 
які допомагають розкрити суть концепту, викорис-
тано дев’ять: Wind, Baum, Regen, Himmel, Blatt, 
Sonne, Schnee, Luft, Wald. За частотністю перева-
жає Wind, він персоніфікується, уподібнюється із 
самою поетесою. Використання цієї лексеми, як 
і деяких інших, базується на принципі так зва-
ного психологічного паралелізму – контрастного 
протиставлення або зіставлення картин природи 
з душевним, емоційним станом людини. Звучання 
слів-репрезентантів побудовано то на дисонан-
сах, то на консонансах. Останнє трапляється зна-
чно частіше. Коли в душі Зельми загоралася надія 
на звільнення народу від окупантів або оживала 
згадка про світлу безтурботність дитинства, вітер 
співав сповнені надії пісні:

«Schlafe, dann singt dir vom Glück der Wind
und singt dir vom Frühling, der blüht» 

(Meerbaum-Eisinger, 2012: 88).
Коли ж тугу й безвихідь відчувала рідна Буко-

вина, то дівчина розділяла ці переживання, вітер 
у її творах набував зовсім інших рис. Він ставав 
сліпим, злим, нещадним: 

«Du, weißt du, wie der Wind schrill
und wie der Wald, erschrocken bleich,

nicht weiß, wohin zu fliehn?»
(Meerbaum-Eisinger, 2012: 54).

Друга за частотністю лексема – Baum. Глибокі 
душевні переживання, зумовлені неможливістю 
бути з коханим, – ще одне, і не менш важливе, під-
ґрунтя для творчості. Зельма пише вірші, у яких 
елементи природи розділяють тугу за коханням:

«Die Wege sind so endlos lang
und meine Tage sind es auch

und allen Bäumen wird so bang» 
(Meerbaum-Eisinger, 2012: 56).
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Окупаційний режим вирізнявся жорстокістю, 
непередбачуваністю, безперспективністю для 
єврейського народу. Стан суспільства важко було 
назвати стабільним. Це накладає відбиток на 
використання лексем. Природні об’єкти зобра-
жені в динаміці: в русі, дії, переміщенні. Вербалі-
зація концепту NATUR зближує читача й автора, 
концентрує увагу на головному, збирає думки 
навколо теми твору, зосереджує. Вдало дібрана 
лексема візуалізує задумане автором. 

Використовуючи словник «Duden», ми зна-
йшли тлумачення лексем Sehnsucht, Lied та Natur 
і визначили їхні синонімічні ряди. Аналіз цих 
рядів дав змогу виокремити ознаки концептів. 
У Зельми лексичне вираження має така ознака 
концепту SEHNSUCHT, як смуток (Sehnen), 
LIED – мотив (Melodie), NATUR– природний 
світ (Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt). Асоціативні 
ряди – короткі, 4–5 кроків, смислова відстань 
невелика, що полегшує розуміння творів, надає їм 
простоти й доступності. 

Висновки. Отже, аналіз збірки «Ich bin in 
Sehnsucht eingehüllt» показує, що концептуальний 
простір творчості Зельми Меербаум-Айзінгер утво-
рюють три концепти: SEHNSUCHT, LIED, NATUR. 
Провідним можна вважати концепт SEHNSUCHT, 
оскільки у вербалізації двох інших мотиви трагізму 
знаходять широке відображення. Загалом же, кон-
цептосфера щільна і компактна, виділити окремий 
концепт непросто, оскільки вони тісно перепле-

тені, іноді утворюють художній симбіоз. Лексичну 
наповнюваність концептуального простору зумо-
вила епоха, в яку жила авторка. Незважаючи на 
юний вік, дівчина мала неабиякий власний життє-
вий досвід, різнобічні інтереси, що й дало їй змогу 
сформувати багатий і насичений концептуальний 
простір. Варто згадати про генеалогічні корені: 
Зельма – яскравий представник єврейської нації. 
Її національна культура також наклала відбиток на 
формування концептосфери. Адже чим багатшим 
є національний, класовий та особистий досвід кон-
цептоносія, тим досконалішим буде і його концеп-
туальний простір. Майстерне поєднання цих кон-
цептів дало змогу поетесі переконливо відтворити 
події тих років, коли Буковина була окупована. При 
цьому ми не знаходимо опису конкретних персо-
нажів чи подій війни, але маємо цілісну картину 
того, що відбувалося. Творчість Зельми характе-
ризується двозначністю образів, віршам властиві 
музичність, пісенний характер, милозвучність, 
мелодійність, а мова поезій проста та має чітку 
строфічну будову.

Життєвий шлях письменниці Зельми Меер-
баум-Айзінгер закінчився, а поетичний триває. 
Сьогодні, через пів століття, її ім’я знайшло гідне 
місце серед імен відомих діячів культури. Твор-
чий доробок поетеси має відчутний вплив на фор-
мування моральних цінностей читачів, привертає 
увагу до тогочасних історичних подій, знаходить 
подальше відображення в інших видах мистецтва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ 
В ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ВАРІАНТА РОМАНУ 

О. ЗАБУЖКО «ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ»)

У статті розглянуто специфіку стилістично маркованої лексики (зокрема, фразеологічних одиниць, кольо-
ризмів та авторських неологізмів) та особливості її відтворення під час перекладу німецькою мовою. Художня 
література, а отже й художній переклад особливі тим, що оригінальний текст може бути перекладено чимало 
разів і кожен наступний варіант відрізнятиметься від попереднього. У розвідці розглядаються проблеми дослі-
дження індивідуального стилю автора та стилю перекладача. Перекладач як творець одного з варіантів тлума-
чення цільового тексту підходить до відтворення чужомовного тексту своєрідно, індивідуально, неповторно, зі 
своїм особливим умінням інтерпретувати текст оригіналу. Об’єктом дослідження виступає роман української 
письменниці, поетеси та есеїстки О. Забужко «Польові дослідження українського сексу» та його німецькомовний 
варіант «Feldstudien über ukrainischen Sex», який, на думку дослідників, започатковує виразну лінію українсько-
го літературного фемінізму та постколоніалізму. Завдяки популяризації серед іноземних читацьких кіл роман 
було перекладено приблизно 15-ма мовами, серед яких англійською, російською, чеською, польською, угорською, 
болгарською, німецькою, шведською, італійською, румунською, французькою та голландською мовами. У своє-
му дослідженні ми використовуємо десяте видання роману в оригіналі, опубліковане київським видавництвом 
«Факт» у 2009 році, та німецькомовний варіант, який вийшов у 2006 році в Німеччині. Із проаналізованих прикла-
дів робимо висновок, що до характерних рис перекладача можна віднести описовий метод і пошук відповідника 
(для відтворення фразеологічних одиниць); описовий метод, часткову заміну та відповідник (для відтворення 
кольоризмів) і калькування (для авторських неологізмів). У подальших дослідженнях ми вбачаємо перспективу 
детальніше дослідити особливості відтворення поетичних форм у прозовій творчості О. Забужко, а також на 
прикладі інших творів авторки виявити особливості передання її індивідуального стилю іншими мовами.

Ключові слова: фразеологізми, неологізми, кольоризми, художній переклад, переклад, стиль автора, стиль 
перекладача.
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FEATURES OF TRANSLATION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY 
(BASED ON THE GERMAN-LANGUAGE VERSION OF THE NOVEL 

“FIELD STUDIES ON UKRAINIAN SEX” BY O. ZABUZHKO)

The article describes main characteristics of stylistically marked vocabulary (including phraseological units, 
colorisms and author’s neologisms) and the peculiarities of its reproduction in German-language translations. Fiction, 
and therefore literary translation, is special in that the original text can be translated many times and each subsequent 
version will be different from the previous one. This research describes the problems of researching the individual 
style of the author and the style of the translator. The translator, as the creator of one of the options for interpreting 
the target text, approaches the reproduction of a foreign language text in a unique, individual way, with his or her special 
ability to interpret the original text. The object of our research is the novel by Ukrainian writer, poet and essay writer 
O. Zabuzhko “Field Studies on Ukrainian Sex” and its German version “Feldstudien über ukrainischen Sex”, which, 
according to researchers, initiates a clear line of Ukrainian literary feminism and postcolonialism. Due to its popularity 
among foreign readers, the novel has been translated into about 15 languages, including English, Russian, Czech, Polish, 
Hungarian, Bulgarian, German, Swedish, Italian, Romanian, French and Dutch. In our research, we use the 10th edition 
of the original novel, published by the Kyiv publishing house Fakt in 2009, and the German-language version, published 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020312

Мовознавство. Лiтературознавство

in 2006 in Germany. From our research we made a conclusion that the characteristics of the translator style include 
a descriptive method and a search for an equivalent (for the reproduction of phraseological units); descriptive method, 
partial replacement and equivalent (for reproduction of colorisms) and tracing (for author’s neologisms). In further 
researches, we see the prospect to study more detailed the peculiarities of the translation of poetic forms in the prose 
of O. Zabuzhko, as well as the examples of other works of the author to identify features of reproduction her individual 
style into other languages.

Key words: phraseology, neologisms, colorisms, literary translation, translation, author’s style, translator’s style.

Постановка проблеми. Дослідження осо-
бливостей стилю автора та стилю перекладача 
останнім десятиліттям посідають чільне місце 
серед розвідок у галузі літературного перекладу. 
Науковці вивчають стилістичні особливості, при-
таманні кожному окремому автору, а також осо-
бливості відтворення цих домінантних рис у пере-
кладі, що дає змогу розглянути особливості стилю 
перекладача як творчої особистості. Проте досі 
залишаються невирішеними проблеми передання 
в перекладі безеквівалентної та стилістично мар-
кованої лексики (зокрема, фразеологічних одиниць 
або неологізмів, а також лексики з компонентом 
кольору, суржику тощо). Кожен автор як творча 
одиниця послуговується у своїй творчості певним, 
здебільшого сталим, набором лексичних одиниць, 
а перекладач як співавтор перекладу постає перед 
проблемою адекватного відтворення авторських 
рис цільовою мовою. Саме тому важливим є пошук 
найвдаліших перекладацьких трансформацій для 
збереження стилістичного забарвлення тексту ори-
гіналу в перекладі.

Аналіз досліджень. Питання дослідження 
авторського стилю останнє десятиліття тісно конку-
рує з розвідками з питань особливостей стилю пере-
кладача. Серед дослідників особливостей худож-
нього перекладу питанню особистості перекладача 
як посередника у процесі міжкультурної комунікації 
присвячують свої праці А. Науменко, О. Матвіїшин, 
М. Іваницька, Л. Коломієць, А. Седлерова, О. Шум, 
А. Козачук та інші. Значна увага науковців при-
свячена питанням відтворення мовою перекладу 
стилістично маркованих одиниць, наприклад фра-
зеологічних одиниць (Л. Авксентьєв, О. Важеніна, 
Р. Зорівчак та інші), зокрема безеквівалентної лек-
сики, наприклад реалії, суржик, авторські неоло-
гізми (О. Бобришева, Р. Зорівчак, О. Шум та інші). 
Також у цьому ж контексті останніми роками вини-
кає потреба дослідження особистості перекладача-
емігранта (М. Багрій-Міськів, Т. Шмігер, Т. Гаври-
лів, М. Іваницька), тобто фахівця, для якого рідною 
мовою є мова оригіналу.

Метою статті є розглянути способи і методи від-
творення української стилістично маркованої лек-
сики (фразеологічних одиниць, авторських неоло-
гізмів і лексичних одиниць із компонентом кольору) 
на прикладі німецькомовного варіанта роману 

О. Забужко «Польові дослідження з українського 
сексу» (нім. «Feldstudien über ukrainischen Sex»).

Виклад основного матеріалу. Яскравими пись-
менницями-представницями української жіно-
чої прози кінця ХХ століття по праву вважаються 
О. Забужко, С. Йовенко, Є. Кононенко, С. Майдан-
ська, В. Мастерова, Г. Пагутяк, Г. Тарасюк, Л. Тар-
нашинська та інші. У нашій розвідці об’єктом 
дослідження ми обрали один із яскравих прикладів 
української жіночої прози кінця ХХ століття – роман 
О. Забужко «Польові дослідження з українського 
сексу». На думку дослідників творчості письмен-
ниці, роман уважається одним із найпомітніших 
творів української літератури останнього десяти-
ліття. На початку 90-х років ХХ століття твір вия-
вився новаторським і викликав значний резонанс 
як серед читацьких кіл, так і серед літературних 
критиків. Роман, як і вся прозова та поетична твор-
чість О. Забужко, характеризується феміністичними 
та постколоніальними проявами. Завдяки своїй неор-
динарності книгу було перекладено 15-ма мовами, 
серед яких англійською («Field Studies on Ukrainian 
Sex»), німецькою («Feldstudien über ukrainischen 
Sex»), французькою («Explorations sur le terrain 
de sexe ukrainien»), італійською («Sesso ucraino: 
istruzioni per l’uso»), голландською («Veldonderzoek 
naar Oekraïense seks»), шведською («Faltstudier i 
ukrainskt sex»), чеською («Polni vyzkum ukrainskeho 
sexu»), польською («Badania terenowe nad ukrainskim 
seksem»), угорською («Terepvizsgálatok az szexualis 
eleterol»), болгарською («Полеви изследвания на 
украинския секс»), румунською («Studii in teren 
despre sexul ucrainean») та російською («Полевые 
исследования украинского секса») мовами. Німець-
комовний варіант роману під назвою «Feldstudien 
über ukrainischen Sex», здійснений перекладацьким 
колективом DAJA, побачив світ у німецькому видав-
ництві у 2006 році (Гаврилів, 2015; Wikipedia, 2019).

Мова та форма творів О. Забужко розмаїта, 
насичена та нестандартна. Наприклад, у досліджу-
ваному нами романі авторка часто використовує 
авторські новотвори, англіцизми, фразеологічні оди-
ниці, вульгаризми, широку палітру кольорів і пере-
межовує прозовий текст із поетичним. Стилістично 
маркована лексика допомагає створити неповторні 
образи, але водночас ускладнює завдання перекла-
дача під час відтворення цільовою мовою. У своєму 
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дослідженні ми звернемо увагу на особливості пере-
дання німецькою мовою кольоризмів (лексичних 

одиниць із компонентом кольору), авторських нео-
логізмів і фразеологічних одиниць. 

Оригінал Німецькомовний варіант
(1) «пишна темно-зелена кучма в жовтогарячих 
квітах» (Забужко, 2009: 6);

ein prächtiger dunkelgrüner Strauch voll oranger Blüten 
(Sabuschko, 2008: 6);

(2) та друга краля, чорнявенька (Забужко, 2009: 7); die andere, die schwarzhaarige Schönheit (Sabuschko, 
2008: 8);

(3) архіпелаг різнотонних, червонястих і брунатних 
<…> плям (Забужко, 2009: 12);

ein Archipel verschieden groß aufgeblähter, rötlicher und 
bräunlicher <…> Male (Sabuschko, 2008: 13);

(4) котяра з сивим «йоржиком» і шельмівським 
зеленооким прижмуром (Забужко, 2009: 13);

ein stolzer Kater mit ergrautem Bürstenschnitt und 
schelmischem grünäugigem Blick (Sabuschko, 2008: 14);

(5) черленим золотом заходу в димно-сизому клоччі 
хмар (Забужко, 2009: 28);

sich in rauchigen, graublauen Wolkenfetzen (Sabuschko, 
2008: 31);

(6) чорнобривцевий оксамит, ні, радше вишневий (сік в 
устах)? Русявий (запах волосся)? (Забужко, 2009: 59);

Samt von türkischen Nelken, oder eher Weichseln (der Saft 
auf der Zunge)? Oder dunkelblond (der Duft nach Haar)? 
(Sabuschko, 2008: 66);

(7) сіра каламуть (Забужко, 2009: 27). ein trübes Grau (Sabuschko, 2008: 30).

Вищенаведені приклади яскраво ілюстру-
ють розмаїту палітру кольористики О. Забужко. 
У німецькомовному перекладі спостерігаємо, що 
перекладач переважно намагався відшукати мов-
ний відповідник (червонястий – rötlich, брунат-
ний – bräunlich, темно-зелений – dunkelgrün). 
У поодиноких випадках спостерігається суб-
стантивація: сірий – Grau. В окремих випадках 
бачимо заміну кольору на суміжний відтінок 
палітри: димно-сизий – graublauen, жовтога-

рячий – orange. Кольористика української мови 
завдяки напівтонам і фітокольоризмам набагато 
ширша, однак перекладачу вдалося зберегти 
в тексті перекладу всю повноту стилістичного 
навантаження зазначених лексем завдяки частко-
вій заміні, перестановці або калькуванню склад-
них кольороназв. 

Доволі часто в тексті оригіналу трапляються 
авторські неологізми, утворені шляхом словоскла-
дання або, навпаки, розподілу слова на склади:

Оригінал Німецькомовний варіант
(8) поперек-горла-вгороджену кістку  
(Забужко, 2009: 91);

wie der im Hals stecken gebliebene Knochen (Sabuschko, 
2008: 103);

(9) і цілий вік не-при-ділі (Забужко, 2009: 96); sein ganzes Leben lang beschäftigungslos (Sabuschko, 
2008: 108);

(10) як вони, дурнувато-всміхнено-sorry-вибачаючись, 
ушилися геть (Забужко, 2009: 122);

nachdem sie sich, dumm-von-mir-sorry-tschuldigung, 
verzogen hatte (Sabuschko, 2008: 137);

(11) білий-верх-чорний-низ (Забужко, 2009: 141); oben weiß, unten schwarz (Sabuschko, 2008: 158);
(12) вдається стулити за невідь-звідки-взятим, нікому-
неозброєним-оком-невидним планом  
(Забужко, 2009: 132);

die Puzzleteile nach einem wer weiß woher genommenen, 
niemandem mit dem bloßen Auge sichtbaren Plan 
zusammenzustellen (Sabuschko, 2008: 148);

(13) негодні були е-ле-мен-тар-но порозумітися 
(Забужко, 2009: 94);

sie waren nicht imstande, einander e-le-men-tar zu 
verstehen (Sabuschko, 2008: 106);

(14) прешся назустріч своїй лікарні-тюрмі-лоботомії 
(Забужко, 2009: 103).

du dich vergeblich dahinschleppst, deinem Krankenhaus-
Lobotomie-Gefängnis entgegen (Sabuschko, 2008: 116).

Як бачимо, у тексті оригіналу авторка пере-
важно використовувала словоскладання, однак 
у тексті перекладу перекладач здебільшого пере-
дає такі авторські неологізми описово: невідь-
звідки-взятий – wer weiß woher genommen, не-при-
ділі – beschäftigungslos, що не впливає жодним 
чином на зміст, але не відтворює авторську інди-
відуальність. У поодиноких випадках спостеріга-
ємо перестановку слів: лікарня-тюрма-лобото-
мія – Krankenhaus-Lobotomie-Gefängnis. У випадку 

з поділом слова на частини перекладач зберігає 
стиль автора в цільовому тексті. На нашу думку, 
усі авторські новотвори, утворені за таким зразком, 
варто було б передати у мові перекладу за аналогією: 
невідь-звідки-взятий – wer-weiß-woher-genommen, 
поперек-горла-вгороджений – wie-der-im-Hals-
stecken-geblieben, не-при-ділі – beschäftigungs-los.

Окремою важливою групою стилістично 
забарвленої лексики в авторській мові О. Забужко 
є фразеологічні одиниці:

Шум О. Особливостi вiдтворення стилiстично маркованої лексики в перекладi...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020314

Мовознавство. Лiтературознавство

Оригінал Німецькомовний варіант
(15) де тебе ще там і далі носитиме лихим вітром 
(Забужко, 2009: 32);

wohin auch immer dich der tückische Wind trägt 
(Sabuschko, 2008: 35);

(16) хоч плач, хоч гопки скачи (Забужко, 2009: 39); friss oder stirb (Sabuschko, 2008: 43);
(17) тепер усе буде по-новому, з чистої сторінки 
(Забужко, 2009: 53);

Neuanfang, ein unbeschriebenes Blatt  
(Sabuschko, 2008: 60);

(18) і не пудріть нам мізків (Забужко, 2009: 62); wir uns das Hirn aufmotzen (Sabuschko, 2008: 69);
(19) ні сном, ні духом (Забужко, 2009: 51); hat überhaupt keine Ahnung (Sabuschko, 2008: 57);
(20) здати карти (Забужко, 2009: 7). gleich alle Karten auf den Tisch zu legen  

(Sabuschko, 2008: 7).

З огляду на вищезазначені фразеологічні одиниці 
ми спостерігаємо кілька способів передання укра-
їнських фразеологізмів німецькою мовою. Насам-
перед це пошук відповідника, який за значенням, 
а інколи і за формою відтворює зміст і стилістичне 
навантаження оригіналу: де тебе ще там і далі 
носитиме лихим вітром – wohin auch immer dich der 
tückische Wind trägt. Однак значна частина фразе- 
ологізмів передається цільовою мовою описово: ні 
сном, ні духом – keine Ahnung haben. На нашу думку, 
опущення фразеологічних одиниць або їх передання 
описовим методом не зберігають авторський стиль 
у перекладі. Вважаємо, що деякі із фразеологізмів 
можна було б передати так: пудрити мізки – dem 
Hokuspokus unterziehen або Kopfspiele spielen.

Отже, із проаналізованих вище прикладів 
можна зробити висновок, що ідіостилю О. Забужко 
притаманне вживання різних мовних елементів, 
серед яких важливу роль відіграють неологізми, 
фразеологізми, лексеми з компонентом кольору, 
оскільки спостерігається їх абсолютно нова-
торське та індивідуальне використання, поєд-
нання між собою та з іншими елементами тексту. 
Оскільки індивідуальний стиль автора визна-
чається як набір мовностилістичних засобів, які 
виконують естетичну функцію та вирізняють 
мову окремого письменника серед інших, то інди-
відуальний стиль перекладача характеризується 
набором способів і засобів передання авторської 
ідентичності (перекладацькі трансформації), до 
яких звертається перекладач із метою адекватного 
відтворення змісту оригіналу мовою перекладу.

Висновки. Індивідуальний стиль автора харак-
теризується набором особливостей його худож-

ньої творчості, завдяки яким його творчість від-
різняється від творчості інших письменників. 
Головним завданням художнього перекладу, крім 
відтворення змісту оригіналу, є збереження інди-
відуального стилю автора. Отже, зауважимо, 
що авторська мова досліджуваного роману 
О. Забужко досить розмаїта та насичена, зокрема, 
авторськими новотворами, фразеологічними 
одиницями, лексемами з компонентом кольору 
тощо. Перед перекладачем постає відповідальне 
завдання віднайти способи максимально точного 
передання змісту оригіналу, зберігши його форму 
та стилістичне забарвлення.

Узагальнюючи результати нашої розвідки, 
ми доходимо висновку, що перекладач у своїй 
творчості та індивідуальності виступає співав-
тором художнього твору, який допомагає читачу 
якомога точніше зрозуміти авторський задум. 
Індивідуальний стиль перекладача складається 
з набору притаманних йому перекладацьких 
трансформацій, які він найчастіше застосовує 
в цільовому тексті. Кожен окремий перекладач 
як творча особистість послуговується низкою 
перетворень і набором засобів (трансформацій) 
із метою точного передання відмінних рис оригі-
налу в перекладі, відповідно, стаючи співавтором 
художнього твору та посередником між письмен-
ником і читачем. Перспективу подальших дослі-
джень ми вбачаємо в детальнішому дослідженні 
особливостей відтворення застарілої (архаїчної) 
та діалектної лексики мови О. Забужко, а також на 
прикладі інших творів авторки виявити особли-
вості передання її індивідуального стилю іншими 
мовами.
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