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Негер О. Б. Мотивація як основний критерій класифікації урбанонімії  
(на матеріалі закарпатоукраїнських урбанонімів)

УДК 811.161.2’373.22(477.87)

МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ  
КЛАСИФІКАЦІЇ УРБАНОНІМІЇ  

(НА МАТЕРІАЛІ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКИХ УРБАНОНІМІВ)

Негер О. Б.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті на прикладі українських урбанонімів Закарпаття окреслено мотиваційні принципи номінації 
як основний критерій класифікації урбанонімії. Відповідно до запропонованої класифікації усі аналізовані 
урбанонімні одиниці поділено на чотири основні групи, відтворено культурологічний контекст та з’ясовано 
механізми з’яви цих одиниць. 

Ключові слова: урбанонім, мотивація, класифікація, меморіальні назви, назви-характеристики, 
асоціативні урбаноніми, назви-вшанування.

Негер О. Б. Мотивация как главный критерий классификации урбанонимии (на материале закарпа-
тоукраинских урбанонимов). В статье на примере украинских урбанонимов Закарпатья очерчены мотива-
ционные принципы номинации в качестве основного критерия классификации урбанонимии. Согласно пред-
ложенной классификации все анализируемые урбанонимные единицы разделены на четыре основные группы, 
отражен культурологический контекст и выяснены механизмы появления этих единиц.

Ключевые слова: урбаноним, мотивация, классификация, мемориальные названия, названия-характери-
стики, ассоциативные урбанонимы, названия-почитания.

Neher O. B. Motivation as the basic criteria of classification of urbanonymy (on the material of ukrainian 
urbanonyms of Zakarpattya). An analysis of any units implies the presence of a classification that would allow 
to distinguish their most characteristic features. There is still no single principle for the division of geographical 
names of urban space in linguistics. The purpose of the article is to prove the optimality of the using of motivational 
principles for the classification of urbanonyms. The original position of nominative act – what exactly determines  
the emergence of a certain unit, which goal was nominated is important to us. The elucidation of motivation makes 
the researcher identify the units based on the concepts belonging to one semantic group, to different groups based 
on the nomination's motive since the ratio of the semantic groups of urbanonyms of a certain system and groups 
formed in the result of the division of toponyms by the motive of naming is often quite different and almost the number 
of the first and the other does not coincide. In the analysis it is necessary to take into account the temporal factor, 
namely, the time of occurrence of onym and, proceeding from the time factor, to pay attention to the territorial, 
cultural, psychological, social and other aspects. Accordingly, we divided the urbanonyms into the following groups: 
1) memorial names, the purpose of which is the immortality of certain persons or groups of persons in public memory; 
2) names-characteristics (properties, qualities of a city object, its connection with others about various objects, etc.) 
3) names-commemoration (geographic objects, nations, professions); 4) associative names.

Key words: urbanonym, motivation, classification, memorial names, names-characteristics, associative 
urbanonyms, names-commemoration.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Аналіз будь-яких одиниць 
передбачає наявність класифікації, яка б давала 
змогу виокремити їхні найхарактерніші ознаки.  
У мовознавстві досі не існує єдиного принципу 
поділу географічних назв міського простору. Тому 
надзвичайно важливим є з’ясувати, чим саме 
потрібно керуватись, класифікуючи урбаноніми.  
Це удокладнить не тільки розуміння будови урбано-
німної системи, а й допоможе відтворити картину 
розвитку міського та сільського населення, істо-
ричну дійсність і умови, які впливали на життя та на 
урбаністичний розвиток населеного пункту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
поширенішою є класифікація за джерелами або 
принципами номінації [10; 11; 14]. Хоча варто від-
значити, що, незважаючи на поставлену мету, часто 
запропонована авторами класифікація назв більше 
нагадує поділ найменувань за семантикою основ, 

ніж за принципами номінації. Однак розуміння спів-
віднесеності урбаноніма з певним апелятивом чи 
іншою власною назвою не завжди допомагає зро-
зуміти причину номінації. Мотиваційний принцип 
поділу найменувань топонімічних об’єктів у межах 
населеного пункту був засадничим у деяких попере-
дніх наших працях [2; 3; 8]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
розвідки є довести оптимальність використання 
мотиваційних принципів для класифікації урбано-
німних одиниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз мотивів номінації антропогенних географіч-
них об’єктів населених пунктів сприяє з’ясуванню 
основних механізмів найменування, а це, своєю чер-
гою, дає певну картину сучасного культурного роз-
витку міського та сільського населення, адже пока-
зує основні його цінності, те, що на конкретному 
етапі видається авторам урбанонімів важливим і гід-
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ним увіковічення. Дослідження мотивації урбаноні-
мії вказує на давню урбаністичну структуру міста, 
на соціальний, суспільний розвиток його мешканців 
та на історичну дійсність і умови, які впливали на 
життя та на урбаністичний розвиток міста [14, 60].  
І хоча найменування та перейменування у сфері офі-
ційної урбанонімії є справою спеціальної комісії при 
міській раді, передусім йдеться про справу окремих 
особистостей, які пропонують нові назви. Саме тут 
відображено їхній світогляд, локальний патріотизм, 
суспільну культуру [13, 115].

Загалом у лінгвістиці мотивацію розуміють як 
вибір мовного матеріалу для позначення ознаки 
предмета з уже наявного в мові складу морфем, від-
чуття носіями мови формально-семантичного асо-
ціативного зв’язку певного слова з іншими членами 
словника, вибір ознаки предмета, яка стає представ-
ником предмета в цілому [9, 155]. 

Аналізуючи мотиваційну базу тієї чи іншої групи 
власних назв, дослідники часто сплутують семан-
тику основи та мотив номінації. Більшість вдається 
до виокремлення семантичних груп. Так, наприклад, 
М. Майтан зазначає: «На основі мотивації можна 
класифікувати урбаноніми відповідно до найзагаль-
ніших семантичних категорій (що, де, який, чий)» 
[14, 58]. При цьому мовознавець зосереджується на 
синхронному аналізі, забуваючи про важливість і 
необхідність з’ясування історії появи назви для пра-
вильного її розуміння. Крім того, часто назви отри-
мують набагато більшу семантичну виразність, ніж 
вони мають на момент свого виникнення [7, 107], 
але саме вихідна семантика допомагає визначити 
мотив номінації. Ю. Карпенко вважає, що осно-
вою всіх назв є історизм. «Тільки історія спонукає 
в одному випадку звертатися до природних ознак, а 
в іншому – до особових назв... Найневинніші назви 
типу Долина троянд або Лебедине озеро зумовлені 
не властивостями природи, а рівнем соціально-еко-
номічного розвитку. Тому помилковими і шкідли-
вими є численні спроби сортувати назви «від рос-
лин», «від історії», як сортування людей за кольором 
волосся не розкриває головного, а, навпаки, затуляє 
його» [5, 82]. 

«Мотивація будь-якої назви – це комплекс при-
чинно-наслідкових зв’язків, які по-різному виража-
ються у назвах і різною мірою доступні для спосте-
реження і вивчення» [1, 13]. Прозорість семантичної 
структури урбанонімів, з одного боку, пояснюється 
частими перейменуваннями топооб’єктів населе-
них пунктів, назви яких не встигають застаріти 
і їх початкове значення залишається на поверхні  
(у випадку офіційних урбанонімів), та об’єктивною 
мотивованістю, з іншого (у випадку неофіційних 
найменувань). Водночас причина, яка спонукала 
до вибору саме цієї, а не іншої лексеми, може бути 
далеко не прозорою. Важливою для нас видається 
вихідна позиція номінативного акту (пор. [9, 86]), 
тобто що саме детермінувало появу певної одиниці, 
яку мету ставили номінатори. З’ясування мотива-
ції, а не семантики основ міського називання зму-
шує дослідника віднести одиниці, оперті на поняття, 
що належать до однієї семантичної групи, до різних 
груп за мотивом номінації, оскільки співвідношення 

семантичних груп урбанонімів певної системи та 
груп, утворених у результаті поділу топонімів за 
мотивом називання, часто буває досить різним і 
майже ніколи кількість перших та других не збіга-
ється. Під час аналізу необхідно враховувати темпо-
ральний фактор, а саме час появи оніма, і, відштов-
хуючись від часового чинника, звертати увагу на 
територіальний, культурний, психологічний, соці-
альний та інші аспекти. Знаючи період утворення 
тієї чи іншої назви і враховуючи особливості цього 
періоду в історії краю, можна припускати причину 
і мету вибору саме цього, а не іншого слова. Адже 
«мотивація – феномен не тільки мовної системи, але 
й людської свідомості» [9, 157].

Виокремлюючи мотиваційні групи, ми відштов-
хувались від виділення певних концептів, які фор-
мували центри мотиваційної бази, творили певну 
ієрархію релевантних мотиваційних ознак. Кон-
цепти розуміємо як узагальнювально-об’єднувальні 
поняття, які виявляються центровими при творенні 
найменувань і «зводять різноманіття явищ … до 
чогось єдиного, підводячи їх під одну рубрику» [6]. 
З огляду на вторинність урбанонімів (що проявля-
ється у використанні готових одиниць для творення 
аналізованих онімів) визначення їхньої мотивації 
базується на врахуванні семантики твірних основ 
у контексті зазначених вище факторів, її переосмис-
ленні в готових урбанонімних утвореннях, викону-
ваних останніми функціях та з’ясуванні інтенції як 
«замислу внутрішньої програми кодового переходу 
до мотиваційної бази» [9, 99]. Саме тому вважа-
ємо за доцільне апелювати до концептів, що, крім 
узвичаєної семантики слова, містять етнокультур-
ний компонент, відображають «дух народу» [4, 165]. 
Відповідно до цього ми поділили урбаноніми на такі 
групи: 1) меморіальні назви, метою яких є увікові-
чення певних осіб або груп осіб у суспільній пам’яті 
(напр., вул. Жемайте Ю., вул. Руставелі Шота, 
вул. Годинки А., вул. Климпуша Д. (м. Ужго-
род); вул. Заклінського К., вул. Легоцького Т., 
вул. Арань Я., вул. Верешмарті М., вул. Гоголя М., 
вул. Достоєвського Ф. (м. Берегове); вул. Єсеніна С., 
вул. Береша А., вул. Довговича В., вул. Куколь-
ника В. (м. Мукачеве); вул. Чехова А., вул. Мая-
ковського В., вул. Гаджеги В., вул. Грицака М., 
вул. Долиная М. (м. Хуст); вул. Духновича О., 
вул. Лучкая М., вул. Меденція М. (м. Виногра-
дів); вул. Митрака О., вул. Жатковича Ю. (Сва-
лява); вул. Яцка П., вул. Духновича О. (м. Перечин); 
вул. Волошина А. (м. Іршава); вул. Венеліна Ю., 
вул. Добрянського А. (смт Міжгір’я); 2) назви-харак-
теристики (властивостей, якостей міського об’єкта, 
його зв’язку з іншими об’єктами різного харак-
теру тощо) (напр., вул. Бічна (м. Ужгород, м. Хуст, 
с. Золотарево), вул. Далека, вул. Висока, вул. Корзо 
(м. Ужгород), вул. Західна (м. Чоп), вул. Крайня 
(м. Тячів, м. Хуст, с. Олександрівка, с. Липча, с. Іза), 
вул. Об’їзна, вул. Окружна (м. Мукачево), вул. Пів-
денна (с. Забрідь), вул. Північна (с. Золотарево), 
вул. Руська (м. Ужгород, м. Мукачево, м. Виногра-
дів, м. Шаян); 3) назви-вшанування (географічних 
об’єктів, націй, професій) (напр., вул. Дагестанська, 
вул. Донська (м. Ужгород), вул. Волзька, вул. Амур-
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ська, вул. Кубанська, вул. Омська, вул. Ростов-
ська, вул. Уральська (м. Мукачеве) вул. Космонав-
тів (м. Виноградів, м. Іршава, м. Хуст, с. Велятино, 
с. Ракошино, смт Міжгір’я, с. Яблунівка, смт Тересва, 
смт Буштино), вул. Учительська (м. Ужгород, 
м. Хуст, м. Виноградів, с. Драгово, с. Рокосово, с. Іза, 
с. Кошелево), пров. Мисливський, пров. Мебльовиків 
(м. Ужгород), (вул. Робітнича (м. Тячів, м. Свалява, 
м. Іршава), вул. Робоча (м. Ужгород, м. Берегове, 
м. Мукачеве, м. Виноградів), вул. Трудова (м. Ужго-
род, м. Мукачеве); 4) асоціативні назви (напр., 
вул. Світла (м. Мукачеве), вул. Золота, вул. Золо-
тиста, вул. Райдужна, вул. Рожева, вул. Срібляста 
(м. Ужгород) вул. Весела (м. Берегове), вул. Зла-
годи (м. Виноградів), вул. Квітнева (м. Свалява), 
вул. Весільна (с. Іза).

Уважаємо за доцільне виділення меморіальних 
назв та назв-вшанувань як різних груп. Більшість 
дослідників надають цим термінам синонімічне 
значення і відносять різнотипні, на нашу думку, 
найменування, до однієї групи. Проте меморіальні, 
вони ж гонорифікаційні, або глорифікаційні, чи то 
пам’яткові, назви об’єднують урбаноніми, утво-
рені від прізвищ осіб, пам’ятних дат, подій, явищ, 
яким не просто віддається знак пошани (як у назвах-
вшануваннях), а метою яких є залишити у пам’яті 
нащадків ту чи іншу особистість, утворення тощо. 
Йдеться про когось або про щось, що мало місце, 
вже зникло і, зважаючи на своє значення в історії тієї 
чи іншої групи суспільства, потребує увіковічення. 
На противагу цьому назви-вшанування покликані 
віддати шану професіям, які відбивають суспільну 
орієнтацію в момент номінації, різним географіч-
ним об’єктам, націям і загалом створюють дуже 
чітку картину пріоритетів та уподобань суспіль-
ства. Різниця між цими групами полягає в тому, що 
меморіальні назви об’єднують урбаноніми, утворені 
на честь вже зниклих реалій, назви-вшанування ж 
виникають від реальних на момент номінації явищ.

До інших двох груп належать назви, у яких 
функція зорієнтувати, допомогти мешканцю певної 
місцевості знайти необхідний об’єкт виступає на 
першому плані, не перекриваючись функцією полі-
тичною – уславлення особи чи події, або ж поді-
бні назви виконують передусім естетичну функ-
цію, слугуючи водночас нейтральними стосовно 
наявного режиму. Подібні назви не вимагають 
суб’єктивної оцінки сучасниками щодо відповід-
ності чи невідповідності політичному режиму, пев-
ному етапу культурного розвитку і не викликають 
обов’язкової потреби зміни їх у процесі історич-
ного розвитку, що робить їх довгожителями порів-
няно з назвами іншої групи.

Цікавим для нас видається дослідження Д. Копер-
товської, яка, аналізуючи семантичні і структурні 
типи назв вулиць і площ кількох польських міст, 
опирається насамперед на мотиваційну базу онімів: 
вона виділяє дві великі групи – топографічні назви 
і культурні, а в їхніх межах – мотивовані та немоти-
вовані урбаноніми, які, своєю чергою, поділяються 
на дрібніші групи [12]. Проте, на нашу думку, поява 
будь-якої назви зумовлена певним мотивом. Нульо-
вий мотив означає відсутність найменування. Оче-

видно, йдеться не про відсутність чи присутність 
мотиву, а про його реалістичність та об’єктивність. 
У зв’язку із цим можна говорити про певний рівень 
реальної мотивованості. Тому, крім основних моти-
ваційних ознак – меморіальності, вшанування, 
характеристичності та асоціативності, ми виділяємо 
й додаткові, на підставі чого виокремлюємо три сту-
пені мотивації.

Перший ступінь – пряма, або об’єктивна мотива-
ція (факт реальної співвіднесеності назви і об’єкта 
вважається істинним): а) особа, чиїм іменем назва-
ний об’єкт, народилася, проживала або працювала 
на цій вулиці чи в цьому місті; подія, на чию честь 
іменований об’єкт, мала безпосередній стосунок 
до нього («найбільш вмотивовані назви») (меморі-
альні урбаноніми); б) характеристична назва прямо 
відображає ту чи іншу особливість об’єкта (харак-
теристичні та асоціативні урбаноніми) (напр., 
вул. Бокшая Й. (м. Ужгород, м. Хуст, м. Свалява, 
смт Міжгір’я), вул. Ерделі А. (м. Ужгород, м. Мука-
чеве, м. Хуст), вул. Дайки Г., вул. Дєндеші І. (м. Ужго-
род), вул. Джіди Є., вул. Дєрі Д., вул. Ілейша Б. 
(м. Берегове), вул. Казінці Ф. (м. Мукачеве). Другий 
ступінь – опосередкована мотивація (факт реальної 
співвіднесеності назви і об’єкта вважається сумнів-
ним): а) персоналія, чиє ім’я вшановують, народи-
лася, проживала і працювала в іншій країні, але зро-
била значний внесок у певну сферу діяльності міста 
чи краю, де знаходиться іменований об’єкт; подія, 
на чию честь відбулася номінація, мала опосеред-
коване відношення до об’єкта (меморіальні урбано-
німи); б) назва, у якій вшановують місто-побратим 
(урбаноніми-вшанування) (напр., вул. Підіпригори І. 
(м. Мукачеве), пл. Кірпи Г., вул. Дармштадтська 
(м. Ужгород), вул. Бєлгородська (м. Виноградів). 
Третій ступінь – відсутність об’єктивної мотива-
ції (факт реальної співвіднесеності назви і об’єкта 
вважається відсутнім): а) людина, на чию честь 
названа вулиця, не має жодного стосунку до тери-
торії, на якій ця вулиця знаходиться («слабо мотиво-
вані назви») (меморіальні урбаноніми); б) виражена 
назвою ознака не має жодного стосунку до об’єкта 
(асоціативні урбаноніми); в) вшанування назвою 
поняття, яке не має стосунку до об’єкта (назви-
вшанування) (напр., вул. Ватутіна М. (м. Ужго-
род, м. Виноградів, м. Хуст, м. Рахів, м. Мукачеве, 
смт Тересва, смт Кольчино, с. Драгово), вул. Гово-
рова Л. (м. Ужгород), вул. Жукова Г. (м. Виногра-
дів, с. Горінчево, смт Тересва), вул. Покришкіна О. 
(м. Свалява), вул. Суворова О. (м. Виноградів, 
м. Берегове, м. Тячів, м. Хуст, м. Мукачеве, м. Сва-
лява, м. Іршава, м. Перечин, с. Лалово, с. Дра-
гово, с. Горінчево, с. Доробратово, с. Золотарево, 
смт Солотвино, смт Буштино, смт Міжгір’я).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Таким чином, викорис-
тання мотиваційного принципу поділу урбанонімів 
дає змогу чітко структурувати урбанонімний про-
стір, частково відтворити культурологічний кон-
текст, у якому назва з’явилася, з’ясувати механізми 
номінації в той чи інший період. Подібний принцип 
класифікації можна застосовувати до всіх географіч-
них найменувань. 
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ВАЖЛИВІСТЬ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ  
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Нипадимка А. С.
Київський національний університет культури і мистецтв

У статті проаналізовано прийоми викладання іноземної мови в межах комунікативного підходу до 
навчання. Розкрито проблему мовної підготовки та міжкультурної комунікації у процесі формування 
культурологічної компетентності у студентів, окреслено умови її розвитку у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, компетенція, іноземна мова, аутентичні матеріали, 
спілкування.

Ныпадымка А. С. Важность межкультурного общения на уроках иностранного языка. В статье про-
анализированы приёмы преподавания иностранного языка в рамках коммуникативного похода к обучению. 
Раскрыта проблема языковой подготовки и межкультурной коммуникации в процессе формирования культу-
рологичной компетентности у студентов, очерчены условия её развития в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, компетенция, иностранный язык, аутентичные мате-
риалы, общение.

Nypadymka A. S. The importance of intercultural communication at the foreign language lessons. The article 
considers the pedagogical process of intercultural communication teaching in the lessons of a foreign language. 
Examples of teaching a foreign language in the context of a communication have been given. The article analyses 
the approaches which have been studying the problem of foreign language and culture teaching. The input of these 
approaches into the modern understanding of the linguosociocultural competence has been clarified. 

Proper training of highly qualified specialists in different fields of modern life and international relations are 
caused by the pressing needs of further development and expansion of international relations of Ukraine.

The article looks into the pedagogical process as a means of interlingual communication, education and 
informational culture, studies the particular roles that teachers play in a globalized society. The ways for development 
of cultural competence in higher education institutions have been proposed. In the enhanced communicative approach 
communication is in the center of world language instruction and is important for intercultural communicative skills. 
Communication skills teaching should also be connected with variations in intercultural communication. In this 
regard, society needs highly qualified specialists in different spheres of a qualitatively new formation, put forward 
higher requirements specific to their comprehensive training in higher educational institutions. In the article some 
solutions are discussed.

In the article the author touches upon the problem of intercultural communication as the method of teaching that 
can help students achieve competence in the foreign language and must be used sensibly, purposefully, systematically 
and on a regular basis. This approach to language learning in the process of training involves close interaction 
of language and culture of its speakers. The result of this training is to develop both a communicative and social 
competence ensuring the use of language in a specific cultural context through dialogue of cultures.

Key words: intercultural communication, competence, foreign language, authentic materials, communication.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. На сучасному етапі глобаліза-
ції інформаційного простору, розвитку міжнародних 
зв’язків та контактів різного рівня і діапазону дослі-
дження проблем міжкультурної комунікації, або 
«крос-культурної компетентності», стає все більш 
актуальним. Міжкультурна комунікація створює 
атмосферу взаєморозуміння і сприяє співпраці між 
усіма зацікавленими сторонами з різних царин. Діа-
лог допомагає представникам різних культур вста-
новлювати особисті дружні контакти, необхідні, 
щоб подолати непорозуміння, знайти більше точок 
дотику і підтримати дружні відносини у всьому 
світі. Вчені-гуманітарії все активніше беруть участь 
в обговоренні та розв’язанні основних проблем між-
культурної комунікації, підготовці фахівців у галу-
зях перекладу і медіа, обдарованих журналістів, 
фахівців у сфері реклами і зв’язків з громадськістю, 
маркетингових та інтегрованих комунікацій.  

З огляду на це доцільно вказати на важливість здат-
ності майбутніх фахівців до налагодження ділових 
контактів з іноземними партнерами у процесі про-
фесійної діяльності в іншомовному середовищі. 
Невід’ємним компонентом професійної компетент-
ності сучасної людини мають бути знання іноземної 
мови та вміння впроваджувати їх у практику.

Проблема підготовки фахівців до роботи з парт-
нерами як представниками інших культур має низку 
особливостей. Педагоги переглядають методи 
навчання, переосмислюють і підбирають нові, при-
діляючи більше уваги формуванню навичок і умінь 
міжкультурного спілкування, а не тільки інформу-
ванню про культурні особливості і традиції тієї чи 
іншої країни. У зв’язку з тим, що інформацію для 
навчання міжкультурної комунікації черпають з різ-
них наук, педагогіка запозичила поняття і категорії 
антропології, психології, лінгвістики, соціології, 
теорії комунікацій. Однак така еклектичність лише 
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збагатила педагогіку як галузь наукових досліджень, 
тому що її міждисциплінарний характер дав змогу 
переосмислити багато традиційних і звичних понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гума-
ністична парадигма сучасної освіти, яка визначає роз-
виток усіх рівнів освітніх систем і актуалізує розвиток 
людини, особливу увагу приділяє становленню людини 
як суб’єкта спілкування та взаємодії з іншими людьми. 

Мова – джерело педагогіки, творець душі 
людини, база для духовно-моральних, розумових і 
громадянських рис особистості. Іноземна мова, по 
суті, не навчальний предмет, а освітня дисципліна, 
що володіє величезним потенціалом, здатним зро-
бити вагомий внесок в розвиток людини як осо-
бистості. Якщо наша мета буде не суто навчальна 
(не «вміння спілкуватися» або «володіння комуні-
кативною компетенцією»), а освітня (освіта духо-
вної людини, здатної вести діалог культур), то необ-
хідно подбати про те, щоб розкрити і реалізувати всі 
потенційні освітні можливості людини [1, 25].

Вивчення робіт, присвячених проблемі педаго-
гічного спілкування (А. Б. Добрович, І. О. Зимня, 
В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьєв, А. В. Мудрик, 
І. І. Риданова, В. Д. Ширшов та ін.), підтвердило, що 
спілкування слугує інструментом культури, спрямова-
ним на виховання людини, розвиток і становлення сві-
домості особистості, її світовідчуття і світосприйняття.

Проблему спілкування кінцево розв’язано, якщо 
сформована міжкультурна компетентність допома-
гає студентам застосувати міжкультурні здібності 
під час певної професійної діяльності. Тоді реалі-
зується завдання оволодіння мовою не тільки як 
засобом усного та письмового спілкування, а і як 
засобом залучення до іншої культури (Є. І. Пас-
сов, В. В. Сафонова, В. В. Соколова, С. Г. Тер-
Минасова). Питанням інтеграції компонентів куль-
тури у процесі навчання іноземної мови присвячені 
роботи Н. Ф. Бориско, І. А. Закір’янової, В. О. Калі-
ніна, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової, О. Б. Тарно-
польського, Г. Д. Томахіна, Н. С. Щерби та ін.

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – розкрити мету формування міжкультурної 
компетентності під час вивчення студентами інозем-
ної мови, а також запропонувати підходи та теоре-
тично обґрунтувати умови, за яких комунікація між 
культурами буде відбуватись на високому рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З під-
вищенням рівня глобалізації мовна культура українців 
зазнає змін. За останні десятиліття комунікація стала 
більш експресивною, все частіше люди орієнтуються 
на західні традиції та стандарти, зростає й індивідуаль-
ність поведінки, серед усього й мовної. Водночас про-
довжують зберігатися характерні для української тра-
диції стереотипні форми комунікації, що мають жорсткі 
рамки, які детермінують поведінку особистостей. 

В Україні ідеї міжкультурної комунікації почали 
розвиватися одночасно з ідеями принципово нового 
підходу до викладання іноземних мов. Навчити 
людей спілкуватися (усно або письмово), навчити 
виробляти, створювати, а не тільки розуміти іно-
земну мову – це важке завдання, яке ускладнено 
тим, що спілкування – не просто вербальний процес. 
Його ефективність, крім знання мови, залежить від 

безлічі факторів: умов і культури спілкування, пра-
вил етикету, знання невербальних форм вираження, 
наявності глибоких фонових знань тощо [4, 27].

В нових умовах при постановці проблеми викла-
дання іноземних мов стало зрозумілим, що ради-
кальне підвищення рівня навчання комунікації, спіл-
кування між людьми різних національностей може 
бути досягнуто тільки за умови розуміння і усвідом-
лення соціокультурного фактора. Інакше кажучи, 
крім значень слів і правил граматики, потрібно 
знати: коли сказати (написати), як написати, кому; 
як дане значення (поняття), предмет думки живе в 
реальному світі, мову якого вивчають.

Оволодіння іноземною мовою сприяє не лише 
засвоєнню студентами певних мовних знань, умінь 
та навичок, а й формуванню умінь та навичок 
практичного користування мовою, розвитку умінь 
спілкування на внутрішньокультурному й між-
культурному рівнях, адже спілкування як соціально-
психологічний процес не можливе без встановлення 
певних контактів між учасниками комунікації.

Спілкування двох людей, один з яких говорить 
іноземною мовою, є спілкуванням не тільки міжмов-
ним, але і міжкультурним, оскільки комуніканти –  
представники різних лінгвокультурних спільнот. 
Викладачі іноземних мов одними з перших усві-
домили, що для ефективності спілкування з пред-
ставниками інших культур недостатньо відмінного 
володіння іноземною мовою. Людина повинна не 
тільки правильно формулювати свої думки інозем-
ною мовою, а й дотримуватися культурних норм, 
прийнятих у носіїв іноземної мови.

Тому навчання іноземної мови не може обмежу-
ватися повідомленням деякої сукупності знаків, пра-
вил їх комбінування, набором стереотипів, необхід-
них для комунікації, оскільки освоєння мови також 
означає проникнення в іншу систему цінностей, 
життєвих орієнтирів та інтегрування її у власну кар-
тину світу. Для того, щоб навчити студентів ефек-
тивно спілкуватися з представниками інших культур, 
необхідне формування навичок і вмінь спілкування. 

Кожен урок іноземної мови – це практика між-
культурної комунікації, зустріч і поєднання культур, 
бо кожне слово відображає інший світ, іншу культуру: 
за кожним словом стоїть обумовлена національною 
свідомістю уява про світ. Опанувати комунікатив-
ною компетентністю на англійській мові, не перебу-
ваючи в країні, мову якої вивчають, справа нелегка. 
Тому важливим завданням для викладача є створення 
реальних і уявних ситуацій спілкування під час про-
ведення занять з іноземної мови з використанням 
різних прийомів роботи, зокрема дискусій, рольо-
вих ігор, творчих проектів тощо. З метою активізації 
комунікативної діяльності на занятті іноземної мови 
та надання можливості студентам глибше пізнати 
себе, необхідно запроваджувати на заняттях із прак-
тичного курсу іноземної мови ще і такі види робіт, 
як інтерв’ю, вправи діалогічного спрямування, ділові 
ігри, вправи соціально-психологічного тренінгу.  
Щоб виконувати комунікативні завдання, студенти 
повинні брати участь у комунікативних мовленнєвих 
видах діяльності та оперувати комунікативними стра-
тегіями. Багато видів комунікації / спілкування, таких 
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як бесіда і листування, є інтерактивними і навчають 
бути чутливим до соціального вживання іноземної 
мови. Комунікативний підхід призначає іншу роль 
самій мові. З опертям на такий підхід підсилюється 
розуміння студентами повноти значення мови, яку 
вони вивчають. Студенти мають усвідомити, що 
реально можуть робити, використовуючи мову.

Не менш важливим є залучення студентів до 
культурних цінностей народу – носія мови. У кон-
тексті нашого дослідження важливого значення 
набуває робота з автентичним матеріалом. Автен-
тичний матеріал, який може бути використаний як 
текст для аудіювання, діалогів, письмових і усних 
вправ, має низку переваг:

– він близький до мови, яку використовують в 
звичайних реаліях (слухання доповідей, інтерв’ю, 
радіопередач і т. п.);

– він не спрощує і не ускладнює природну роз-
мовну мову на відміну від спеціально складеного 
«занадто літературного» матеріалу;

– він доступний будь-кому завдяки Інтернету.
Автентичні матеріали уможливлюють безпосе-

редній контакт з політичною/діловою англійською 
мовою і відкривають джерело сучасних матеріалів, 
які мають безпосереднє відношення до фахових 
потреб студентів. Робота з автентичними текстами 
дозволяє в навчальних умовах показати реальні 
прагматичні соціокультурні ситуації і прокоменту-
вати їх, підвищити внутрішню мотивацію учнів до 
освоєння іноземної мови, створити психологічну 
комфортність, розвинути довільну і мимовільну 
пам'ять, сприяє підвищенню комунікативно-піз-
навальної мотивації, формує лінгвокраїнознавчу і 
інтеркультурну компетенцію, позитивно впливає на 
особистісно-емоційний стан учнів, забезпечує мож-
ливість одночасного звернення до мови і культури.

Спілкування можна опанувати тільки спілкуючись 
і через спілкування. Тому навчальний процес пови-
нен моделювати міжкультурне спілкування як діалог 
культур і цивілізацій у сучасному світі, що потребує і 
відповідного технологічного забезпечення. Звернення 
до проблеми навчання міжкультурної комунікації на 
заняттях іноземної мови дає змогу поєднати мову як 
засіб комунікації з культурою інших народів і країн. 
Такий підхід до вивчення іноземної мови забезпечує 
не тільки більш ефективне розв’язання практичних, 
загальноосвітніх, розвиваючих та виховних завдань, 
але має подальші можливості для формування та роз-
витку мотиваційних процесів навчання [2, 22].

У будь-якому спілкуванні задіяно людські емоції 
і реакції. Одне з основних завдань міжкультурного 
навчання – полегшення процесу адаптації в іншій 
культурі та зведення до мінімуму негативних наслід-
ків культурного шоку. Звідси доцільно включати до 
навчальної програми елементи тренінгу міжкуль-
турного спілкування. Під час занять студенти отри-
мують можливість відчути почуття та емоції, які 
виникають в реальній ситуації міжкультурної кому-
нікації, обговорити, проаналізувати свою власну 
поведінку і поведінку партнерів, зрозуміти, що люди 
часто схильні оцінювати незвичні дії інших людей 
на підставі неправильних уявлень. Обговорення 
подібних ситуацій викликає жваві дискусії, значно 
підвищує мотивацію і зацікавленість студентів пред-
метом, усуває психологічний бар’єр між студентами 
і викладачем. При цьому саме навчання все більше 
набуває характеру діалогу культур. У результаті фор-
мується основа повноцінної міжкультурної комуні-
кації, тобто адекватного взаєморозуміння і взаємодії 
між учасниками комунікативного акту, які належать 
до різних національних культур. Адже саме роз-
біжності, невміння орієнтуватися в них з причини 
незнання національних культурних особливостей є 
основним бар’єром у спілкуванні та взаєморозумінні 
між людьми, навіть якщо вони спілкуються однією 
мовою. Педагогічним результатом такої навчальної 
взаємодії є толерантність, розуміння позиції спів-
розмовника і повага до неї. Як зазначає відомий 
філолог-дослідник Ю. І. Пассов, взаєморозуміння –  
не обов’язково однаковість думок, але – єдність 
цілей; це – розуміння думки іншої людини, розу-
міння того, що стоїть за цим, як це співвідноситься 
з цінностями співрозмовника як представника іншої 
культури, який сенс має в контексті міжкультурного 
спілкування, в контексті діалогу культур і визнання 
права на використання інших цінностей [1, 45].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Ми розкрили цілі формування міжкультурної 
компетентності в процесі вивчення іноземної мови, 
а також висвітлили проблему мовної підготовки та 
міжкультурної комунікації у процесі формування 
культурологічної компетентності у студентів. Підби-
ваючи підсумок сказаного, необхідно ще раз підкрес-
лити, що ефективність міжкультурного спілкування 
значною мірою залежить від початкової установки –  
високої мотивації, а також здатності комунікантів збе-
регти бажання продовжувати спілкування, незважа-
ючи на виниклі мовні і культурні бар’єри. 
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РЕЦЕПЦІЯ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»  
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Олексин О. З.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті досліджено історію перекладу трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» українською мо-
вою. Проаналізовано головні етапи входження цього твору в українську літературу. Основну увагу зосере-
джено на друкованих перекладах, виконаних П. Кулішем, А. Гозенпудом, І. Стешенко, І. Костецьким та 
Ю. Андруховичем.

Ключові слова: В. Шекспір, трагедія «Ромео і Джульєтта», рецепція, переклад. 

Олексин О. З. Рецепция трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» в украинской литературе.  
В статье исследована история перевода трагедии «Ромео и Джульетта» на украинский язык. Проанализи-
рованы главные этапы вхождения этого произведения в украинскую литературу. Основное внимание сосре-
доточено на напечатанных переводах, выполненых П. Кулишем, А. Гозенпудом, И. Стешенко, И. Костецким 
и Ю. Андруховичем.

Ключевые слова: У. Шекспир, трагедия «Ромео и Джульетта», рецепция, перевод.

Oleksyn O. Z. Reception of W. Shakespeare’s tragedy “Romeo and Juliet” in Ukrainian literature. The article 
outlines the history of “Romeo and Juliet” translations covering the main stages of its entering into Ukrainian literature. 
It focuses on print translations done by P. Kulish, A. Hosenpud, I. Steshenko, I. Kostetskyi and Yu. Andrukhovych.  
The tragedy was translated for the first time by P. Kulish and published in 1901 after I. Franko edited and supplied it 
with a preface and commentaries. In 1928 P. Kulish’s translation was published under M. Voronyi’s editorship whose 
aim was to update the language and style to the demands of the time. A new translation was done by A. Hosenpud  
in 1937. In two decades it was followed by I. Steshenko’s interpretation of the tragedy which later was also published 
in a complete six-volume edition of Shakespeare’s works, making it the translation through which a Ukrainian reader 
usually gets acquainted with the play. In 1957 another translation of the play done by I. Kostetskyi appeared in 
Munich. It is the result of the translator’s modernist literary and esthetic position which makes it more reader – 
than listener-oriented. In 1988 “Prapor” magazine published V. Mysyk’s interpretation which was done in 1932 but 
because of the translator’s arrest it could not come out earlier. It is highly evaluated by scholars and has a lot of 
benefits in comparison with other existing translations. The everlasting topicality of W. Shakespeare’s work and its 
inexhaustible interpretation is conclusively proved by the appearance of Yu. Andrukhovych’s translation done in 2016. 
Thus, “Romeo and Juliet” is a true example of multiplicity of translations done by the outstanding figures of Ukrainian 
translation and literature. 

Key words: W. Shakespeare, “Romeo and Juliet”, reception, translation. 

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Українськомовна 
художня шекспіріана – невід’ємна частина укра-
їнської культури. Українські переклади В. Шек-
спіра у ХХ ст. мали на меті не тільки ознайомити 
читачів із творчістю драматурга, як це було в бага-
тьох європейських країнах, а й виконували важ-
ливу націєтворчу функцію. Вони уможливлювали 
пряме, без посередників, спілкування української 
культури з іноземними літературами [12], віді-
гравали роль зберігача духовних цінностей, були 
виховним засобом та засобом самовиразу нації та 
збагачення спроможностей рідної мови [4]. Перші 
повні переклади В. Шекспіра вийшли друком у 
кінці ХІХ – початку ХХ ст., а повне видання творів 
з’явилося лише 1986 року. Для порівняння, перші 
повні переклади драматурга опубліковано у Фран-
ції (1776–1783) та Німеччині (1762–1766 – прозо-
вий переклад 22 п’єс, 1775–1782 – повний пере-
клад). Над українськими перекладами протягом 
десятиліть працювали майже півсотні видатних 
діячів української літератури та культури, зали-
шивши нам часткові і повні, рукописні та друко-

вані інтерпретації. Для багатьох драм притаманна 
множинність перекладів. Більшість нових інтер-
претацій з’являлася на зміну застарілим з огляду 
на мову, відповідність оригіналу чи майстерність 
його відтворення. Знаковою стала поява повного 
зібрання творів драматурга. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істо-
рію перекладів творів В. Шекспіра українською 
мовою досліджували багато вчених. Серед най-
важливіших праць – стаття Г. Кочура «Шекспир на 
Украине» [7] та монографія М. Стріхи «Український 
художній переклад: між літературою і націєтворен-
ням» [12]. Автори подають загальний огляд україн-
ської шекспіріани, виділяють ключові постаті пере-
кладачів, завдяки яким твори драматурга з’явилися в 
нашій літературі. Переклади В. Шекспіра крізь при-
зму націєтворчого чинника досліджує Р. Зорівчак [4],  
інтерпретації «Гамлета», «Короля Ліра», «Генріха 
IV» та сонетів аналізує Л. Коломієць [5]. Актуаль-
ність цієї статті зумовлено потребою доповнити 
українську шекспіріану розвідкою, у якій зосере-
джено увагу на систематизації перекладів трагедії 
«Ромео і Джульєтта».
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Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – систематизувати та поглибити рецепцію тра-
гедії «Ромео і Джульєтта» як одного з ключових тво-
рів В. Шекспіра. Досягнення мети передбачає вико-
нання таких завдань: установити хронологію та 
проаналізувати появу друкованих перекладів твору, 
виконаних П. Кулішем, А. Гозенпудом, І. Стешенко, 
В. Мисиком, І. Костецьким та Ю. Андруховичем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
гедія «Ромео і Джульєтта» належить до першого 
періоду творчості В. Шекспіра (1588–1594) і поєд-
нує в собі мотиви трагедії та комедії, посідаючи осо-
бливе місце серед творів драматурга. «Взявши в свої 
руки давню «трагічну історію» закоханої пари, він  
[В. Шекспір] зумів зробити з неї свій перший незрів-
нянний архітвір, вливаючи в стару, уже перед ним 
майстерно сформовану посудину огнистий напій 
свого генія», – пише І. Франко у передмові до пере-
кладу П. Куліша [13, 151]. Завдяки своїй високій 
художньо-естетичній вартості протягом століть цей 
твір привертав увагу багатьох інтерпретаторів, адже 
«шедеври класики, – як зазначає В. Радчук, – дають 
цілу вервечку перекладацьких тлумачень насамперед 
завдяки своїй смисломісткості. Власне мірилом бага-
тогранності й живучості твору може бути кількість 
його перекладів, несамовитість і суперництво пере-
кладачів. Твори-одноденки з часом втрачають не лише 
привабливість, але й міліють смислом. Класика оброс-
тає смислом, усотує його і насичується ним» [10].

Українською мовою трагедію вперше пере-
клав П. Куліш, який, як зазначає М. Стріха, є «пер-
шою по-справжньому великою й багатогранною 
постаттю українського перекладу […]. Поставши на 
рівному місці, не маючи попередників, починаючи з 
чистого аркуша, зумів перекласти сам-один тринад-
цять Шекспірових драм (а можливо, і п’ятнадцять – 
два рукописи було, схоже, навіки втрачено). Нічого 
подібного на шекспірівській ниві у нас не з’явилося 
й потому» [12, 68–69]. Уже сам обсяг проведеної 
роботи є гідним великої поваги, адже нікому з інших 
перекладачів В. Шекспіра не вдалося одному пере-
класти стільки драм (друге місце за кількістю пере-
кладів належить І. Стешенко – 6 драм). Шекспіріана 
П. Куліша – влучна ілюстрація важливого теоретич-
ного висновку Р. Зорівчак про історію художнього 
перекладу: «Більшість українських письменників 
минулого подвижницьки ставилася до переклада-
цтва» [4]. 1901 р. Львівське видавництво НТШ над-
рукувало цей переклад за редакцією, з передмовою 
та поясненнями І. Франка, який водночас є першим 
його критиком: «Минаючи деякі відступлення від 
англійського тексту, зазначені нами в нотах, мусимо 
Кулішів переклад сеї трагедії признати незвичайно 
вдатним і гарним» [13, 155]. Окрім того, І. Франко 
подає інформацію про історію друку перекладу 
цього твору, яка свідчить про його важливість у 
перекладацькій творчості П. Куліша: «[…] в часі 
свого побуту у Львові 1881 р., розпочинаючи друк 
перекладеного Шекспіра, Куліш зразу поклав був 
на першому місці «Ромео та Джульєтту» і вже над-
рукував два чи три аркуші сеї трагедії, та чомусь 
потім змінив свій план і велів знищити надруковані 
аркуші, а натомість дав до друку «Отелло» [13, 155].

1928 р. «Ромео та Джульєта» виходить за редак-
цією та з виправленнями українського поета М. Воро-
ного. У передмові до цього видання автор згадує 
про те, що 1920 р. Лесь Курбас, готуючи до вистави 
«Ромео та Джульєтту» у перекладі П. Куліша, звер-
нувся до нього з проханням «випростувати та під-
чистити старомодний стиль і важкувату мову цього 
перекладу, відповідно до літературних і сценічних 
вимог нашого часу», але через «бурхливі обставини 
тодішнього життя» (після падіння УНР М. Воро-
ний 1920 р. емігрував до Варшави, а 1921 р. –  
до Львова) зробити цього не вдалося [1, І]. Коли 
поет повернувся в УРСР, із такою ж пропозицією 
у 1927 р. звернулося до нього видавництво «Укра-
їнський робітник». М. Вороний писав про свою 
перекладацьку роботу: «Глибоко шануючи пам’ять 
і літературознавчі заслуги П. Куліша, я обережно, 
прочищаючи стиль його викладу, раз-у-раз дбав про 
те, щоб у своїй реставраційній праці зберегти всі 
індивідуальні ознаки письменника […]. Доклада-
ючи до праці великого письменника грудку і своєї 
скромної праці, я хотів лише, щоб Куліш у цім новім 
виданню перекладу Шекспірового архітвору вигля-
дав трохи підмолодженим і причепуреним. […]  
Так, або тепер, або ніколи. Далі пізно вже буде, бо 
будуть не переробки чужих перекладів, а нові пере-
клади» [1, ІІІ–ІV]. 

Такий новий переклад, виконаний А. Гозенпу-
дом, з’явився 1937 р. Він містить передмову, у якій 
перекладач розглядає питання датування та перші 
видання твору в Англії, його джерела, основну про-
блематику та образи героїв. А. Гозенпуд – не тільки 
перекладач, але і музикознавець, театрознавець, теа-
тральний критик, який захистив кандидатську дис-
ертацію на тему «Шекспір і музика». Саме тому 
значну частину передмови присвячено питанням 
сценічної історії трагедії, зокрема її музично-сценіч-
ному оформленню та тлумаченню. 

1952 р. у двотомному виданні творів В. Шекспіра 
опубліковано переклад І. Стешенко, який пізніше 
увійшов до тритомника 1964 р. та повного шести-
томного видання творів драматурга (2 том, 1985 р.), 
а це, своєю чергою, означає, що саме через нього 
український читач знайомиться з Шекспіровою 
«Ромео і Джульєттою». На думку Г. Кочура, цей 
переклад, хоча і небездоганний у деталях, має зна-
чні й різноманітні позитивні якості: «І. Стешенко 
добре володіє віршем, вона – чудовий знавець і 
мови оригіналу, і мови, на яку перекладає. Сама в 
минулому актриса, І. Стешенко чудово знає сцену,  
і театральність (у хорошому значенні цього слова) –  
важлива позитивна риса її перекладів: в них одна-
ково враховані і інтереси актора, який вимовляє 
текст, і інтереси глядача, який цей текст сприймає» 
[7, 726]. І. Стешенко як перекладача характеризує 
Р. Зорівчак: «З самого початку Стешенко-перекладач 
поставила до себе дуже суворі вимоги. Переклад, на 
її думку, – це творча одержимість перекладуваним 
твором і його автором, а не холоднокровне «пере-
кладування» іншою мовою, хай навіть і на високому 
професійному рівні. Іншомовний твір повинен зву-
чати в перекладі на іншу мову так, начебто він і був 
написаний цією мовою: лише стилістична своєрід-
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ність, особливості мислення й деталі побуту пови-
нні говорити про те, що перед тобою – твір письмен-
ника іншої країни, іншого народу» [3].

1957 р. у Мюнхенському видавництві «На горі» 
у серії «Світовий театр» виходить «Ромео і Джу-
льєтта» І. Костецького (Ігоря В’ячеславовича Мерз-
лякова). Через свою малодоступність переклад 
майже не відомий широкому загалу читачів. Він міс-
тить передмову перекладача під назвою «Презна-
менита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти. 
По-українському наново переказана», у якій автор 
подає інформацію про джерела твору, його голо-
вних героїв із наголосом на образі Брата Лоренцо, 
коротку історію театральних постановок та опери. 
Щонайважливіше, вона включає міркування І. Кос-
тецького про його інтерпретативну позицію та голо-
вне завдання перекладу – створити «музей, герба-
рій, відіграний засобами сьогоднішнього театру»  
[14, 12]. Оскільки В. Шекспір писав для театру, 
перекладача насамперед цікавила проблема так 
званого театрального стилю. Він вважав, що мову 
кожного персонажа слід трактувати як належну до 
комплексу певної театральної маски, з її неповтор-
ними функціями. Серед найважчих моментів пере-
кладу І. Костецький виділяє гру слів, зазначаючи, 
що «тут шукано еквіваленту, що зберігав би повну 
дійовість для сучасного українського глядача, і тому 
тут інколи відбігано від літеральности дуже далеко»  
[14, 12]. Цей переклад – результат втілення модер-
ністських світоглядно-естетичних позицій перекла-
дача, для якого перекладацтво, як стверджує С. Пав-
личко, стало головним способом модернізувати 
культуру. Дослідниця також зазначає, що «пере-
клади Ігоря Костецького були полігоном для вер-
бальних вправ, навіть приводом для них. Він часто 
перекладав не для того, щоб ознайомити читача з 
новим автором, а для того, щоб погратися у філоло-
гічні ігри» [9, 353]. Попри усі недоліки перекладаць-
кої манери, які робили його переклади, за висловом 
Л. Коломієць, «елітним філологічним «чтивом»»  
[5, 224], І. Костецький, ставши одним із модерних 
відкривачів В. Шекспіра у нашій літературі [2, 128], 
відкривав нові шари українського художнього мис-
лення у ХХ столітті [9, 504].

1988 р. у журналі «Прапор» надруковано пере-
клад «Ромео і Джульєтти» В. Мисика. Його зро-
блено ще 1932 р., але через арешт перекладач не 
зміг видати його своєчасно, а потім часу для вне-
сення належних виправлень вже не вистачило. Про-
тягом наступного півстоліття В. Мисик увійшов в 
українську шекспіріану лише як перекладач «Тімона 
Афінського» та «Юлія Цезаря», що особливо при-
кро, адже дослідники високо оцінюють його «Ромео 
і Джульєтту». Так, після зіставлення з пізнішими 
перекладами цієї трагедії, зокрема А. Гозенпуда 

та І. Стешенко, Г. Кочур зазначає, що «і в такому 
вигляді, в якому він дійшов до нас, цей переклад має 
немалу перевагу перед тими, що є в розпорядженні 
і читачів, і режисерів» [6, 502]. А М. Стріха вважає, 
що ця інтерпретація на сьогодні – найкращий пере-
клад «Ромео і Джульєтти» [11]. Переклад особливо 
цікавий з погляду відтворення гри слів, оскільки 
В. Мисик виявляє неабияку майстерність і пропонує 
сміливу, невимушену гру слів, яка функціонально 
адекватна оригінальній.

Про актуальність творів В. Шекспіра у ХХІ сто-
літті та невичерпність інтерпретацій свідчить 
переклад Ю. Андруховича, який вийшов 2016 р. у 
видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» під назвою 
«Трагедія Ромео і Джульєтти». Це вже другий пере-
клад творів В. Шекспіра, виконаний сучасним 
українським письменником Ю. Андруховичем.  
У 2000 р. надруковано переклад «Гамлета», який 
Л. Коломієць визначає як постмодерністську за 
духом інтерпретацію найвідомішого Шекспірового 
твору, у якій перекладач виступив стратегічним 
союзником І. Костецького і реформатором необа-
рокової традиції перекладу [5, 314–315]. «Трагедія 
Ромео і Джульєтти» стала шостим друкованим пере-
кладом цього твору, поповнивши скарбницю україн-
ської шекспіріани.

Серед перекладів трагедії «Ромео і Джульєтта» – 
рукописний варіант Г. Хоткевича, який на сучасному 
етапі має лише літературно-історичну цінність, але 
його публікація та перекладознавчий аналіз із засто-
суванням об’єктивних критеріїв оцінки, за якими, на 
думку М. Стріхи, «повинна стояти й історична доба 
перекладача, і завдання, що він їх перед собою ста-
вив, і потенційне коло його читачів» [12, 75], допо-
внили б українську шекспіріану. Адже, як слушно 
зауважує О. Лучук, «якщо зібрати такі різночасові 
переклади одного твору разом, то кожен читач міг 
би простежити не тільки історію українського 
перекладу, а й тенденції розвитку нашої культури»  
[8, 93].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Отже, Шекспірова траге-
дія «Ромео і Джульєтта» – справжній зразок мно-
жинності інтерпретацій одного твору, адже налічує 
сім перекладів, створених у різні роки ХІХ–ХХІ сто-
ліття такими майстрами, як П. Куліш (надруковано 
1901 р. за редакцією І. Франка, 1928 р. за редакцією 
М. Вороного), В. Мисик (перекладено 1932 р., над-
руковано 1980 р.), А. Гозенпуд (1937 р.), І. Стешенко 
(1952 р.), І. Костецький (1957 р.), Ю. Андрухович 
(2016 р.), Г. Хоткевич (рукопис). У перспективі 
доречно провести їхній глибокий аналіз, який допо-
міг би не лише повніше розкрити зміст оригіналу, а 
й слугував би дороговказом для майбутніх перекла-
дачів творів В. Шекспіра.
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СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДІЄСЛІВ КАТЕГОРІЇ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ  
ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Островська О. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка
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Статтю присвячено аналізу особливостей реалізації категорії оцінки в художньому дискурсі за допомо-
гою дієслів-репрезентантів із семою позитивної оцінки та дієслів-замінників. Ядром лексико-семантичного 
поля дієслів-репрезентантів позитивної оцінки є дієслово “to like”.
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и его реализация в художественном дискурсе. Статья посвящена анализу особенностей реализации катего-
рии оценки в художественном дискурсе при помощи глаголов-репрезентантов с семой положительной оценки 
и глаголов-заместителей. Ядром лексико-семантического поля глаголов-репрезентантов категории положи-
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Ostrovska O. M., Poplavska L. L. The verbs of the semantic field of the category of positive evaluation and  
its realization in discourse. The category of evaluation as the linguo-stylistic conception is defined as appraisal 
meaning within semantic structure of the word which realizes the attitude of the language collective to the words 
correlation with the word conception or object (good/approve). The category of evaluation is closely connected with 
the denotative and connotative meanings. The word in the plan of content can be distinguished as positive and negative 
and in plan of expression as implicit or explicit. In the context the word can attain an evaluative component of good 
quality and this component can be realized implicitly or explicitly depending on the author’s outlook. 

The category of evaluation is characterized as the structure of the lexico-semantic field. The article is devoted to 
the peculiarities of the realization of the category of evaluation in the discourse by means of the verbs of representation 
with the seme of the positive evaluation. These verbs are divided into three groups: (a) the verbs which possess  
a distinctive seme “evaluation”. The verb “to like” is a nucleous of the lexico-semantic field of the positive evaluation; 
(b) the verbs which express an evaluation contextually ( to agree, to admit, to adopt, to approve, to dream, to hope, 
to expect, to praise, to pride, to value, to wish, to want); (c) the verbs of substitution (to do, to be). These verbs can 
be considered as the auxiliary and representative. In both of these functions they explicate the category of evaluation.

Key words: lexico-semantic field, category, positive evaluation, verbs of representation, verbs of substitution.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Основу всіх семантичних полів 
формують ті чи інші семантичні категорії, які є мов-
ною інтерпретацією і реалізацією понятійних кате-
горій. Суть та реалізація категорії оцінки за допо-
могою дієслівних засобів ще недостатньо вивчена. 
Актуальність дослідження дієслівних засобів кате-
горії позитивної оцінки зумовлена їхнім значним 
семантичним потенціалом у структурі англомовних 
художніх творів, а також когнітивними, дискурс-
ними та ергономічними можливостями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У лінгвістиці категорію оцінки визначають здебіль-
шого як позитивну чи негативну кваліфікацію пред-
мета думки [5], або ж як позитивне чи негативне 
бачення щодо того, що називають цією лінгвістич-
ною одиницею [3, 10], або як «судження мовця, його 
відношення – схвалення-несхвалення, бажане-неба-
жане, захоплення, які становлять одну з основних 
частин стилістичної конотації» [16, 38]. Водночас 
«оцінка» кваліфікується в лінгвістиці як закріплене 

в семантичній структурі слова оцінне значення, яке 
реалізує відношення мовної кількості до співвідне-
сеного зі словом поняттям або предметом на кшталт 
«добре-погане», «схвалення-несхвалення» [2, 117]. 
Існує і ширше розуміння змісту категорії оцінки: 
оцінка як висловлювання про цінність в об’єкті, 
тобто корисність, засіб задовольнити потреби [11, 3],  
«оцінка» як аксіологічне значення [1, 6]. У спо-
собах вираження оцінних значень мови, на думку 
О. М. Вольф, виявляється індивідуальність, і вона 
пояснює це насамперед тим, що оцінка репрезентує 
інтенсіональний аспект мови, де переломлення кар-
тини світу у свідомості мовця ускладнюється низ-
кою чинників. У процесі оцінювання завжди певною 
мірою присутні об’єкт і суб’єкт [8, 13].

В. А. Кузнєцова представила класифікацію нега-
тивних оцінних засобів щодо змісту. Вона розділяє 
їх на слова-оцінки, інтелектуально-логічні оцінні 
одиниці та емоційно-забарвлені одиниці [12, 12]. 
О. Ф. Петрищева визначає слова-оцінки як при-
кметники і прислівники, які жодних реальних пози-
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тивних або негативних ознак не називають і слу-
жать лише для оцінки явищ, позначених словами, 
що поєднуються із цими прикметниками та при-
слівниками [13, 164]. Л. Г. Барлас, кваліфікуючи 
оцінну лексику як слова, які виражають поняття про 
почуття, тобто називають саму емоцію, виокремлює 
дієслова (любити/ненавидіти) [4, 147]. 

Як видно з аналізу теоретичних поглядів сто-
совно лінгвістичного аспекту оцінки, автори до 
першого розряду оцінної лексики відносять емо-
ційно-оцінні прикметники, прислівники, іменники, 
дієслова. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
дослідження – визначити прагматичний потенціал 
дієслівних засобів реалізації категорії оцінки. Реа-
лізація поставленої мети передбачає розв’язання 
таких завдань: дослідити утворення лексико-семан-
тичного поля категорії позитивної оцінки, експлі-
кованого дієслівними засобами; визначити центр і 
периферію цього поля; установити, як саме допо-
міжні дієслова виконують функцію оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Лінгвістична реальність семантичних категорій і 
їхня онтологічна природа постає як відображення 
тих чи інших відношень об’єктивної дійсності (часо-
вих, просторових, якісних, кількісних та ін.) у сві-
домості людей у вигляді певних семантичних кате-
горій. У мовному знанні (і свідомості) мовця існує 
потенційна здатність виразити той чи інший варіант 
цієї категорії певними мовними засобами. Мовець 
у кожному мовленнєвому акті здійснює вибір тих 
засобів, які найбільше відповідають загально-
смисловому (емоційно-експресивному) напрямку 
висловлювання [7, 136].

Для оцінності як мовного явища характерна 
польова структура з відповідними центром і пери-
ферією. Одиниці з більш вираженим оцінним зна-
ченням перебувають ближче до центру множини, 
одиниці з менш вираженим оцінним значенням – 
на периферії. Критерієм периферійності/ядерності 
оцінки є місце оцінного компонента в словникових 
тлумаченнях. На периферійність часто вказують 
словосполучення типу «іноді має значення», «у дея-
ких випадках» та ін.

У статті ми розглядаємо семантичне поле дієслів-
репрезентантів позитивної оцінки, тобто дієслів, які 
самі вказують на оцінку. Групу дієслів-репрезентан-
тів категорії оцінки класифікуємо на: а) дієслова з 
наявною диференційною семою оцінки; б) діє слова, 
які виражають оцінку контекстуально; в) дієслова-
замінники, тобто ті, що можуть самі експлікувати 
оцінку або виступати з узуально закріпленою за 
ними оцінною семою.

Дієслова з наявною диференційною семою 
оцінки

Ядро лексико-семантичного поля (ЛСП) пози-
тивної оцінки становить дієслово “to like”. Воно 
є найбільш загальним за значенням, експлікує не 
занадто сильне і глибоке почуття, яке має інтелек-
туальну та емоційну основу, позбавлене специфіч-
них форм прояву і таким чином осмислюється як 
вираження постійних властивостей людини (сим-
патія, прихильність) або її дійсного стану (задово-

лення) [15, 266]. До цього поля в контексті нашого 
дослідження ми відносимо ще низку дієслів, які за 
своїм семантичним значенням створюють перифе-
рію цього поля, а саме: to love, to enjoy, to amuse,  
to admire, to please, to appreciate, to respect.

Дієслово “to love”, згідно з дефініцією тлумач-
ного словника, означає відчуття глибокої ніжності, 
пристрасної прихильності [21, 537]. “To love” вжи-
вається для опису майже такого ж кола ситуацій, 
що і “to like”, хоча існують об’єкти (батьки, діти, 
друзі, співвітчизники, батьківщина, свобода, життя), 
стосовно яких вважається доречнішим почуття 
любові ''to love'', ніж простої симпатії ''to like''. Отже  
“to love” припускає набагато більшу глибину пере-
живання або прихильності, аніж “to like”, однак, як і 
“to like”, “to love” не вказує на якісь зовнішні вияви 
любові і відображає це почуття або як постійну 
властивість людини, або як її актуальний стан:  
to love one’s profession (one’s friends, one’s children, 
one’s teachers, one’s native place).

У розмовній мові, особливо у сполученні з 
прислівниками just, simply, “to love” може вжива-
тися для вираження ентузіазму суб’єкта стосовно 
об’єкта, який йому подобається, і тоді втрачає влас-
тивість означати глибоке відчуття любові: I simply 
love icecream – я просто обожнюю морозиво.

Різницю між семантичними значеннями дієс-
лів “to like” і “to love” у реалізації категорії оцінки 
можна простежити на прикладах: 1. Персонаж 
Артура Хейлі, Ненсі, є діловою жінкою, у якої роз-
писана кожна година. Автор, даючи їй позитивну 
оцінку, вказує на те, що їй подобається такий спо-
сіб життя: But she liked a fast tempo at work, and 
play, though there were days – like this one – when  
a bit too much happened”(2, 372). 2. Секретарка міс-
тера Крейга у скрутний момент його життя зізна-
ється йому у своїх почуттях: “I loved working for you. 
I was lucky. It was better than any marriage I’ve seen 
around” (3, 278).

У першому прикладі оцінку реалізовано дієсло-
вом “to like”, яке в цьому випадку передає значення 
«подобатися» або відчуття задоволення. У дру-
гому прикладі дієслово “to love” вказує на глибоке 
почуття прихильності, яке рівнозначне коханню.

Отже, дієслову “to like”, як і дієслову “to love”, 
притаманна оцінна сема, різниця між ними полягає 
лише у ступені її інтенсифікації.

Дієслово “to enjoy” і його синоніми (to relish,  
to fancy) означають переважно почуття задоволення, 
що мають інтелектуальний характер, тобто виника-
ють у результаті позитивної оцінки якогось об’єкта 
суб’єктом почуттів і не мають характерних зовнішніх 
виявів. При цьому дієслово “to enjoy” описує тільки 
фактичний стан суб’єкта – глибоке задоволення, що 
виникає безпосередньо в момент сприйняття при-
ємного для нього явища або речі: “He enjoyed their 
growing friendship and exchange of views” (2, 153).

Дієслово “to amuse”, згідно з тлумачними слов-
никами, означає «приємно захоплювати чиюсь увагу, 
особливо розважати, забавляти, викликати цікавість, 
радість, веселити» [21], наприклад: “It is the only thing 
that deeply amuses me. It is my only playground. I am lucky 
to have a playground. Most people do not have one” (3, 89).
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Дієслово “to please” експлікує «приносити 
радість, задоволення». Це дієслово має загальне зна-
чення і передає широку гаму позитивних емоцій – від 
простого задоволення реальним станом речей, тобто 
відсутності незадоволення, до радості, викликаної 
тим, що все складається відповідно з уподобанням 
і бажанням людини, наприклад: “I formed my own 
opinion, and was pleased with this Constitution” (1, 261).

До синонімічного ряду дієслова “to respect”, за 
даними синонімічних словників, входять також дієс-
лова to regard, to esteem, to value, to prize, to revere,  
to hail, to honour, to cherish, to treasure, to exalt, to 
salute, to venerate, to worship, to deal with [15; 17; 19; 
20; 21]. На основі досліджуваних творів до ЛСП мелі-
оративної оцінки, реалізованої дієсловами-репре-
зентантами, ми включаємо дієслова “to admire”,  
“to respect”. Дієслова “to respect” і “to admire” озна-
чають мати до якоїсь людини або (рідше) предмета 
почуття, спричинене високою оцінкою його влас-
тивостей, тобто поважати, шанувати, захоплюва-
тися. Ці дієслова відрізняються один від одного за 
смисловими ознаками. Дієслово “to respect” (пова-
жати) припускає чисто раціональну і достатньо 
глибоко продуману позитивну оцінку властивостей 
особистості, а “ to admire” (захоплюватися) – емо-
ційну, часто пов’язану з безпосереднім сприйнят-
тям людини або предмета: “Gerry was admired by  
his contemporary for his intelligence and respected for 
his integrity” (1, 239). Дієслово “to respect” ужива-
ється в тих випадках, коли повагу викликано лише 
моральними якостями самої особистості (як у 
нашому прикладі), а також і тоді, коли воно більш-
менш ритуалізоване суспільством (молодші поважа-
ють старших, діти – батьків, живі – мертвих і т. д.)

Почуття, означене дієсловом “to admire”, є наслід-
ком позитивної оцінки будь-яких внутрішніх або 
зовнішніх властивостей людини або речі, до того ж 
позитивна оцінка може виникати безпосередньо в 
момент сприйняття об’єкта, пов’язуватися з такими 
емоційними станами, як радість або задоволення, і 
мати повністю суб’єктивний, немотивований харак-
тер: “Though it was an organization which frequently 
opposed the programs of GSP & L, and sometimes 
thwarted them, Nim admired the Sequola Club” (2, 264).

Дієслова, які виражають контекстуальну оцінку
Серед дієслів-оцінок, окрім тих, що належать до 

ЛСП “to like”, можна виділити ще дієслова, які в межах 
певного контексту виражають меліоративну оцінку.

З огляду на результати наших досліджень до кате-
горії дієслів, що виявляють себе лише в контексті, 
належать також: to agree, to hope, to approve, to value, 
to adopt, to pride, to praise, to expect, to admit, to dream.

Наприклад: 1.”Even the Founding Father admitted 
that it was not exactly what any of them would have 
preferred” (1, 61); 2. “But even the more religious 
thinkers valued classical ideas” (1, 34); 3. “His plan 
was praised by everybody” (1, 63).

Досить часто функцію дієслів-оцінок виконують, 
окрім дієслів-репрезентантів, також і ті дієслова, які 
ми відносимо до розряду дієслів-індикаторів (діє-
слова, які вказують на оцінку), зокрема дієслова ЛСП  
“to know” (to think, to find): “You’re a marvelously generous 
man, and I want to let you know that I know it” (3, 278). 

За нашими спостереженнями, ці дієслова, як і 
дієслова-індикатори, не виражають диференційної 
оцінної семи, тобто вони не забезпечують оцінної 
інваріантності смислової структури слова, але відо-
бражають різні оцінні асоціації в конкретних ситу-
аціях уживання слова в художньому творі і відпо-
відно набувають контекстуальної оцінної семи в 
тексті, створюючи конотативні, оцінно-змістовні 
відтінки до свого інваріантного значення.

Дієслова-замінники
Окреме місце серед дієслів-оцінок займають 

дієслова to do і to be. Деякі дослідники кваліфікують  
to do як субститут і розглядають його як дієслів-
ний аналог іменного займенника one, а допоміжні 
і модальні дієслова – як репрезентанти [6; 9; 10].  
Але, оскільки до “to do” дихотомію «репрезентант–
замінник» представлено опозицією «допоміжне 
дієслово – недопоміжне дієслово», то нерідко цей 
субститут уважають не замінником, а репрезентан-
том. Дослідники, що відносять “to do” до замінника, 
вилучають з розгляду вживання “to do” у запере-
чних формах. На наше переконання, саме в цих фор-
мах дієслово to do реалізує оцінне значення.

Існує також думка, що дієслово-замінник  
“to do” завжди лексично відрізняється від діє-
слова, яке замінює, і йому властиве константне лек-
сичне значення, яке абстрактно виражає ідею дії.  
При цьому стверджують, що власне тим лексичним 
значенням і визначається діапазон субституції за 
допомогою дієслова “to do” [6, 42].

У лінгвістичній літературі, яка присвячена діє-
слівній репрезентації, основну увагу зазвичай при-
діляють уживанню одинарного дієслова-репрезен-
танта в особовій формі. Ф. С. Гришкун називає таку 
форму монокомпонентною репрезентуючою фор-
мою [10, 7]. Здебільшого репрезентуюча форма не 
супроводжується жодним поширювачем. У цьому 
випадку репрезентант поширюється через розши-
рення, наприклад: “No! Whateverr the rest of us did 
or didn’t do, Nimrod, no one in a long time did as much 
for Karen as you” (2, 493). У наведеному прикладі 
реалізовано позитивну оцінку, яку виражає суб’єкт 
висловлювання.

Отже, можемо стверджувати, що дієслово  
“to do” експлікує оцінку як у функції допоміжного 
дієслова, так і у функції основного дієслова.

Роль дієслова “to be” (бути) у дієслівній системі 
дослідники визначають як центральну. Це дієслово є 
одиницею, яка за своєю природою становить зв’язку 
і відповідно суттєвий зміст дієслова, специфіку 
його істинної ознаки трактують як спрямованість на 
суб’єкт, об’єкт і детермінант обставин [14].

Дієслово “to be” ми відносимо як до дієслів-
замінників оцінних слів-репрезентантів, так і до 
дієслів-зв’язок. “Is it really that bad?” There seemed 
no point in lying.? ‘Yes, I’m afraid it is” (2, 436).  
У цьому прикладі дієслово is виступає як дієслово-
репрезентант, що виражає оцінку.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Аналізуючи ЛСП, ми 
виходимо з припущення, що в комплексі семантич-
них компонентів оцінки одночасно із суб’єктом, 
об’єктом та інтенсивністю важливу роль відіграє 
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спрямованість оцінки. Спрямованість оцінки як 
окремий випадок кваліфікації об’єктів та диферен-
ціації властивостей порівнюваних об’єктів є одним 
з чинників, які визначають саме існування і вну-
трішню організацію ЛСП.

Отже, дієслова-репрезентанти володіють 
диференційно-оцінною семою і здатні повністю 
описувати відмінності одиниць семантичного 
поля «оцінка» (експліцитних або імпліцитних).  

Це означає, що вони є дієсловами, диференційні 
семи яких забезпечують денотативне значення 
структури слова.

У подальших студіях уважаємо за доцільне зосе-
редити увагу на дослідженні шляхів реалізації кате-
горії оцінки у дискурсі художнього тексту (аргумен-
таційному, спонукальному, емотивному), а також 
різнокатегоріальної оцінки в різножанровому дис-
курсі (політичному, науковому та інших).
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: 
СИМПТОМИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ 

Павленко О. Г.
Маріупольський державний університет 

У статті окреслено сучасні тенденції становлення і розвитку художнього перекладу, аргументовано 
мотиви переакцентаціїї дослідницьких поглядів на вивчення зазначеного феномену, висвітлено основні індекси 
перекладацької парадигми в контексті інтердисциплінарності. 

Ключові слова: тотальний переклад, метамова, семіопереклад, інтерсеміотичний переклад, 
інтеркультурна / інтракультурна комунікація.

Павленко Е. Г. Современные тенденции в теории художественного перевода: симптомы переориен-
тации коммуникативной парадигмы. В статье рассматриваются современные тенденции становления 
и развития художественного перевода, обосновываются мотивы переакцентации научных подходов к его 
изучению, выявлены основные индексы идентификации переводческой парадигмы в контекте интердисци-
плинарности. 

Ключевые слова: тотальный перевод, метаязык, семиоперевод, интерсемиотический перевод, интер-
культурная / интракультурная коммуникация.

Pavlenko O. H. New tendencies in the theory of artistic translation: the signs of the reorientation of  
the communicative paradigm. The article highlights modern trends in the formation and development of artistic 
translation, reveals the reasons of reaccentuation of scientific approaches to its study as well as recognizes the basic 
indices to identify the translation paradigm in the context of interdisciplinarity.

The scientific priorities formed and summed up by the world literary comparative studies emphasize the importance 
of influences and analogies, genres and forms, motives and types. It proves to reveal the necessity not only to understand 
the interethnic relations of particular literatures, influences or borrowings between two or more national traditions, 
but also to comprehend the processes of global cross-iterary and international diffusion actualizing the alternative 
aspects of artistic translation studies.

The semiotic competence of an interpreter is mainly based on skillful orientation in three dimensions of the text: 
syntactic, semantic and pragmatic and is identified in two directions: intercultural (inter-literary) communication 
carried out on the verge of contact between two semiotic spaces and intracultural (inter-artistic) that proves to be 
available within the semiosphere of the same culture. 

Furthermore, the introduction of the concepts of translation into the widest context of cultural analysis gives 
grounds to state that the latter is a vivid testimony to the formal coexistence of static and dynamic issues. According 
to P. Torop, the first notion is determined as the certain (direct) process of translation of the target text, i.e. from  
the language into the language which is understood as a relatively clear activity under the formalized rules. 
Dynamic components due to their difference / multiplicity of perception involve a certain degree of uncertainty and  
are recognised as the “introduction” of the same text into the sphere of another culture.

Key words: total translation, metalanguage, semiotics, intersemiotic translation, intercultural / intracultural 
communication.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Сучасні перекладознавчі студії 
переконливо демонструють відкритість терміноло-
гічної парадигми, синтезованість та складність мето-
дологічних принципів і систем, тісний взаємозв’язок 
концептуальних підходів щодо розуміння, сприй-
няття та інтерпретації іншомовних художніх текстів. 
Охоплюючи широке коло питань – від загальних тео-
рій порівняльного вивчення національних літератур, 
течій і стилів, створення типологій перекладів у роз-
маїтті їхніх методів, функцій і дій до окремих аспек-
тів аналізу літературних явищ, перекладознавство 
вийшло на порубіжжя суміжних гуманітарних наук, 
розвиваючись у річищі загальносвітового наукового 
поступу, засвідчуючи трансформацію дослідниць-
кого канону і спонукаючи до оприявлення істотних 
аспектів існування художнього перекладу в новітній 

системі координат. Поштовхом до цього стала переак-
центація дослідницьких поглядів на природу худож-
нього твору, що супроводжувалася формуванням 
досвіду зацікавленості мистецтвом слова на всіх його 
рівнях. З огляду на це особливої актуальності набу-
ває потреба використання відповідних методологій, 
спроектованих на вивчення художнього перекладу, 
осмислення його унікальної природи як мистецького 
феномену не лише в контексті традиційно-устале-
них, апробованих численними мовознавчими, літе-
ратурознавчими і філософськими дослідженнями 
поглядів, але й у комплексі власних характерологіч-
них чинників, позначених новими досягненнями та 
відкриттями в царині теоретичного осмислення при-
роди художньої творчості, формування нових, часом 
досить несподіваних, а іноді й суперечливих дослід-
ницьких технік. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошуки найбільш виправданої теоретико-методоло-
гічної бази дослідження перекладу постійно коли-
ваються між традиційними принципами сприйняття 
та інтерпретації художнього твору й новітніми від-
криттями переважно на перетині функціонально-
комунікативних (Ю. Ванніков, М. Гарбовський, 
Р. Зорівчак, В. Коптілов, І. Корунець, Ж. Мунен, 
А. Нойберт, Г. Фермеєр, Ю. Хольц-Мянттярі, 
О. Швейцер, Т. Шмігер та ін.), дискурсивно орієнто-
ваних (М. Бейкер, Б. Мейсон, М. Халідей, Дж. Хаус, 
Я. Хатим та ін.), дескриптивних теорій перекладу 
(Л. Венуті, Г. Турі, Г. Йегер, К. Норд, А. Честерман 
та ін.), філософії, культурології (А. Лефевр, С. Басс-
нетт) тощо. Стрімке зростання наукового інтересу до 
питань, пов’язаних із вивченням художнього пере-
кладу, підтверджується також виходом у світ нових 
монографій, навчальних посібників (Н. Галєєва, 
М. Іваницька, І. Клюканов, Л. Коломієць, М. Лановик,  
Т. Некряч, О. Ребрій, О. Тетеріна, Т. Шмігер та ін.), 
статей, які, попри полісистемність репрезентації 
цього феномену, визначають його «генеральну тему» 
(Д. Наливайко), окреслюючи останній як особливий 
«пласт» художніх творів, що мають свої характерні 
риси, типологічні властивості й закони функціону-
вання. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті полягає в дослідженні художнього пере-
кладу відповідно до сформованих та узагальнених 
сучасною гуманітаристикою тенденцій його ста-
новлення і розвитку, обґрунтуванні методологічної 
перспективи переакцентації дослідницьких погля-
дів щодо комунікативних та інтеграційних можли-
востей зазначеного феномену. Реалізація постав-
леної мети передбачає розв’язання таких завдань:  
1) виробити через комплекс мовознавчих і літерату-
рознавчих аргументацій загальну модель перекладу, 
акцентуючи на входженні в контекстуальний про-
стір «Іншого»; 2) висвітлити поняття інтерсеміотич-
ного перекладу (трансмутації); 3) визначити основні 
індекси ідентифікації перекладацької парадигми в 
контексті інтердисциплінарності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на багатовікову історію теоретичних 
рефлексій і дискусій про художній переклад як 
«високе мистецтво» (К. Чуковський) й усю склад-
ність у зв’язку із цим міждисциплінарних «пере-
плетінь», беззаперечним залишається той факт, що 
об’єктом перекладу є мова і текст як «виразники 
духовної культури людини в суспільстві» [1, 105]. 
Загальновизнані висновки щодо інтерпретативно 
перетворювальної природи художнього перекладу 
акцентують на компаративістських напрямах його 
вивчення. Порівняння, або ж «мислення парале-
лями», як інтелектуальна операція, або логічний 
метод – так само як дедукція чи індукція, за ствер-
дженням чеського літературознавця і перекладача 
З. Хрбата, ніколи не були привілеєм лише компа-
ративістики, вони слугували також різним галу-
зям знань, представники яких вірили, що найправ-
дивіший шлях до пізнання «себе» лежить через 
пізнання «іншого» [9]. Отже, порівняння як уні-
версальний дослідницький прийом, який є засад-

ничим для порівняльно-історичної, типологічної 
та зіставної компаративістики, дає змогу не тільки 
удосконалювати методику аналізу оригінального 
й цільового текстів, але й більш чітко виявляти 
дотичні лінії аналізованих об’єктів у процесі 
перекладу. 

Наукові пріоритети, сформовані й узагальнені 
світовою літературною компаративістикою, наго-
лошують на вивченні впливів та аналогій, течій та 
напрямів, жанрів та форм, мотивів, типів і тем, ана-
ліз яких передбачає не тільки розуміння міжнаціо-
нальних стосунків окремих літератур, впливів чи 
запозичень між двома або кількома національними 
традиціями, а й осмислення процесів глобальної 
міжлітературної та міжнаціональної дифузії, що 
актуалізують альтернативні аспекти дослідження 
художнього перекладу. Виняткового значення при 
цьому набуває трактування перекладу як складного 
міжлітературного феномену, що слугує посередни-
ком у міжлітературному й міжкультурному спілку-
ванні, завдяки чому художні твори світового рівня 
послідовно вписуються в художній простір менш 
розвинутих, «периферійних» літератур, які впро-
довж тривалого часу залишалися на маргінесах або 
«ховалися під дахом» (Л. Грицик) інших, зокрема 
американської, англійської, французької, російської 
літератур [3, 6]. Залучення перекладу до наукових 
студій компаративістики уможливлює осмислення 
досвіду «інших» мистецьких постатей, а також 
художніх текстів збагаченням їх новими сюжетами, 
темами, мотивами й формами. 

Прагнення «надати голос Іншому» (Л. Грицик) 
активізує розвиток літературознавчої колоніаль-
ної і постколоніальної теорій (Е. Саїд, Г. Співак, 
Х. Тіффін, С. Дюрінг, А. Мукгерджі), мультикуль-
туралізму (Г. Гейтс, Р. Броумлі, Х. Бхабха), дис-
курсу глобальних течій (С. Гантінгтон, П. Бергер, 
Ю. Габермас, І. Лімборський та ін.), вивчення 
«транстекстових фактів» (Ж. Женнет, М. Фюма-
ролі, Д. Віко), «типології систем» (В. Брагін-
ський, М. Конрад). Нові можливості для більш 
широкого наукового аналізу художніх текстів від-
криваються також через апеляцію до інтерсемі-
отичного перекладу (трансмутації), а саме через 
академічну обраність семіотики («the academic 
establishment of semiotics»), що характеризує 
насамперед англо-американську традицію на 
межі 1980-х років. Упроваджене Р. Якобсоном, 
а згодом увиразнене Т. Томашкєвіч, П. Торопом, 
Дж. Монако, Х. Діаз-Сінтасом, П. Ореро, Л. Кахір, 
Д. Пауер та іншими дослідниками поняття інтер-
семіотичного перекладу, за основу якого правлять 
вихідні положення семіотики, містить у собі без-
сумнівний евристичний потенціал і методоло-
гічну перспективність, оптимально вписуючись 
у цілісну концептуальну систему компаративіст-
ських досліджень. Згідно із цією теорією, поняття 
перекладу використовується поза межами мовних 
процесів і виступає в ролі окремого випадку функ-
ціонування знакових систем. Інакше кажучи, пере-
клад слугує «механізмом», «що оголює художню 
модель твору» (О. Довбуш) й дозволяє встановити 
її інваріантне значення усвідомленням інтерпре-
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тативних можливостей вербального знака. Врахо-
вуючи це, Р. Якобсон виокремлює такі різновиди 
перекладу, як «внутрішньомовний» («перейме-
нування»), «міжмовний» («власне переклад») та 
«міжсеміотичний», який розуміємо як інтерпре-
тацію мовних знаків засобами невербальних зна-
кових систем. Як механізм комунікативної транс-
формації, він діє в межах спільного з оригіналом 
семіотичного простору культури й завдяки мето-
дології семіотики, засадничою ідеєю якої є пере-
клад на рівні не лише природної мови, а й на рівні 
«вторинних моделювальних систем» [11, 33]. 

За Р. Якобсоном, семіотична компетентність 
перекладача передусім базується на вмілому орі-
єнтуванні у трьох вимірах тексту: синтаксичному, 
семантичному та прагматичному й «вибудовується» 
у двох напрямах: як інтеркультурна (міжлітера-
турна) комунікація, здійснювана на межі двох семі-
отичних просторів, що контактують, та інтракуль-
турна (міжмистецька), яка відбувається в межах 
семіосфери тієї самої культури. Це надає перекла-
дачеві можливостей зосередитись на розгортанні 
моделі кожного тексту, оскільки природа його знаків 
завжди інтерпретативна, і саме ця їхня властивість 
відіграє визначальну роль у перекладі. З огляду на 
це доцільним є уведення в науковий обіг поняття 
«семіопереклад» («semiotranslation»), запропоно-
ваного Ч. Морісом, сутність якого полягає в тому, 
що осмислення тексту як «простору знакової реаль-
ності» утверджує його «динамічну концепцію»  
й наголошує на його «відкритості для інтерпретації, 
й отже, для перекладу» [6, 130].

Підтримуючи цю думку, П. Тороп наголошував 
навіть на необхідності появи окремої дисципліни –  
семіотики перекладу (translation semiotics) [8],  
стверджуючи, що типологічний опис різних мов, 
культур, літератур передбачає багатий комплекс 
імовірних кодів, які постають для перекладача 
«джерелом декодування й перекодування» у межах 
можливої перекладності / неперекладності для 
досягнення бажаного ефекту, а саме «прийнят-
ного», «допустимого» перекладу як складника ком-
паративної семіотики. 

Зіставлення першотвору з перекладом у цьому 
контексті відрізняється від лінгвістичного аналізу, 
який вкладається у вузькі рамки, оскільки компа-
ративістика передбачає більш широкі параметри 
порівняльних досліджень, апелюючи до «глобаль-
ного» розуміння тексту. Це означає, що, зістав-
ляючи уявлення про різні літератури, не можна 
обмежитися тільки текстом – необхідно врахову-
вати специфіку історичних, політичних, еконо-
мічних умов, у яких розвивається культура різних 
народів, особливості ідейної позиції письменника, 
внутрішні монологи, представлені відповідно наці-
леними міркуваннями автора, заміну характероло-
гічних діалогів зовнішньо динамічними, підміну 
мотивації й тонкого зовнішнього вираження автор-
ських інтенцій, що виступають об’єктом порів-
няльного аналізу. При цьому оформлення таких 
уявлень засноване на «об’єктивності соціокультур-
ного розвитку, універсальності авторського голосу 
та його картини світу, на виокремленні особливої 

читацької аудиторії, якій зрозумілі інтенції й ідео-
логія твору» [2, 233], а також можливості його вхо-
дження в більш широкий простір світової культури. 
Керуючись цією думкою, І. Шайтанов стверджує, 
що «єдність світової культури <…> не передбачає 
відмови від національної, але скоріше бачиться в 
світлі старої латинської формули «єдність несхо-
жого» (concordia discors)» [10, 133].

Доцільним з огляду на це є звернення до 
концепції тотального перекладу, сповідуваної 
П. Торопом, який, акцентуючи на необхідності 
врахування можливих потенцій різних видів пере-
кладацького семіозису, пропонує включення до 
формату концепції тотального перекладу таких 
його різновидів, як текстовий, метатекстовий, 
інтекстовий, інтертекстовий та екстратек-
стовий переклади [8, 27], і водночас наголошує 
на глибинному осмисленні їхньої природи. Такі 
рефлексії, за переконанням дослідника, створю-
ють підґрунтя для порівняння й типологізації як 
у межах однієї епохи, так і в різних темпоральних 
просторах, що є важливим для формування ціліс-
них уявлень не тільки про процес перекладання 
та особливості тексту перекладу, а й функції пере-
кладу в цільовій літературі.

 Отже, текстовий переклад, що є перетворенням 
одного «цілого» тексту в інший, виступає своєрід-
ним базисом для побудови моделі перекладацького 
процесу, при цьому емпіричним матеріалом для 
його аналізу є саме художній переклад. Метатек-
стовий переклад має більш широкі параметри вимі-
рювання і тлумачиться як проникнення першотвору 
не в текст, а в іншу культуру у вигляді всієї «продук-
ції метакомунікації»: статті про автора в енцикло-
педіях, підручниках, рецензії на переклад, реклама, 
публікації уривків тексту, цитати та ін. Сукупно ці 
метатексти формують своєрідний «образ» першо-
твору й постають його попереднім, додатковим 
читанням або перечитуванням. Це означає, що різні 
метатексти одного прототексту (першоджерела) від-
бивають природу літературної творчості, суспіль-
ного і культурного життя, літературної політики й 
тому мають бути досліджені компліментарно.

Інтекстовий та інтертекстовий переклади 
пов’язані з усвідомленням того, що «чистих» тек-
стів у культурі практично не існує, оскільки автор, 
перекладач, відтак і читач мають рівні «можли-
вості» текстової пам’яті. Це дає підстави для розу-
міння цих перекладів як таких, що визначають 
авторську стратегію щодо «маркованості/немар-
кованості, впізнаваності/непізнаваності, конкрет-
ності/неконкретності «чужих елементів» (цитат, 
парафраз, алюзій тощо) у тексті. Екстратекстовий 
переклад передбачає такі процеси перетворення, 
коли змінюється не тільки текст, але і його при-
рода, що вимагає підключення різних параметрів 
для підвищення ступеня порівнюваності (зокрема, 
роман та екранізація), постаючи предметом дослі-
дження семіотики. Водночас «тотальність» пере-
кладу як його загальна універсальність розкрива-
ється через усвідомлення апріорних взаємозв’язків 
між процесами перекладання й розуміння з опер-
тям на міжмовний, внутрішньомовний, інтерсе-
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міотичний, а також інтертекстовий, інтердискур-
сивний та інтермедіальний аспекти перекладу. 
Відповідно до цього будь-який процес перекладу 
безпосередньо пов’язаний із виникненням транс-
формацій між різними знаковими системами як на 
первинному рівні (мова), так і на рівні складніших 
вторинних знакових систем (література, мисте-
цтво, театр, кіно тощо). Отже, онтологічна сутність 
концепції П. Торопа («Translation As Semiotics», 
2008) пояснюється тим, що культура багато в чому 
працює як механізм перекладу, а власне медіація в 
культурі включає в себе як комунікацію, так і авто-
комунікацію [12]. 

Уведення понять перекладу й перекладання 
(«translation and translating») в найширший кон-
текст аналізу культури дає підстави констатувати, 
що саме ці поняття виступають яскравим свід-
ченням «природності співіснування статичного 
та динамічного» [8, 14]. Статичним, за П. Торо-
пом, є процес перекладу тексту з мови на мову, 
який розуміють як відносно чітку діяльність за 
майже формалізованими правилами, звідси дина-
мічним, що через відмінність/множинність сприй-
няття передбачає певний ступінь невизначеності, 
є «входження» того ж тексту в сферу іншої куль-
тури. При цьому динамічність обов’язково перед-
бачає системність, таким чином дозволяючи роз-
ширити застосування «процесуального» підходу, 
який об’єднує перекладознавчі, літературознавчі 
й культурологічні студії. Наголошуючи у зв’язку із 
цим на метамовних труднощах, обумовлених інтер-
дисциплінарним характером перекладознавства, 
варто зазначити, що «труднощі семіотики випли-
вають із розширення проблематики, досліджуваної 
за допомогою семіотичних методів і семіотичної 
метамови» [8, 17]. Це означає, що невідповідності 
в перекладі пов’язані саме з відмінностями в спо-
собах кодування: під час читання (перекладання) 
реципієнт чи автор іншомовної версії може асоці-
ювати текст з іншими, ніж автор, позатекстовими 
структурами. Такі розбіжності найчіткіше просте-
жуються в ситуації просторово-часової дистан-
ції, коли оригінал і переклад перебувають у стані 
культурно-історичної й національної віддаленості. 
Тому сприйняття тексту крізь «схоплення» його 
структурних вимірів завжди передбачає його рекон-
струкцію: з осягненням нових сеґментів тексту на 
кожному його рівні надбудовуються нові значення, 
які моделюються й змінюються в проекції кожного 
окремого коду. Навіть у межах лінгвістичної форми 
художній текст пропонує різні репрезентації змісту, 
що в інтерсеміотичному вимірі набуває більшого 
увиразнення: трансформується не лише текст – 
змінюється вся семіотична ситуація всередині тек-
стового світу, в який він уводиться. Впровадження 
чужого семіозису, який знаходиться в стані непе-
рекладності, до «материнського» тексту приводить 
останній у «стан збудження: предмет уваги пере-
носиться з повідомлення на мову як таку й підкрес-
люється очевидна неоднорідність самого «мате-
ринського» тексту» [5, 67]. З огляду на це висунута 
Р. Якобсоном ідея «монтажного принципу» побу-
дови та рецепції структури тексту (отже й відтво-

реного іншою мовою), згідно з якою первинний 
текст змінюється навіть структурно, перетворюю-
чись на нове повідомлення, переводить наші уяв-
лення про процес перекладу в більш загальну пло-
щину. Це передусім пов’язано з розумінням тексту 
як цілісної структури, наділеної функціональністю, 
інтенціональністю, смислом, мотивацією й самото-
тожністю, зумовленими неоднозначною, а іноді й 
складною взаємодією всіх його компонентів. Саме 
це спричиняє непередбачувані його трансформації 
у процесі перекладу, коли, модифікуючись відпо-
відно до «законів створення іншого, чужого» [5, 67],  
структура сигналізує про нову модель створення 
тексту. Така його реструктуризація дає підстави 
резюмувати, що цей текст вступив у взаємодію з 
«неоднорідною з ним свідомістю і в ході ґенеру-
вання нових смислів перебудував свою іманентну 
структуру» [5, 67].

Зважаючи на те, що кожна мистецька модель є 
не лише динамічною, а й віртуальною, її структура 
завжди залишається неосяжною і невловимою, що 
також ускладнює розуміння перекладу як об’єкта 
лінгвістичного й художньо-естетичного моделю-
вання. По-перше, це пов’язано з неоднозначними, 
інколи контроверсійними інтерпретаціями перекла-
дацького процесу, й звідси різними типами його реа-
лізації, у тому числі точного, єдиного для всіх видів 
тексту перекладу (І. Ревзін, В. Розенцвейг), а також 
з абсолютизацією тези західних дослідників про те, 
що головним об’єктом вивчення в перекладознав-
стві має бути саме процес перекладу, а не перекла-
дач з його соціокультурним досвідом, естетичними 
смаками й художньою інтуїцією, що, на нашу думку, 
є не завжди виправданим. По-друге, запропону-
вати універсальну модель процесу перекладу й на її 
основі висвітлити усі сторони перекладацької діяль-
ності з їх подальшим відгуком у наукових студіях є 
дуже складним завданням.

Таким чином, виступаючи маніфестацією різних 
мов та літератур, кожен художній текст є складним 
механізмом, своєрідним «інформаційним генерато-
ром, що зберігає різноманітні коди й <…> здатний 
трансформувати отримані повідомлення і поро-
джувати нові» [4, 90]. Це уможливлює осмислення 
перекладу як певної «універсальної культурно-
історичної процедури» [7] – ціннісно-світоглядної, 
методологічної й теоретико-пізнавальної. 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Осмислення евристичного потенціалу 
художнього перекладу, вихід його за лінгвістичні 
межі в поле знаковості дозволяє досліджувати пере-
клад в загальнокультурних вимірах, усвідомлювати 
останній як міжкультурний діалог, зустріч «свого» й 
«чужого» , що здійснюється на перехресті естетич-
них, історичних, культурних традицій, соціальних 
перетворень і змін. Перспективою подальших дослі-
джень вбачаємо аналіз художнього перекладу саме 
в такій предметній площині, залучаючи до цього 
чинники контексту. Це надає підстави акцентувати 
на внутрішній гетерогенності, багатомірності і бага-
тоаспектності літературних явищ, динаміці їхнього 
розвитку, яка ще більше увиразнюється засобами 
художнього перекладу. 
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У статті досліджено вплив змінення комунікативних ролей і їх взаємного підлаштування до змістовних 
і формально-структурних характеристик допиту. Особливу увагу приділено аналізу преференційних і 
непреференційних ролей інтерактантів.

Ключові слова: комунікативна роль, статусно-категорійні ролі, оперативні ролі, преференційна роль, 
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Павличенко Л. В. Значение изменения коммуникативных ролей в развитии сценария допроса.  
В статье рассматривается влияние изменения коммуникативных ролей и взаимного подстраивания на содер-
жательные и формально-структурные характеристики допроса. Особое внимание уделяется анализу пре-
ференциальных и непреференциальных ролей интерактантов.

Ключевые слова: коммуникативная роль, статусно-категориальные роли, оперативные роли, преферен-
циальная роль, изменение ролей.

Pavlichenko L. V. The importance of communicative roles` change in the development of interrogation scenario. 
The article deals with the impact of communicative roles’ change and their mutual customization on the contents and 
formal-structural characteristics of interrogation. The communicative roles of the investigator and the interrogator 
form correlations that determine the scenarios of the communicative-role behaviour of interlocutors during  
the interrogation. Paired status-categorical roles correlate with prototype patterns of sequences that structure  
the communicative situation of interrogation. One and the same status-categorical role can initiate different paired roles 
which causes different ways of interrogation scenarios development. The rejection by interlocutor the "normative" role 
scenario initiated by the first member of the role pair and the offering of a new role leads to the correction of both role 
variants because mutual adjustment under the counter role is a condition for the continuation of interaction. Special 
attention is drawn to preferential and non-preferential roles of interlocutors. Any preference for questioning tasks  
(or for solving local intermediate goals) is supported and encouraged while the non-preferential role of the interlocutor 
induces the investigator or interrogator to correct the conversation in order to achieve the desired (preferential) 
speech reaction. It is logical to assume that status-categorical role pairs correlate with strategies and operational 
ones ̶ with tactics of discourse and changing of tactics leads to changes in operational roles.

Key words: communicative role, counter role, paired roles, status-categorical roles, operative roles, preferential 
roles, non-preferential roles, interlocutors, roles change, role variants, interrogation scenarios, mutual customization 
of roles.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Незважаючи на значний 
інтерес дослідників до вивчення особливостей 
функціонування мови у правничій сфері, питання 
рольової диференціації учасників інституційного 
дискурсу, де ролі диференційовані відповідно до 
специфічних цілей дискурсу, на сьогодні не має у 
лінгвістиці належного тлумачення, що обумовлює 
актуальність пропонованої розвідки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчив, що розгляду комунікативних ролей як 
інтерактивного феномену з погляду їх релевант-
ності і преференційності для змістовно-формальних 
характеристик діалогу, впливу локальних інтеракцій 
на набуття, програвання і змінення ролей присвячені 
лише деякі праці в сучасній вітчизняній германіс-
тиці [4–8]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є аналіз змінення комунікативних ролей 
інтерактантів в інституційному дискурсі допиту. 

Завдання полягає в дослідженні регулярності цього 
змінення, що дає змогу передбачати і прогнозувати 
хід інтеракції, впливати на її успішний перебіг. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
З огляду на особливості дискурсу досудового слід-
ства як інституційного виду спілкування і з ураху-
ванням основних результатів вивчення комуніка-
тивних ролей в сучасній лінгвістиці ми вивчаємо 
комунікативну роль як основну категорію дискур-
сивної інтеракції та результат дії дискурсивних 
факторів інституційного і локального характеру. 
З одного боку, на рольову диференціацію комуні-
кантів впливають інституційні обмеження (це сто-
сується змістовно-тематичного складника допиту 
як усталеного дискурсивного зразка із субордина-
ційними відношеннями між учасниками діалогу та 
відповідними сценаріями комунікативно-рольової 
поведінки). З іншого боку, набуття або нав’язування 
ролі залежить від перебігу розмови, локальної стра-
тегії і тактики інтерактантів. 
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Відповідно до принципів упорядкованості, регла-
ментованості й релевантності діалогічного мовлення 
(їх висвітлення є основним фокусом конверсаційно-
аналітичних досліджень) [10–13, 15], комунікативні 
ролі слідчого і допитуваного утворюють корелятивні 
зв’язки, що визначають сценарії комунікативно-
рольової поведінки інтерактантів протягом допиту.

Парні статусно-категорійні ролі корелюють з про-
тотипними моделями секвенцій, що структурують 
комунікативну ситуацію допиту. Серію запитань / 
директивів-реквестивів слідчого фокусовано на вияв-
ленні місця, часу, способу і наслідків скоєння зло-
чину, встановленні мотивів і міри відповідальності 
винного, пом’якшувальних і обтяжуючих обставин. 

Як засвідчив аналіз матеріалу, найпоширені-
шими є комбінації таких зустрічних (парних) ролей 
слідчого і допитуваного: а) «дізнавач (позитивно 
налаштований)» / «захисник прав допитуваного» / 
«неупереджений» (захисник закону / той, хто чітко 
дотримується процедурних вимог) < > «той, хто 
співпрацює зі слідством» / «той, хто дає правдиві 
свідчення»; б) «дізнавач (негативно налаштований) /  
«викривач неправдивих свідчень» / «звинувачу-
вач» / «неупереджений» (захисник закону / той, хто 
чітко дотримується процедурних вимог) <> «той, 
хто перешкоджає слідству / дає неправдиві свід-
чення / «ігнорантний» / «готовий торгуватися / йти 
на поступки». Вибір статусно-категорійної ролі 
допитуваного залежить при цьому від різних чинни-
ків – передусім від його процесуального статусу як 
свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваче-
ного; а також від тяжкості злочину або вини.

Преференційними для ролі «дізнавач» і такими, 
що зумовлюють оптимальний варіант сценарію 
допиту, є статусно-категорійні ролі «той, хто спів-
працює зі слідством» / «той, хто дає правдиві свід-
чення». За умови узгодженості стратегічних програм 
комунікантів в ситуації комунікативного співро-
бітництва такі оперативні варіанти ролі «дізнавач» 
(і гомогенної їй ролі «захисник прав допитува-
ного»), як «щирий», «тактовний», «витриманий», 
«коректний», «зацікавлений в особі допитуваного», 
«доброзичливий», «той, хто довіряє допитуваному», 
«той, хто прагне допомогти», ініціюють з боку допи-
туваного зустрічні оперативні варіанти «щирий / 
правдивий», «зацікавлений у розв’язанні справи», 
«укладач угоди», «готовий змінити свідчення».

Непреференційною для ролі «дізнавач» і такою, 
що ускладнює сценарій розвитку допиту й може при-
звести до комунікативного конфлікту між сторонами 
допиту, є така статусно-категорійна роль допитува-
ного, як «той, хто перешкоджає слідству / дає неправ-
диві свідчення». Поява цієї ролі ініціює зустрічні 
статусно-категорійні ролі слідчого «викривач неправ-
дивих свідчень», «звинувачувач», що впроваджу-
ються локальними оперативними варіантами «аналі-
тик / проникливий», «психолог / маніпулятор», «той, 
хто підозрює допитуваного в нещирості / наданні 
неправдивих свідчень», «авторитарний», «такий, 
що втрачає самоконтроль». Ці ролі спрямовані на 
викриття неправдивих показань або ухилення від дачі 
показань, аналіз мотивів такої комунікативної пове-
дінки і на провокування допитуваного до визнання. 

Своєю чергою, зазначені оперативні ролі слід-
чого ініціюють зустрічні рольові позиції допиту-
ваного, які створюють псевдомодель події або її 
деталей, стверджують і перебільшують «незнання» 
обставин справи, або є форматом конфліктної кому-
нікативної поведінки і відмови від дачі показань.  
Серед таких оперативних рольових пар найпоши-
ренішими є ролі «викривач / проникливий», «укла-
дач угоди», «слідчий», «жертва обставин», «той, хто 
ухиляється від відповіді» або «виверткий» (у фор-
маті реалізації статусно-категорійних ролей «той, 
хто перешкоджає слідству / дає неправдиві свід-
чення», «ігнорантний»). 

Найпоширеніші пари статусно-категорій-
них ролей слідчого і допитуваного представлено  
у таблиці 1.

Таблиця 1
Статусно-категорійні ролі  

слідчого і допитуваного
Парні статусно-категорійні 

ролі
Відсоткове 

співвідношення
«дізнавач» (позитивно 
налаштований) < > «той, хто 
співпрацює зі слідством /  
дає правдиві свідчення»

30

«дізнавач» (негативно 
налаштований) < > «той, 
хто перешкоджає слідству / 
дає неправдиві свідчення» / 
«ігнорантний»

22

Дізнавач < > «готовий 
торгуватися / йти на поступки» 2

«викривач неправдивих 
свідчень» < > «той, хто 
співпрацює зі слідством /  
дає правдиві свідчення»

4

«викривач неправдивих 
свідчень» < > «готовий 
торгуватися / йти на поступки»,

7

«викривач неправдивих 
свідчень» < > «ігнорантний» 12

«звинувачувач» < > «той, хто 
перешкоджає слідству /  
дає неправдиві свідчення 
«звинувачувач» < > 
«ігнорантний»

4

«звинувачувач» < > «той, хто 
співпрацює зі слідством /  
дає правдиві свідчення»

4

«звинувачувач» < > «готовий 
торгуватися / йти на поступки» 6

«захисник прав допитуваного» 
< > «той, хто співпрацює 
зі слідством / дає правдиві 
свідчення»

6

«неупереджений» < > «той, хто 
співпрацює зі слідством /  
дає правдиві свідчення»

3
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Отже, та сама статусно-категорійна роль здатна 
ініціювати різні парні ролі, що зумовлює відмінні 
сценарії розвитку допиту. До того ж важливо зазна-
чити, що відхилення співрозмовника від «норма-
тивного» рольового сценарію, ініційованого пер-
шим членом рольової пари, й пропонування нової 
ролі зумовлює корегування обох рольових варіан-
тів, оскільки взаємне підлаштовування під зустрічні 
ролі є умовою продовження інтеракції.

“Ms. Cutty, did you happen to know Lisa?
No.
Never met her...no association?
No, I just came down here a few months ago.
Let me ask you one more thing that just popped...

popped into my mind. When you first met Lisa, were you 
introduced or was it a chance meeting?

Uh...it was a chance meeting” (1)
Так, у першій секвенції наведеного фрагмента 

роль «дізнавач» кореспондує ролі «той, хто дає 
неправдиві свідчення». У другій секвенції діалогу 
статусно-категорійні ролі залишаються незмінними, 
реалізуючись в оперативних рольових позиціях 
слідчого («той, хто підозрює допитуваного в нещи-
рості / наданні неправдивих свідчень») і допитува-
ного («виверткий»). Проте далі відбувається неспо-
дівана зміна ролі «дізнавача» на роль «викривача 
неправдивих свідчень», що реалізується через опе-
ративну роль «психолог / маніпулятор». Маніпуляції 
досягають через порушення максими якості (прав-
дивості / щирості) інформації: слідчий використовує 
ідіоматичний вислів «popped into my mind» зі зна-
ченням випадковості, несподіваності, підсилюючи 
сему випадковості прислівником «just» для опису 
дії, що відбулася «щойно зараз». Водночас запи-
тання, якому передує ідіома, показує, що подальший 
запит інформації є стратегічно продуманим мовлен-
нєвим ходом, а ніяк не випадковою думкою. Про це 
свідчить і психологічна пауза як засіб емоційного 
впливу на допитуваного з метою зосередження його 
уваги на важливості змісту наступного мовленнє-
вого ходу.

Іншим підтвердженням маніпулятивного харак-
теру ролі слідчого є залучення пресупозиції про 
існування самого факту зустрічі: «When you first met 
Lisa, were you introduced or was it a chance meeting?» 
Такий смисл імплікований у підрядному реченні, 
тобто є немаркованою частиною висловлення –  
на відміну від альтернативних запитань, на яких 
експліцитно сфокусовано увагу мовця («were you 
introduced or was it a chance meeting?»). За рахунок 
пресупозицій імплікований смисл про «зустрічання 
допитуваного з Лізою» (він від цього категорично 
відмовлявся у своїх попередніх свідченнях) посту-
льовано як «встановлений факт», передумова істин-
ності повідомлення.

Отже, роль «психолог / маніпулятор» з відпо-
відними прагматичними засобами спричинює замі-
нення первинної ролі допитуваного «той, хто дає 
неправдиві свідчення» на преференційний рольо-
вий варіант «той, хто співпрацює зі слідством», 
що утворює нову зустрічну роль у парі «викривач 
неправдивих свідчень» < > «той, хто співпрацює зі 
слідством». Поява преференційної для слідчого ролі 

кардинально змінює перебіг допиту відповідно до 
його основної інституційної мети – розкриття зло-
чину та виявлення осіб, винних у його вчиненні.

Змінення оперативних ролей є механізмом 
розв’язання локальних інтеракційних завдань і 
корелює з комунікативними тактиками учасників 
дискурсу допиту. Якщо конгруентність статусно-
категорійних ролей та їх зміна в дискурсі є регу-
лярною (див. табл. 1) і віддзеркалює інституційно 
унормовані стратегії перебігу допиту, то комбінації 
оперативних ролей зазвичай є випадковими, тобто 
такими, що припускають можливість вибору різних 
парних варіантів з обмеженої кількості зазначених 
ролей. 

Зокрема, одночасно з такими передбаченими 
зустрічними ролями (преференційними і непреферен-
ційними), як «аналітик / проникливий» <> «жертва 
обставин», «аналітик / проникливий» <> «той, хто ухи-
ляється від відповіді», «психолог / маніпулятор» <> 
«укладач угоди», «той, хто підозрює допитуваного 
в наданні неправдивих свідчень» <> «жертва обста-
вин», «той, хто довіряє допитуваному» <> «щирий /  
правдивий» тощо, виявлені такі «непередбачені» 
рольові пари, як «аналітик / проникливий» (роль 
слідчого») <> «викривач-проникливий» (роль 
допитуваного), «слідчий» (роль допитуваного) <>  
«той, хто чітко дотримується процедурних вимог» 
(роль слідчого»), «психолог-маніпулятор» (роль слід-
чого») <> «викривач-проникливий» (роль допитува-
ного). Зазначені ролі є непередбаченими для слідчого 
і для перебігу допиту, оскільки марковані інвер-
сією інституційних статусів слідчого (як суб’єкта, 
наділеного інституційною владою) і допитуваного  
(як субординаційного суб’єкта).

“Beels: Would you be willing to talk about any trips 
abroad, at any time during your life?

Smith: Not at this stage I wouldn’t, no, because  
I think you are going to build some case on I’m travelling 
around the world, selling secrets or something, I don’t 
understand the course of that question” (2)

Так, у наведеному фрагменті діалогу підкреслено 
дистанційний запит інформації за допомогою фор-
мули негативної ввічливості («Would you be willing 
to»), яка демонструє відсутність загрози допитува-
ному (як мітігації комунікативного тиску на нього), 
відволікаючи його від реальної загрози надання 
«небезпечних» для нього свідчень, виявляє роль 
слідчого «психолог-маніпулятор». Серед лінгвістич-
них засобів маніпуляції у наведеному прикладі слід 
також визначити дворазове використання неозначе-
ного займенника («any trips (…), at any time») у поєд-
нанні з «розмитим» часовим дейксисом («at any time 
during your life»), щоб за допомогою номінативних 
одиниць з широкою референційною семантикою 
замаскувати наявність зв’язку між фактом подоро-
жей допитуваного і обставинами інкримінованого 
йому злочину. 

Як показав аналіз матеріалу, у випадку розпіз-
нання допитуваним маніпулятивного характеру ролі 
слідчого й програвання ним відповідно зустрічної 
ролі «викривач-проникливий» типовим напрямом 
розвитку ДДС є реакція «захисту» з боку слідчого, 
яку реалізовано або ігноруванням інверсивної ролі 
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допитуваного, або використанням свого інститу-
ційного статусу і програвання ролі «той, хто чітко 
дотримується процедурних вимог»: 

“Smith: The implications here, are that you are not 
giving me the information which you are obviously 
basing this on, and any answers I give are bound to be 
perhaps misconstruсted later on.

MacLeod: The reason you have your solicitor here is 
to safeguard any misconstruction that might be put on 
anything that you say …” (2)

Захисну рольову реакцію представник інституту 
застосовує і під час програвання допитуваним іншої 
інверсійної (з порушенням вертикальних зав’язків) 
ролі, а саме оперативної ролі «слідчого». Зазвичай, 
слідчий ігнорує таку зустрічну роль, не розвиває сце-
нарію допиту, а наполягає на своєму ексклюзивному 
праві на певну статусно-категорійну або оперативну 
роль, на яку «посягає» співрозмовник, що спричи-
нює вставну секвенцію, коли представлено не другу 
пару секвенцій, а перефразовану першу пару).

“Smith: (…) I mean, who is George? Is he one of 
your men? Is he?

Police Officer: I will ask you questions.
Smith: Why don`t you answer my questions?
Police Officer: I ask questions here, Mr. Smith” (2)

Так, у наведеному вище фрагменті інверсія інститу-
ційно унормованих ролей, що полягає у спробі допи-
туваного перехопити право комунікативної ініціативи 
і самому ставити запитання, наштовхується на ігно-
рування слідчим пропонованої зустрічної ролі «слід-
чого» і продукування вставного мовленнєвого ходу.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Незважаючи на те, що змі-
нення оперативних ролей є більш спонтанним, аніж 
змінення статусно-категорійних ролей, воно також має 
певні регулярності. Ці регулярності насамперед поля-
гають у тому, що будь-яка преференційна для завдань 
допиту (або для розв’язання локальних проміжних 
цілей) роль є підтримуваною і заохочуваною, тоді як 
непреференційна роль співрозмовника спонукає слід-
чого або допитуваного до корегування розмови з метою 
досягти бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. 
Це, своєю чергою, приводить до корегування і власного 
рольового варіанта, підлаштованого під зустрічну роль. 
Отже, змінення ролей безпосередньо впливає на зміс-
товні і формально-структурні характеристики допиту.

З огляду на зазначене вище логічно припустити, що 
статусно-категорійні рольові пари корелюють зі стра-
тегіями, а оперативні – із тактиками дискурсу, і змі-
нення тактик зумовлює змінення оперативних ролей.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ ТА ЧАСТОТНІСТЬ  
ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ФІТНЕСУ

Павлюк І. Б.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Статтю присвячено функціонуванню термінів фітнесу у фахових текстах. З’ясовано, що дослідження 
термінологічної насиченості та частотності в англомовних фахових текстах фітнесу (для оцінки 
термінологічної частотності та насиченості зроблено 39 вибірок по 500 повнозначних слів у кожній) дає 
можливість порівняти відсоткове відношення внутрішньогалузевої, загальнонаукової та загальновживаної 
лексики. За допомогою статистичних досліджень зафіксовано базовий словниковий склад фахової мови, який 
у поєднанні з іншими параметрами слугує для укладання термінологічних словників. На основі статистичного 
аналізу отриманих даних засвідчено залежність рівня абстрактності фахового тексту від термінологічної 
насиченості. Виявлено, що вищий ступінь насиченості тексту вузькогалузевими термінами детермінує ви-
щий ступінь зорієнтованості цього тексту на проблеми конкретної галузі наукової інформації. Установле-
но, що найбільшу термінологічну насиченість вузькогалузевими термінами мають тексти типу ЕКСПЕРТ / 
ФАХІВЕЦЬ → МАЙБУТНІЙ ФАХІВЕЦЬ. 

Ключові слова: фаховий текст, термін, термінологічна насиченість, термінологічна частотність.

Павлюк И. Б. Терминологическая насыщенность и частотность специальных текстов фитнеса.  
Эта статья посвящена функционированию терминов фитнеса в профессиональных текстах. Выяснено, что 
исследование терминологической насыщенности и частотности в англоязычных профессиональных текстах 
фитнеса (для оценки терминологической частотности и насыщенности было произведено 39 выборок по 
500 знаменательных слов каждая) дает возможность сравнить процентное отношение внутриотраслевой, 
общенаучной и общеупотребительной лексики. С помощью статистических исследований зафиксирован ба-
зовый словарный состав профессиональной речи, который в сочетании с другими параметрами может быть 
использован для формирования терминологических словарей. На основе статистического анализа полученных 
данных показана зависимость уровня абстрактности профессионального текста от терминологической на-
сыщенности. Определено, что высокая степень насыщенности текста узкоотраслевыми терминами предо-
пределяет высокую степень ориентированности этого текста на проблемы конкретной области научной 
информации. Установлено, что наибольшую терминологическую насыщенность узкоотраслевыми термина-
ми имеют тексты типа ЭКСПЕРТ / СПЕЦИАЛИСТ → БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ. 

Ключевые слова: профессиональный текст, термин, терминологическая насыщенность, терминологиче-
ская частотность.

Pavliuk I. B. Terminological saturation and frequency in English LSP fitness texts. This article is devoted 
to the functional aspects of fitness terms in LSP texts. The study of terminological saturation and frequency in 
Englishlanguage professional fitness texts makes it possible to compare the percentage of intra-industry, general-
knowledge and commonly used vocabulary. To assess the terminological frequency and saturation we have selected 
39 sample-texts of 500 notional words each. With the help of statistical studies we can record the basic vocabulary of 
the Language for Special Purposes which, in combination with other parameters, can be used to form terminological 
dictionaries. The statistical analysis of the obtained data demonstrates the dependence of the abstract level of the 
LSP text on the terminological saturation. The higher the saturation of the text by narrow scientific terms, the higher  
the degree of orientation of this text to the problems of a specific field of scientific information. We also established 
that the texts of EXPERT/SPECIALIST → FUTURE SPECIALIST type have the largest terminological saturation with 
narrow scientific terms. The conclusions consider further perspectives of the study of fitness terms.

Key words: LSP text, term, terminological saturation, terminological frequency.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Проблема дослідження 
термінологічних одиниць – носіїв інформації про 
фахові поняття, які представляють процеси фор-
мування, збереження та передачі наукових знань –  
увесь час перебуває в центрі уваги науковців. 
Серед досліджуваних аспектів особливої актуаль-
ності набуває функціонування термінів у фахових 
текстах. Варто зазначити, що термінознавча теорія 
тексту, яка стала підґрунтям для функціонального 
термінознавства, уможливила вивчення терміно-
логічної структури різних типів текстів з різною 

термінологічною щільністю, інформаційною наси-
ченістю терміна та проведення статистичних дослі-
джень щодо аналізу терміновживань [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання закономірності функціонування термінів у 
фахових текстах порушували як вітчизняні, так і закор-
донні науковці. Зокрема, Т. Р. Кияк [3], С. І. Квитко [4],  
Б. Н. Головін [1], В. М. Лейчик [6] та інші. Терміно-
логічну насиченість фахових текстів на матеріалі 
німецькомовних фахових мов аналізували О. М. Ріба 
(тексти з нафтової промисловості) [9], Р. Б. Шевців 
(тексти економічних наук) [11], В. В. Синьо (тексти 
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лісівництва) [9], а на матеріалі англійської мови –  
Е. Т. Дерді (юридичні тексти) [2], О. А. Шиленко 
(тексти астрономії, машинобудування, лінгвістики, 
економіки) [12]. 

Поняття фітнесу у вітчизняному науковому про-
сторі з’явилося порівняно недавно, тому англійська 
термінологія фітнесу належить до тієї групи сучасних 
терміносистем, що перебувають на стадії становлення, 
унаслідок чого різні типи фахових текстів фітнесу 
на предмет термінологічної насиченості викликають 
не абиякий інтерес. Досі вони ще не були об’єктом 
вивчення, що визначає актуальність нашої розвідки. 
Предметом дослідження є термінологічна насиченість 
та частотність аналізованих текстів. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – дослідити термінологічну насиченість та 
частотність англомовних текстів різних типів з фіт-
несу та виявити відповідність ступеня термінологіч-
ної насиченості особливостям типу фахового тек-
сту. Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
завдань: 1) схарактеризувати виокремлені для ана-
лізу тексти; 2) визначити ступінь термінологічної 
насиченості окреслених текстів; 3) з’ясувати чин-
ники, що зумовлюють ступінь термінологічної наси-
ченості фахових текстів фітнесу різних типів.

У пропонованому дослідженні використано 
низку різних методів, на які оперте сучасне термі-
нознавство. Зокрема, термінознавчі методи аналізу 
структури та конструювання терміносистем, виді-
лення терміноелементів, розчленування сполучень 
терміна, а також лінгвістичні методи, логічні методи 
класифікації, математико-статистичні методи, 
методи загальної теорії тексту, методи теорії варі-
антності, комплексні логіко-лінгвістико-терміно-
знавчі методи. Упродовж останніх років одним з 
основних напрямів вивчення термінів на Заході є 
відбір термінів зі спеціальних текстів з огляду на їх 
функціонуванням у фаховій мові.

Виклад основного матеріалу. У відборі текстів 
для подальшого дослідження ми керувалися такими 
критеріями, як: 

– хронологічна обмеженість, оскільки, як відомо, 
мова не є статичним явищем, а постійно змінюється, 
розвивається, щоб забезпечувати потреби комуніка-
ції у суспільстві, тож були відібрані тексти у часових 
межах 2002–2015рр.; 

– забезпечення однорідності та репрезентатив-
ності вибірки, а саме змістовно-тематична обмеже-
ність, тобто всі досліджувані нами тексти тематично 
об’єднано поняттям «фахова мова фітнесу»; 

– цільова обмеженість, яка має важливу роль у 
відборі текстів, позаяк дає змогу проаналізувати 
типи текстів на різних рівнях її стратифікації, а саме 
ФАХІВЕЦЬ/ЕКСПЕРТ → ФАХІВЕЦЬ/ЕКСПЕРТ, 
ФАХІВЕЦЬ/ЕКСПЕРТ → МАЙБУТНІЙ ФАХІ-
ВЕЦЬ/ЕКСПЕРТ, ФАХІВЕЦЬ/ЖУРНАЛІСТ → 
НЕФАХІВЕЦЬ/ЛЮБИТЕЛЬ [12, 82]; обсяг текстів 
для оцінки насиченості фахових текстів фітнесу не 
перевищував 500 повнозначних слів.

Відбір корпусу текстів для подальшого дослі-
дження передбачав врахування усталеної закономір-
ності підходу різних авторів у процесі статистичної 
обробки фахових текстів, згідно з якою вони не одно-

рідні на всій своїй протяжності за частотою вжи-
вання в них термінів та інших лексичних одиниць. 
Таким чином, на початку статей та монографій, де 
викладають основні положення, термінів менше, ніж 
в частинах, які містять виклад основного матеріалу 
[13, 56–59], тому, вибираючи тексти для подальшого 
дослідження, ми намагалися відбирати з різних час-
тин вихідного масиву матеріалу однаковою мірою.

З метою дослідження кількісних параметрів тер-
мінологічних одиниць у текстах фахової комунікації 
здійснено підрахунки термінологічної частотності 
та насиченості текстів фітнесу. Для визначення тер-
мінологічної частотності було зроблено 39 вибірок 
по 500 повнозначних слів у кожній.

Термінологічну частотність розуміємо як частку 
(виражену в %) термінологічних слововживань серед 
усіх слововживань у тексті, тобто частоту вживання 
термінологічних одиниць у тексті [13, 16]. Так, тер-
мінологічна частотність речення Physical fitness is  
a set of attributes that one possesses (based on genetic 
profile) or achieves from regular physical activity, 
including muscular endurance (or cardiorespiratory 
fitness), muscular strength, body composition, and 
flexibility (8, 234) становить 46%. Частотність, або 
повторюваність певних мовних засобів, одночасно з 
іншими стилістичними категоріями надає мовленню 
стилістичного забарвлення [5, 30], робить науковий 
текст науковим.

За допомогою статистичних досліджень можна 
також зафіксувати базовий словниковий склад фахової 
мови, оскільки мовна статистика довела, що найужи-
ваніші слова вважаються стійкими до історичних змін 
словникового складу, використовуються всіма носі-
ями мови і є особливо продуктивними для словотвору. 
Отже, критерій частотності термінологічної одиниці 
можна застосовувати в поєднанні з іншими параме-
трами для формування термінологічних словників.

Для укладання частотних словників використо-
вуються такі статистичні показники, як абсолютна 
та відносна частотність. Перша показує, як часто 
той чи інший термін (термінологічне словосполу-
чення) вжито в досліджуваному тексті. Вона зале-
жить від величини проби і служить вихідною вели-
чиною для обчислення відносної частотності. Інша 
є показником, який виражає частку мовної одиниці 
стосовно всієї сукупності тексту. Відносну частот-
ність ми одержуємо, поділивши абсолютну частот-
ність на величину вибірки. Наприклад, абсолютна 
частотність іменника muscle та термінів, утворених з 
його допомогою (abdominal muscles (м’язи черевної 
порожнини), muscle-bound (з надмірно розвиненими 
м’язами), musculature (маскулатура), muscular tissue 
(м’язева тканина) тощо), становить 390 термінов-
живань. Відносна частотність цих термінологічних 
одиниць у вибірці з 19500 повнозначних слововжи-
вань становить 390 : 19500 = 0,020. Інакше кажучи, 
відносна частотність певного явища – це відношення 
між числом його дійсного вживання та числом тео-
ретично можливого вживання. Абсолютна частот-
ність терміна train та похідних від нього training 
(тренування), overtraining (перетренованість), circuit 
training (кругове тренування) становить 351, його 
відносна частотність у цій вибірці – 0,018.



32

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. Том 2, № 8, 2017 
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). Volume 2, № 8, 2017

Очевидно, що чим вища насиченість тексту вузь-
когалузевими термінами, тим вищий ступінь зорі-
єнтованості цього тексту на проблеми конкретної 
галузі наукової інформації. Така обставина говорить 
про необхідність визначення термінонасиченості 
фахового тексту.

Термінологічна насиченість (виражена у %) – це 
ймовірність того, що випадкове повнозначне слово-
вживання є термінологічним, тобто це частка термі-
нологічних слововживань серед повнозначних слів. 
Термінологічну насиченість текстів можна оціню-
вати з точністю 0,05 та достовірністю 95% [13, 18]. 
Для оцінки термінологічної насиченості фахових 
текстів фітнесу зроблено вибірку однакового обсягу 
(500 повнозначних слів). 

З огляду на послуговування в подальшому понят-
тями терміновживання та повнозначне слово вважа-
ємо за потрібне дати їх визначення. Терміновживанням 
називаємо кожен випадок використання в тексті лек-
сичної одиниці, яка за дефініцією є терміном (слово, 
словосполучення, абревіатура, скорочення, усталене 
символьне позначення, формула), а також їхні дейк-
тичні заміни. Повнозначним словом номінуємо кожен 
випадок залучення в текст повнозначних слів та лекси-
калізованих словосполучень, а також їхніх дейктичних 
замін. Робоча формула має такий вигляд:

ρ = Σт-в. ׃ Σп.с-в. ·100 %,
де
ρ − термінологічна насиченість тексту,
відповідно
ρв-г т. − насиченість тексту вузькогалузевими 

термінами;
ρз-н т. − насиченість тексту загальнонауковими 

термінами;
Σт-в. − множина терміновживань у тексті;

і відповідно
Σв-г т-в. − множина вузькогалузевих термінов-

живань у тексті;
Σз-н т-в. − множина загальнонаукових термінов-

живань у тексті;
Σп.с-в. − множина повнозначних слововживань у 

тексті.
Ми відібрали 39 текстів фахової мови фітнесу 

(однакових обсягів) та підрахували кількість: а) вузь-
когалузевих терміновживань, б) загальнонаукових тер-
міновживань та в) повнозначних слововживань загаль-
новживаної лексики. Сума цих трьох величин формує 
множину повнозначних слововживань у тексті.

До цієї вибірки текстів потрапили науково-публі-
цистичні статті зі спеціалізованих журналів для 
людей, які періодично займаються спортом і праг-
нуть поглибити свої знання щодо різноманітних тех-
нік виконання, різних видів фізичних тренувань та 
фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі 
людини (4, 5, 6, 7) [31; 33; 32; 19]; науково-публі-
цистичні статті у неспеціалізованих періодичних 
виданнях, у яких окреслено основні засади фітнесу  
(1, 8, 12, 13) [24; 23; 25; 26]; книги вузькогалузевої 
тематики для пересічних читачів, які прагнуть покра-
щити своє здоров’я завдяки здоровому способу життя  
(2, 3, 9, 10, 11) [21; 20; 2; 1; 4]. З огляду на резуль-
тати статистичного дослідження найнижчу термі-
нологічну насиченість вузькогалузевими термінами 
мають науково-публіцистичні статті в неспеціалізо-
ваних виданнях – 26,71%. Найбільш термінологічно 
насиченими виявились тексти, взяті з енциклопедії 
та методичних вказівок, – 38,24%. Середня термі-
нологічна насиченість вузькогалузевими термінами 
тестів цього типу становить – 33,45% та відповідно 
9,61% – загальнонаукових.
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1. 155 31% 51 10,2% 294 58,8% 41,2%
2. 195 39% 74 14,8% 231 46,2% 53,8%
3. 162 32,4% 43 8,6% 295 59% 41%
4. 148 27,6% 42 8,4% 310 64% 36%
5. 177 35,4% 56 11,2% 267 53,4% 46,6%
6. 180 36% 39 7,8% 281 56,2% 43,8%
7. 189 37,8% 30 6% 290 58% 42%
8. 120 24% 85 17% 295 59% 41%
9. 202 40,4% 38 7,6% 260 52% 48%
10. 199 39,8% 38 7,6% 263 52,6% 47,4%
11. 198 39,6% 19 3,8% 282 56,4% 43,6%
12. 118 23,65% 51 10,16% 331 66,2% 33,8%
13. 141 28,2% 59 11,8% 300 60% 40%
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Таблиця 2
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1. 272 54,4% 54 10,8% 174 34,8% 65,2%
2. 236 47,2% 44 8,8% 220 44% 56%
3. 233 46,6% 80 16% 187 37,4% 62,65
4. 244 48,8% 44 8,8% 212 42,4% 57,6%
5. 212 42,4% 90 18% 198 39,6% 60,4%
6. 246 49,2% 45 9% 209 41,8% 58,2%
7. 205 41% 49 9,8% 246 49,2% 50,8%
8. 246 49,2% 48 9,6% 206 41,2% 58,8%
9. 242 48,4% 59 11,8% 199 39,8% 60,2%
10. 289 57,8% 49 9,8% 162 32,4% 67,6%
11. 226 45,2% 33 6,6% 241 48,2% 51,8%
12. 235 47% 56 11,2% 209 41,8 58,25
13. 212 42,4% 53 10,6% 235 47% 53%

Таблиця 3
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1. 270 51,1% 63 11,93% 167 33,4% 66,6%
2. 218 43,6% 66 13,2% 216 43,2% 56,8%
3. 235 47% 51 10,2% 214 42,8% 57,2%
4. 247 49,4% 47 9,4% 206 41,2% 58,8%
5. 216 43,2% 80 16% 204 40,8% 59,2%
6. 230 46% 66 13,2% 204 40,8% 59,2%
7. 237 47,4% 75 15% 188 37,6% 62,4%
8. 233 46,6% 87 17,4% 180 36% 64%
9. 159 31,8% 121 24,2% 220 44% 56%
10. 278 55,6% 49 9,8% 173 34,6% 65,4%
11. 218 43,6% 77 15,4% 205 41% 59%
12. 195 39% 59 11,8% 246 49,2% 50,8%
13. 215 43% 91 18,2% 194 38,8% 61,2%

Цей тип текстів ми відібрали, сформували тексти 
підручників з фітнесу та методичні вказівки щодо 
технік тестування, які майбутні спеціалісти зможуть 
використовувати для оцінки фізичної підготовки 
їхніх клієнтів [37; 38; 15; 8; 11; 39; 22; 28; 3; 11; 27; 
14; 5]. Середня термінологічна насиченість вузькога-
лузевими термінами текстів цього типу становить –  
47,66% та відповідно 10,83% – загальнонаукових.

Цей тип текстів представлено науковими стат-
тями, які опубліковані у фахових виданнях. У цих 
статтях висвітлено останні дослідження у сфері 
фітнесу. Як ми вже зазначали раніше, що в межах 

нашого дослідження ми робили вибірку з 39 текстів, 
кожний з яких по 500 повнозначних слів. З опертям 
на структуру (огляд наукової літератури, методи 
дослідження, результати, обговорення та висновки) 
та обсяг (3500 – 5000 слів) наукової фахової статті 
та з метою отримання достовірних даних ми нама-
галися відібрати відрізки з різних частин вихідної 
множини наукових статей. За результатами статис-
тичного дослідження найнижчу термінологічну 
насиченість вузькогалузевими термінами встанов-
лено у відрізках «огляд наукової літератури» (7, 9, 12)  
[13; 7; 17] – 39,4%. Найбільш термінологічно наси-
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ченими виявились уривки, взяті з «обговорення 
та висновки» (2, 3, 6, 10) [34; 30; 19; 9] – 48,05%. 
Майже однаково термінологічно насиченими 
є уривки з «методів дослідження» (1, 8, 11, 13)  
[36; 16; 35; 28] – 46,1% та «результати» (4, 5) [6; 10] – 
46,3%. Середня термінологічна насиченість вузько-
галузевими термінами текстів цього типу становить –  
45,17% та відповідно 14,28% – загальнонаукових.

У фахових текстах фітнесу функціонує загально-
вживана, загальнонаукова та вузькогалузева термі-
нологічна лексика. Вузькогалузевими термінами ми 
вважаємо ті, які використовуються для позначення 
спеціалізованих понять, предметів, явищ чи проце-
сів фітнесу, наприклад, muscular endurance (м’язова 
витривалість), recovery period (період відновлення), 
physical fitness (фізичний фітнес), fatigue threshold 
(поріг витривалості).

Загальнонаукова лексика використовується для 
зв’язку понять, вираження відношень між ними, 
тлумачення понять, опису матеріалу, експериментів, 
для оцінки літератури, поглядів, наукових напря-
мів і слугує як слова-організатори фахових тек-
стів [8, 53], наприклад, system (система), function 
(функція), essential (неодмінний), production (про-
дукування). Загальнонаукові терміни виступають 
не індикаторами певної фахової мови, а маркерами 
фахового мовлення взагалі. Вони здатні обслугову-
вати всі галузі наукових знань при сталому значенні 
за дефініцією. Уживаючись у вузькофаховому кон-
тексті, актуалізують лише один лексико-семантич-
ний варіант [9, 268]. Ужиті в аналізованих текстах 
загальнонаукові терміни характеризуються широ-
тою використання, обслуговують мову науки й тех-
ніки і передають широке значення властивостей, 
параметрів, якостей. Загальнонаукову лексику пред-
ставлено у фахових текстах зі значеннями, засвідче-
ними у словниках [8, 35]. Самостійно вони не дають 
інформації про належність до фахової мови фітнесу, 
тому в текстах потребують детермінантів, поширю-
вачів, атрибутів, наприклад, cardiovascular (серцево-
судинна) – system (система); ATP (АТФ) – production 
(вироблення), essential (незамінні) – fats (жири). 
Детермінанти розуміємо як залежний компонент, 
який слугує синтаксичним оточенням, необхідним 
для конкретизації та реалізації загальновживаним 
та загальнонауковим словом свого значення [7, 27]. 
Науково-технічним текстам притаманне викорис-
тання загальнонаукових та загальнотехнічних лек-
сичних одиниць у складі нестійких функціональ-
них конструкцій конкретно наукового характеру, які 
виникають на їх основі. Змістовою та інформацій-
ною основою зазвичай виступають терміни [8, 110]. 

Загальновживану лексику використовують у 
повсякденному житті. Не пов’язана із жодною спе-
ціальною галуззю людської діяльності, вона позна-
чає предмети, явища, дії, ознаки, присутні у повсяк-

денному житті усієї освіченої спільноти користувачів 
тією чи іншою мовою, і тому уможливлює загально-
національне спілкування. Межі загальновживаної 
лексики, як, власне, і термінологічної, відкриті для 
проникнення, і природно, що існує певний перехід-
ний простір між зонами загальновживаної та фахо-
вої лексики. Це означає, що залежно від контексту 
частина лексичних одиниць загальновживаної мови 
використовується тією чи іншою фаховою мовою для 
позначення денотатів зі сфери спеціальних знань і 
через дефініцію набуває свого спеціального значення 
[11, 224]. Наприклад, heart (серце), training (трену-
вання), recovery (відновлення) потрактовані в межах 
терміносистеми фітнесу як вузькогалузеві терміни.

Залежно від рівня узагальнення змісту виділя-
ють терміни більш конкретного значення й терміни, 
що виражають абстрактні поняття. На відміну від 
виробничих і технічних термінів, наукові терміни 
відбивають більш високий ступінь наукової абстрак-
ції [10, 118]. Абстрактні терміни (сигніфікативна 
лексика) позначають процеси та дії – absorption 
(всмоктування); ознаки об’єктів – flexibility (гнуч-
кість); тести, що реєструють контрольні випробу-
вання, – shuttle test (шатил тест); методи тренувань 
та різні фізичні навантаження – relaxation procedure 
(техніка розслаблення); розлади та захворювання –  
acquired aging (передчасне старіння). У фахових 
текстах фітнесу конкретні терміни (денотативна 
лексика) номінують передусім предмети (спор-
тивне спорядження; назви частин тіла, м’язів, хіміч-
них елементів), наприклад, pedometer (крокомір), 
rhomboid major (ромбовидний м’яз), barbell (ган-
тель), sucrose (сахароза). Співвідношення конкрет-
них і абстрактних термінів у досліджених фахових 
текстах фітнесу представлено в таблиці.

Абстрактні терміни % Конкретні терміни %
62,28 37,72

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Використовуючи статис-
тичні методи дослідження, ми дослідили насиче-
ність та частотність вживання термінів фітнесу у 
фахових текстах, що має практичне застосування 
для укладання частотних термінологічних словни-
ків. Дійшли висновку, що найбільшу термінологічну 
насиченість вузькогалузевими термінами мають тек-
сти типу ЕКСПЕРТ/ФАХІВЕЦЬ → МАЙБУТНІЙ 
ФАХІВЕЦЬ – 47,66%. 

Отримані результати свідчать, що фахова мова 
фітнесу належить до фахових мов з високим рівнем 
абстракції, оскільки в досліджуваних текстах дві-
третіх термінів абстрактного характеру.

Перспективою подальшого дослідження вважа-
ємо комунікативний аспект функціонування термі-
нів фітнесу у фахових текстах.
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МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Панасюк Ю. В.
Криворізький державний педагогічний університет

У статті проаналізовано поняття «мультилінгвізм», досліджено його характерні риси та особливості 
в українському суспільстві, визначено подальші перспективи розвитку ідей мультилінгвізму для становлення 
всебічно розвиненої особистості. Мультилінгвізм розглянуто як необхідний фактор у розв’язанні соціальних 
конфліктів, шлях до розуміння інших народів і культур, якісний складник сучасної системи освіти в Україні. 

Ключові слова: мультилінгвізм, сенситивний період, пост-сенситивний період, металінгвістична 
свідомість, державна мова, мови національних меншин.

Панасюк Ю. В. Мультилингвальность в украинском обществе. В статье анализируется понятие 
«мультилингвизм», исследуются его характерные черты и особенности в украинском обществе, определя-
ются дальнейшие перспективы развития идей мультилингвизма для становления всесторонне развитой лич-
ности. Мультилингвизм рассматривается как необходимый фактор при решении социальных конфликтов, 
путь к пониманию других народов и культур, качественная составляющая современной системы образования 
в Украине. 

Ключевые слова: мультилингвизм, сенситивний период, пост-сенситивный период, металингвистическое 
сознание, государственный язык, языки национальных меньшин. 

Panasiuk Yu. V. Multilingualism in Ukrainian society. The article highlights the notion of multilingualism,  
its features and peculiarities in Ukrainian society. Further challenges dealing with the development of multilingualism 
ideas for the conformation of a well-educated person are defined. Multilingualism is analyzed as a necessary factor 
of solving social conflicts, the way of understanding other people and cultures, a quantitative component of modern 
educational system in Ukraine. A few approaches to multilingualism are researched. On the one hand, multilingualism 
is considered to be an opportunity for societies, groups and people to master more than one foreign language in 
everyday life. On the other hand, multilingualism contemplates using a few languages within a specific community 
(first of all, state); using a few languages by a person or group of people that depends on a particular communicative 
situation. There are two levels of multilingualism which are researched in the article. They are national and individual. 
Multilingualism can be realized on the national level, when we ponder a unity of groups, institutions and citizens that 
speak more than one foreign language. This kind of multilingualism is well spread in multinational countries. Using 
more than two foreign languages in everyday life by a separate person is considered to be individual multilingualism. 

By means of using, multilingualism can be defined as voluntary and constrained. Voluntary multilingualism 
presumes that a person knows one or more foreign languages and there is not a big social difference if he masters 
a language or does not. The disability to learn it does not lead to a life crisis. Under these circumstances a foreign 
language is considered to be an individual merit that promotes to improve an individual’s self-esteem. Constrained 
multilingualism is researched as mastering those foreign languages which are historically formed on the territory 
where a person lives.

Multilingualism is analyzed as a necessary factor for developing intellectual skills and abilities, bringing universal 
human values up cultivating respect to the world values. 

Key words: multilingualism, sensitive period, post-sensitive period, metalinguistic consciousness, state language, 
regional languages.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Стрімкий розвиток науки і тех-
ніки, становлення ринкової економіки, інтеграцій-
них процесів та глобалізації, прагнення України до 
втілення ідеалів Європейського Союзу порушують 
питання про визначення місця і ролі мультилінгвізму в 
сучасному українському суспільстві, для якого мовна 
політика є важливим пріоритетом у системі впрова-
дження європейських цінностей. Проблема створення 
такої загальнодержавної програми, яка б забезпечила 
співіснування різних мов у межах однієї країни, стає 
наріжним каменем становлення громадянського сус-
пільства в Україні. Особливо гостро проблема муль-
тилінгвізму постає в період масштабних трансформа-
цій в усіх суспільних сферах, які сьогодні переживає 
Україна. Революція гідності, війна на сході, економіч-

ний колапс і зневіра у моральних цінностях змінили 
суспільну свідомість і вимагають пошуку механізмів 
врегулювання соціальних конфліктів та розв’язання 
соціально-економічних проблем. Орієнтиром, що 
допоможе вирішити цю проблему, на нашу думку, 
може бути загальнодержавна мовна програма, у якій 
чільне місце відводиться питанням мультилінгвізму 
та міжкультурній інтеграції в європростір, що набуває 
особливого значення в перехідний історичний період 
українського соціуму ХХІ ст. [8, 3].

Незважаючи на те, що офіційно в нашій кра-
їні державною мовою визнають лише українську, 
кількість мов, які співіснують у межах одного 
су спільства, значно більша. Володіння декількома 
іноземними мовами є необхідною передумовою для 
успішної життєдіяльності сучасної людини. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На сьогоднішній день іноземна мова є не просто 
засобом спілкування з представниками різних 
народів і національностей, вона набуває статусу 
беззаперечного інструменту в діалозі культур і 
цивілізацій сучасного світу. З урахуваням твер-
дження В. Гумбольдта про те, що межі мови нації 
означають межі світогляду цієї нації [6], можна з 
впевненістю відстоювати думку, що в нинішніх 
умовах мультилінгвізм є необхідним засобом роз-
ширення світогляду особистості, за рахунок чого 
формується критичне мислення, здійснюються 
порівняння, аналіз і оцінка процесів та явищ різ-
них культур [6, 2–3]. Таким чином, формується 
мультилінгвальна особистість, яка, як зазначає 
В. Маслова, існує в культурному просторі, який 
відображений у мові, у формах суспільної свідо-
мості на різних рівнях (науковому, побутовому 
тощо), у стереотипах і нормах поведінки, у пред-
метах матеріальної культури і т. д. [5]. 

У сучасному світі проблема мультилінгваль-
ності набуває вагомого значення і стає централь-
ною темою досліджень як західних, так і вітчизня-
них мовознавців, про що свідчить значна кількість 
критичного матеріалу з означеної проблематики. 
Проте залишається багато нез’ясованих питань, які 
потребують подальших досліджень. Так, окресленій 
проблемі присвячені праці А. Анісімової, М. Бариш-
никова, Н. Гальскової, М. Дружиніної, Г. Зін-
ченко, В. Маслової, Н. Марченко, С. Жаботинської, 
О. Мисечко, Т. Стеченко, Л. Ушакової та ін. Необ-
хідно наголосити, що в контексті вивчення цієї про-
блеми об’єктом особливої уваги українських дослід-
ників стала проблема білінгвізму, яку відображено у 
студіях О. Бондаренка, Г. Вишневської, Н. Кудрявце-
вої, Л. Ільїної та ін. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
пропонованої статті є всебічний аналіз поняття 
мультилінгвізм, а також дослідження основних під-
ходів до розв’язання проблеми мультилінгвізму в 
українському суспільстві, виявлення їхньої специ-
фіки та визначення подальших перспектив розвитку 
ідей мультилінгвізму для України. 

Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання 
таких завдань: 1) визначити сутність поняття муль-
тилінгвізм; 2) виявити характерні риси мультилінг-
візму; 3) виокремити і дослідити основні підходи 
до проблеми мультилінгвізму; 4) з’ясувати значення 
мультилінгвізму для подальшого реформування гро-
мадянського суспільства України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття мультилінгвальність досить нове для світо-
вої науки, це унікальний соціокультурний феномен, 
який складно піддається аналізу та інтерпретації. 
Згідно з визначенням, яке запропоноване в одному 
із західних словників, мультилінгвізм – це викорис-
тання багатьох мов і володіння цими мовами однією 
особою, тобто мова йде про унікальну індивіду-
альну психологію й розуміння мультилінгвальної 
особистості, яка спілкується з навколишнім світом 
з позицій свого лінгвістичного досвіду з метою про-
явити вільну ініціативу, толерантність, реалізувати 
продуктивний діалог культур [16]. 

У сучасній літературі, у якій проблема багатомов-
ності посідає вагоме місце, існує декілька підходів до 
розуміння поняття мультилінгвізм. З одного боку, це 
можливість суспільств, груп та індивідів володіти на 
постійній основі більш ніж однією мовою в повсяк-
денному житті. З іншого боку, це змога використання 
декількох мов у межах певної соціальної спільноти 
(передусім держави); використання індивідумом 
або групою осіб кількох мов, кожну з яких обирають 
залежно від певної комунікативної ситуації [9, 84]. 
Однак мультилінгвізм передбачає не тільки оволо-
діння тими чи тими мовами, а й водночас є резуль-
татом глобалізації та інтеграції, що, своєю чергою, 
відобразилося в особливому типі мислення, яке поєд-
нує в собі надбання різних культур і етносів та тісно 
пов’язане з мультикультуралізмом.

Таким чином, мультилінгвізм може бути реалізо-
ваним на двох рівнях: національному та індивідуаль-
ному. Мультилінгвізм функціонує на національному 
рівні в тому разі, коли йдеться про об’єднання груп, 
інститутів і громадян, які володіють більш ніж однією 
мовою. Такий вид мультилінгвізму розповсюджений в 
багатонаціональних країнах. Використання індивідом 
у повсякденному житті більше двох іноземних мов є 
прикладом індивідуального мультилінгвізму [9, 85].

За способом використання мультилінгвізм може 
бути добровільним або вимушеним [9, 86]. Добро-
вільний мультилінгвізм – це оволодіння індиві-
дом однією чи кількома іноземними мовами, що 
не передбачає істотної соціальної різниці між зна-
нням і незнанням іноземної мови, а неспромож-
ність її вивчити не призводить до життєвої кризи.  
У цьому контексті знання іноземної мови розгля-
дають як індивідуальну чесноту, яка сприяє підви-
щенню самооцінки людини. Вимушений мульти-
лінгвізм передбачає оволодіння іноземними мовами, 
які історично склалися на території проживання 
індивіда [9, 86]. Таку ситуацію можна спостерігати в 
різних країнах Європи, для яких характерною рисою 
є використання не тільки офіційної мови, а й активне 
залучення мов національних меншин. Україна є 
багатонаціональною державою, на території якої 
проживають більше 130 національностей і народ-
ностей. Більшість населення вважає рідною мовою 
українську (67,5% 2005 р.), для 29,6% жителів Укра-
їни російська є рідною мовою [10, 407]. В Україні 
активно використовують різні мови особливо в при-
кордонних регіонах, де для здійснення нормальної 
життєдіяльності виникає необхідність в оволодінні, 
наприклад, угорською, польською, румунською та 
іншими мовами. За визначенням Європейської хар-
тії регіональних мов (1992 р.), мовами національ-
них меншин є мови, що традиційно вживаються 
на певній території держави групою, меншою за 
решту населення держави [3]. В Україні до регіо-
нальних мов, або мов національних меншин, окрім 
російської мови, відносять білоруську, болгарську, 
вірменську, гагаузьку, іврит, кримськотатарську, 
молдавську, німецьку, грецьку, польську, ромську, 
руминську, словацьку та угорську [3]. 

У контексті вивчення окресленого питання вини-
кає необхідність установлення статусу української 
мови, визначення якої запропоноване експертами 
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ЮНЕСКО (1953 р.): українська мова є державною 
мовою, тобто мовою конституції держави, яка закрі-
плена законодавством, яка виконує інтеграційну 
функцію в державі та є символом цієї держави на 
міжнародній арені [1]. 

Мультилінгвізм – це соціокультурний феномен, 
який, безперечно, репрезентований в українському 
суспільстві, у якому більшість населення тією чи 
іншою мірою володіє іноземними мовами. Н. Хом-
ський зазначав, що «знати мову – означає вміти при-
писувати семантичну і фонетичну інтерпретацію 
глибинній структурі і виокремлювати пов’язану з 
нею поверхневу структуру» [11]. Концепцію глибин-
них та поверхневих структур розроблено ще 1660 р. 
авторами граматики Пор-Рояля – Антуаном Арно 
та Клодом Лансло, яких Н. Хомський уважав сво-
їми попередниками. З погляду Н. Хомського, «гли-
бинна структура являє собою розумове утворення, 
пов’язане трансформаційними переходами з поверх-
невою структурою, яка набуває звукового оформ-
лення. Глибинна структура, на противагу поверхне-
вій, виступає як дозвукове, а значить і дословесне 
утворення, а система правил, відповідно до яких 
розумові утворення пов’язуються зі звуковими, і 
становить граматику» [4, 213]. Таким чином, розши-
рюючи межі однієї мови, мультилінгвізм наближує 
особистість до різних світів і культур, збільшуючи 
власний культурний простір. 

Мультилінгвізм виявляє себе в різних регіо-
нах України тією чи іншою формою і реалізується 
на соціально-економічному, політико-правовому і 
культурному рівнях. Останнім часом мультилінг-
візм набуває особливого значення, оскільки іноземні 
мови є необхідним засобом спілкування з представ-
никами різних культур і етносів. Мови національних 
меншин виконують дуже важливу функцію: з одного 
боку, сприяють зближенню людей різних національ-
ностей, а з іншого – мультилінгвізм виховує толе-
рантність та повагу до чужої мови, культури, релігії, 
що особливо важливо для зупинення воєнних дій, 
які зараз ведуться на території України. 

Мультилінгвізм є необхідним для мирного спів-
існування різних культур і етносів, але водночас 
він має в собі багато протиріч і поєднує протилежні 
уявлення про світ і життя в ньому. Інколи він навіть 
ставить під сумнів можливість існування монолінг-
вальної культури і викликає занепокоєння щодо її 
збереження, але водночас розширює культурний 
діапазон долученням до досвіду іншомовних спіль-
нот, накопичує в собі загальнолюдські цінності [7]. 
Мультилінгвізм посідає чільне місце в становленні 
громадянського суспільства в Україні і є позитивним 
фактором міжкультурної взаємодії. 

Проблема мультилінгвізму пов’язана насампе-
ред з проблемою співвідношення мови і мислення, 
з власною культурою та культурою того суспіль-
ства, у якому перебуває індивід. У полілінгвальному 
су спільстві ефективність вивчення іноземних мов 
тісно пов’язана з комунікативно-лінгвокультуроло-
гічною концепцією лінгвістичної освіти, наріжним 
каменем якої є ідея взаємопов’язаного вивчення 
мов і культур. Формування не тільки мовленнєвої, 
а й комунікативно-культурологічної компетенції, 

становлення та розвиток кроскультурних навичок і 
полілінгвального мислення стає основною метою у 
процесі викладання іноземних мов як в середніх, так 
і у вищих навчальних закладах [9, 96]. 

У Європейському Союзі мультилінгвізм є фун-
даментальним фактором євроінтеграції. Можливість 
спілкуватися на кількох мовах давно стала важливим 
елементом конкурентоздатності Європи. Саме тому 
головною метою мовної політики ЄС є оволодіння 
жителями європейських країн двома іноземними 
мовами на додаток до рідної, або першої, мови [3].  
За визначенням професора С. Жаботинської, під «рід-
ною», або першою, мовою (мовою першого ступеня 
укорінення) слід розуміти мову, засвоєну у сенси-
тивний період у родині та поза нею. Сенситивний 
період визначається віком 11–12 років (деякі науковці 
зменшують його до 5–7 років), коли за умови зану-
рення в мовне середовище людина оволодіває мовою 
позасвідомо, завдяки процедурній пам’яті. Вік після 
12 років, коли людина оволодіває мовою свідомо, 
завдяки декларативній пам’яті, тобто шляхом спеці-
ального навчання, є пост-сенситивним. С. Жаботин-
ська відстоює думку, що у сенситивний період можна 
оволодіти іноземною мовою як рідною [1]. 

Дослідження зарубіжних і вітчизняних філоло-
гів, психологів, філософів і педагогів не залиши-
лися поза увагою українських можновладців під час 
реформування системи освіти в Україні, у зв’язку 
з чим було запроваджене обов’язкове вивчення 
в середній школі двох іноземних мов, що сприяє 
розвитку металінгвістичної свідомості. На думку 
А. Щепилової, металінгвістична свідомість – це осо-
блива форма мовленнєвої свідомості людини, якій 
властива здатність здійснювати абстрактно-логічні 
операції з кількома мовними системами [10, 11]. 
Металінгвістична свідомість має фундаментальне 
значення в системі мультилінгвального навчання, 
вона сприяє становленню мовленнєвої компетен-
ції, забезпечує умови для професійно орієнтованої 
діяльності сучасної людини. 

Таким чином, мультилінгвізм висуває перед 
суспільством складний виклик: сформувати таку 
особистість в умовах багатонаціонального і полі-
культурного середовища, яка зможе спілкуватися і 
співпрацювати з людьми різних національностей, 
рас, конфесій [7]. 

Інтеграція світового суспільства, розвиток осо-
бистісного світогляду передбачають урахування 
національних традицій у системі освіти; створення 
умов для формування культурної ідентичності; фор-
мування різноманітного культурного середовища 
для розвитку особистості. Звідси сутність сучасної 
багатомовної освіти полягає у формуванні широкої 
соціокультурної компетенції і автентичності кон-
текстуального трактування сенсів міжсуб’єктної 
комунікації представників різних культур [7].  
З розвитком комунікативних можливостей і усві-
домленням важливості вивчення не тільки інозем-
них мов, а й культури пріоритетним завданням сис-
теми освіти України постає створення таких умов, 
за яких можна забезпечити збереження національної 
культури носіями мови і соціокультурного досвіду 
конкретного суспільства. 
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Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Дослідивши проблему 
багатомовності в українському суспільстві, можна 
дійти висновку, що мультилінгвізм є фактом реаль-
ного існування для більшості населення України, він 
має природний і безперервний характер, що забез-
печено постійною тісною взаємодією економічних, 
політичних, культурних, наукових відносин. Упро-

вадження в систему освіти вивчення іноземних мов, 
безперечно, доводить наявність мультилінгвізму в 
Україні, який є необхідним засобом соціалізації осо-
бистості. Мультилінгвізм сприяє формуванню толе-
рантного ставлення до представників різних етносів 
і культур, розвиває інтелектуальні здібності і допо-
магає виховувати загальнолюдські якості, повагу до 
світових цінностей. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФРОНТАЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАНТА-ОБ’ЄКТА ПРИМИРЕННЯ

Передон Н. О.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Статтю присвячено дослідженню комунікативної поведінки об’єкта примирення (мовця, який є по-
страждалою внаслідок конфлікту стороною). Виокремлено та проаналізовано основні лексико-семантичні 
засоби, за допомогою яких реалізується конфронтаційна стратегія поведінки. Теоретичні положення 
проілюстровано прикладами з творів англомовної літератури, що репрезентують комунікативну ситуацію 
«примирення» в неофіційному діалогічному дискурсі.

Ключові слова: конфронтаційна стратегія, негативно маркована лексика, ініціатор примирення, об’єкт 
примирення. 

Передон Н. А. Лексико-семантические средства реализации конфронтационной стратегии комму-
никанта-объекта примирения. Статья посвящена исследованию коммуникативного поведения объекта 
примирения (участника речевого взаимодействия, являющегося пострадавшей вследствие конфликта сторо-
ной). Выделены и проанализированы основные лексико-семантические средства, с помощью которых реали-
зуется конфронтационная стратегия поведения. Теоретические положения проиллюстрированы примерами 
из англоязычной литературы, в которых представлена коммуникативная ситуация «примирение» в неофици-
альном диалогическом дискурсе. 

Ключевые слова: конфронтационная стратегия, негативно окрашенная лексика, инициатор примирения, 
объект примирения.

Peredon N. O. Lexico-semantic means of expressing the confrontation strategy of the interlocutor who is  
the object of reconciliation. The focus of the article is to explore the communicative behaviour of the interlocutor 
who has suffered from the conflict situation and is the object of the initiative for reconciliation. The author has made 
an attempt to determine and analyze the main lexico-semantic means implementing the confrontation strategy of the 
object’s of reconciliation speech behaviour. It has been concluded that in order to refuse the initiator’s request for 
restoring harmonious relations the object of reconciliation uses the following lexico-semantic means: personal and 
social invectives which aim at expressing negative attitude to the initiator of reconciliation and his maleficent deed 
as well as humiliating his dignity and mental abilities; utterances containing the inverted assessment of initiator’s 
qualities; etiquette forms of address which serve to express the abrupt change of the politeness levels and thus manifest 
the estrangement and restraint between the interlocutors as a result of the conflict; imperatives which are mainly used 
in exclamatory sentences to express the unwillingness to forgive the initiator of reconciliation and restore harmonious 
interaction with him. The imperatives in the speech of the object of reconciliation also demonstrate his intention to 
stop communicative interaction with the initiator of reconciliation.

 The theoretical foundations are illustrated by the examples from the works of literature written in the English 
language. All of the examples represent the communicative situation of reconciliation in an unofficial dialogic 
discourse. 

Key words: confrontation strategy, lexical items with negative connotation, initiator of reconciliation, object of 
reconciliation.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Незважаючи на численні наукові 
розвідки, присвячені дослідженню конфлікту як склад-
ного та багатогранного явища, питання особливостей 
комунікативної взаємодії, метою одного або обох учас-
ників якої є гармонізація міжособистісних стосунків, 
поки достатньо не висвітлено. Актуальність роботи 
зумовлена необхідністю поглиблення знань про зако-
номірності спілкування в комунікативній ситуації 
«примирення» та потребою її подальшого аналізу 
в англійській лінгвокультурі з огляду на відсутність 
ґрунтовних розвідок із вказаної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним підґрунтям дослідження мовленнєвої 
поведінки комуніканта-об’єкта примирення є праці, 
присвячені вивченню особливостей реалізації мов-
цем стратегій і тактик, що репрезентують гармо-

нійно та конфронтаційно зорієнтовану лінію пове-
дінки на завершальному етапі конфліктної взаємодії 
(Г. П. Божко, Н. К. Войцехівська, В. С. Третьякова, 
Д. В. Іванова та ін.), аналізу комунікативно-праг-
матичного та мовного аспектів конфронтації як 
мовленнєвого жанру (І. Є. Фролова, О. В. Дерпак),  
а також визначенню вербальних засобів експлікації 
негативних емоцій в умовах комунікативного дисба-
лансу (Т. А. Крисанова, В. І. Жельвіс, В. Н. Носова, 
І. Г Дьячкова та ін.). 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті 
полягає у вивченні специфіки реалізації конфронтацій-
ної стратегії мовцем, який у ситуації гармонізації між-
особистісної інтеракції є об’єктом примирення. 

Досягнення сформульованої мети передбачає 
розв’язання таких завдань: виокремити основ ні 
лексико-семантичні засоби, за допомогою яких 
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імплементовано конфронтаційну стратегію об’єкта 
примирення; описати їх на основі аналізу фрагмен-
тів англомовної художньої літератури, що репре-
зентують комунікативну ситуацію «примирення» в 
не офіційному діалогічному дискурсі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дотримання об’єктом примирення конфронтаційної 
стратегії спілкування пов’язане насамперед з його 
негативним ставленням до ініціатора примирення 
та негативною реакцією на його малоефективний 
вчинок, що призвів до конфлікту. Одним з глобаль-
них завдань комуніканта, який вдається до кон-
фронтаційних мовленнєвих дій, є висловлення свого 
незадоволення з приводу деяких рис або вчинків 
адресата, а також моральна перемога над суперни-
ком і зниження рівня його самооцінки [2]. Комуніка-
тивною інтенцією мовця при вираженні негативної 
оцінки адресата виступає реалізація негативного 
ставлення до безпосереднього адресата (і / або до 
його вчинку, дії) з метою впливу на його емоційно-
психічну сферу для одержання запланованого пер-
локутивного ефекту [5, 7].

У мовленні об’єкта примирення ці інтенції реалі-
зуються на лексико-семантичному рівні за допомо-
гою використання негативно маркованих лексичних 
одиниць, зокрема інвективної лексики. 

Термін «інвектива» пов’язаний з проявом мов-
леннєвої агресії. Це лінгвістичне явище осмис-
люється як будь-який словесно виражений прояв 
агресивного ставлення до опонента (у широкому 
розумінні терміна) та вербальне порушення етич-
ного табу, що здійснюється за допомогою табуйо-
ваних мовних засобів (у вузькому значенні поняття) 
[4, 13]. Інвективи – знижені лексичні одиниці, що 
порушують літературну норму й виражають нега-
тивні емоції мовця. При цьому адресант має на меті 
образити, принизити, девалоризувати опонента або 
вербалізувати негативну оцінку предмету мовлення 
[6, 10]. 

В. Н. Носова поділяє інвективну лексику на 
чотири групи:

1) інвективи «особистісного» характеру:  
а) приниження морального достоїнства та якостей;  
б) девалоризація рис характеру; в) негативна оцінка 
розумових здібностей; г) фізичні характеристики, 
що девалоризують комунікантів;

2) інвективи «соціального» характеру: а) дискри-
мінація за расовою ознакою; б) сексуально-гендерні 
інвективи; в) «професійні» інвективи; г) інвективи 
на позначення агресивного характеру взаємин учас-
ників комунікації; ґ) інвективи, які передають амо-
ральність стосунків: неправда, обман, шахрайство;

3) богохульства; 
4) інвективи як засіб номінації предметів та 

об’єктів знеціненого матеріального світу [6, 11].
На основі аналізу досліджуваного матеріалу 

встановлено, що для реалізації конфронтаційної 
стратегії об’єкт примирення послуговується інвек-
тивами першої та другої груп.

Інвективи «особистісного» характеру пред-
ставлені лексемами-репрезентантами зневажливої 
оцінки розумових здібностей партнера по комуніка-
ції (fool, idiot, jerk тощо):

“I am so, so sorry,” he holds onto her shoulders.
“You idiot,” she cries. “I believed in you.” […]  

“I loved you, you fool!”
“I know,” he whispers, “I know, my fairy” (4, 132).
Категорію інвектив «соціального» характеру 

репрезентовано в мовленні об’єкта примирення, що 
дотримується конфронтаційної лінії поведінки, сек-
суально-гендерними інвективами. 

У наведеному нижче прикладі представлено 
ситуацію, у якій дружина намагається отримати в 
чоловіка пробачення за подружню зраду.

“Please, forgive me,” she insisted […]
“[…] I will not let a whore to screw my life. How 

long do I have to suffer, being bitten at my own game! 
For God’s sake, just leave” (6, 235).

Дізнавшись про зраду, чоловік вдається до вико-
ристання інвективної лексики, принижуючи честь 
та гідність дружини й звинувачуючи її у відсутності 
моральних принципів. Лексема a whore в аналізо-
ваному контексті виконує пейоративну функцію, 
оскільки спрямована на вербалізацію різко негатив-
ної оцінки вчинку дружини та експлікує зневагу до 
неї як до особистості, жінки та дружини.

Наступний приклад демонструє ситуацію, анало-
гічну представленій у попередньому фрагменті. 

“Naheema, please forgive me. I never meant to hurt 
you. I don’t know why I did it”

“Bullshit! You know why you did it. You always 
do after somebody else’s man. That’s all you ever do.  
You’re a miserable slut! Just like your mother!” (5, 210).

Пейоративний потенціал висловлення з інвек-
тивою slut інтенсифікований використанням нега-
тивно-оцінного прикметника miserable, порівнянням 
Just like your mother! та лайливим словом bullshit. 
Зазначені вербальні засоби експлікують високу кате-
горичність вираженої негативної оцінки, мають на 
меті образити співрозмовницю, завдати їй моральної 
шкоди, самоствердитись за рахунок її приниження. 

Емоції та інтенції учасників комунікативної вза-
ємодії є важливою ланкою в розумінні функціону-
вання мовного знака. Якщо адресант використовує 
його з наміром образити співрозмовника, викликати 
у нього негативні почуття, а адресат інтерпретує це 
використання саме так, то можна говорити про інвек-
тивне вживання неінвективного слова [8, 104–105].

Представлений далі фрагмент демонструє, як 
лексема, що належить до нейтральної лексики, 
набуває інвективного значення з огляду на контекст 
комунікативної взаємодії та інтенції й емоції нала-
штованого на конфронтацію об’єкта примирення. 

“Please, forgive me,” she insisted. […] “Where can 
I go?” […] “I told you I don’t have where to go”, she 
said with growing respect.

“I don’t give a dickson where you go. I have been 
running after you for too long. I don’t want to live with 
this tension forever,” he concluded (6, 235).

Нейтральний зі стилістичного погляду антро-
понім Dickson, що є номінацією прізвища, у кон-
тексті комунікації набуває різко негативної конота-
ції, оскільки вживається у складі фрази I don’t give 
a dickson, яка є авторським неологізмом. Проте її 
інвективне значення легко розпізнати завдяки спів-
звучності з фразою I don’t give a damn, що є стиліс-
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тично зниженим розмовним відповідником фрази  
I don’t care. Для розуміння причин уживання антропо-
німа Dickson у цьому висловленні необхідне знання 
ситуації, що передує спілкуванню: прізвище чоловіка, 
з яким зрадила дружина, – Dickson. Використову-
ючи такий стилістичний прийом, мовець переслідує 
кілька цілей: фраза є імпліцитною відповіддю-натя-
ком на питання партнера-комуніканта (Where will  
I go?) та допомагає висловити зневажливе й презир-
ливе ставлення до чоловіка, з яким зрадила дружина. 

У лінгвістиці такі повідомлення номінують 
висловлюваннями з інвертованою оцінкою. Зазна-
чений термін застосовують на позначення викорис-
тання нейтральної чи позитивно-оцінної лексики для 
вираження негативної оцінки і навпаки [3, 101–102].

Характерною рисою конфронтаційної вербальної 
поведінки об’єкта примирення є використання ети-
кетної форми звертання до ініціатора примирення, з 
яким об’єкт примирення перебуває в близьких родин-
них чи романтичних стосунках. Нетипове викорис-
тання об’єктом примирення номінацій на кшталт 
Madam, Miss, Missis, Sir, Mister тощо при звертанні 
до близької людини має на меті продемонструвати 
холодне ставлення до партнера по спілкуванню та від-
чуженість, що виникла внаслідок конфліктної ситуації. 

Прагматика людських стосунків може зміню-
вати семантику слова. Семантика висловлення, 
усього мовленнєвого акту визначає семантику окре-
мого слова: якщо вона негативна, то негативними й 
образливими стають нейтральні та навіть пестливі 
вербальні одиниці [7, 115]. Урочиста лексика може 
використовуватись для вираження негативних емо-
цій, зневаги, іронії, сарказму [1, 33].

Уживання етикетної форми звертання у функції дис-
гармонізації спілкування наведено в наступному при-
кладі. Жінка не може пробачити зраду коханого чоло-
віка, який нещодавно таємно від неї одружився з іншою.

“Lance,” she said, suddenly, “or, as I ought to say, 
Lord Chandos – how can I forgive you? What you ask is 
more than any woman could grant […]”

He grew white, even to the lips, as the passionate 
words reached his ears (1, 287).

Уривок демонструє раптову зміну рівнів ввічли-
вості, що, за справедливим твердженням В. С. Тре-
тьякової, може бути способом висловлення негатив-
ного ставлення до співрозмовника [8, 117].

Використовуючи офіційне звертання Lord 
Chandos, жінка підкреслює, що більше не має права 
на близькі стосунки з тепер уже одруженим чолові-
ком та експлікує намір їх припинити, не повертаю-
чись до гармонійної моделі спілкування.

У фрагменті, наведеному далі, шаноблива форма 
звертання Madam до близької людини є маркером 
конфронтаційної стратегії та вживається, як і в наве-
деному вище уривку, з метою дистанціювання від 
ініціатора примирення та вказівки на небажання від-
новлювати з ним гармонійні взаємини. 

Дружина просить пробачення у чоловіка за 
подружню зраду.

“Please forgive me,” she insisted. […] “Hon, 
another chance will improve our relationship and we…” 

Jacob interrupted her again. “Madam, I cannot let 
you stay here when I know that you cannot change.”

“Why do you call me madam? You don’t call 
me honey anymore. Do you have another honey in  
your life?” she asked.

“I am not playing games with you anymore. Get out” 
(6, 235–236). 

Використовуючи етикетну форму звертання 
Madam, об’єкт примирення вербалізує своє нега-
тивно марковане оцінне ставлення до ініціатора при-
мирення, вказує на емоційну та психологічну дистан-
цію між ними та неможливість відновлення близьких 
гармонійних стосунків, а також висловлює свою 
зневагу до дружини: шанобливе звертання Madam 
звучить саркастично з огляду на спосіб життя, який 
вела жінка. Таким чином, форма ввічливого звер-
тання в описуваній ситуації викликає ефект, проти-
лежний звичному, – ініціатор примирення сприймає 
таке звертання як образу, експлікацію наміру об’єкта 
примирення дистанціюватися, відмовитися від нала-
годження гармонійних стосунків.

Як свідчить респонсивна репліка жінки, бажаного 
перлокутивного ефекту досягнуто. Жінка правильно 
декодує інформацію, на що вказує її реакція (“Why do 
you call me madam? You don’t call me honey anymore. 
Do you have another honey in your life?” she asked).

Характерною ознакою дотримання об’єктом при-
мирення конфронтаційної стратегії є використання 
дієслів у наказовому способі, за допомогою яких 
есплікується намір припинити комунікативну вза-
ємодію з ініціатором примирення.

Імперативним формам дієслів доконаного стану 
притаманна висока конфліктогенність. Вони нада-
ють висловленню відтінку різкості, владності та 
передають значення недовіри, незгоди, осуду, бай-
дужості тощо [8, 119].

Висловлення з дієсловами в наказовому способі 
представлені у мовленні об’єкта примирення у складі 
окличних конструкцій, що свідчить про притаманну 
їм категоричність та високий рівень експресії.

“I’m sorry, really sorry,” cried Usha in a feeble 
voice. “[…] Please forgive me for the last time.” […]

“The only thing you can do is complain against  
my mother. Go away!”

Then he looked at her and said, “What are  
you waiting for? Get out for the heaven’s sake! I hate  
the very sight of you” (2, 215);

“What?” Paige said after he whispered, “I need to 
hear you say it. I need to hear you say you forgive me.” 
Paige kept moving. She didn’t entertain his request.  
In her silence, he yelled, “Paige!”

“What, Desmond? Damn!”
“Do you forgive me?” No answer […] “Paige, 

answer me”.
“Get out of my face, Desmond!” (3, 196).
Як видно з обох наведених прикладів, у мовленні 

об’єкта примирення речення з дієсловами в наказо-
вому способі виражають небажання продовжувати 
розмову з ініціатором примирення, вказуючи на 
неможливість та неприйнятність відновлення гар-
монійного спілкування з ним. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, конфронтаційна стратегія 
поведінки реалізується у мовленні об’єкта при-
мирення за допомогою інвектив особистісного та 
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соціального характеру, метою застосування яких є 
експлікація різко негативного ставлення до співроз-
мовника, висловлень з інвертованою оцінкою, пра-
вильне декодування яких можливе лише з огляду на 
комунікативний контекст, етикетних форм звертань, 
використання яких сприяє різкій зміні рівнів ввіч-
ливості і таким чином демонструє відчуженість, що 
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виникла між комунікантами через конфліктну ситу-
ацію, а також дієслів у наказовому способі, за допо-
могою яких маніфестовано відмову від примирення 
та намір припинити комунікацію. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
аналізі синтаксичних та стилістичних засобів кому-
нікативної поведінки мовця-об’єкта примирення. 
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Статтю присвячено дослідженню базової метафоричної репрезентації політики як будівництва в 
політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії. Зокрема, у статті розглянуто лінгвальні та екстралінгвальні особливості формування і 
функціонування цієї метафоричної моделі під час засідань Палати Громад у період пост-Тетчеризму.

Ключові слова: метафора, політичний дискурс, парламентські дебати, донорський домен, реципієнтний 
домен, пропозиційна структура, метафоричне значення.

Пьецух О. И. Метафорическая модель «ПОЛИТИКА как СТРОИТЕЛЬСТВО» в политическом дис-
курсе британских парламентских дебатов. Статья посвящена исследованию базовой метафорической ре-
презентации политики как строительства в политическом дискурсе парламентских дебатов в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В частности, в статье рассмотрены лингвальные и 
экстралингвальные особенности формирования и функционирования этой метафорической модели во время 
заседаний Палаты Общин в период пост-Тетчеризма.
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Pietsukh O. I. Metaphorical model “POLITICS as BUILDING” in the UK parliamentary debates. This article 
concentrates on the analysis of the basic metaphorical representation of politics as building in the political discourse 
of the UK parliamentary debates. In general political sphere is characterized by high metaphoricity that gives more 
significance to the information and intensifies its importance during the debates. The research demonstrates how  
the House of Commons uses the basic metaphorical representation of politics as building in their debates. The 
formation of this metaphor is studied with the help of propositional and metaphoric modeling as well as contextual-
interpretational and componential analysis. The propositional modeling aims to define the structure of propositions 
in the source domain BUILDING and in the target domain POLITICS. The metaphoric modeling helps to explain 
the mechanism of donor and recipient domains’ integration during the interactions between the communicants in the 
parliamentary debates. This paper deals with the peculiarities of donor domain BUILDING and the recipient domain 
POLITICS integration in the UK parliamentary debates. Donor domain provides the recipient domain POLITICS 
with language signs that form the basis of political metaphors. The article also determines cognitive background and 
extralinguistic factors influencing the usage of metaphoric models in the British parliamentary debates. The language 
means involved in the creation of the new associations are evaluative, emotive and expressive lexemes as well as 
phraseological units for intensifying the meaning of the provided speeches in the UK parliament. The extralinguistic 
factors include the events and phenomena related to the political, economic and social spheres. The paper analyses 
the Hansards of the UK parliament. Such debates represent the events and phenomena of the post – Thatcher period.

Key words: metaphor, political discourse, parliamentary debates, source domain, target domain, propositional 
structure, metaphorical meaning.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. У сучасній лінгвіс-
тиці, спрямованій на когнітивно-дискурсивний 
аспект вивчення мовних явищ, усе більшої попу-
лярності набувають когнітивні дослідження мета-
фори в політичному дискурсі. Метафора сприяє 
зберіганню в політичному дискурсі фрагментів 
суспільного досвіду певної мовної спільноти і 
здатна структурувати політичну діяльність людей 
[8, 25–26]. Різноманітні метафоричні моделі, відо-
бражаючи сприйняття політичної реальності пев-
ного народу, демонструють тенденцію до змін під 
впливом соціально-політичних подій та явищ на 
різних етапах розвитку суспільства. Комплексний 
аналіз метафори в політичному дискурсі парла-
ментських дебатів у Сполученому Королівстві 

Великої Британії та Північної Ірландії розкриває 
особливості сприйняття, переосмислення та кон-
струювання політичної реальності учасниками 
політичних процесів та явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню метафори у сфері політичної кому-
нікації, її особливостям та функціям присвячені 
праці багатьох учених, зокрема Дж. Лакоффа, 
М. Джонсона, В. Кеннеді, І. М. Кобозевої, 
А. М. Баранова, С. Н. Муране, А. Мусолффа, 
Й. Цинкена, Л. М. Синельникової, Г. М. Явор-
ської, Л. О. Ставицької та ін. Особливості систем 
концептуальних метафор на різних етапах розви-
тку суспільства та їхній зв’язок із концептуальною 
системою носіїв мови проаналізовано в роботах 
Н. Д. Арутюнової, В. Клемперера, Ю. Б. Феде-
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нева, М. Мінського, Г. Г. Почепцова, Х. Ортега-і- 
Гассет та ін. Проте, незважаючи на велику кіль-
кість робіт, у яких автори різнобічно розглядали 
метафору, комплексне дослідження основних 
метафоричних репрезентацій, які функціонують 
у політичному дискурсі парламентських дебатів у 
Сполученому Королівстві Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії, ще не було предметом докладного 
вивчення, що й обумовлює новизну виконаної сту-
дії. Її актуальність зумовлено фокусуванням уваги 
на спрямування проекції мовних процесів в онто-
логію й когніцію етнічної свідомості.

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є аналіз базової метафоричної моделі 
«ПОЛІТИКА як БУДІВНИЦТВО» в політичному 
дискурсі парламентських дебатів у Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірлан-
дії. До завдань статті належать: розгляд когні-
тивного підґрунтя метафори політики як будівни-
цтва та аналіз її втілення на мовному матеріалі, а 
також характеристика чинників її функціонування 
в політичному дискурсі британських парламент-
ських дебатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Політичний дискурс розглядають як комуніка-
тивну ситуацію / подію [2; 5, 120], орієнтовану на 
сферу політики з метою конструювання політичної 
реальності. До такої комунікативної ситуації відно-
сять різні типи знань, їхню ієрархію, інформацію 
про різні умови та ситуації спілкування [4, 7], які 
формують особливі риси парламентських деба-
тів як жанру політичного дискурсу. Cеред особли-
востей політичного дискурсу вирізняється мета-
форичність, яка уможливлює розкриття сутності 
су спільно-політичних явищ і процесів [1; 3] та здатна 
адекват но висловлювати ціннісно-значущий для 
соціальних груп зміст політичної діяльності [6; 7; 9].  
Метафора як найпродуктивніший креативний засіб 
збагачення мови виявляється у використанні знаків 
однієї концептуальної сфери на позначення іншої 
[5, 388; 8, 204].

З метою дослідження базової метафоричної 
моделі «ПОЛІТИКА як БУДІВНИЦТВО» в полі-
тичному дискурсі парламентських дебатів у Сполу-
ченому Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії використано комплексну методику сучасної 
лінгвістики. Базовими методами дослідження є мета-
форичне моделювання для детермінації підґрунтя 
інтеграції донорських та реципієнтних доменів і про-
позиційне моделювання для встановлення пропози-
ційної структури реципієнтного домену ПОЛІТИКА. 
Ядром такої структури є предикат як судження, який 
виражає зміст події як процесу, стану, відношення, 
ознаки, притаманних певному суб’єкту [5, 585], та 
суб’єкт як мисленнєвий аналог носія предикативних 
процесів, станів, відношень у певній події, ситуації 
[5, 706]. Серед термів пропозиції релевантними для 
нашого дослідження є різноманітні предикати та іне-
сив як локативний відмінок зі значенням внутріш-
нього перебування в чомусь [5, 201].

Метафорична репрезентація політики як будів-
ництва в політичному дискурсі парламентських 
дебатів у Сполученому Королівстві Великої Брита-

нії та Північної Ірландії слугує для представлення 
діяльності провладної та опозиційної партій як з 
питань внутрішньополітичної діяльності, так і на 
міжнародній арені.

Так, асоціація руйнування довіри виборців із 
руйнуванням будівлі з причини відсутності будь-
якого підтвердження можливості змін на краще 
передбачає негативну конотацію діяльності Кон-
серваторів:

  Ms Harriet Harman (Peckham): Now, public 
confidence has collapsed. Why did he not recognise 
that public confidence was draining away? Even though 
he was advising that beef was safe, 10,000 schools 
had already taken it off the menu. Will the right 
hon. Gentleman admit that it is his Government's 
reckless disregard for public health and their dogma 
on deregulation that have swept us into this crisis  
(HC Deb 25 Mar 1996 : Column 713)

Лексема collapse, яка вживається у донор-
ському домені БУДІВНИЦТВО у прямому зна-
ченні “to fall down suddenly because of pressure or 
having no strength or support” [10], при запози-
ченні до реципієнтного домену ПОЛІТИКА набу-
ває контекстуального метафоричного значення 
“to disappoint, to ruin trust”. Семантична роль цієї 
лексеми у пропозиційній структурі донорського 
домену відповідає предикату способу дії та стає 
предикатом стану в межах реципієнтного домену. 
Останнє фразове дієслово drain away увиразнює 
репрезентацію стану громадської довіри до уряду, 
оскільки його значення “disappearing completely” 
[10] має в собі сему повного зникнення, що вико-
ристовується на позначення ставлення народу 
до провладної партії. Необачність уряду у 
розв’язанні посталої проблеми позначено оцінно-
емотивним прикметником reckless doing something 
dangerous and not worrying about the risks and the 
possible results [10], що містить у своєму значенні 
негативний модус оцінки через вказівку на від-
сутність намагань врахувати можливі ризики та 
наслідки відсутності необхідних реформ, а також 
дієсловом-інтенсифікатором sweep із донорського 
домену РУХ, яке вжито в реципієнтному домені 
ПОЛІТИКА у контекстуальному метафоричному 
значенні “to move quickly and powerfully into 
trouble” на позначення швидкості спрямування 
країни в бік соціальної кризи та є відповідником 
предиката способу дії у пропозиційних структу-
рах обох доменів.

У донорському домені БУДІВЛЯ для того, щоб 
підвести фундамент будівлі, використовуються 
спеціальні пристрої та матеріали. Відповідно у 
прямому значенні мовний знак to underpin позна-
чає “to give support, strength, or a basic structure  
to something” [10]. У політичній сфері з метою 
«підведення фундаменту» для розвитку конку-
рентноспроможного енергетичного ринку необ-
хідним є пошук різних джерел та постачальників 
енергетичних ресурсів. При перенесенні мовного 
знака to underpin до реципієнтного домену він 
отримує переносне значення “to provide for further 
development” і відповідає предикату дії у пропози-
ційній структурі домену ПОЛІТИКА :
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Amber Rudd: I very much agree with my hon. 
Friend that reliable switching between energy 
suppliers underpins a competitive energy market 
and, above all, puts consumers in control. That is 
why the time it takes to switch has already been 
halved from five weeks to two and a half weeks. 
We do not want to stop there, which is why we are 
working with Ofgem and the industry to deliver 
reliable next-day switching for consumers, with 
an aspiration to do this by 2018. We will introduce 
legislation to achieve that (HC Deb 24 Mar 2016 : 
Column 1749).

Яскраві метафоричні репрезентації покликані 
посилити аргументацію і покращити чи погір-
шити імідж комунікантів. Зокрема, дебати, при-
свячені питанню виходу Сполученого Королівства 
зі складу ЄС, демонструють запеклу боротьбу між 
представниками Консервативної та Лейборист-
ської партій. Комунікант від опозиційної Лей-
бористської партії використовує у своїй промові 
промісиви щодо майбутніх дій своєї партії у разі 
створення нею Офіційної Коаліції у зв’язку зі ста-
ном підвішеного парламенту (hung parliament), 
коли у результаті виборів не існує однозначного 
переможця:

Nick Thomas-Symonds (Torfaen) (Lab): As we 
leave the European Union, the Labour party is very 
committed to the highest standards of corporate 
governance and will never tolerate the UK economy 
becoming some sort of refuge for dirty money.  
As a step to achieving that, a future Labour Government 
will definitely safeguard the future of the Serious 
Fraud Office. I am making that commitment from  
the Dispatch Box. Can the Attorney General do  
the same (HC Deb 04 July 2017 : Column 1050).

Учасник дебатів наголошує на тому, що його 
партія не дозволить британській економіці пере-
творитися на «притулок для брудних грошей». 
Незважаючи на той факт, що лексема refuge 
має позитивно конотований відтінок значення 
“a place that gives protection or shelter from danger, 
trouble, unhappiness etc” [10], яке асоційоване з 
безпекою, захистом, в аналізованому фрагменті 
виступу ця лексема має негативний модус оцінки, 
оскільки асоціюється із тіньовою економікою та 
нечесним заробітком грошей. Утворення метафо-
ричної репрезентації економіка як притулок / схо-
вище відбувається за рахунок запозичення знаків 
із донорського домену БУДІВНИЦТВО, де мов-
ний знак refuge корелює в пропозиційній струк-
турі із інесивом зі значенням внутрішнього пере-
бування, до реципієнтного домену ПОЛІТИКА, у 
якому семантична роль збігається із донорським 
доменом. Базисом для посилення негативної 
оцінки слугує експресивний сталий вираз dirty 
money, значення якого “money that someone gets in  
an unfair, illegal, or dishonest way” [10] є незмін-
ним та універсальним для різних сфер викорис-
тання, створюючи ефект акцентування уваги на 
можливих негативних наслідках виходу країни із 
ЄС, яких можливо уникнути за умови перемоги 
Лейбористів. Для підкріплення своєї обіцянки 
комунікант також створює порівняння між полі-

тикою та шляхом, а також політикою й війною. 
Створення метафоричної моделі «ПОЛІТИКА як 
ШЛЯХ» відбувається шляхом запозичення мов-
ного знака step із донорського домену ШЛЯХ,  
а метафорична модель «ПОЛІТИКА як ВІЙНА» 
утворюється залученням мовного знака safeguard 
до сфери політики. Цими метафорами доповідач 
гарантує підтримку Департаменту в боротьбі із 
корупцією і шахрайством (Serious Fraud Office).

Політика як будівництво застосовується не 
лише на позначення внутрішньополітичної 
діяльності, а й для репрезентації зовнішньопо-
літичної ситуації. Так, дебатування з проблем 
майбутнього входження нових членів до складу 
ЄС передбачає реформування ними різних сфер. 
Запропоновані юридичні реформи мають стати 
своєрідним фундаментом наступних позитивних 
змін у країнах – майбутніх членах ЄС. Це вплине 
також і на подальший розвиток самого Союзу, у 
чому безпосередньо зацікавлений уряд Сполуче-
ного Королівства:

Margot James: Albania was granted EU candidate 
status in June 2014. The UK supported the awarding 
of EU candidate status on the condition that Albania 
redoubled its reform efforts, with particular focus 
on Justice and Home Affairs, especially tackling 
organised crime, corruption and illegal migration. 
The UK welcomed Albania’s progress in adopting 
legislation towards a judicial reform package in July 
2016. Albania must now fully implement the judicial 
reform package as soon as possible, so that it can 
underpin other reforms (HC Deb 14 June 2016 : 
Column 957).

Дієслово underpin із донорського домену БУДІВ-
НИЦТВО як спеціалізований термін зі сфери архі-
тектури, що має значення “to give support, strength, 
or a basic structure to a building”, тобто викорис-
товується для представлення процесу підведення 
фундаменту під будівництво приміщення, пере-
носиться до реципієнтного домену ПОЛІТИКА 
на позначення важливості реформ, які створюють 
основу для розвитку країни (to provide support and 
further development). Цей мовний знак є відповідни-
ком предиката дії у пропозиційній структурі обох 
доменів.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Дослідження метафори в полі-
тичному дискурсі парламентських дебатів у  
Сполученому Королівстві Великої Британії та 
Північної Ірландії продемонструвало її розрос-
тання під час запеклих протистоянь між провлад-
ною та опозиційною силами в стінах парламенту. 
Функціонування метафоричної репрезента-
ції політики як будівництва зумовлено різними 
екстралінгвальними чинниками, пов’язаними 
із реаліями і процесами політичного життя, а 
також особливостями розв’язання проблем енер-
гетичного сектору та економіки Сполученого  
Королівства. Перспективу подальших дослі-
джень убачаємо в детальному описі інших мета-
форичних моделей, аналізі їхнього когнітивного 
підґрунтя та узагальненні їхніх екстралінгваль-
них чинників.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ
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Сапожник І. В.
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У статті висвітлено загальні особливості педагогічного контролю, розглянуто сутність поняття 
«тест» та його види, опрацьовано структуру тесту та його оцінювання. Особливу увагу приділено перевагам 
та недолікам тестів, методиці їх складання та розробленню тестових завдань для контролю граматичної 
компетенції учнів 5-х класів.

Ключові слова: тест, тестовий контроль, тестова методика, оцінювання, граматична компетенція.

Пламада С. С., Сапожник И. В. Тестовый контроль знаний на уроках английского языка в общеобра-
зовательных школах. В статье раскрыты общие особенности педагогического контроля, рассмотрена сущ-
ность понятия «тест» и его видов, проанализированы структура теста и его оценивание. Особое внимание 
уделено преимуществам и недостаткам тестов, методике их составления и разработке тестовых заданий 
для контроля грамматической компетенции учеников 5-х классов.

Ключевые слова: тест, тестовый контроль, тестовая методика, оценивание, грамматическая компе-
тенция.

Plamada S. S., Sapozhnyk I. V. The test control of knowledge at English lessons in secondary schools.  
The article highlights the general peculiarities of knowledge control and pedagogical evaluation, examines the essence 
of the concept "test" and its types, elaborates on the test structure and its assessment. Special attention is drawn to  
the advantages and disadvantages of tests, the methodology of their procedure and the development of test tasks for 
the control of the grammatical competence of the 5th grade students.

Knowledge testing, aimed at determining the level of success of students’ education, analysis of the results and 
correction of the subsequent learning process is one of the most important components of pedagogy and the teaching 
system as a whole. An incorrect organization of knowledge evaluation can be one of the reasons for the decline in 
the quality of education. In order to avoid the aforementioned and to reform the content of education, first of all, 
it is necessary to improve the system of evaluation and modernize the diagnostics of student learning. Knowledge 
testing helps not only to identify the quality of learning but also to manage the learning process optimally. Tests are 
widely used in schools, higher education institutions and during the state independent evaluation of graduates of 
higher education institutions. To determine the dynamics of the development of grammatical skills of the 5th grade 
students who were taught with an experimental technique, a quantitative and qualitative analysis of knowledge testing 
results was carried out with the help of comparative analysis. The level of grammatical competence of students in  
the group, where new testing tasks where implemented, increased by 20%. The number of students with a high level of 
grammatical competence increased by 25%, with the sufficient one – by 16.7%.

Thus, the results of an experimental study confirm the effectiveness of the developed methodology and  
the appropriateness of its use during English lessons in secondary schools.

Key words: test, test control, test methodology, evaluation, grammatical competence.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Контроль за навчальною 
діяльністю учнів, спрямований на визначення рівня 
успішності навчання кожного учня, аналіз отрима-
них результатів та корекцію подальшого процесу 
навчання, є одним з найважливіших компонентів 
педагогіки та педагогічної системи в цілому. Неко-
ректна організація контролю знань може стати 
однією з причин зниження якості освіти. Щоб 
уникнути зазначеного та реформувати зміст освіти, 
потрібно насамперед удосконалити систему оці-
нювання та модернізувати діагностику навчання 
учнів. Необхідно забезпечити контроль та оціню-
вання не тільки результату, а й процесу навчання, 
що сприятиме пошуку оперативних, об’єктивних 
форм та методів перевірки знань. Тестування є 

однією з інноваційних форм інформатизованої сис-
теми освіти, яку методисти пропонують як інстру-
мент вимірювання рівня знань учнів. За допомогою 
нього ми можемо не тільки виявити якість навчання, 
але й оптимально керувати навчальним процесом.  
Ця форма є достатньо відомою за кордоном, а остан-
німи роками активно впроваджується і в Україні. 
Тести широко використовуються у школах, вищих 
навчальних закладах та під час проведення держав-
ного незалежного оцінювання випускників вищих 
навчальних закладів. Тому актуальність розгляду 
цього питання в сучасному модернізованому світі є, 
на нашу думку, очевидною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тести, як будь-який феномен, викликають інтерес у 
су спільстві, до того ж досить неоднозначний. Якщо 
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одні визнають їх як єдиний об’єктивний інструмент 
вимірювання рівня знань у педагогіці, то інші – 
повністю заперечують. Цьому питанню присвячено 
роботи низки педагогів. Серед відомих науковців – 
Г. Міллер, Г. Ченс, Р. Дюбуа, Д. Доббін, А. Анастазі 
та інші. Менше цю проблему досліджено у вітчизня-
ній педагогіці. Останніми роками лави української 
(О. Локшина, О. Ляшенко, М. Олійник, І. Булах, 
Ю. Романенко) та російської (В. Аванесов, В. Хлєб-
ников, В. Каднєвський, А. Майоров, В. Кім) преси 
також поповнилися численними публікаціями з про-
блеми тестування. Проте, незважаючи на широкий 
розголос та інтенсивне впровадження, зарубіжні і 
вітчизняні вчені досі не одностайні щодо загально-
прийнятого визначення педагогічного тесту. 

Дослідник В. Кім подає у своїй монографії 
більше п’яти визначень цього поняття. Водночас 
науковець зазначає, що, попри суттєві відмінності 
між собою, вони продовжують інтенсивно застосо-
вуватися в науковій літературі. Учений уважає, що 
причиною цього може слугувати достатнє поши-
рення тестів і тестових технологій у різних галузях 
сучасних знань [2].

На нашу думку, у контексті сучасної освіти чітке 
та найбільш повне визначення педагогічного тесту 
запропонував В. Аванесов: «Тест – це система 
завдань специфічної форми, певного змісту, щоразу 
більшої складності, що дає змогу якісно оцінити 
структуру і виміряти рівень підготовленості учнів і 
студентів» [1].

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
цієї статті є дослідження тестування як методу 
контролю граматичних знань, вмінь та навичок 
учнів у загальноосвітній школі.

Щоб досягти поставленої мети, необхідно 
розв’язати такі завдання: визначити загальні осо-
бливості контролю та оцінки в навчально-вихов-
ній діяльності школи; розглянути сутність поняття 
«тест» і його види; ознайомитись зі структурою 
тесту та його оцінюванням; проаналізувати переваги 
і недоліки тестів; дослідити методику складання 
тестів та розробити тестові завдання для контролю 
граматичної компетенції учнів 5-х класів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним з найефективніших та найпоширеніших засо-
бів контролю в навчанні англійської мови вважають 
тест. З огляду на мету виокремлюють різні види тес-
тування. Наприклад, В. А. Коккота поділяє тести 
на констатувальні, діагностичні та прогностичні. 
Констатувальні об’єднують тести навчальних 
досягнень і тести загального володіння іноземною 
мовою [3, 4]. Тести використовують з метою визна-
чення рівня навчальних досягнень, навичок та умінь 
студентів у процесі оволодіння іншомовною компе-
тенцією; їх складають відповідно до навчальної про-
грами чи засвоєного навчального матеріалу та вико-
ристовують, щоб здійснювати різні типи контролю 
знань: поточний, рубіжний та підсумковий.

С. Ю. Ніколаєва пропонує дещо іншу класифі-
кацію: тести для виявлення здібностей до вивчення 
іноземної мови, діагностичні тести, тести загаль-
ного володіння іноземною мовою та тести навчаль-
них досягнень. За допомогою останніх визначають 

рівень навчальних досягнень школярів в оволодінні 
іншомовною мовленнєвою діяльністю на певному 
ступені навчання для проведення поточного, рубіж-
ного або підсумкового контролю. Діагностичні тести 
сприяють розподілу учнів за групами з урахуванням 
рівня їхньої підготовки з іноземної мови. Тести на 
виявлення здібностей до вивчення іноземної мови 
розкривають конкретні індивідуально-психологічні 
особливості дітей для забезпечення їх своєчасного 
коригування та розвитку, що сприяє успішному ово-
лодінню мовленнєвої діяльності [7, 275]. 

А. Х’югз, зі свого боку, вирізняє п’ять основ-
них типів тестів за їхньою цілеспрямованістю, 
а саме: кваліфікаційні (placement tests), діагнос-
тичні (diagnostic tests), тести навчальних досягнень 
(achievement tests), тести успішності (progress tests) 
та тести загального володіння іноземною мовою 
(proficiency tests) [8, 11].

Тест складається з тестових завдань, об’єднаних 
у субтести. Субтест включає тестові завдання, спря-
мовані на один конкретний об’єкт тестового конт-
ролю, наприклад, визначення рівня володіння грама-
тичними, лексичними чи фонетичними навичками, 
уміннями читання, аудіювання, письма, говоріння 
[6, 274]. Узагальнимо зазначене у вигляді таблиці: 

Таблиця 1
Структура тесту
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Кожне тестове завдання складається з інструк-
ції, зразка виконання (іноді без нього), матеріалу, 
який подають учасникові тестування, та очікуваної 
відповіді, яку розробник планує як ключ. Відповіді 
фіксують на бланку для відповідей під час прове-
дення письмового тестування, у процесі усного тес-
тування записують аудіоматеріал. Отримані під час 
тестування результати підраховують, на основі чого 
виставляють оцінку успішності учнів в оволодінні 
іншомовною мовленнєвою діяльністю. Для цього 
кожне тестове завдання оцінене балами [6, 276].

Процес створення тесту доволі складний і вима-
гає багато часу та зусиль. Окрім того, потрібно 
дотримуватися певного алгоритму. Тестологи пропо-
нують різноманітні варіанти цього алгоритму, більш 
детальні або узагальнені, але в кінцевому підсумку 
всі вони об’єднані кількома основними етапами. 
Дотримання цієї послідовності сприяє формуванню 
саме тесту, а не сукупності запитань у тестовій 
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формі, які можуть містити структурні або змістові 
дефекти, бути в цілому не валідними. Щоб створити 
надійний тестовий інструмент, необхідно визна-
чити мету тестування; окреслити навчальний мате-
ріал, рівень засвоєння якого належить перевірити; 
побудувати специфікацію тесту (визначити цілі, 
завдання, план, структуру тесту, зазначити вимоги 
та правила проведення тестування, обробки резуль-
татів та їх інтерпретації); вибрати формати тесто-
вих завдань; конструювати бази тестових завдань; 
конструювати тест (побудувати композицію тесту в 
цілому) та оцінити його валідність; визначити логіс-
тику тестування, час виконання тесту та темп вико-
нання кожного із завдань; розробити інструктивні 
матеріали, форми бланку відповідей; провести тес-
тування, дотримуючись правил і процедур тесту-
вання; обробити та проаналізувати результати; вста-
новити валідність методу оцінювання [4, 38]. 

Доволі часто зміст самих тестів, формулювання 
тестових запитань мають помітний суб’єктивізм. 
Проте багато що також залежить від різних факто-
рів, зокрема конкретної тестової системи, відрізку 
часу, який відводиться на контроль знань, струк-
тури запитань, включених у тестове завдання і т. д. 
Окрім того, висока ймовірність випадкового вибору 
правильної відповіді або здогадка про неї, відсутні 
умови для розвитку мовлення. 

Але, незважаючи на вказані недоліки тесту-
вання, його переваги свідчать про доцільність 
використання цього методу контролю в загально-
освітніх школах. Серед таких переваг – універ-
сальність, охоплення всіх стадій процесу навчання; 
велика об’єктивність і, як наслідок, більший сти-
мул до пізнавальної діяльності учня; орієнтованість 
на сучасні технічні засоби, зокрема комп’ютерні 
тести; мінімізація негативного впливу на резуль-
тати тестування таких чинників, як настрій, рівень 
кваліфікації та інші характеристики конкретного 
вчителя [5, 9].

Як було зазначено вище, наша основна мета – 
дослідити тестування як метод контролю граматич-
них знань, вмінь та навичок учнів в загальноосвіт-
ній школі. Для цього сформовано експериментальні 
та контрольні класи, визначено за допомогою 
об’єктивних методів початковий рівень граматичних 
навичок учнів в обох класах, проведено навчальну 
роботу в експериментальних класах із впроваджен-
ням тестової методики, повторно визначено рівень 
граматичних знань учнів після закінчення експе-
рименту, проведено кількісний та якісний аналіз, 
інтерпретацію отриманих фактів та сформульовано 
висновки і практичні рекомендації.

Експеримент проводили у двох класах – 5–А та 
5–Г. Учні 5–Г класу як учасники експерименту про-
тягом місяця вивчали граматичний матеріал, кон-
троль за яким здійснювався за допомогою тестової 
методики. У групі 5–А класу використовували тра-
диційні форми та методи контролю. 

Спершу здійснено констатувальний експери-
мент. Перевірено рівень знань обох груп за допомо-
гою низки граматичних вправ, спрямованих на вияв-
лення рівня реальних знань учнів на момент початку 
нашого дослідження. 

Наступним етапом стало проведення формуваль-
ного експерименту, метою якого була розробка та 
перевірка ефективності використання тестів у фор-
муванні граматичної компетентності учнів 5 класу 
в процесі вивчення англійської мови. З опертям на 
результати констатувального експерименту та на 
відгуки і рекомендації вчителя вирішено проводити 
контроль граматичних знань та вмінь учнів декілька 
разів за модуль, щоб закріпити попередні та краще 
засвоїти нові отримані знання. 

Наприкінці дослідження контрольні та експери-
ментальні класи написали контрольні зрізи, метою 
яких було з’ясувати ефективність пропонованої сис-
теми використання тестового контролю у процесі 
розвитку граматичної компетентності як основного 
показника якості знань учнів (експериментальний 
клас) порівняно з навчанням у традиційних умовах 
(контрольний клас).

Оскільки протягом місяця група 5–Г класу вико-
нувала тестові завдання до кожної з граматичних 
тем, під час написання контрольного зрізу не вини-
кло жодних проблем. Учні не боялися, адже вже були 
ознайомлені з таким видом контролю. Результати 
приємно вразили: по одному учневі написали тест на 
12 балів і 11 балів, 2 учні – на 10 балів, 2 учні – на  
9, 3 учні – на 8, 2 учні – на 7 та 1 учень – на 6 балів. 

Дещо інша картина із результатами контрольного 
зрізу в експериментальному 5–А класі, де викорис-
товувались традиційні методи контролю, – по двоє 
учнів написали на 11, 10 і 9 балів, 3 учні – на 7 балів, 
1 учень – на 6 балів та 1 учень – на 5 балів.

Зобразимо наведені дані у формі таблиці:

Таблиця 2
Рівні сформованості  

граматичної компетентності учнів  
після формувального етапу експерименту

Рівні 
сформованості 
граматичної 

компетентності 
учнів

Експериментальна 
група (5–Г)

Контрольна  
група (5–А)

Кількість 
учнів % Кількість 

учнів %

Високий 4 33,3 4 36,4
Достатній 7 58,4 5 45,4
Середній 1 8,3 2 18,2
Низький 0 0 0 0

Як бачимо з порівняльної таблиці результатів 
контрольного зрізу, після проведення формуваль-
ного експерименту відсоток учнів, які навчалися на 
високому рівні, у ЕГ та КГ майже однаковий – 33,3% 
та 36,4%. Проте помітно різницю у відсотках учнів, 
що написали зріз на достатньому рівні. В експери-
ментальній групі – це 58,4%, а у контрольній групі – 
45,4%, що на 13% менше. На середньому рівні у ЕГ 
вчиться 8,3% учнів, тоді як у КГ – 18,2%. На низь-
кому рівні не перебуває жоден учень в обох групах.

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у цьому напрямі. На підсумковому етапі формуваль-
ного експерименту на основі аналізу даних, здобутих у 
процесі виконання учнями завдань, підбито підсумки та 
узагальнено результати дослідного навчання.
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Для визначення динаміки розвитку граматич-
них умінь учнів 5–Г класу, які навчалися за експе-
риментальною методикою, проведено кількісний 

та якісний аналіз результатів констатувального і 
контрольного зрізів методом порівняльного аналізу. 
Зобразимо отримані дані у вигляді гістограми. 

За даними порівняльної гістограми, рівень сформо-
ваності граматичних умінь учнів, які працювали за екс-
периментальною методикою впровадження тестового 
контролю у навчальний процес, підвищився на 20%. 
На завершення дослідного навчання кількість учнів 
з високим показником рівня граматичної підготовки 
збільшилася на 25%, з достатнім – на 16,7%, із серед-
нім – зменшилася на 33,4%, з початковим – на 8,3%.

Таким чином, результати експериментального 
дослідження підтверджують ефективність розро-
бленої методики та доцільність її застосування на 
уроках англійської мови в загальноосвітніх школах.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
можливості розглянути та вдосконалити інші модер-
нізовані форми та методи контролю знань учнів, 
проаналізувати їхню ефективність та порівняти із 
тестовою методикою контролю навиків учнів.
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Рис. 1. Порівняльна характеристика граматичної 
компетентності експериментальної групи до  

та після педагогічного експерименту (у відсотках)
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У статті досліджено становлення поняття «вік людини» у лінгвосемантичному висвітленні. Особливу 
увагу приділено історико-семантичному аналізу англійських лексем на позначення віку людини.

Ключові слова: поняття «вік людини», лінгвосемантичний аспект, лексичні засоби позначення віку людини.

Пожар А. Б. Становление понятия «возраст человека» в лингвосемантическом освещении. В статье 
рассматривается становление понятия «возраст человека» в лингвосемантическом освещении. Особое вни-
мание уделяется историко-семантическому анализу английских лексем для обозначения возраста человека.

Ключевые слова: понятие «возраст человека», лингвосемантический аспект, лексические средства обо-
значения возраста человека.

Pozhar A. B. The formation of the "person’s age" notion in lingual-semantic highlighting. The article deals with 
the formation of the "person’s age" notion in lingual-semantic highlighting. Particular attention is drawn to the historical 
and semantic analysis of English labels for indicating the age of a person. The problem of the chosen theme is determined 
by the orientation of modern linguistic studies within the cognitive-discursive paradigm on the objective setting of  
the peculiarities of mental and verbal resources of the language to denote the main anthropological features of a person 
including the notion of age. The notion of "age" is in the centre of studies of many human sciences and its social and 
physical being, among which, first of all, psychology, pedagogy, sociology, philosophy, culture and philology.

The data obtained in the course of our research confirm that the notion of "age" plays an important role in  
the conceptualization of the world because on the basis of representations, knowledge, assessments associated 
with the age periods of person’s life, there is an understanding of various phenomena of reality. Thus, the research 
results prove that "person’s age" denotes an extremely important fragment of extra-ordinary reality which appears in  
the English-language picture of the world in connection with the fundamental categories of time, life and death. 

Based on the results of our research it can be concluded that the content of the "person’s age" notion has national, 
cultural and historical peculiarities. Comprehensiveness of the age-old sign gives the reason to consider "age" as  
the cognitive dominant of any culture and is actualized in the discursive space of culture by appropriate verbal and 
non-verbal means.

Key words: the "person’s age" notion, lingual-semantic aspect, lexical means of identifying a person's age.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Поняття «вік людини» позна-
чає надзвичайно важливий фрагмент позамовної 
дійсності, який в англомовній картині світу постає 
з огляду на фундаментальні категорії часу, життя та 
смерті. Поняття «вік» є первинним для будь-якого 
етносу, воно відіграє важливу роль у концептуа-
лізації світу, бо на підставі уявлень, знань, оцінок, 
пов’язаних з віковими періодами життя людини, від-
бувається осмислення різних явищ дійсності. 

Актуальність обраної теми зумовлено спря-
мованістю сучасних лінгвістичних студій у межах 
когнітивно-дискурсивної парадигми на об’єктивне 
встановлення особливостей ментальних і вербаль-
них ресурсів мови позначати основні антропологічні 
ознаки людини, до яких належить і поняття віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сис-
темні відношення лексико-семантичної групи «назви 
осіб за віком», а також в генетичному та порівняльно-
зіставному аспектах стали об’єктом дослідження 
в дисертаціях Д. Кацкової [5], Л. Т. Костіної [6], 
В. І. Матвєєва [9], Г. А. Путягіна [10], Р. І. Хаши-
мова [13]. Роботи зазначених авторів виконані з 
позицій системоцентричного підходу до мови; їхня 
загальна мета традиційна для структурно-семан-
тичних досліджень: описати пристрій окремої 

ділянки лексики, виявити системні зв’язки. У межах 
антропоцентричного підходу і принципів когні-
тивної лінгвістики виконано роботу А. Т. Ашха-
рової [2]. Порівняльні дослідження В. Г. Гака [4], 
Н. В. Соколєтової, І. Ю. Проценко, М. А. Федорова, 
С. М. Белякова, Л. А. Новікової мають велике прак-
тичне і теоретичне значення. Лінгвістична інтерпре-
тація та аналіз охоплює як всю категорію (О. В. Бах-
мет, В. О. Башеєва, Л. М. Ковальова, Н. В. Крючкова, 
А. П. Кудряшова, М. Г. Лебедько, О. С. Яковлєва), 
так і деякі її аспекти (О. С. Бунєєва, Г. М. Васильєва, 
К. А. Власова, О. А. Погораєва, O. Є. Філімонова). 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – дослідити становлення поняття «вік 
людини» в лінгвосемантичному висвітленні та здій-
снити історико-семантичний аналіз англійських лек-
сем на позначення віку людини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вік –  
найважливіша характеристика людського існу-
вання, яка одночасно з індивідуальною поведінкою 
прогнозує і розвиток усього суспільства, що пред-
ставляє собою різновікову структуру. Особливості 
культури конкретної спільноти часто базуються на 
специфіці відносин різних вікових груп. Уявлення 
людей про віки життя досить складні. У тлумачних 
словниках запропоновано два значення слова «вік»: 
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1) період, ступінь у розвитку, зростання кого- або 
чого-небудь; 2) кількість прожитого часу, років. Від-
повідно до цих значень виділяють умовний, або вік 
розвитку, і абсолютний, тобто календарний, або хро-
нологічний, вік відповідно. Розподіл людей на вікові 
групи досить умовний і ускладнений багатоаспект-
ністю розгляду цієї категорії, що має різний поня-
тійний обсяг в різних наукових сферах її вивчення. 
Критерії виділення того чи іншого вікового періоду 
різноманітні. Це і біологічні параметри, відповідно 
до яких виокремлюють так званий біологічний вік, 
обумовлений властивостями організму; соціальний 
вік, співвідносний з положенням людини в соціаль-
ній структурі суспільства; психічний вік, що визна-
чається специфікою інтелектуального, емоційного  
і т .д. розвитку людини [3].

Категорія віку, крім усього, має культурну спе-
цифіку сприйняття. Кожній культурі притаманні 
свої вікові критерії, характеристики (як якісні, так 
і кількісні), своя вікова періодизація. Стереотипне 
уявлення про вік, що склалося в різних лінгвокуль-
турах, відбивається в національних мовах. Мето-
дика вивчення вікових характеристик базується на 
експериментальних даних, спостереженні, анкету-
ванні, лексикографічному, дискурсивному аналізі, 
вивченні культурологічно забарвлених текстів.

Життя людини включає в себе кілька вікових ета-
пів. Однак точно вказати їх кількість і чіткі часові 
межі досить складно. Вікові періоди утворюють 
нечітку безліч, схильну до впливу різноманітних 
культурно-історичних, власне соціальних, семі-
отичних, вікових та інших факторів. Усі ці фак-
тори впливають на усвідомлення вікової структури 
су спільства, особливостей тих чи інших вікових 
груп і оцінне ставлення до них. Водночас у різних 
лінгвокультурних спільнотах існують і деякі сте-
реотипні уявлення про вік, відображені в різних 
на ціональних мовах.

Вікові аспекти життя людини мають культурно-
історичну детермінованість. Вікові поняття (дитин-
ство, молодість тощо) являють собою конкретно-
історичну визначеність, що залежить від характеру і 
рівня розвитку всього суспільства [11, 14].

Категорія «віку» знаходиться в центрі вивчення 
багатьох наук про людину та її соціальне і фізичне 
буття, серед яких насамперед психологія, педаго-
гіка, соціологія, філософія, культурологія та філо-
логія. З орієнтацією на фізичний час життя людини 
як на головний вектор напрямку зміни вік також є 
об’єктом вивчення в біології, фізіології та медицині. 
Для окремих наук поняття вік є центральним: вікова 
педагогіка, вікова психологія та геронтологія. Такі 
науки, як політологія, право і економіка, використо-
вують дані психології і фізіології про вікові особли-
вості людини. Етнографи, історики і культурологи 
вивчають особливий феномен вікових норм. Такі 
вікові норми, або вікові ролі, є надбанням тради-
ційної культури і водночас важливим фактором, що 
неординарно і неоднозначно впливає на життя і роз-
виток людей.

Можна стверджувати, що в будь-якій царині зна-
ння, пов’язаної з вивченням людини і її діяльності, 
необхідний облік вікової періодизації та пов’язаних 

з нею змін (будь-яких змін – від придбання нових 
психічних функцій до зміни місця в структурі 
су спільного виробництва).

Вік людини і його значення розрізняють залежно 
від епохи і типу культури. На різних історичних ета-
пах розвитку суспільства вік по-різному сприймався 
суспільством. Спершу це було обумовлено тривалістю 
життя. Є дані про те, що, наприклад, середня тривалість 
життя в Стародавній Греції була близька до 18 років, у 
Стародавньому Римі – 22, у розвинених країнах Захід-
ної Європи в середні віки і в епоху Відродження – 35, 
всередині XIX століття – 40, а всередині XX – 70 років.

Відмінним може бути усталений у суспільстві спо-
сіб обчислення прожитих людиною років. Специфіч-
ний підхід до рахунку віку виявляється, наприклад,  
у традиції бірманців, які живуть на острові М’єй: 
новонародженому приписують 60 років і з кожним 
прожитим роком його вік зменшується. З досягнен-
ням «нульового» віку додають ще 10 років і т. д., а 
вік літніх людей окреслюють як «народжений тричі».

Для традиційних культур Сходу, де поширене 
уявлення про життя як про циклічний, а не як про 
лінійний процес, характерно використання умов-
ного (соціально значимого) числа років замість 
обчислення по роках. Люди похилого віку в Абхазії, 
наприклад, називають своїм віком 100 і більше років, 
хоча це не відповідає реально прожитим рокам.

Історія формування поняття «вік» заглиблена у 
століття. Для різних епох характерно різне сприй-
няття як кількісних, так і якісних характеристик 
вікових періодів. Як зазначає В. Фойт, «класифіка-
ція вікових груп випливає з певних змін соціаль-
них і біологічних функцій, змін, які спричинять 
поділ людей на немовлят, дітей, підлітків, дорос-
лих і, нарешті, людей похилого віку. Однак навіть в 
культурах, які представляють в загальному ту саму 
цивілізацію, конкретні системи вікових груп можуть 
досить помітно відрізнятися» [12, 183].

Аналогія між віками життя і зміною сезонів року 
(порівняння дитинства і юності з весною, моло-
дості – з літом, зрілості – з осіннім періодом і ста-
рості – із зимою) сягає своїм корінням в старовину, 
але і сьогодні є дуже популярною і активно викорис-
товується в художній літературі [1, 216–220].

В античності вікова структура суспільства вже інша, 
вона не включає елементи ритуалу, як в первісному 
су спільстві. Центральне місце в суспільному житті 
посідала зріла людина, оскільки серед завдань держави 
є підтримання та розвиток військової могутності. Змі-
нюється становище старих людей. Якщо в первісному 
суспільстві ми бачимо старезну і непридатну до актив-
ного громадського життя людину, то в античній Греції 
вона стає важливою фігурою – старійшиною, позаяк 
саме старість асоціюється в древніх греків з мудрістю.

Для людини середньовіччя тема віків життя була 
надзвичайно популярна, що знайшло відображення 
в народному мистецтві і в роботах професійних 
художників. Цікаво, що живопис раннього середньо-
віччя зображував людину будь-якого віку (і дитину, 
і старця) дорослою. Розпізнати вік людини можна 
було тільки за деякими атрибутами одягу і предмет-
ного середовища. Наприклад, школяр зображувався з 
книжкою, а біля старця стояла смерть з косою тощо.
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Віки життя в цю епоху дуже часто плуталися: 
отроцтво і юність підбивалися під загальне 
поняття дитинство, що добре видно на прикладі 
середньовічних шкіл та університетів, які не буду-
валися за віковим принципом і в одному класі могли 
вчитися учні різного віку. Дитячий вік був обумов-
лений залежністю від сеньйора, що свідчило про 
пріоритет станового поділу суспільства як одного 
з головних чинників, що визначають вікові рамки. 
Містицизм у сприйнятті віку характерний також для 
Середньовіччя. Проблеми старіння, пошук еліксиру 
життя – це актуальні питання для того часу.

У середні віки істотний вплив мав містичний сві-
тогляд, який торкнувся і вікової тематики, зокрема 
питання взаємовідносин молодості і старості, 
спроби повернути молодість і продовжити життя  
[8, 180]. У середні віки у Франції, як зазначає Ф. Арієс, 
поширено періодизації «віків життя», засновані на 
числовому символізмі (наприклад, на збіганні числа 
вікових груп і числа планет або знаків зодіаку і т. п.). 
Так, одна з подібних періодизацій виділяла 7 вікових 
груп відповідно до 7 планет; інша класифікація роз-
діляла життя людини на 12 періодів відповідно до 
12 місяців року або 12 знаків зодіаку. Подібні вікові 
періодизації – умовні і із сучасного погляду наївні і 
беззмістовні, оскільки не відображають ні реальних 
біологічних вікових змін, ні соціальних функцій, 
властивих людям того чи іншого віку.

 У середньовічних наукових періодизаціях вико-
ристовувалася в основному латинська терміно-
логія. При цьому французька мова відображала 
зовсім іншу, більш реалістичну вікову періодизацію.  
«У XVI столітті, коли запропоновано перекласти цю 
термінологію французькою мовою, виявилося, що у 
французькій мові, а отже, і у французькому слово-
вживанні значно менше слів цього типу, ніж в латин-
ській, принаймні ніж у вченій латині ... У французь-
кій мові ми маємо великі труднощі, ніж в латині, так 
як в латині є найменування для 7 вікових груп життя 
(як і для 7 планет), тоді як у французькій тільки  
3 найменування, а саме дитинство, молодість і 
старість» [1, 229].

В епохи Відродження і Просвітництва відбулася 
зміна вікової самосвідомості, яка торкнулося віко-
вих меж життя. Також змінилося і становище дітей 
у суспільстві, що відбилося в літературі. Якщо кла-
сицизм не торкався поезії дитинства (його цікавило 
загальне, зразкове в людях, а дитинство уявлялося як 
вікове ухилення від норми), то просвітителі першими 
почали створювати дидактичну літературу, літературу 
для дітей. Але саме романтики висвітлили дитинство 
як дорогоцінний світ у собі, глибина і краса якого 
притягує людей. Усі відносини між віками немовби 
«перевернулися». Тепер дорослість, а не дитинство 
постала як збиткова пора, яка втратила безпосеред-
ність і чистоту дитинства [1, 237–245].

Старість як особливий період розвитку людини 
еволюціонувала: починалася вона досить рано і 
досить тісно примикала до молодості. Наприклад, 
«піжони» Мольєра – ще досить молоді люди, адже 
старість тоді розуміли не як дряхлість, а як процес 
старіння, який дійсно починався задовго до настання 
самої старості. Випадіння волосся, носіння бороди, 

та й, зрештою, просто лисина вважалися атрибутами 
старої людини. Зі старістю асоціювалися побожність 
і балакучість, аморфний спокій і млява книжність.

Уже в кінці XIX – початку XX ст. ставлення до ста-
рості знову змінилося. Усталився погляд на старість 
як на рівноправний період, самоцільний і особливий за 
своїми характеристиками. Що стосується молодості, 
то від романтиків «бурі і натиску» (початок XIX сто-
ліття) і до теперішнього часу молодість уважають 
часом внутрішньої кризи, оскільки пов’язують з ним 
пошук свого шляху в дорослому житті [11, 5–16].

У традиційному суспільстві вік визначає соці-
альний статус і міру поваги до людини: ті, хто вже 
досягли старості, пошановані, як мудреці, їм деле-
говано право розв’язання значної кількості громад-
ських проблем, вирішення суперечок і умиротво-
рення супротивників.

Вікові аспекти життя людини мають соціальне 
походження. Відмічено, що вікові поняття в бага-
тьох мовах спочатку позначали не так «календарні 
терміни», як суспільне становище, соціальний ста-
тус (наприклад, давньоруське юнак буквально має 
значення «не має права, говорити», означало «раб», 
«слуга», «працівник», «княжий воїн»). Звичайно,  
з плином часу, соціальними, історичними, політич-
ними та економічними змінами, що відбуваються, 
зазнає змін і сама суть слова. Таким чином, вікові 
аспекти життя людини мають соціальне походження 
і культурно-історичну детермінованість [11, 5–16].

Отже, віковий континуум у результаті тривалого 
досвіду розділений людиною з міркувань зручності 
на градуйовані дискретні відрізки, концептуалізація 
яких (у вигляді вікових концептів) в процесі когні-
тивної діяльності людини є культурно-значимою.

Процес розвитку єдиний і безперервний, його 
розподіл на стадії умовний. Адже кожна стадія 
несе залишок пройденого етапу і початок майбут-
нього. Компоненти вікової шкали виявляють рухли-
вість. Їхня відносна актуальність може змінюватися 
під впливом кількох факторів: 1) зміни ідеології;  
2) зміни політичного устрою; 3) зміни суспільних і 
культурних цінностей [7].

Крім цього, у різних культурах (або навіть в 
одній, але в різні історичні епохи) може варіюва-
тися віднесення людини того чи іншого віку до тієї 
чи іншої вікової групи (наприклад, вік, який вважа-
ють «зрілим» в Україні, сприймають як «молодий» 
на заході і в США, оскільки в Україні люди раніше 
вступають в шлюб і народжують дітей).

Національно-культурну специфіку може також 
мати уявлення про особливості тих чи інших віко-
вих груп і пов'язана із цим позитивна чи негативна 
оцінка певного віку. Для кожного віку характерний 
свій середній біологічний статус, своя структура 
пізнавальних, вольових, емоційних властивостей, 
форм поведінки і сприйняття життя.

Конкретно-історичний підхід до ролі вікових 
груп в суспільстві на різних етапах його розвитку 
дав змогу встановити, що статус вікових періодів, а 
також специфіка переходу від попередніх фаз роз-
витку до наступних залежить від історичного етапу 
розвитку суспільства, його економіки, культурних, 
соціально-психологічних та інших особливостей.
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Аналізуючи історико-семантичний аспект 
англійських лексем, в англійській мовній кар-
тині світу виділяють такі етапи життя людини: 
infancy (babyhood) – «дитинство, раннє дитин-
ство»; childhood – «дитинство»; puberty (teens), 
adolescence – «підлітковий вік, рання молодість»; 
youth – «молодість»; maturity (adulthood, middle 
age) – «зрілість, дорослість, або середній вік» і old 
age (elderliness) – «старість». Аналіз тлумачень зна-
чень слів, що позначають ці періоди, виявляє нечіт-
кість або цілковиту відсутність будь-яких кордонів, 
що відокремлюють один віковий період від іншого. 
Звертає на себе увагу те, що віки визначені або один 
щодо іншого, або щодо початку і закінчення життя, 
і виключно рідко межа періоду має встановлене 
числове вираження [14]. У лексико-семантичних 
групах назв осіб – носіїв відповідних вікових груп –  
основними словами є: 1) для infancy, babyhood –  
babe, baby, infant (дитя, малюк, немовля);  
2) для childhood – child, boy, girl (дитина, хлоп-
чик, дівчинка); 3) для puberty, teens, adolescence – 
teenager, adolescent (підліток); 4) для youth – young 
man, young lady (girl) (молода людина – для осіб 
обох статей, або збірно – юнацтво; юнак, дівчина); 
5) для maturity, adulthood, middle age – adult, man, 
woman (доросла людина, чоловік, жінка); 6) для old 
age, elderliness – old man, old woman, senior (ста-
рий, стара, старий, літня людина).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. З усього сказаного можна зробити висновок, 
що зміст поняття «вік людини» має національну, 
культурну та історичну специфіку. Вікова свідомість 
залежить від колективного досвіду. Всеосяжність 
вікової ознаки дає підставу вважати «вік» когнітив-
ною домінантою будь-якої культури, яку актуалізо-
вано в дискурсивному просторі культури відповід-
ними вербальними та невербальними засобами.

Уявлення про вік – цілісне і єдине у свідомості 
носія. Це випливає з того, що носії мови не усвідом-
люють багатозначність цього слова, оскільки мають 
справу не із системою мови, а із реалізацією цієї сис-
теми, тобто промовою. Як і будь-яке інше уявлення, 
уявлення про вік – стійке і здатне змінюватися, зба-
гачуватися, розширюватися.

У повсякденному житті людині властиво підхо-
дити до якісної і кількісної оцінки свого і чужого 
віку суб’єктивно, ґрунтуючись на численних набу-
тих установках, забобонах і стереотипах. У науці ж 
усталився так званий об’єктивно-нормативний під-
хід до визначення віку, який використовує масові 
обстеження і метод статистичних показників. Цей 
підхід заснований на дослідженні поточного стану 
в біологічному, психологічному чи соціальному роз-
витку людини і порівнянні цього стану з норматив-
ними характеристиками, встановленими для різних 
хронологічних вікових категорій.
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The article shows correlation between different types of English gradable adjectives in language, pays special 
attention to the emotional aspect of adjectives in speech, examines the role of the context in amplifying the emotive 
component of gradable adjectives. We believe that some adjectives like beautiful, shocking may be treated as both 
scale and limit adjectives. They refer to the group of scale adjectives because they are used in comparative and 
superlative forms and are modified by adverbs which express a high degree (extremely beautiful/shocking, very 
beautiful/shocking), a medium degree (quite beautiful/shocking, rather beautiful/shocking) and a small degree (slightly 
shocking). Beautiful means “extremely nice”, shocking has a meaning of “very bad, very upsetting”, thus they can 
be modified by “highest degree” adverbs (absolutely beautiful, utterly beautiful, extremely beautiful/shocking) and 
by “closeness to the highest degree” adverbs (almost beautiful). This clearly demonstrates that these adjectives also 
refer to the group of limit adjectives. If we take pure limit adjectives, we can see that they are modified only by “highest 
degree” and “closeness to the highest degree” adverbs. 

While conducting our research, we found out some specific speech means of expressing the highest degree of 
adjectives whose meaning already contains the idea of an absolute degree in language. The adjective ridiculous belongs 
to the class of causative emotional adjectives, which describe psychological states caused, stimulated by something. 
Ridiculous means “extremely stupid” and is negative. The use of comparative worse than ridiculous makes the meaning 
even stronger. The context has the ability to highlight a particular meaning element of gradable extreme adjectives. 

Key words: adjectives, emotions, context, speech.

Полонська І. П. Градуальні прикметники в мові та мовленні. У статті продемонстровано кореляцію 
між різними видами англійських градуальних прикметників в мові, особливу увагу приділено емоційному аспек-
ту прикметників в мовленні, досліджено роль контексту в посиленні емотивного компонента градуальних 
прикметників.

Ключові слова: прикметники, емоції, контекст, мовлення.

Полонская И. П. Градуальные прилагательные в языке и речи. В статье продемонстрирована корре-
ляция между различными видами английских градуальных прилагательных в языке, особое внимание уделено 
эмоциональному аспекту прилагательных в речи, исследована роль контекста в усилении эмотивного компо-
нента градуальных прилагательных.

Ключевые слова: прилагательные, эмоции, контекст, речь. 

Analysis of recent research and publications. 
Adjectives are one of the largest word classes in the English 
language, possessors of different abilities and carriers of 
diverse meanings. Overall, adjectives are highly complex 
and significantly less studied than other major lexical 
categories. At the present time they are an area of research of 
such linguists as Thomas Berg, Adrian Brasoveanu, Anna 
Goy, Chris Kennedy, Richard Larson, Marcin Morzycki, 
Loise McNally, Jessica Rett, Gina Taranto, Adam Zachary 
Wyner and others. In recent research , the main effort has 
been made to study various semantic classes of adjectives 
and their syntactic distribution. Researchers in the field of 
syntax and semantics of adjectives address such questions 
as the internal and external syntax of adjectives, attributive 
vs. predicative adjectives, prenominal vs. postnominal 
adjectives, structure-meaning correlations etc. 

Defining the problem and argumentation of  
the topicality of its consideration. Language can be 
looked at as a means of giving and receiving information. 
But language is more than this: it is communication 
between people. It often expresses the emotions and 
attitudes of the speaker and he or she often uses it to 
influence the attitudes and behaviour of the hearer 
[1, 117]. Emotionality used to be regarded as a pure 
psychological phenomenon. Nowadays the problem of 

emotivity of the word is actively studied by linguistics. 
Nevertheless, most researchers focus mainly on  
the emotive component in the semantic structure of 
words. No study has so far dealt in a comprehensive 
way with emotive words in speech. Studying such 
words from both language and speech perspective will 
provide linguists with a better insight into their nature. 

The aim of this study is to look at adjectives as 
words whose function is to express emotions and to 
find out how speech affects their emotive component.  
The scope of the present analysis is limited to one 
subclass of adjectives – to gradable adjectives.

The outline of the main research material. Grada-
bility has been the object of a fair amount of research. 
In spite of the fact that gradability does not characterise 
adjectives as a class, it is an important semantic property 
of a large subset of adjectives in many languages. Adjec-
tives can be classified into two subgroups: non-grada-
ble and gradable. Adjectives are non-gradable if their 
meaning cannot have different degrees. For instance,  
the adjective chemical belongs to the group of non-grada-
ble adjectives because things (reactions, symbols, solu-
tions, weapons, science, engineering, etc.) are either chem-
ical or not chemical, there are no degrees in between. This 
group mostly includes “technical adjectives” (atomic, 
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nuclear) and adjectives denoting origin (Chinese, Danish). 
Other examples of non-gradable adjectives are “classical 
ballet”, “daily newspaper”, “pictorial atlas” etc. They are 
resistant to the main criterion of gradability, i.e. they do not 
combine with degree modifiers.

Most adjectives in the English language are gradable. 
That is, their meaning can have different possible degrees 
of strength. They can therefore be used with adverbs which 
express these different degrees. Gradable adjectives can be 
divided into two types: scale adjectives and limit adjectives. 

Scale adjectives, which constitute the biggest group of 
adjectives in the English language, can have many differ-
ent degrees and can be used in comparative and superla-
tive forms. Scale adjectives are modified by such adverbs 
as extremely, incredibly, very etc., quite (American Eng-
lish) to express a high degree; fairly, pretty (informal), 
quite, rather to express a medium degree, slightly, a little, 
a bit (informal) to express a small degree. For example, 
the weather can be very hot, extremely hot, incredibly hot, 
rather hot, a little hot, etc. It is interesting to note that in 
American English quite is used with scale adjectives to 
express a high degree, while in British English it is used 
with scale adjectives to express only a medium degree.  
An American person, for instance, would be pleased to be 
told that a new suit was quite nice, but a British person 
might think that the speaker did not really like it very much.

Let us illustrate the use of scale adjectives with mod-
ifiers in the context. 

“(...) Now, this puts a very powerful weapon into our 
hands (...)” (5, 742)

“Yes, it's pretty clear what happened,” assented  
the detective” (2, 473) 

Limit adjectives are adjectives whose meaning already 
contains the idea of an absolute degree. These adjectives 
can be used with such adverbs as absolutely, completely, 
utterly, etc. to express the “highest” degree (That was 
absolutely impossible) or almost, nearly, practically, 
virtually to express “closeness to the highest” degree  
(It is almost impossible to say). Limit adjectives usually 
do not form comparison. The study shows that all limit 
adjectives have a high correlation with scale adjectives.

The list given above is open and therefore can be added 
with other descriptive words. We believe that some adjec-
tives like beautiful, shocking may be treated as both scale 
and limit adjectives. They refer to the group of scale adjec-
tives because they are used in comparative and superla-
tive forms (beautiful – more beautiful – most beautiful, 
shocking – more shocking – most shocking) and are mod-
ified by adverbs which express a high degree (extremely 
beautiful/shocking, very beautiful/shocking), a medium 
degree (quite beautiful/shocking, rather beautiful/shock-
ing) and a small degree (slightly shocking). Beautiful 
means “extremely nice”, shocking has a meaning of “very 
bad, very upsetting”, thus they can be modified by “high-
est degree” adverbs (absolutely beautiful, utterly beau-
tiful, extremely beautiful/shocking) and by “closeness to  
the highest degree” adverbs (almost beautiful). This clearly 
demonstrates that these adjectives also refer to the group 
of limit adjectives. If we take pure limit adjectives, we can 
see that they are modified only by “highest degree” and 
“closeness to the highest degree” adverbs. So it is incorrect 
to say “I was very delighted with the present”, we must say 
“I was absolutely delighted with the present”. 

Gradable Adjectives
Scale Adjectives Limit Adjectives

angry furious/livid
annoyed exasperated

bad/unpleasant abysmal/awful/deplorable/
dreadful/ ghastly/horrible/terrible

beautiful gorgeous/ravishing
big enormous/giant/gigantic/massive

clean immaculate/spotless
cold freezing
cruel atrocious

different disparate
dirty filthy

disappointed gutted
exciting thrilling

frightened/scared terrified/petrified
funny hilarious

generous lavish

good brilliant/excellent/fabulous/
fantastic/ great/marvellous

hot blistering/boiling
hungry famished/starving

important crucial/vital
impressive spectacular
 interesting fascinating

loud deafening/ear-splitting/resounding
painful excruciating
pleasant delightful/enchanting
pleased delighted

poor destitute/impoverish/penurious
shocking outrageous/staggering

silly/foolish fatuous/ludicrous/ridiculous

small diminutive/fractional/infinitesimal/ 
minuscule(miniscule)/tiny

strange bizarre/weird

surprising amazing/astonishing/astounding/ 
unbelievable

tasty delicious/scrumptious
thin emaciated
tired exhausted/fatigued

thirsty parched
ugly hideous/repulsive

unhappy wretched
unusual freak

weak feeble

Scale adjectives Limit adjectives
nice beautiful

beautiful gorgeous/ravishing
bad/upsetting shocking

shocking outrageous/staggering
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Within the group of limit adjectives there is the sub-
group of adjectives which have extreme meanings and 
are called extreme adjectives. They are usually used 
with “highest degree” adverbs (absolutely, completely, 
utterly), which give additional emphasis to extreme 
adjectives, intensify the meaning of the words they 
modify. These adverbs have the effect of underlining 
or “pushing” an emotion which is already high up on  
a scale. They further emphasize that a situation is unu-
sual, that emotions are very strong. It is important to 
note, however, that extreme adjectives are not usually 
used with “closeness to the highest degree” adverbs 
mentioned above.

Gradability includes comparison. But, as we have 
already mentioned, limit adjectives do not usually have 
comparative and superlative forms. As far as extreme 
adjectives are concerned, they can be described as 
implicit superlatives, since they express a superla-
tive degree of a feature [2, 216]. The word boiling 
itself automatically means “extremely hot”, destitute –  
“extremely poor”, exhausted – “extremely tired”,  
famished – “extremely hungry”, feeble – “extremely 
weak”, freezing – “extremely cold”, hideous – 
“extremely ugly”, hilarious – “extremely funny”, infin-
itesimal – “extremely small”, etc. Here are some exam-
ples of extreme adjectives in the context.

“Ah, Mr. Holmes,” said he heartily as my friend 
entered, “I am delighted to see you” (4, 431)

“You appear to be astonished,” he said, smiling  
at my expression of surprise (3, 21).

“Isn't it gorgeous!” said Holmes, grinning over  
his coffee cup (7, 126).

Extreme adjectives are extensive not only in char-
acters' speech, they are widely used by the narrator to 
show different emotions.

Hawkins is furious because they have distracted him 
(9, 561).

So thrilling had the man's narrative been and  
his manner was so impressive that we had sat silent and 
absorbed (3, 82).

I was much astounded by this programme, though  
I remembered that Holmes had said to Stapleton on the 
night before that his visit would terminate next day (5, 751). 

While conducting our research, we found out some spe-
cific speech means of expressing the highest degree of adjec-
tives whose meaning already contains the idea of an absolute 
degree in language. Let us look at the following example.

“We have done something worse than ridiculous 
already,” the second officer said (8, 177).

The adjective ridiculous belongs to the class of caus-
ative emotional adjectives, which describe psychological 
states caused, stimulated by something. The emotional 
component of English adjectival lexemes directly actual-
izes the subject's positive or negative attitude to the object 
which he or she perceives. Emotions appear in two main 
categories. That is why a certain kind of emotion has 
either positive or negative colouring. Ridiculous means 
“extremely stupid” and is negative. The use of compar-
ative worse than ridiculous makes the meaning even 
stronger. The context has the ability to highlight a par-
ticular meaning element of gradable extreme adjectives. 

In speech, some extreme adjectives are only emo-
tively coloured, they retain very little meaning and are 
simply emphatic equivalents of good. 

“Wonderful! Cried Hopkins. “Wonderful!” (6, 571)
“Oh, splendid,” cried Ruby. “Oh, I wish you'd do it 

to this company” (1, 57).
Сonclusions and perspectives of further research 

in this field. In this article, we have attempted to show  
the relationship between different types of gradable 
adjectives and have illustrated that some adjectives can 
function as both limit and scale. Meanings are considered to 
be dynamic and sensitive to contextual demands, rather than 
fixed and stable. We have tried to demonstrate that speech, 
the context are able to significantly impact strong adjectives, 
with contrary effects. On the one hand, they can add force 
to certain already very strong adjectives. Conversely, in 
speech some extreme adjectives have little meaning apart 
from their emotive force. In the future an interdisciplinary 
approach to the problem of emotional aspects of gradable 
adjectives can be adopted, which may push the knowledge 
about these adjectives in new directions. The emotion 
vocabulary of a language is influenced by linguistic, 
psychological and cultural factors [3, 348]. The universality 
versus specificity of emotions across cultures and languages 
can also be a topic for further investigations. 
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ДИСКУРСИВНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ  
КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
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У статті зроблено спробу проінтерпретувати деякі найвиразніші та найрепрезентативніші характе-
ристики комунікативної поведінки Дональда Трампа під час його виступів протягом передвиборчої кампанії 
та після обрання на посаду президента. Крізь призму критичного дискурс-аналізу розглянуто ефективне 
використання Трампом афективного компоненту комунікації, зокрема повторів, гіперболізації, а також 
маніпулятивного звертання до дихотомії «Ми» та «Вони».
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Потятынык У. А., Оршинская Т. З. Дискурсивно-аналитические аспекты коммуникативного пове-
дения Дональда Трампа. В данном исследовании предпринята попытка интерпретации самых ярких и ре-
презентативных характеристик коммуникативного поведения Дональда Трампа, которые проявляются во 
время выступлений перед президентскими выборами и после них. Посредством критического дискурс-анализа 
авторы рассматривают эффективность использования Трампом аффективного компонента коммуникации, 
в частности повторений, гиперболизации, а также манипуляции дихотомией «Мы» и «Они».

Ключевые слова: КДА, повтор, гипербола, дихотомия «Мы» и «Они», «пробный шар».

Potiatynyk U. O., Orshynska T. Z. Discourse-analytical perspectives of Donald Trump's communicative 
behavior. The study explores the issue of effectiveness of Trump's language and addresses linguistic means that 
contribute to making him appealing to his base. The authors work on a premise that the candidate appeals primarily to 
emotions over logic and thus examine instances where Trump persuades ‒ and manipulates – the public by generating 
a powerful emotional response in them. Although ways in which he exploits emotions can take many different 
forms, the paper limits its scope to Trump's use of repetitions, hyperbole and exaggeration and his propensity to pit  
his supporters against his critics, i.e. Us vs. Them. The corpus demonstrates that activating these (and other) affective 
components of communication is, for the most part, deliberate and strategic for Trump, although it is also true that 
appeal to emotions is natural and often intuitive on his part. Repetitions, our data suggest, make sure that certain ideas 
become permanent in the minds of prospective voters and that way it is easier to associate opponents with something 
negative. Hyperbole in Trump's discourse has been shown to take different forms and serve several functions.  
It is revealed that hyperbolic utterances contribute a sense of vagueness and underspecificity and that by 
resorting to hyperbolization, Trump safeguards his credibility although many of his statements are factually not 
accurate or even untrue. Finally, the paper shows that, as a demagogue, Trump appears to exploit the potential of  
the We vs. Them juxtaposition to the full. This strategy seems particularly useful for a politician who uses fear and 
anger to malign different minority groups in society. The methodological framework used in the study is critical 
discourse analysis (Fairclough, van Dijk, Wodak, van Leeuwen etc.)
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Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Увагу в дослідженні сфокусо-
вано на комунікативній поведінці Дональда Трампа, 
який здобув президентське крісло на виборах у лис-
топаді 2016 р. Трамп, обійшовши своїх суперників 
у праймеріз (попередніх виборах), був номінований 
кандидатом у президенти від Республіканської пар-
тії. Його успіх неабияк здивував багатьох, насампе-
ред аналітиків, політологів, журналістів та політи-
ків (до того ж по обидва боки політичного спектру), 
оскільки цей кандидат, здавалось, не був ані достат-
ньо кваліфікованим, ані володів відповідними 
рисами характеру, щоб обіймати найвідповідаль-
нішу посаду в країні. Попри те, його очевидна неком-
петентність мало позначилась на неабиякій попу-
лярності серед чималого сегменту американського 

електорату. Експерти наводили низку чинників, які, 
на їхнє переконання, відіграли ту чи іншу роль у 
його дивовижній популярності: статус аутсайдера 
в американському політикумі, успіх у бізнесі, імідж 
телезірки та відомої особистості в Америці завдяки 
тому, що він упродовж багатьох років був ведучим 
популярної передачі The Apprentice. Однак логічно 
припустити, що, крім окреслених факторів, ваги 
набували й інші чинники, які в кінцевому результаті 
забезпечили політичний тріумф Трампа. Зокрема, 
значну роль, з нашого погляду, відіграла особлива 
комунікативна поведінка цього претендента на най-
вищий пост у країні. Аби перевірити це припущення, 
у пропонованій розвідці спробуємо, опираючись на 
корпус публічних висловлювань колишнього кан-
дидата, а нині президента США, проінтерпретувати 
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привабливість його персони з позиції дискурсивних 
особливостей. У дослідженні взято до уваги широ-
кий спектр висловлювань Трампа під час мітингів, 
зустрічей із виборцями, інтерв’ю, теледебатів, прес-
конференцій тощо. Актуальність дослідження 
пояснюємо тим, що досі політологи, медійники, 
аналітики та ін. не можуть збагнути т. зв. «феномен 
Трампа», тобто відповісти на питання, за рахунок 
чого він здобув президентське крісло. З’ясування 
дискурсивних аспектів його поведінки є доконеч-
ною ланкою в багатоелементному ланцюгу полі-
тичних, медійних, культурних, соціопсихологічних, 
демографічних тощо чинників, які позначились  
(і досі позначаються) на рівні його підтримки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
З появою Трампа на арені політичного дискурсу і зі 
збільшенням його шансів на перемогу низка науков-
ців намагалася з’ясувати роль мовних чинників у 
привабливості його персони для виборців. Зокрема, 
Джордж Лакоф аналізує когнітивні особливості 
впливу комунікативної поведінки Трампа на електо-
рат, а саме які когнітивні структури він (свідомо чи 
підсвідомо) задіює, коли апелює до своїх прихиль-
ників (фрейми, культурні наративи, прототипи), і як, 
власне, це відбувається на концептуальному рівні 
[11; 12; 13; 14]). З іншого боку, Д. Таннен з перспек-
тиви лінгвопрагматики досліджує непрямі вислов-
лювання Трампа і детально зосереджується на 
«метаповідомленні» (metamessage) у його вислов-
люваннях [20]. Зі свого боку, в аналізі дискурсив-
ної, серед усього й риторичної, поведінки Трампа 
ми брали за методологічну основу підхід критич-
ного дискурс-аналізу (надалі КДА) (Fairclough, van 
Dijk, Kress, Hodge, van Leeuwen), який, з нашого 
погляду, ще недостатньо залучали до аналізу мов-
леннєвої поведінки Трампа, хоча й він володіє чима-
лим потенціалом для власне таких досліджень,  
і який справедливо вважають одним із найбільш 
оптимальних аналітичних парадигм у тлумаченні 
політичного та ідеологічного дискурсу. КДА виник і 
сформувався як метод, що націлений на з’ясування, 
яким способом і з якою мотивацією індивідууми 
як окремі члени дискурсивної спільноти, а також її  
інституції використовують мову [3; 5; 6]. При цьому 
су спільний дискурс трактують як актуалізацію суспіль-
ної практики [5; 6]. Дослідники, що працюють в 
межах КДА, роблять акцент на з’ясуванні суспільних 
проблем, і особливо ролі дискурсу в продукуванні 
та відтворенні механізмів суспільного кон тролю та 
домінування [3, VIII]. Як наслідок, вивчення особли-
востей тексту і контексту з позиції КДА неодмінно 
соціополітично та ідеологічно мотивоване, що є 
релевантним для пропонованої розвідки. Дискурс, у 
який «включений» і який генерує політик, перебуває 
на перетині ідеологічних, культурних та моральних 
питань з-поміж багатьох інших.

Мабуть, можна сміливо стверджувати, що існує 
небагато суспільних ситуацій, де мовна поведінка є 
мало чи не визначальною, ніж у політиці. Про кан-
дидатів на виборну політичну посаду інколи судять 
насамперед з того, що і як вони говорять. Належні 
до тієї чи іншої партії політики, репрезентуючи 
ідеологію своєї партії, часто не мають особливого 

«простору для маневру» щодо висловлюваних ідей, 
тобто власне змісту пропонованої політики. Це озна-
чає, що те, ЯК вони артикулюють свій меседж, віді-
граватиме чи не основну роль у тому, як цей політик 
сприйматиметься. Ця обставина, треба зазначити, 
не обов’язково застосовна до Дональда Трампа, 
оскільки, з одного боку, його судження з приводу 
цілої низки питань (не тільки економічних) не завжди 
узгоджуються із поглядами традиційних республі-
канців, а з іншого – він не обіймав жодних політич-
них посад у минулому, що великою мірою звільняє 
його від багатьох закидів, які могли б висуватися до 
досвідчених республіканців. Попри це, справедливо 
визнати, що комунікативна поведінка Трампа є цен-
тральним компонентом його особистісної, публіч-
ної та політичної ідентичності, а звідси її роль не 
можна недооцінювати, зокрема з огляду на вплив, 
який вона має на його переконаних прихильників та 
потенційних виборців. Загальновизнано, що у своїх 
комунікативних виявах Трамп – вкрай нетрадицій-
ний, щоб не сказати «ідеосинкретичний», політик. 
Деякі аналітики навіть використовували зневажливе 
'word salad' [11] на позначення його мовленнєвої 
поведінки. Водночас, незважаючи на фрагментова-
ний синтаксис, відверті неточності у висловлюван-
нях, безперервні синтаксичні та лексичні повтори, 
довільне цитування, акцент на афективному, а не 
раціональному компоненті тощо, його меседж резо-
нує серед значної частини американського електо-
рату. Стрімкий ріст популярності під час виборчої 
кампанії свідчить не так на користь ефективності 
пропонованої політики, як на користь вербальних та 
невербальних стратегій, до яких він вдається, щоб її 
донести. Джордж Лакоф у цьому контексті вважає, 
що Трамп попросту використовує ефективні дис-
курсивні механізми для комунікації своїх ідей [11]. 
Цілком вірогідно, що він ретельно обирає комуніка-
тивні прийоми, які внаслідок цього є значно страте-
гічнішими, ніж багато хто усвідомлює.

Формулювання мети і завдань статті. У пропо-
нованій розвідці ми робимо спробу деконструювати 
мовний компонент комунікативної поведінки Трампа 
з метою з’ясувати, які власне дискурсивні стратегії 
роблять його привабливим для значного сегменту 
американського електорату. Наше завдання поля-
гає в аналізі успішно застосованого Трампом афек-
тивного компоненту комунікації, зокрема повторів, 
гіперболізації, а також маніпулятивного звертання 
до дихотомії «Ми» та «Вони».

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
перше, що впадає у вічі в аналізі промов Трампа, –  
це апеляція до афективного компонента супроти 
раціонального. Експлуатація емоційної складової 
є особливістю, що вирізняє типових демагогів. Як 
багато інших демагогів, Трамп використовує враз-
ливі місця демократичної системи США, її інститу-
цій та уряду, з одного боку, а з іншого ‒ спекулює 
на цілком справедливих побоюваннях та пережи-
ваннях потенційного електорату. Водночас популізм 
Трампа, як стало очевидно ще на початкових ета-
пах кампанії, істотно відмінний від американської 
популістської традиції, – скажімо, в дусі Уоллеса чи 
МакКарті [8]. На думку Гілі та Габерман, Трамп, на 
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відміну від його попередників-популістів, беззапе-
речно харизматичний, завдяки чому він може при-
тягати та розважати аудиторію заворожливою без-
посередністю і «розкутістю» мови, яка має більше 
спільного з «невимушеною бесідою працівників 
офісу за кавою чи обміном жартами сусідів біля пар-
кана» (Ibid.), аніж із політичним дискурсом. З огляду 
на це, основна відмінність між Трампом та відо-
мими демагогами минулого полягає в тому, що його 
стратегії виявилися дієвими, як переконливо про-
демонструвала його президентська кампанія. Отож, 
який афективний компонент і в який спосіб вирізняє 
Трампа з-поміж інших популістів? Аби відповісти 
на це питання, розглянемо деякі комунікативні та 
риторичні атрибути мовлення цього кандидата, що 
генерують таку безпрецедентну емоційну реакцію 
серед його прихильників.

Одним з прикметних афективних компонентів 
політичного дискурсу Трампа є повтори. Риторичну 
особливість повторно відтворювати вже сказане 
важко не зауважити, слухаючи звернення 
Трампа до аудиторії. Повтори в нього набувають 
найрізноманітніших форм – від дослівного 
повторення синтаксичної структури ("Who would 
have believed that when we started this journey...that  
the Republican party would get 60 percent more votes 
than it received eight years ago. Who would have 
believed this. Who would have believed this" (3)), 
лексичних повторів ("Well, these pundits keep say-
ing, 'Maybe now he's gonna fall, maybe now...' Well, 
I don't think we're gonna fall, I don't think we're 
gonna fall, because I don't fall and you don't fall,  
we don't fall" (4)) до типів повторів, де семантично 
рівноцінне висловлювання відрізняється лексичним 
оформленням ("We are being eaten alive on the job mar-
ket. Our jobs are being taken away from us"(5)). Критики 
Трампа неодноразово закидали йому з приводу 
повторів, звинувачуючи в обмеженості, низькому 
освітньому рівні та убогості мислення. Водночас 
може бути інформативним розглянути, як власне 
ця особливість фігурує в риторичних стратегіях 
інших демагогів. Кеннет Берк у блискучому аналізі 
риторики Mein Kampf Гітлера (1941) зауважує, 
що останній переконливо демонструє «потужний 
ефект безперервного повторення» (пер. У. П.)  
[1, 217] та «дієвість рефреноподібного повтору 
в звичайному рекламному прийомі» (пер. У. П.)  
[1, 218], який активно використовувався у поширенні 
деструктивної нацистської ідеології (Ibid.). 
Аналогічну характеристику персуазивного дискурсу 
Гітлера дає (ще в 30-х роках минулого століття) 
американський журналіст Макс Лернер у статті 
«Hitler as Thinker»: «...потрібно постійно «бити» в 
одну точку; ... безперервне повторення однієї й тієї 
самої ідеї врешті-решт примусить у неї повірити» 
[16, 132]. Нині когнітивісти можуть пояснити, як 
власне діють такі повтори і який ефект вони мають 
на наш мозок. Емпіричні дані нейропсихології 
доводять, що існують нейронні зв’язки, які 
з’єднують використовувані нами слова із зонами 
мозку, які визначають їхній зміст. Коли ми самі 
вимовляємо слова чи чуємо, як хтось їх вимовляє, 
через нервові імпульси водночас активуються різні 

ділянки мозку, що дає змогу цим різним сегментам 
встановлювати між собою контакт і координувати 
один з одним [10, 128]. Унаслідок частішого 
повторювання слова чи фрази дужче активується, а 
відтак зміцнюється нейронна коло-схема /нейронне 
коло. Це означає, що чимраз більше на людину діють 
певні висловлювання (мовні сполуки, звороти тощо), 
тим більше вона піддаватиметься впливу ідеї (-й), 
яка (-і) ці висловлювання позначають. Отож, коли 
Трамп обіцяє "Win, win, win. We're gonna win so 
much you'll get tired of winning" (6), він не просто 
ще раз проказує свій меседж, а по суті метонімічно 
«прив’язує» себе до ідеї виграшу та перемоги. Навіть 
більше, Джордж Лакоф переконаний, що коли медіа 
безперестанку повторюють слова Трампа, вони 
мимоволі підсилюють фрейми, пов’язані з ними [13].

Ще однією рисою, яка вирізняє Трампа від полі-
тиків більш традиційного штибу, є виражена гіпер-
болізація. Гіперболу розуміють як надмірне пере-
більшення, до якого зазвичай вдаються з міркувань 
риторичного впливу, мовної гри та гумористичного 
ефекту. Вона часто супроводжує сенсаційні повідо-
млення, особливо в жовтій пресі [19, 65]. З огляду 
на те, що гіпербола «існує» в такій собі «сірій зоні» 
між істинним та неістинним, а також з урахуван-
ням «непростих/складних взаємин Трампа з прав-
дою» [17], логічно припустити, що гіперболізовані 
твердження займають чільне місце в його дискурсі. 
Окрім того, на думку Клерідж, гіпербола ‒ і в цьому 
її схожість із метафорою ‒ не так описує досвід,  
як дає йому оцінку, в чому полягає її «значний афек-
тивний компонент» [2, 1]. Ми вважаємо, що власне 
цей важливий складник експлуатує Трамп, коли вда-
ється до перебільшення. 

Прикметно, що в минулому кандидат, а нині 
президент Трамп чудово усвідомлює свою схильність 
до перебільшення. Йому навіть належить авторство 
цікавого терміна-оксиморона 'truthful hyper-
bole', який він вводить у автобіограчному мемуарі  
«The Art of the Deal», що побачив світ 1987 року. 
Цей термін він використовував на позначення 
відвертого «підтасування» чи «притягнення за вуха» 
фактів, чим постійно послуговувався в бізнесовому 
середовищі: "People want to believe that something is 
the biggest and the greatest and the most spectacular.  
I call it truthful hyperbole. It's an innocent form of exag-
geration ‒ and it's a very effective form of promotion" 
[21, 58]. Не дивно, що, багаторазово переконавшись 
в ефективності гіперболізації у сфері бізнесу, цей 
афективний інструмент переконання став для нього 
не менш дієвим, як засіб самопросування під час 
президентської кампанії та після обрання на посаду. 
Частотність використання гіперболи в мовленні 
Трампа висока, форми гіперболізації ‒ розмаїті, 
оскільки перебільшення експліковане різними 
мовними засобами, найпоширенішими з яких 
виявилися: вища та найвища форми порівняння 
прикметників та прислівників ("I'm going to appoint 
the toughest and smartest trade negotiators to fight 
on behalf of American people" (7)), підрядні речення 
в поєднанні з найвищими формами порівняння, 
що виражають якість чи дію в крайній формі ("I'll 
be the greatest jobs president that God ever created" 
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(8)), та різні числівникові форми (I have made billions 
of dollars in business making deals (8)). Гіперболізація 
насамперед виявляється на полярних кінцях спектру 
(the most vs. the least) [2, 9] і власне такі гіперболізовані 
твердження, як ми з’ясували, домінують у мовленні 
Трампа. Це характеризує його як персону, яка схильна 
вихвалятись і виставляти себе в неправдоподібно 
позитивному та вигідному світлі. Аналіз вибірки 
демонструє, підтверджуючи наші вихідні припущення, 
що гіперболізовані висловлювання Трампа є вкрай 
селективними: він використовує семантично негативну 
гіперболу, описуючи чи оцінюючи своїх опонентів, 
демократів, чинного (на той час) президента Обами, 
критиків серед республіканців та представників 
медійного середовища, і позитивну конотацію в 
гіперболізованих висловлюваннях про себе, свою 
родину, республіканців, що ставляться прихильно до 
його кандидатури, та всіх тих, хто його підтримує. 
Маніпулятивний аспект гіперболи в актуалізації 
Трампа виявляється показово гостро у висловлюваннях 
про його попередника, Барака Обаму, коли гіпербола 
набуває особливо зловісного характеру: 

"The irresponsible rhetoric of our President, who 
has used the pulpit of the presidency to divide us by race 
and color, has made America a more dangerous envi-
ronment than frankly I have ever seen and anybody in 
this room has ever watched or seen" (3). 

Це твердження примітне не тільки гіперболою 
в його другій частині, але насамперед прикладом 
перебільшення в першій, яке цілковито заперечує 
реальний стан справ щодо Обами: заява Трампа 
настільки радикальна та абсурдна, що не може бути 
фактуально правдоподібною. Варто зауважити, що 
Трамп так і не пояснив, чи конкретизував, що власне 
він мав на увазі під таким звинуваченням, з чого 
можна виснувати, що, як і багато чого в риториці 
Трампа, ця заява не має під собою жодного підґрунтя. 

З іншого боку, гіперболізовані ремарки з 
використанням числівникових лексем, таких як hun-
dreds, thousands, billions, trillions тощо, які також 
вирізняються високою частотністю в мовленні 
Трампа, додають його висловлюванням ефект 
розмитості та неконкретності. Сам факт, що в такий 
спосіб сформульовані твердження неможливо 
зверифікувати, не дає можливості широкому 
загалу зауважити недбалість у ставленні до фактів, 
ідентифікувати хиби і неточності в його інтерпретації 
подій та персоналій і виявити некомпетентність у 
тлумаченні обговорюваних проблем. Таким чином, 
вдаючись до числівникової гіперболи, Трамп зберігає 
довіру до себе, а отже, підтримує легітимність 
свого меседжу, хоча й багато його тверджень, як 
уже зауважувалось, об’єктивно хибні. Щобільше, 
маніпулятивний потенціал гіперболи актуалізується 
використанням лексем, семантика яких «виходить 
за межі допустимих фактів у даному контексті» 
[2, 5]. Дехто називає їх «іменниками ступеня» 
(degree nouns) [18, 243], тобто іменниками, в яких 
апріорно закладений високий ступінь позитивної чи 
негативної оцінки і які внаслідок цього є «розмито 
перебільшеними». Основним атрибутом іменників 
ступеня є те, що вони не ідентифікують предмети 
чи явища, а радше їх описують та дають їм оцінку, 

а тому їм властива відносність та семантична 
приблизність [18, 243]. За нашими підрахунками, 
іменники ступеня з негативною семантикою 
превалюють у мовленні Трампа, до того ж легко 
помітити, чому він так радо ними послуговується: 
вони якнайкраще відображають темний песимізм, 
що пронизує його риторику. Іменники ступеня 
часто модифікуються якісними прикметниками, 
які в цьому випадку слугують підсилювачами, 
як-от у наступному прикладі: "And we will fix TSA at  
the airports, which is a total disaster" (10).  
Ця особливість подавати ситуацію в значно 
похмуріших тонах, ніж реальний стан речей того 
заслуговує, виразно проявилася (що було неочікуваним 
для багатьох) в інавгураційній промові Трампа  
20 січня 2017 року. У ній щойно приведений до присяги 
президент малює драматичну картину Америки 
як країни, яка потерпає від численних проблем: 
напівзруйнованого промислового виробництва, 
безпрецедентної злочинності, неблагополучних 
шкіл і т. ін., що було б фактуально правильним у 
характеристиці країни третього світу, але аж ніяк не 
США. Все це він називає American carnage, чому 
він, новообраний президент, обіцяє покласти край  
("This American carnage stops right here and stops 
right now" (10)). І хоча використання іменника із 
семантикою екстремального вияву якості є навряд 
чи виправданим (і не тільки тому, що є фактуально 
неправильним, але й тому, що в інавгураційних 
промовах прийнято піднімати дух нації, налаштовуючи 
її на оптимістичний лад, а не вводити в депресивний 
настрій), можна стверджувати, що афективний 
компонент цієї гіперболи домінує порівняно з крайнім 
перебільшенням, оскільки сигналізує слухачам 
високу емоційну заангажованість. 

Іншою важливою функцією гіперболи Трампа, 
як показав наш аналіз, є те, що відверте перебіль-
шення створює можливість правдоподібного запере-
чення ('plausible deniability'), тобто формулювання 
настільки семантично «зашкалює», що у відпо-
відь на звинувачення мовець може стверджувати, 
що перебільшення вжито як метафору і що, мов-
ляв, нікому б не спало й на гадку сприймати його 
буквально. Ми схильні вважати, що використання 
такої гіперболи Трампом має стратегічні цілі: його 
висловлювання настільки розмиті та неточні і від-
криті для заперечення, що це дає йому можливість 
не нести жодної відповідальності за свої слова.

І, нарешті, заяви в гіперболізованій формі часто 
можуть робитися з метою «прозондувати ґрунт» і 
з’ясувати, якою буде реакція протилежної сторони. 
Це ще одна стратегічна функція гіперболи в арсе-
налі дискурсивних інструментів Трампа. Джордж 
Лакоф називає таку тактику "trial balloon" [14], що 
можна перекласти як «пробна куля». Гіпербола, 
таким чином, стає одним із ефективних способів 
з’ясувати, якою буде суспільна думка щодо проарти-
кульованої ним ідеї.

Резюмуючи, можна зробити висновок, що, хоча 
гіперболізація в мовленні Трампа є природним вия-
вом його ексцентричної та екстравертної натури, 
вона застосовується ним також свідомо і при цьому 
виконує низку функцій.
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Через посилення дихотомії We проти Them у 
зверненнях до виборців, під час прес-конференцій, 
теледебатів та у твітах Трамп створює атмосферу, 
у якій аудиторія стає учасником дискусії. До того 
ж не тільки учасником імплікованого діалогу, але 
й частиною того меседжу, який Трамп пропагує, 
оскільки (про)мовець апріорно виходить зі спільної 
між собою та аудиторією платформи, приписуючи 
свої погляди аудиторії. Коли Трамп критикує Клінтон 
за її дії під час чотирирічної каденції головою 
державного департаменту і каже "We must abandon 
the failed policy of nation building and regime change 
that Hillary Clinton pushed in Iraq, Libya, Egypt and 
Syria" (3), він не просто встановлює психологічний 
контакт із потенційними виборцями, але й ‒ що 
ще важливіше ‒ робить їх членами своєї команди.  
Це, своєю чергою, додає їм усвідомлення власної ваги 
та створює своєрідне відчуття влади, якою вони ніколи 
не були наділені. Буде, мабуть, логічним припустити, 
що при цьому генерується цілий спектр позитивних 
емоцій зі сторони його прихильників (почуття 
вдячності, наприклад, серед інших), бо така тактика 
сприймається як намагання політика зрозуміти, 
виділити і навіть вивищити їх з-посеред інших. 
Присутність потужного емоційного компонента 
сприяє активному залученню прибічників Трампа до 
просування ідей, які він пропагує. На вербальному 
рівні це актуалізується використанням лексеми team, 
прислівника together, присвійних прикметників our 
(our party, our cities). Апеляція до спільних цілей 
неодноразово простежується впродовж усієї промови, 
виголошеної під час Республіканської конференції, 
на якій Трамп був номінований кандидатом від 
Республіканської партії:

Together, we will lead our party back to the White 
House, and we will lead our country back to safety, 
prosperity, and peace.

We will make America Proud Again. We will make 
America Strong Again. We will make America Safe 
Again (3). 

Що цікаво, відчуття командного духу, яке він 
культивує впродовж усієї президентської кампанії 
(та й згодом після неї), несе імплікацію, що власне 
їм, виборцям, республіканці завдячують тріумфом 
Трампа в попередніх виборах: 

Who would’ve believed that when we started this jour-
ney on June 16, last year, we and I say we, because we 
are a team, would have received almost 14 million votes, 
the most in the history of the Republican Party... (3).

Зазначимо також, що ці інклюзивні займенники 
допомагають кандидату симулювати відчуття рів-
ності з потенційним виборцем і на цьому ґрунті 

генерувати почуття солідарності з ним [9, 71].  
На соціолінгвістичному рівні це досягається позір-
ним зменшенням соціальної відстані між ним та 
електоратом і акцентуванням на речах, які є схо-
жими, спільними та потенційно об’єднувальними. 
Не можна недооцінювати цей останній момент, осо-
бливо з огляду на реальну соціоекономічну прірву, 
що існує між ним, мільярдером і бізнесменом, та 
пересічним американцем.

Здатність Трампа ідентифікувати себе із простим 
виборцем ставить його в позицію людини, що може 
говорити та діяти від імені інших. Ферклоф зазначає, 
що завдяки займеннику we мовець здобуває право 
виступати від імені людей загалом [5, 181]. Зрозу-
міло, що бажання представляти інтереси інших імп-
лікує готовність та здатність бути президентом.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Проаналізований мовний матеріал виявив 
низку характеристик мовної поведінки Дональда 
Трампа, які можна кваліфікувати як ідеосинкре-
тичні. Як нетиповий політик, він демонструє 
комунікативні стратегії, що вирізняють його не 
тільки з-посеред традиційних республіканців та 
політиків загалом, але й з-посеред багатьох відо-
мих популістів. У нашому дослідженні ми спро-
бували проінтерпретувати деякі з найяскравіших 
особливостей його комунікативної поведінки, 
які, як нам видається, посприяли його успішній 
президентській кампанії та перемозі у виборах. 
Його ефективне використання афективного ком-
понента комунікації виявляється в численних 
риторичних стратегіях, з яких ми ідентифікували 
повтори, гіперболізацію та використання про-
тиставлення «Ми» та «Вони». Наші дані демон-
струють, що повтори відіграють виняткову роль у 
тому, аби закріпити ідею у свідомості аудиторії, 
а гіпербола може слугувати своєрідною «проб-
ною кулею», тобто допомагати йому оцінювати 
реакцію ширшого загалу на запропоновану ідею, 
а відтак діяти відповідно до цього. І, нарешті, не 
можна недооцінювати генероване Трампом проти-
ставлення між «Нами» та «Ними», яке дало мож-
ливість кандидату Трампу солідаризувати навколо 
себе міцну базу симпатиків, налаштувавши їх 
проти всіх інших, наділивши останніх необхід-
ними атрибутами ворога. Логічним продовженням 
цієї розвідки могло би бути дослідження апрокси-
мації мовлення Трампа до дискурсу пересічного 
виборця, використання образливих прізвиськ у 
звертанні до конкурентів, специфіки стратегій 
спілкування у Twitter-і, а також дослідження ког-
нітивних аспектів його мовленнєвої поведінки.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЧАС У РОМАНІ  
МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «МАФТЕЙ» 
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У статті теоретично обґрунтовано концепт як інформаційну структуру свідомості; проаналізовано 
погляди вчених на цю проблему; виокремлено лексику на означення часових понять у художньому тексті. 
Простежено загальні тенденції та індивідуально-авторські параметри стилістичної та структурно-
семантичної модифікації слів – носіїв семантики часу, окреслено особливості їхнього контекстного змісту.

Ключові слова: концепт, функціонально-семантичне поле часу, метафора, метафорична модель, час 
хронологічний, релятивний, егоцентричний. 

Прокопович Л. С. Вербализация концепта ВРЕМЯ в романе Мирослава Дочинца «Мафтей».  
В статье теоретически рассмотрен концепт как информационная структура сознания, анализируются 
взгляды учёных на эту проблему, выделены лексические единицы, которые обозначают часове понятия в худо-
жественном тексте. Прослежены общие тенденции, индивидуально-авторские параметры стилистической 
и структурно-семантической модификации слов – носителей семантики времени, очерчены особенности их 
контекстуального значения.

Ключевые слова: концепт, функционально-семантическое поле времени, метафора, метафорическая мо-
дель, час хронологический, релятивный, эгоцентрический. 

Prokopovych L. S. Verbalization of the concept TIME in the novel "Maftey"by Miroslav Dochynets’. The con-
cept as information structure has been theoretically substantiated in the article, the scientists’ points of views con-
cerning this issue have been analyzed, and the vocabulary for the definition of time concepts has been distinguished.  
On the basis of the analysis, general tendencies and individual-author parameters of stylistic and structural-semantic 
modifications of words - carriers of time semantics, features of their context content have been traced. The mechanism of 
changes in the semantic structure of these words as well as the individual features of the author have been determined.

It is generalized that the concept is the result of the knowledge of the surrounding world, a holistic ideal formation, 
reflecting centuries of experience and the specifics of the national culture. Concepts act as unique cultural codes of a 
certain nation, which are transmitted from generation to generation and are absorbed with the language.

The research gives grounds for asserting that the linguistic representation of time is based on the traditional body of 
temporal tokens. The recorded metaphors testify to both general, indicative for the national linguistic tradition, means of 
the writing (for example, conceptual metaphorical models "time – a person", time – nature") and the search for innova-
tive ways of verbalization and expressive evaluation of time in the language aesthetic signs of national culture.

Key words: concept, functional-semantic field of time, metaphor, metaphorical model, time chronological, rela-
tional, egocentric.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Нова антропоцентрич на 
парадигма знання, яка прийшла на зміну системно-
структурній, статистичній, актуалізувала розроб-
лену ще в працях В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, 
К. Фослера, О. Потебні проблему взаємозв’язку 
мови і нації, її культури і менталітету. У другій 
половині ХХ ст. проблеми зв’язку мови і куль-
тури, особливостей мовнонаціональної картини 
світу, впливу художньої літератури, фольклору на 
розвиток і вдосконалення концепто сфери націо-
нальної мови порушували Дж. Лакофф, Д. Лиха-
чов, А. Вежбицька, Ю. Степанов, С. Єрмоленко, 
В. Жайворонок, Л. Мацько, Л. Ставицька та ін.  
Стрижневою категорією в розв’язанні окреслених 
проблем здебільшого поставав концепт. 

Концепт – результат пізнання навколишнього 
світку людиною, цілісне ідеальне утворення, що 
відображає багатовіковий досвід і специфіку націо-
нальної культури. Концепти виступають у ролі сво-
єрідних культурних кодів певної нації, які переда-
ються із покоління в покоління і засвоюються разом 

з мовою. Мова є основною формою реалізації свідо-
мості багатьох поколінь, носіїв певної мови. «Слово 
матері, слово народної пісні, історія, закодована в 
думах, піснях, переказах, засвідчена в історичних 
пам’ятках, козацьких літописах, історія, яка повер-
нулася до українців у страшних документах голо-
домору, духовного винародовлення, – все це формує 
національно-мовну свідомість, а вона, своєю чер-
гою, впливає на всі сфери суспільного життя україн-
ців», – зазначає Світлана Єрмоленко [4, 391].

Категорія часу – одна з найважливіших у кон-
цептуальній картині світу. Це пояснюється пере-
дусім тим, що важливим аспектом логічності мови 
як однієї з комунікативних ознак є добір засобів і 
способів позначення часових властивостей дій-
сності. Крім того, час належить до фундаменталь-
них мовно-ментальних знаків, які «творять основ-
ний семантичний «інвентар» культури народу й 
суспільства» [11, 36], формують специфічні сте-
реотипи світосприйняття та світовідображення, 
становлять концептуальні фрагменти національної 
мовної картини світу.
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Центром мовної моделі темпоральності є лек-
сема час. Осмислення цієї ключової категорії стало 
об’єктом дослідження багатьох учених. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У лінгвостилістиці уже маємо певні напрацювання 
в цій царині. Зокрема, М. Кочерган вивчав етимо-
логічний аспект лексики на позначення часових 
понять в українській мові. Учений диференціював 
назви часових понять у межах доби, акцентував на 
особливостях визначення часу за допомогою небес-
них світил, на використанні назв різних процесів 
вживання їжі в значенні темпоральних термінів [6].

В. Боднар досліджував функціонально-семан-
тичне поле часу, актуалізуючи дієслово як центр 
цього поля. Науковець стверджував, що завдяки 
дієслову в дискурсі постійно відбувається часове 
членування дійсності. Принагідно дослідник звер-
тав увагу і на лексеми темпорального пласту [1]. 

В. Маслова, вибудовуючи модель співвідно-
шення дійсності, мови й людини, розглядає кон-
цепції лінійності та циклічності часу, специфіку їх 
відображення в мові. Науковець так характеризує 
вербалізатори концепту: «Час – невід’ємний ком-
понент змістового аспекту мови, відображений оди-
ницями різних мовних рівнів: морфологічними – як 
дієслівна категорія часу, лексичними – як слова з 
часовою семантикою, синтаксичними – у ролі тем-
поральних синтаксичних конструкцій» [8].

Художній час, який «об’єднує весь темпораль-
ний смисл, зміст, представлений у творі, – заува-
жує М. Голосова, – самостійний об’єкт лінгвістич-
ного вивчення» [2, 1]. Ознакою художнього часу як 
естетично освоєної реальності є те, «що він інтегрує 
час реальний і час зображуваний. Найповніше його 
вираження відбувається на рівні словника – у цьому 
процесі бере участь весь масив лексичних одиниць, 
які покривають відповідну понятійну площину і 
формують мовну картину часу» [10, 72].

Л. Дзиковська у дисертаційній роботі «Худо-
жественное время и художественное простран-
ство в лирике М. Волошина» порушує проблему 
осмислення темпоральності в авторському тексті.  
На думку дослідниці, художній час поєднує час фак-
тичний і час зображуваний. При цьому виникають 
різноманітні варіанти, які співвідносяться з худож-
нім замислом твору, детерміновані ним. Художній 
час – важливий бік того світу, який створює пись-
менник у своїй уяві [3, 15]. 

Оскільки категорія часу є абстрактними понят-
тям, концепт час розглядають як один зі складних 
концептів, які людина усвідомлює і переживає, 
поєднуючи з більш конкретними поняттями. Най-
частіше в мові час пов’язаний з простором. Дослі-
джуючи концепт час, В. Карасик звертає увагу на 
цей зв’язок і зазначає, що «для мовознавчих дослі-
джень найбільш характерним є розрізнення трьох 
основних інтерпретацій часу: час хронологічний, 
релятивний та егоцентричний» [5, 161]. Інтерпрета-
ція хронологічного часу відбувається за допомогою 
датування та фіксації часових інтервалів на затвер-
дженій суспільством шкалі, наприклад, 1956 рік 
після Різдва Христового. Релятивний час відобра-
жено в системі понять «раніше – одночасно – піз-

ніше», точкою відліку яких є довільно відзначений 
мовцем момент. Трактування егоцентричного часу 
пов’язане з моментом усвідомлення часу як тепе-
рішнього, минулого і майбутнього [Там само].

Отже, мовознавчі студії, присвячені вираженню 
категорії часу, можна розділити на етимологічні, 
граматичні та лексикологічні. Детальний аналіз 
поглядів науковців став підґрунтям для дослідження 
особливостей вираження концепту час у романі 
Мирослава Дочинця «Мафтей».

Попри універсальний характер категорії часу, 
способи і засоби його текстової репрезентації у 
творах, різних за жанрово-стильовою належністю, 
тематикою, часопросторовою паспортизацією, 
помітно відрізняються, «адже творці художньої мови 
завжди перебувають у певній реальній соціокуль-
турній ситуації, живуть у реальному часі і просторі»  
[10, 73]. З огляду на це «індивідуальне творче мов-
лення є конкретним вираженням літературної мови, 
його лінгвістична індивідуальність усвідомлюється 
тільки на фоні загальномовної норми певної істо-
ричної епохи, індивідуальний стиль письменника 
як система осмислень багатоманітних можливостей 
естетичного функціонування мови виявляє її потен-
ційне смислове та емоційне багатство» [9, 199].

Системного аналізу мовотворчості М. Дочинця в 
українській лінгвістиці поки що не маємо, за винят-
ком окремих розвідок А. Вегеш, Л. Прокопович. 
Власне для глибшого лінгвістичного осмислення 
індивідуальної художньої моделі світу автора роз-
глянемо один з останніх його романів «Мафтей». 

Формулювання мети і завдань дослідження. 
Мета статті – дослідити особливості вербалізації кон-
цепту час в романі Мирослава Дочинця «Мафтей».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття час реалізоване у численних образних 
висловах, які формують об’ємний сегмент загаль-
ного корпусу метафор. Насамперед відзначаємо 
мовно-естетичні стереотипи зображення початку, 
перебігу, закінчення певного періоду. Здебільшого 
це дієслівно-іменникові метафори, зміст яких роз-
кривається через дієслівну ознаку. Мовна практика 
Мирослава Дочинця опирається на національну 
загальномовну практику, тому природними для 
нього є поєднання іменників час, роки, віки, дні 
з дієсловами руху, прибуття – йти, минати, при-
йти, приходити. Така сполучуваність узуальна, 
закріплена у словниках, тому зафіксовані вислови 
в тексті Мирослава Дочинця сприймаються як авто-
логічні, стилістично нейтральні, напр.: Як скоро 
минає година. Як скоро минає день, не встигнеш 
збагнути, що се був не день, а життя (Доч., 101); 
Час мине – сльози зжене (Доч., 249). 

Лінгвоестетику художнього часу показово вияв-
ляють концептуальні темпоральні метафори. Щодо 
них виокремлюємо три базові моделі: час – людина, 
час – дорога, час – природа. 

Показова для автора репрезентація часу в межах 
метафоричної моделі «час – людина». Концепту-
альну модель антропоморфної метафори розвивають 
дієслівні образи, у яких функцію суб’єкта дії вико-
нує темпоральна номінація, а предиката – дієслова 
на позначення фізичної активності людини, напр.:  
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Я – як пустинножитель, оповитий заповідним 
захистом від світу. Час начебто забув про мене. 
Але не люди. Час вивітрює проминуле і вже мало що 
пам’ятаю (Доч., 12). В іншому контексті Людина, 
що піддалася владі часові і залишилася перед ним 
беззахисною. А час ліпить із неї, що хоче. Буває 
змушує прожити ще раз минуле, а потомне не дає 
взагалі. Тільки – неясний і нечутний плин тяглості 
нинішньої доби (Доч., 17). Олюднення, крім дієслів-
них конкретизаторів, підтримують і інші тропеїчні 
складники – епітети (неясний і нечутний), об’єктні 
конкретизатори – минуле, потомне.

На традицію внутрішнього (психологічного) 
словесного портретування зорієнтоване авторське 
порівняння в такому фрагменті: Зносилися, потон-
шали мої повіки. Проміння сіється через них, як 
через крильцята бабки, воно й не чудниться: сім-
десятим роком приденно кліпати, висліпувати 
неприявне в світі, переціджувати зриме, вбирати 
очима просторінь і замикати в них загуслий час  
(Доч., 10). Предикатами слугують дієслова на позна-
чення фізичної дії, фізіологічного стану людини: 
зносилися, потоншали, не чудниться, сіється, клі-
пати, висліпувати, переціджувати, вбирати. Спіль-
ною семантичною основою для наведеного метафо-
рично слововживання є сема ‘дивитися’.

Мотив залежності людини від часу розвивають 
багатопланові метафори, у яких через мікродеталі 
та мікрохарактеристики сформульовано екзистен-
ційну проблему сенсу людського життя: А я в часі 
зв’язаний (Доч., 341); Щодалі час більше обтяжує 
мене, перестає бути моїм союзником (Доч., 341); 
О, то велика наука: обернути час із ворога в при-
ятеля (Доч., 341); Здавалося, що перестало битися 
серце і зупинився час (Доч., 227).

Оцінно-естетичний зміст співвіднесень «час – 
природа» забезпечує образна кореляція «час – вода». 
Її текстотвірну продуктивність пояснюємо передусім  
глибокою міфопоетичною закоріненістю, адже в 
«міфології час концептуалізувався як водний прос-
тір або його різновид, найчастіше річка» [7, 196]. 

Показове в цьому сенсі смислово скоординоване 
асоціативне членування вода – краплі: …видати час –  
та ж ріка, що тече без вороття, але течія її уста-
лена без всяких крапель, і сі краплі ріки життя –  
ми (Доч., 195).

Для художньої достовірності, чуттєвого уви-
разнення авторського показу часу важливі і такі 
сприйняттєві параметри, як: час – дитинство; час – 
юність, напр.: Дивуюся, чому в дитинстві так довго 
тягнеться час. День яко рік. Певно, солодкі мої, що 
дитина за день запам’ятовує теменну многоту всього.  
Як пчола безутомна набиває стільники світовидження  
(Доч., 183); Золотий час – юнацькі літа (Доч., 341).

Семантичний та експресивний обсяг іменників час, 
день, рік розширено в тропеїчних структурах – порів-
няннях (день яко рік), (як пчола безутомна), у тради-
ційній та контекстуально віднайденій сполучуваності. 

Філософська єдність категорій час і простір 
визначає їхню мовно-естетичну взаємоскорельо-
ваність у метафоричній моделі «час – простір». 
«Її актуальність значною мірою пов’язана із неза-
мкнутістю, дифузністю відповідних концептосфер, 

їхньою здатністю до взаємонакладання та взаємопе-
ретину не тільки на рівні системних швів, перехід-
них семантичних зон, а й у межах смислово ціліс-
ного образу» [10, 77]. Скажімо, психологічний стан 
суб’єкта часто описано через модель «час – життя –  
дорога», напр.: Путь є чимось більшим, аніж 
дорога, чи ходіння, чи пережиття, чи навіть доля, 
бо не він тебе вибирає, а ти його. Вибираєш напря-
мок і ідеш, ідеш із чимось і за чимось, а лишаєш на 
перепуттях щось. Се твої віхи в безмірі часу і про-
стору. На відтинках, де тобі добре, спиняєшся і 
всолоджуєшся животтям. А відтак прямуєш далі 
(Доч., 199). У тексті ця модель розвинута через спе-
цифічну словникову мікропарадигму, основу якої 
становлять іменники путь, дорога, ходіння, пере-
життя, доля, напрямок, перепуття, час, простір, 
відтинок та дієслова вибираєш, ідеш, лишаєш, спи-
няєшся, всолоджуєшся, прямуєш.

Значення «перебіг часу, тривання часового пері-
оду» актуалізує контекст, у якому номінація час зро-
щена в метафорично-предикативний комплекс із 
дієсловом пливе та прислівником повільніше, напр.: 
Стверджував, що єдиний спосіб уповільнити 
час – мандри, в піших походах час пливе повіль-
ніше. А коли сунешся на колінах, то ще повільніше  
(Доч., 281). Або: Час направду йшов, обганяючи 
наших волів. Хіба час ублагаєш. У цьому контексті 
авторські метафори виявляють ситуативне сприй-
няття й трактування часу (Доч., 234).

Художнє означення швидкоплинності часу сти-
лістично не симетричне із вербалізацією мотиву 
«час минає повільно»: Бувають роки – куці, як 
хвіст білки. А той був довгий, як старосвіт-
ське намисто. І такий же коштовний для мене. 
Рік чудес (Доч., 102); Єдиний мій скарб. Сум-
лінно неспішно прожитий день – ось глина, з якої 
ліпиться витривала людина (Доч., 17); Я не зволі-
каю і не поспішаю, я рухаюся з часом і природою. 
Бо хіба мож їх обігнати (Доч., 100).

Конкретизують семантичну ознаку «швидкоплин-
ність часу» такі контексти: Як скоро минає година. 
Як скоро минає день, не встигнеш збагнути, що се 
був не день, а життя (Доч., 101); Час земний не 
такий уже скупий, коли ощадливо ділити його 
на години і хвилини (Доч., 28), які моделюють час в 
річищі філософсько-ностальгійної тональності твору.

Біблійне осмислення дійсності в просторі і часі є 
визначальною рисою світогляду українців, найважли-
віших аспектів їхнього життя. Стійкими, унормова-
ними традицією є часові відрізки, які співвідносяться 
з церковним календарем або з категорією «священний 
час». Цю категорію репрезентують лексеми Різдво, 
Святий вечір, Великдень, перша Богородиця, піст. 

У романі Мирослава Дочинця часовими орієнти-
рами, окрім названих свят, є і інші, напр.: Минулого 
Великодня пропала перша дівиця. На Вознесіння –  
друга. На Петра – третя… (Доч., 13); За кількоро 
днів по Петрові, вона вертає домів (Доч.,158);  
У ніч – петрівку, настояну на яблучних росах, діс-
тав я з ясенового дупла білу платинку… (Доч., 158); 
Жаливу ми брали до Великодня, як тільки тріснуть 
пупчики на вербі (Доч, 184); На Здвиження ста-
лося. Коли гадя сходилося на свою прощу (Доч., 307).
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Індивідуальну естетику авторського висловлю-
вання зумовлюють компактні тропеїчні форми –  
ґенітивні метафори (напр.: Ми, чоловіче, дерево 
роду, у віхолі часу гнулися й падали (Доч., 190);  
Крізь сукно вранішньої імли пробивалася усмішка 
нового дня (Доч., 101); Се нас із ними знову, через 
низанку століть, спарувало і звело під одні стяги 
бунту (Доч., 117), які розгорнуті до рівня мікрокон-
тексту. До того ж найбільш прогнозованим напря-
мом розвитку таких метафор залишається емоційно-
експресивний, а не змістовий.

Звертаємо увагу на інноваційні мовні формули 
для вербалізації суб’єктивного особистого сприй-
няття, ознак настання тієї чи тієї пори року, час-
тини доби тощо, напр.: Літо пахло прибережною 
ряскою і мореним дубом (Доч., 102); Осінь того 
року вдалася гнилувата і вогка, під ногами цямкало 
(Доч., 74); Зима висушила мокву, смачно ссала дим 
із люльок коменів (Доч., 74). Поетична сполучува-
ність відповідних часових номінацій оновлюється, 
розширюється серед усього й за рахунок метафо-
ричної асоціації, напр.: ссала дим із люльок коменів.

Метафоричному розгортанню теми «частини 
доби» сприяють:

• епітети на означення температури, напр.: 
Був літній паркий вечір (Доч., 314); Ще й ніч уда-
лася тепла й безмісячна – найліпший час для рачи-
ного жеру (Доч., 314);

• дієслівні метафори, напр.: День відходив, 
але в ситі свого пересіву дещо лишав (Доч., 28); 
Не я служив дневі, а день мені, вів мене за руку до 
вечора (Доч., 230); Субота вмирала для завтраш-
нього воскреслого дня (Доч., 67); День сіє, ніч заби-
рає (Доч., 200).

Оригінально презентовано в романі пейзажний 
опис травня (в тексті мая). Стрижневе лексичне 
значення останнього місяця весни автор естети-
зує в розгорнутих ліро-епічних замальовках, напр.:  
На переломі маю, перед молодим місяцем, стали 
теплі і ясні, як очі дитини, погоди (Доч., 9);  
Скалічена земля, вивітрений дух пустки, вороння 
над кістяками дерев, та ще й безрадісний циган-
ський пересуд на хвилю затьмарили ясний посвіт 
маю. (Доч., 39); І перші майові гримоти обвали-
лися на поранку, хмаровиння затягло сірим платом 
овид, зіллялося з рікою (Доч., 83).

Релятивний час (за визначенням Ю. Карасика) вер-
балізується за допомогою прийменників та прислівни-
ків, напр.: До півночі я двічі вигрібав верші (Доч., 56); 
Звечора ми їли хліб дорожній (Доч., 311); Під вечір 
Марковцій ізнадвору писнув на ґвалт (Доч., 165).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Асоціативно-образна 
структура художнього часу в романі Мирослава 
Дочинця «Мафтей» синкретична. На формування 
цього концепту вплинуло світобачення, світовід-
чуття автора, міфопоетичні уявлення про довкілля 
та сприйняття реального часу і простору. Здій-
снене дослідження дає підстави стверджувати, 
що лінгвістична репрезентація часу спирається 
на традиційний корпус темпоральних лексем. 
Зафіксовані метафори засвідчують і загальні, 
показові для національної мовної традиції засоби 
часоопису (наприклад концептуальні метафо-
ричні моделі «час – людина», «час – природа»), 
й пошуки інноваційних способів вербалізації та 
експресивного оцінювання часу в мовно-естетич-
них знаках національної культури. 
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ТРАНСПОЗИЦІЯ ПРЕТЕРИТНИХ ТА ФУТУРАЛЬНИХ ЧАСОВИХ 
ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ПЛОЩИНУ ТЕПЕРІШНОСТІ

П’ятничка Т. В.
Тернопільський національний економічний університет

У статті йдеться про окремі мовні засоби, які здатні за певних умов змінювати часову орієнтацію. 
Об’єктивну презентну ситуацію реалізовано в текстовій структурі художнього дискурсу за допомо-
гою мовного інструментарію різних рівнів. Кожна мова володіє широким спектром засобів для виражен-
ня різноманітних кореляцій у темпоральній площині теперішності. У дослідженні приділено особливу увагу 
функціонуванню семантичних і граматичних транспозицій претеритних і футуральних часових дієслівних 
форм англійської мови.

Ключові слова: категорія теперішності, транспозиції часових дієслівних форм, сприйняття часу.

Пьятнычка Т. В. Транспозиция претеритных и футуральных временных глагольных форм в сферу 
настоящего. В статье рассматриваются некоторые конкретные способы отнесенности действия к на-
стоящему. Объективная презентная ситуация реализуется с помощью языкового инструментария разных 
уровней, объединенного в текстовую структуру. Каждый язык предоставляет широкий спектр различных 
средств выражения всевозможных корреляций сферы настоящего. В исследовании особое внимание уделено 
использованию семантических и грамматических транспозиций претеритных и футуральных временных гла-
гольных форм английского языка, а также проанализированы их контекстуальные значения.

Ключевые слова: категория настоящего, транспозиции временных глагольных форм, восприятие времени.

Piatnychka T. V. Transposition of Past and Future Simple Tense verb forms into the field of presence.  
The article deals with some specific ways of referring an action to the presence. The objective presence peculiarities 
are realized in the language by means of different levels usually combined in a text structure. Every language provides 
its speakers with a wide range of powerful means to express the present time correlations. They are examined with 
respect to human's perception of time and its social organization. 

The stock of the language means for reproducing the presence is classified according to the zones of the functional-
semantic field of the presence with respect to the commonness and interaction of their semantic functions, identified 
and illustrated in the process of their analysis.

In the given paper an attempt is made to show that there is no one-to-one correspondence between time and tense. 
The reason of such a situation is to meet the requirements of communication in all its aspects. Particular tense forms 
need not always carry their basic time-referential meaning. A present tense form may sometimes refer an action to  
the past dimension; a past tense form may sometimes refer an event to the non-past and so on. That is why in  
the research special attention has been paid to the usage of semantic devices concerning the transformations of 
tense forms. The contextual meanings of the past and future simple tense forms are considered in detail. They are not  
the typical grammar means that represent the category of presence, therefore, they are qualified as those which 
function in the peripheral zones of the functional-semantic field and indicate the category of present time orientation.

Key words: category of presence, tense forms transpositions, perception of time.

Постановка проблеми та обгрунтування акту-
альності її розгляду. Описуючи систему мовних 
засобів реалізації теперішності, ми виходимо з того, 
що мова як явище соціальне і як продукт людської 
діяльності має цільове спрямування. Вивчення фак-
тичного матеріалу доводить, що кожен окремий 
мовний засіб відтворення теперішності, наскільки б 
вдало і влучно він не був підібраний автором, виражає 
лише частину того різноманіття властивостей, станів 
і зв’язків предметів та явищ об’єктивної дійсності, які 
відображає свідомість автора і яку він прагне пере-
дати через персонажів та створені ним комунікативні 
ситуації. Тому доцільно було б провести комплексне, 
узагальнене дослідження, що презентувало б специ-
фіку відображення теперішності різнорівневим та 
різноплановим інструментарієм.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
У науковій літературі питання семантики дієслова, різ-
них форм теперішнього часу або їх комбінацій висвіт-

лювали Є. В. Бондаренко, Л. М. Велікова, Т. І. Домб-
рован, Дж. Ейтчісон, О. О. Залізняк, О. М. Гарбалєв, 
М. М. Лучак, В. М. Сердюк, М. М. Удіна, І. І. Левіна, 
C. Barber, D. Brasil, R. Close, M. Swan, E. Woods, 
N. McLeod, J. Cheshire, T. Crowell, D. Bolinger, 
S. Ehrlich, M. Lewis, Ch. Meyer, R. Reichman-Adar, 
D. Crystal, G. Leech, A. Delahunty, E. Weiner. 

Значний доробок науковців у вивченні англійських 
дієслівних видо-часових форм і особливостей їх функ-
ціонування не означає недоцільності розвитку лінгвіс-
тичних досліджень у цьому аспекті, а, навпаки, наго-
лошує на потребі системного аналізу усієї сукупності 
засобів вираження реальної презентної темпоральної 
ситуації. Цілісне опрацювання повного інструмента-
рію передачі об’єктивної теперішності загалом та його 
інструментів зокрема дає можливість виділити різно-
манітні семантичні елементи значень, відповідно до 
яких різнорідні мовні засоби інтегруються у функціо-
нально-семантичне поле теперішності (ФСПТ).
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Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті полягає у виокремленні претеритних і футу-
ральних мовних структур, які здатні виражати 
теперішність, та аналізі особливостей відтворення 
ними часового значення та часової орієнтації на 
об’єктивну презентну ситуацію. Відповідно до мети 
визначено такі завдання: 

– виокремити мовні структури, здатні виражати 
теперішність;

– виявити особливості функціонування структур 
вираження теперішності в художньому дискурсі;

– змоделювати функціонально-семантичне поле 
теперішності (ФСПТ) і розподілити виявлені нами 
засоби вираження презентності в художньому дис-
курсі по ядровій, навколоядровій та периферійних 
зонах поля відповідно до рівня концентрації базис-
них темпорально-дейктичних ознак та регулярності 
вживання;

– дослідити особливості вираження часової орі-
єнтації на теперішність.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Подібно до суті будь-якого явища, суть теперішності 
складається з її властивостей, функціонально-семан-
тичних особливостей, що виявляються у функціо-
нуванні мовних засобів, якими вона реалізується. 
Численні приклади свідчать, що час може відтво-
рюватися засобами, які не виражають ні категорії 
часу, ні категорії часової віднесеності, але вказують 
на час, передають однозначне розуміння часової 
характеристики подій /станів, тому ми, крім усього, 
виділяємо категорію часової орієнтації, яка реалі-
зується через: а) підпорядковані авторському задуму 
семантично-стилістичні інтерпретації граматич-
них форм; б) різнорівневі засоби мови, що мають 
часові семи або ситуативно орієнтують події/стани 
на момент мовлення чи якусь іншу точку відліку, 
яку, своєю чергою, встановлюють з урахуванням 
моменту мовлення, вказують описово чи мають на 
увазі, оскільки логічно випливає із певної ситуації/
контексту; в) транспозицію граматичних форм.

З огляду на те, що фактологічною базою нашого 
дослідження є англомовні твори художньої літера-
тури, слід виокремити проблему вираження часових 
значень та часових відношень на рівні художнього 
дискурсу. Особливості реалізації темпоральності в 
художньому творі зумовлені тим, що ця категорія у 
даному випадку пов’язана із співвідношенням двох 
часових осей: подій, що описуються, та тексту, що 
їх описує. Мовець, уживаючи ту чи іншу форму діє-
слова, не просто вказує чи називає об’єктивний час 
позначеної ним дії, він подає його відповідно до цілі 
розмови, пропонуючи іншим саме той ракурс, який 
мають сприйняти за його задумом. У художньому 
творі мовець – це персонаж, через сприйняття і 
висловлювання якого ми усвідомлюємо співвідно-
шення описаних дій і станів із зображуваною дій-
сністю, що є для нього реальною.

Щоб розглянути у комплексі аспекти і повноту 
відтворення об’єктивної теперішності в художньому 
дискурсі, ми вдаємося до аналізу мовних засобів її 
вираження в англомовних літературних творах на 
основі принципу поля як сфери взаємодії граматич-
них структур з елементами контексту. Це дає можли-

вість виокремити найтиповіші моделі, які зосеред-
жено у ФСПТ, згрупувати їх у зони поля відповідно 
до: а) концентрації базових ознак теперішності;  
б) семантичного потенціалу, реалізованого в кон-
кретних висловлюваннях залежно від різноманіт-
ності варіантів взаємодії системних елементів і 
середовища; в) опозиції претеритним і футуральним 
формам; г) регулярності їх функціонування. 

Зазначені аспекти підходу до структуризації 
ФСПТ дають змогу виділити ядрову, навколоядрову 
та близьку, віддалену і найвіддаленішу периферійні 
зони функціонування різнорівневих мовних засо-
бів реалізації теперішності у художньому дискурсі  
(рис. 1. Функціонування мовних засобів у зонах ФСПТ).

Подані нижче моделі відносимо до засобів кон-
текстуальної реалізації теперішності. Контекст у 
роботі розуміємо як сукупність формально фіксова-
них умов, за яких однозначно розкривається зміст 
тієї чи іншої мовної одиниці.

МОДЕЛЬ 1 – транспозиція претеритних форм: 
Past → Present 

М 1       V2 → Present
was/were + Ving → Present

Структури цієї моделі передають випадки, коли 
претерит функціонує на віддаленій периферії ФСПТ 
і за рахунок транспозиції граматичного значення 
реалізує категорію орієнтації на теперішність.

Здатність форм минулого часу виражати презент-
ність є типовою не лише для англійської мови, а й 
для української, російської, німецької. На це явище 
у своїх наукових доробках вказують дослідники: 
К. Я. Кусько, Є. О. Гончарова, О. І. Хазова, Х. Брінк-
ман та інші [4, 41–43; 1, 64; 5, 97; 6, 82]. У спеціаль-
ній статті, присвяченій механізму функціонування 
темпоральних форм у системі невласне-прямої 
мови, К. Я. Кусько на низці прикладів з німецької 
художньої літератури простежує семантику пре-
зентності наявних у текстах претеритних форм  
[3, 38–44]. 

Претерит зазвичай набирає значення орієнтації 
на теперішність в умовах транспозиції, коли катего-
ріальна часова семантика цієї форми вступає у кон-
флікт з темпоральністю контексту: контекст вказує 
на теперішнє (відносно персонажів), хоча вжито 
дієслівну форму минулого:

1. “There was no sense in getting up now” (2, 82).
2. “Now he felt sorry for her” (8, 261).
3. “But now it seemed more than an amusing foible” 

(5, 39).
4. “There was a waterlogged silence. The two 

uninsured plumbers, gay and lecherous moments before, 
were lifeless now” (9, 103).

 5. Now, she was forced to admit that if he didn’t show 
the students any more warmth than he was showing now, 
all her work would have been in vain (3, 18).

6. “But was there anything one could do nowadays 
that somebody couldn’t laugh at?” (5, 55).

7. “But today, bless his heart, he looked like a perfect 
little angel” (3, 24).

8. “Why did you study German?” 
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Present Simple 
Present Continuous 
 

Present Perfect 
Present Perfect Сontinuous 
 

Модальні дієслова 
Імператив 
Інфінітив  
Конструкції to be going to,  
to be about to 
Герундій 
Номінативні речення 
Вигук 

 

Вигук 

Звертання  
Present Continuous ↔ Future  
Умовний спосіб  
Present Simple ↔ Future  
Past Simple → Present  
Формули етикету  
Дієприкметник І 

 

Історичний презенс 
Презентний претерит 
Future Simple → Present 
Презентний футурум 
Футуральний презенс 
 

Рис. 1. Функціонування мовних засобів у зонах ФСПТ

I looked at him dumbly. “Why did one study anything? 
Because one wanted to know. I wanted to make up my 
lack of ordinary education. I told my grim interrogator 
cautiously” (4, 169).

9. “Boys never understood what a friend a doll could 
be” (4, 171). 

У прикладах 1–9 домінують претеритні форми часу, 
але їх поєднання з корелятами теперішності або сам 

зміст речення приводить до того, що сюжетні події не 
сприймаються як минулі. Структури наведених речень 
можна розділити на дві групи. До першої відносимо 
приклади 1–7, у яких прислівники now, nowadays і 
today як маркери теперішнього часу сприяють тран-
спозиції значень дієслівних форм минулого часу 
was, were, felt, seemed, looked і was showing. Претерит 
у цих випадках не виявляє своєї традиційної катего-
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ріальної семантики, а набуває нової – він у худож-
ній формі реалізує об’єктивну для персонажа твору 
теперішність. Особливо показовим з цього приводу 
є приклад 5, де форма Past зумовлена правилом узго-
дження часів. Форма was showing репрезентує тепе-
рішню щодо мовця дію, передаючи відношення пер-
сонажа до студентів у період, що збігається з часом 
аналізу цього відношення героїнею.

Маркери теперішнього часу в поданій групі 
прикладів вживаються для виділення саме того чи 
іншого стану серед інших, щоб зосередити увагу 
читача на нову, у теперішньому для мовця часі 
якість на противагу попередньому стану речей. Пре-
зентність тут співвідноситься з минулим, яке висту-
пає як тло для актуалізації теперішнього. Внаслідок 
вираження теперішності граматичними формами 
минулого часу виникає особлива динаміка, і розпо-
відь сприймається як художнє теперішнє. 

У другій групі прикладів (речення 8, 9) форми 
did, wanted, understood передають теперішність, 
надаючи дієсловам узагальнювального значення. 

МОДЕЛЬ 2 – транспозиція футуральних форм: 
Future → Present 

М 2 will/shall + V1 → Present

Завдяки поліфункціональності першого компо-
нента структура will+V1 може передавати повто-
рювані дії у теперішньому чи просто узагальнене 
теперішнє [2, 92] і належати до найвіддаленішої 
периферії ФСПТ. На противагу використанню Future 
Simple з дієсловом will у модальному значенні, при-
клади 1–4 демонструють випадки, коли понятійний 
розвиток здійснюється від лексики до граматики, 
і сполучення will з інфінітивом перетворюється з 
коллокації двох значень у фразеологічну одиницю з 
єдиною граматичною спрямованістю.

Nowadays a broken heart will run to many editions 
(9, 17).

“Don’t call good hare soup bawd bree” – she said. 
“It is what it is. I will call it that” (1, 23).

“I’d had a brother, who only now comes to me as 
part shadow, part light, a baby born when I was three 
and who died when I was four, and there are times 
before I go to bed when I will stop in at Burton and 
Wilman’s room, sometimes even James’, though he has 
fast become a man and lost the look of a child, and I will 
see in their faces the faintest trace of my brother” (6, 5).

The nurses who have to record the medication orders and 
give the pills to the patients will sometimes note omissions 
and phone the doctor to ask about the order (7, 117).

Although kestrels seldom prey on anything bigger than 
a rat, they will sometimes attack young rabbits (1, 142).

У реченні 1 одного слова nowadays як лексич-
ного маркера презентності достатньо, щоб уточ-
нити функціонування will+V1 як мовного засобу, 
що реалізує повторювану дію у площині узагальне-
ного теперішнього. Транспозиція Future → Present  
(від майбутнього за формою до теперішнього за зна-
ченням) здійснюється на контекстуальному рівні, і 
орієнтації на презентність досягають за допомогою 
лексично-часового маркера. Приклади 2–5 дово-
дять здатність структури will+V1 як засобу орієнта-
ції на теперішність функціонувати на найвіддале-
нішій периферії поля презентності без допоміжних 
маркерів (sometimes у прикладах 3–5 вказує на 
характер дії, а не на її часову орієнтацію). Відпо-
відно до властивої структурі значення повторюва-
ності кожне речення репрезентує багатократну дію 
в неактуальному теперішньому: у теперішні дні –  
приклад 1; завжди, коли йдеться про цей суп – 
приклад 2; кожного разу, як зупиняюся у кімнаті 
Вільяма чи Реймса – приклад 3; час від часу, коли 
медсестри помічають пропуски у призначеннях 
лікаря – приклад 4. У реченні 5 will attack набуває 
властивого для Present Simple значення постійної 
характеристики об’єкта, яке, однак, проявляється 
за певних умов. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, можна стверджувати, що:

• для реалізації теперішності у мовленні вагоме 
значення має кожен із засобів її вираження; 

• значення лексичних часових маркерів пре-
зентності варіюються від самостійного вираження 
теперішності до конкретизації часу, характеру дії 
та площини презентності, яку вона охоплює, до 
надання дії певної експресивності і до зовсім незна-
чної чи нульової ролі лексично-часового маркера;

•  контекстуальну теперішність зумовлює функ-
ціонування часових дієслівних форм у їхніх некате-
горіальних значеннях (М 1–2);

• реалізація презентності може здійснюватися 
не лише через вираження категорії часу, а також за 
рахунок часової орієнтації (М 1–2): контекстуальне 
відтворення теперішності, якого досягають шляхом 
транспозиції значень претеритних і футуральних 
форм (моделі 1–2), становить лише 1,3% усіх аналі-
зованих прикладів.

Перспективою подальшого дослідження вважа-
ємо виокремлення та виявлення специфіки функці-
онування мовних засобів реалізації категорії мину-
лого та майбутнього часу в площині англомовного 
художнього дискурсу.
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КАРНАВАЛЬНІСТЬ ЯК ВИЯВ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ 
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ: 

ЛІНГВОПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Раренко Н. В.
Київський національний лінгвістичний університет

У статті досліджено лінгвальні засоби створення ефекту карнавальності як одного з виявів 
театралізації постмодерністської художньої прози з позицій лінгвопоетологічного підходу. Особливу ува-
гу приділено реалізації карнавальності на різних рівнях текстобудови в англомовних романах письменників-
постмодерністів Дж. Вінтерсон, Дж. Фаулза і А. Картер.

Ключові слова: карнавальність, театралізація, постмодернізм, лінгвопоетика, лінгвальні засоби.

Раренко Н. В. Карнавальность как проявление театрализации англоязычной постмодернистской художе-
ственной прозы: лингвопоэтологический аспект. В статье рассматриваются лингвальные средства создания 
эффекта карнaвальности как одного из проявлений театрализации постмодернистской художественной прозы 
с позиций лингвопоэтики. Особое внимание уделено реализации карнавальности на различных уровнях текстовой 
организации в англоязычных романах писателей-постмодернистов Дж. Уинтерсон, Дж. Фаулза и А. Картер.

Ключевые слова: карнавальность, театрализация, постмодернизм, лингвопоэтика, лингвальные средства. 

Rarenko N. V. Carnivalesque as a manifestation of theatricality in English postmodernist literary text:  
a linguopoetic perspective. This article explores linguistic means of creating the effect of carnivalesque as a man-
ifestation of theatricality of postmodernist prose through the prism of linguopoetics. Despite the general interest of 
literary scholars towards the phenomenon of carnivalesque, its linguistic representation in postmodernist literature 
remains understudied. Alongside literary studies, various approaches to defining the effect of carnivalesque are con-
sidered by text linguistics. In the context of postmodernism this effect stems from the fundamental interrelatedness of 
literary and theatrical forms of expression. Carnivalesque, along with other forms of theatricality, entails exaggerated 
and often playful dichotomy between realistic and unrealistic illusive modes of literary representation. From a linguo-
poetic perspective, the carnivalesque is construed as a multilateral property of literary text grounded in a wide range 
of linguistic means and manifested at various textual levels, lexical, imagistic, compositional, and narrative among 
them. Following this approach, special attention is given to the representation of carnivalesque in J. Winterson’s, 
J. Fowles’, and A. Carter’s novels. Viewed as a salient characteristics of postmodernist fiction, the carnivalesque 
amplifies the effect of role-playing, illusion, and masquerade in literary text. In this sense, a linguopoetic perspective 
of the carnivalesque enriches the overall understanding of theatricality and elucidates further perspectives of its ex-
plication within the framework of intermediality studies. 

Key words: carnivalesque, theatricality, postmodernism, linguopoetics, linguistic means.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Явище театралізації, що перед-
бачає звернення до видовищно-театралізованих 
елементів та прийомів у площині художніх текстів, 
становить одну із провідних рис постмодерністської 
прози [8, 286]. Тенденцію до театралізації дійсності 
традиційно асоціюють з атрибутами карнавальної та 
маскарадної культури [2], чим підсилюють її ігро-
вий характер, наділяють підкресленою умовністю 
та видовищністю. Власне феномен карнавальності 
перебуває у фокусі дослідження низки літературо-
знавчих [3, 235–247; 11, 71–74; 12, 249–255; 13, 3–16]  
розвідок. Однак поняття карнавальності як однієї 
з форм театралізації художнього тексту залиша-
ється недостатньо вивченим із лінгвістичного боку 
і потребує глибшого тлумачення термінами лінгво-
стилістики та лінгвопоетики. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Згідно 
з концепцією М. М. Бахтіна, карнавальні дійства 
та святкування не лише виступають невід’ємним 
складником народно-сміхової культури на різних 
етапах її розвитку, а й мають безпосередній зв’язок 

із кризовими, «переломними» періодами в суспіль-
ному житті [1, 14]. Звідси закономірними є карна-
валізовані елементи в постмодерністських художніх 
творах, оскільки постмодернізм тлумачать як літе-
ратурний напрям, для якого характерним є «кризове 
світовідчуття» [5, 11] у світлі глобальних суспільно-
політичних і культурно-філософських трансформа-
цій другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

У межах лінгвістичної парадигми дослідники 
зосереджують особливу увагу на деяких аспектах 
вивчення карнавальності. Так, І. О. Дегтярьова, 
досліджуючи карнавальність як одну зі стрижневих 
рис постмодерністської прози, тлумачить поняття 
карнавалізації мови як «перенесення ознак спе-
цифічного майданно-пародійного стилю на мову 
художнього твору» [4, 68]. Своєю чергою, У. І. Тиха 
характеризує карнавальну поетику в контексті жан-
рового пародіювання в англомовних постмодер-
ністських текстах і виділяє такі риси, як «численні 
повтори, незв’язні речення (не пов’язані в певному 
контексті), нероздільні опозиції, які створюють 
більш виразний діалогізм, ніж у будь-якому іншому 
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дискурсі» [9, 387]. У дослідженні Н. М. Маєвської 
карнавальність («карнавалізація») постає як один із 
мовностилістичних засобів, що реалізує авторську 
прагматику [7]. Н. В. Кондратенко акцентує на про-
блемі творення «карнавального» художнього дис-
курсу, де лінгвістична гра є однією з її передумов, 
і зазначає, що карнавалізація художнього мовлення 
реалізується на синтаксичному рівні художнього 
тексту як полікодовість та поліфонія [6, 62–80]. Тож 
різноманітність форм і виявів карнавальності засвід-
чує актуальність обраної проблеми та зумовлює 
необхідність проаналізувати її у лінгвопоетологіч-
ному ракурсі на матеріалі художніх текстів. 

Мета статті полягає у з’ясуванні лінгваль-
них засобів текстового втілення карнавальності як 
вияву театралізації в англомовній постмодерніст-
ській художній прозі. Зазначена мета передбачає 
розв’язання таких завдань: 1) схарактеризувати 
лінгвальні параметри карнавальності як однієї з 
форм театралізації художнього тексту; 2) виявити 
особливості лінгвальної реалізації карнавальності на 
різних рівнях текстобудови в англомовних прозових 
текстах письменників-постмодерністів (Дж. Вінтер-
сон, Дж. Фаулз, А. Картер). 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У нашому дослідженні виходимо із розуміння теа-
тралізації як категорії художнього дискурсу, де кар-
навальність виступає однією із категорійних форм, 
представлених у текстовій структурі різнорівневими 
лінгвальними засобами. З опертям на лінгвопоето-
логічні засади текстового аналізу експлікація лінг-
вальних засобів вираження карнавальної складової 
театралізації художнього тексту передбачає їх сис-
тематизацію у словесно-образному, сюжетно-компо-
зиційному і наративному вимірах.

На словесно-образному рівні карнаваль-
ність репрезентовано асоціативно-семантич-
ними полями, асоційованими із концептами 
КАРНАВАЛ, ДІЙСТВО, ВИДОВИЩНІСТЬ, 
УДАВАНІСТЬ, СМІХ, МАСКА, елементами яких 
є лексеми зі спільною семантичною ознакою – 
«театрально-карнавальна стихія». Так, наприклад, 
у наведеному нижче уривку з роману А. Картер 
“Nights at the Circus” («Ночі у цирку») карнаваль-
ність маркують такі лексичні одиниці, як “mask”, 
“dissimulation”, “juggle”, “burlesque”, порів-
няймо: “he experienced the freedom that lies behind 
the mask, within dissimulation, the freedom to juggle 
with being, and, indeed, with the language which is 
vital to our being, that lies at the heart of burlesque” 
(1, 119). Прикметно, що лексика також актуалізує 
карнавальний характер художнього тексту у складі 
образно-стилістичних засобів, надаючи йому 
виразних ознак умовності. До прикладу, у романі 
Дж. Фаулза “The Magus” («Маг») образ обличчя 
персонажа ословлюється за допомогою метафори 
маски: “I smiled across the table at his unrevealing 
face; the pupils of his eyes seemed black in their 
clear whites ― a mask that watched me, watched me”  
(2, 312). Відповідно у фрагменті із зазначеного 
вище роману А. Картер спостерігаємо метонімічне 
вживання лексичної одиниці “face” за суміжністю 
до лексеми “mask”:

Sometimes it seems that <...> the faces exist of 
themselves, in a disembodied somewhere, waiting for 
the clown who will wear them, who will bring them  
to life. Faces that wait in the mirrors of unknown 
dressing-rooms, unseen in the depths of the glass like 
fish in dusty pools (1, 142).

 I dressed as a boy because that’s what the visitors 
liked to see. It was part of the game, trying to decide 
which sex was hidden behind tight breeches and 
extravagant face-paste (3, 54). 

Лексичні одиниці на позначення елементів чоло-
вічого одягу “tight breeches”, а також сценічного 
гриму “extravagant face-paste” увиразнюють мета-
форичний характер перевтілення головної героїні у 
чоловічий образ (“part of the game”) і наближають 
його за своїм змістом до карнавально-ігрової стихії. 
Цей прийом також актуалізується через лексико-
семантичну опозицію «справжнє/удаване», що, 
приміром, у наведеному нижче фрагменті з роману 
А. Картер “Nights at the Citrcus” («Ночі у цирку») 
вербалізовано стилістичною фігурою антитези: 

Therefore, for the moment, his disguise disguises – 
nothing. He is no longer a journalist masquerading as 
a clown; willy-nilly, force of circumstance has turned 
him into a real clown, for all practical purposes, and, 
what's more, a clown with his arm in a sling – type of the 
‛wounded warrior’ clown (1, 169). 

Як бачимо з наведеного фрагмента тексту, образна 
репрезентація перевтілення одного з персонажів роману 
ґрунтується на протиставленні контрастних за зна-
ченням фразових єдностей “a journalist masquerading 
as a clown” і “a real clown”, “wounded warrior clown”, 
що відповідно утворюють дихотомію «справжнього»  
і «удаваного» вимірів художньої дійсності.

Карнавалізації може зазнавати також і ціліс-
ний художній простір постмодерністських текстів.  
До прикладу, в основі сюжетно-композиційної 
будови зазначеного вище роману Дж. Вінтерсон 
лежить хротоноп Венеції – осередку карнавальної 
культури. Серед мовностилістичних засобів, що 
маркують карнавально-венеційський художній про-
стір, – наскрізна метафора Венеції як міста, що при-
ховує істинні обличчя його мешканців (“the city of 
disguises”, “the city of uncertainty”). Це здебільшого 
підсилюється синтаксичним паралелізмом: “You’re 
a Venetian, but you wear your name as a disguise”  
(3, 54); “In the dark your are in disguise and this is the 
city of disguises” (там само, 56); “When we get through 
this snow, I’ll take you to the city of disguises and you’ll 
find one that suits you” (там само, 100); “This is the city 
of uncertainty, where routes and faces look alike and 
are not” (там само, 58); “I wanted to ask her more about 
her water city that is never the same” (там само, 99).

Карнавальність як вияв театралізації художнього 
тексту знаходить втілення на наративному рівні, 
зокрема за рахунок використання наративних масок. 
У контексті постмодерністської поетики поняття 
«наративна маска» розуміють як прийом тексто-
творення [10, 291] – «обличчя наратора, манеру його 
повістування», зумовлені «конкретною ситуацією та 
мовленнєвою поведінкою різних оповідачів у ході 
взаємодії із ідеальним читачем» [там само, 287]. 
Так, у згаданому романі Дж. Вінтерсон уживання 
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мовностилістичних засобів сигналізує про зміну 
наративного модусу і водночас окреслює індиві-
дуальні особливості кожного з носіїв оповідної 
«маски», зокрема їхнє походження, а також зовнішні 
та поведінкові характеристики. Зауважимо, що в 
досліджуваному романі прийом наративної маски 
вибудовується навколо двох персонажів – Віланель, 
уродженки Венеції, та Генрі, дезертира з французь-
кої армії. Вербальними показниками, що вказують 
на наявність прийому наративної маски у досліджу-
ваному романі, слугують: 1) топонімічні лексичні 
одиниці у поєднанні з присвійними займенниками:  
“The French people are civilised, their leader is not... 
We are not especialy civilised, we wanted what he wanted 
for a long time” (3, 104); “As a further precaution I think 
you should shave off your beard. We Venetians are not 
hairy and you will stand out” (там само, 111); “The fact 
that I was a Frenchman didn’t bother them at all” (там 
само, 110); 2) повтор того самого слова, словоспо-
лучення або усієї фрази виключно однією дійовою 
особовою. Так, наприклад, наративну «маску» Віла-
нель характеризує повтор слова «прагматичний» та 
його похідних: “We understand that in Venice, being 
a pragmatic people ” (там само, 72); “I am pragmatic 
about love” (там само, 59); “I was thinking of pulling  

a knife on him right there in the middle of the Casino, 
but my Venetian pragmatism stepped in (там само, 63).  
У випидку другої наративної «маски», Генрі, 
повторів зазнають лексичні одиниці зі значенням 
«байдужий/в’ялий», підсилені синтаксичним пара-
лелізмом: “We're a lukewarm people for all our feast 
days and hard work” (там само, 7); “We are a lukewarm 
people and our longing for fredom is our longing for 
love” (там само, 154); “He was my passion and when 
we go to war we feel we are not a lukewarm people any 
more” (там само, 108).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У кінцевому підсумку своєрідність лінгваль-
ного вираження карнавальності в досліджуваних 
англомовних постмодерністських художніх тек-
стах охоплює різнопланові засоби словесно-образ-
ного, сюжетно-композиційного та наративного рів-
нів, що актуалізують тяжіння художнього тексту до 
театральної умовності та надмірної видовищності. 
Розгляд проблеми карнавальності як однієї з форм 
театралізації художнього тексту окреслює нові пер-
спективні напрямки подальшого вивчення зв’язків 
між постмодерністською літературою і театрально-
видовищними формами сучасної культури в інтер-
медіальному аспекті.
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ПЕРФОРМАТИВНІ ДІЄСЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ СПОНУКИ  
ЯК ЗАСІБ МОДАЛІЗАЦІЇ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
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У статті розглянуто специфіку модального виміру перформативних висловлень з експлікованим дієслівним 
предикатом спонукальної семантики в англійській мові. Простежено взаємозв’язок між формально-змістовим 
наповненням, типом іллокуції деонтичного перформативного предиката та його модальною перспективою. 

Ключові слова: перформативне дієслово, перформативний предикат, категорія спонукання, деонтична 
модальність, директивна модальність.

Рядская Р. И. Перформативные глаголы побудительной семантики как средство модализации выска-
зывания в английском языке. В статье рассматривается специфика модальной плоскости перформативных 
высказываний с эксплицированным глагольным предикатом со значением побуждения в английском языке. 
Прослежена взаимосвязь между формально-содержательным наполнением, иллокутивным типом деонтиче-
ского перформативного предиката и его модальной перспективой. 

Ключевые слова: перформативный глагол, перформативный предикат, категория побуждения, деонти-
ческая модальность, директивная модальность.

Riadska R. I. Performative verbs of inducement as a means of expressing modal stance in English. Performa-
tives provide a compelling object of study because of their compelling many-faceted nature. Not only do they express 
an impressively wide range of illocutionary meanings but they also convey a variety of modal meanings. Speech act 
verbs and performatives, in particular, have long been of intense and abiding interest to researchers which accounts 
for the proliferation of different theories and the abundance of investigations undertaken. However, the bulk of atten-
tion in most contemporary linguistic studies has been paid to illocutionary forces assigned to performative utterances 
rather than their specific modal meaning. It calls for the need to consolidate the insights into the theoretical treatment 
of performative verbs and analyse the functioning of verbal performative predicates on the syntagmatic axis with 
regard to their semantic structure, illocutionary force and modal potential.

The article sets out to explore the salient features of deontic performative predicates in English in terms of their 
modal dimension. It deals with semantic and pragmatic contiguity of directive verbs whose invariant lexical meaning 
contributes to the semantic, illocutionary and modal characteristics of the respective performative utterances and speech 
acts. The distinction between a performative directive verb and a performative deontic predicate is discussed. Verbs with 
a directive illocutionary force constitute a separate functional subclass of performatives and are recognized on the basis 
of their ability to convey inducement which has a direct bearing on two fundamentally different categories: the category 
of modality (more precisely, its deontic subcategory) and the category of communicative directive. The paper aims to 
examine the categorical relationship between deontic modality and performativity within the framework of an explicit 
directive performative utterance. The findings of the study offer evidence of how deontic stance is expressed in explicit 
performative utterances by verbal performative predicates with a semantic component of inducement. 

Key words: performative verb, performative predicate, the category of inducement, deontic modality, directive 
modality.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Упродовж останніх десятиріч 
феномен перформативності становив об’єкт дослід-
ницької уваги не лише в лінгвістиці, але й у суміж-
них з нею галузях, зокрема культурології, філософії, 
літературознавстві, соціології, й був докладно висвіт-
лений на основі різних підходів до аналізу мовних 
явищ на матеріалі різних мов. До одних із найбільш 
досліджених належить директивний тип мовленнє-
вих актів. На сьогодні існує чимала кількість кла-
сифікацій і тлумачень директивів, які різняться між 
собою залежно від застосовуваних підходів та крите-
ріїв поділу. Однак метою наукових розвідок є здебіль-
шого вивчення структурно-семантичних і комуніка-
тивно-прагматичних характеристик спонукальних 
мовленнєвих актів, тоді як власне модальний вимір 
спонукальних перформативних висловлень, як і пер-
формативів загалом, досі не був предметом самостій-

ного дослідження. На нашу думку, назрілою є потреба 
в комплексному дослідженні перформативів, зокрема 
їх директивного функційного класу, із застосуванням 
інтегрального підходу до вивчення формально-зміс-
тових, модальних і прагматичних характеристик з 
огляду на їхню цілісність, взаємопов’язаність і вза-
ємодоповнюваність. 

Актуальність нашого наукового пошуку обумов-
лена недостатністю системного вивчення й диферен-
ціації перформативів за модальним параметром та 
необхідністю поглиблення знань про взаємозв’язок 
між семантико-інтенційним наповненням і модаль-
ною перспективою дієслівно-виражених перформа-
тивних предикатів в англійській мові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Напрацювання в царині перформативності упро-
довж останніх десятиріч можна умовно поділити на 
дві частини. До першої належать мовознавчі праці, 
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присвячені вивченню мовленнєвих актів з перфор-
мативними висловами, які охоплюють широке коло 
питань, пов’язаних з феноменом перформативності 
та висвітлення характерних ознак усього класу пер-
формативів (Т. В. Терещенко, Ю. Г. Твердохліб, 
Є. Л. Ліпська, А. В. Дедухно). Сюди ж відносимо 
розвідки, у яких з’ясовано функційно-семантичну й 
регулятивну специфіку композитних перформативів, 
визначено їхню аргументну структуру (Л. А. Рома-
нова), окреслено етнічну й історичну перспективи 
перформативності як конститутивної ознаки куль-
тури (І. В. Четиркіна), проаналізовано перформа-
тивність як динамічний фрейм у межах інваріантної 
когнітивної моделі мовленнєвого акту (Ж. В. Ніко-
нова), запропоновано неоперформативний підхід 
до аналізу структури мовленнєвого акту (P. Speas, 
C. Tenny) та ін.

Друга група об’єднує дослідження, у яких увагу 
зосереджено на з’ясуванні особливостей окремих 
функційних класів перформативів. Серед проблем, 
які порушували дослідники в цьому ракурсі, були: 
історична динаміка мовленнєвого акту квестиву в 
німецькій та англійській мовах у зіставному аспекті 
(Л. Р. Безугла) та прагматики питальних речень в 
англійській мові (І. С. Шевченко); модально-праг-
матична специфіка директивних мовленнєвих актів 
в англійській мові (О. І. Бєляєва); комунікативно-
прагматична специфіка спонукальних мовленнєвих 
актів в англійській (А. В. Дорошенко) та французь-
кій (В. Г. Куликова) мовах; еволюція директивних 
мовленнєвих актів в англійській мові (Л. В. Михай-
лова); комунікативно-прагматичні особливості 
висловлень, що передають вибачення (С. В. Цюра), 
каяття (С. В. Дорда), згоду/незгоду (І. М. Рудик), від-
мову (І. М. Осовська), погрозу (О. В. Новосьолова); 
директивні та етикетні перформативи як соціальні 
категорії модусу в межах модусно-диктумного чле-
нування висловлення (М. М. Телеки). 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
дослідження є обґрунтувати перформативність з 
урахуванням її концептуального виміру – деонтич-
ної модальності та конкретизації сутності поняття 
деонтичного перформативного предиката. 

 Сформульована мета зумовлює необхідність 
розв’язання таких завдань:

– розглянути сучасні підходи до трактування 
лінгвістичної сутності деонтичної модальності та 
визначити її місце в структурно-функційній ієрархії 
модальних значень;

– простежити особливості функційно-струк-
турної співвіднесеності деонтичної модальності й 
перформативності та їх взаємодії в межах перфор-
мативного висловлення;

– провести аналіз лексикографічного тлумачення 
перформативних дієслів на позначення спонуки; 

– з’ясувати семантичні, граматичні та структурні 
властивості, які є визначальними в реалізації дослі-
джуваними дієсловами модальності спонукання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перформативні предикати становлять особливий 
різновид іллокутивних предикатів. Для них харак-
терний збіг факту вислову й факту виконання мов-
цем відповідної мовленнєвої дії. За формально-

змістовою й функційною природою перформативні 
предикати утворюють самостійний функційний 
тип предикатів, наділених рисами, за якими вони 
мають зони перетину з іншими типами предикатів 
і водночас істотно відрізняються від них у системі 
дейктичних координат і семантичних ролей їхніх 
актантів. Перформативні предикати входять до кате-
горії Я-речень, до того ж реалізація їхньої лівобіч-
ної валентності є обов’язковою умовою перформа-
тивного функціонування відповідних іллокутивних 
дієслів [13, 166–165].

Кожному іллокутивному типу мовленнєвого акту 
відповідає певний модальний зміст висловлення. 
Окрім семантико-прагматичного навантаження, пер-
формативний предикат слугує засобом вираження 
певного модального значення в межах мовленнєвого 
акту. Не будучи компонентом конкретного змісту 
висловлення, його модальна площина виступає в 
ролі своєрідної надбудови, яка містить суб’єктивну 
кваліфікацію мовцем того, про що йдеться в повідо-
мленні. Категорія модальності належить до однієї з 
найбільш активно опрацьовуваних, суперечливих та 
часто порушуваних проблем у сучасному мовознав-
стві. Справедливо назвати модальність найбільш зна-
чущою і знаковою з-поміж інших категорій з огляду 
на втілення в мовній канві її антропоцентричності, 
оскільки в центрі поля модальності є носій мови –  
суб’єкт мовлення. Внаслідок зміщення дослідниць-
кого фокусу від раніше пріоритетного системоцен-
тричного вивчення фактів мови до антропоцентрич-
ного сьогодні спостерігається посилений інтерес до 
функційного аспекту мовних одиниць і граматичних 
категорій, зокрема прагматичної модальності, яка 
розкриває комунікативну перспективу висловлення. 
На думку О. В. Бондарка, однією з іманентних влас-
тивостей граматичної системи мови є її егоцентризм. 
Граматичний устрій мови егоцентричний у тому 
розумінні, що дає змогу об’єднати словниковий фонд, 
за своєю сутністю антропоцентричний, із суб’єктом 
мовлення – певним Я, таким чином групуючи дик-
тальні компоненти з модусом мовця [4, 93]. Дослід-
ник пропонує починати розгляд мовної системи від 
модальної периферії й відповідно фокусувати увагу 
на граматичних засобах суб’єктивації, які виявля-
ють співвіднесеність змісту висловлення із суб’єктом 
модусу як носієм певної точки зору – модусну обумов-
леність диктальної синтаксичної структури. Каноніч-
ною морфологічною формою вираження модального 
суб’єкта є займенник Я [4, 94]. 

Співвідношення мовленнєвого модусу з першою 
особою однини витлумачують термінами перформа-
тивності [16] й метатекстовості [6]. 

Мовна функція спонукання наділена великою 
значущістю для процесу спілкування та регулю-
вання відносин між членами суспільства. Якщо сам 
модус спонуки є явищем антропоуніверсальним, 
то конкретний спосіб реалізації відносного кому-
нікативного наміру – інвентар лексико-семантич-
них засобів, ієрархія компонентів поля спонукання, 
характер співвідношення ядра та периферії цього 
поля іллокуції, – безумовно, визначається низкою 
мовних і позамовних чинників, а тому є явищем 
етнокультурно специфічним. 
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Категорія спонукання співвідноситься з іншими 
категоріями, зокрема імперативністю. Обидві кате-
горії пов’язані з намаганням мовця каузувати вико-
нання певної дії адресатом висловлення, тому в 
сучасних мовознавчих дослідженнях їх нерідко 
трактують як синонімічні [1, 9]. Існує й інша думка, 
згідно з якою імператив виступає граматикалізова-
ним засобом вираження спонукання [8, 59]. У широ-
кому розумінні спонукання слід кваліфікувати як 
комунікативно-семантичну категорію, яка реалізу-
ється за допомогою ієрархічно-організованих кому-
нікативних, прагматичних і власне лінгвістичних 
компонентів. Лінгвістичний компонент категорії 
спонукання представлено сукупністю різнорівневих 
мовних засобів спонукальної семантики, організо-
ваних за принципом функційно-семантичного поля 
[9, 8–9]. Водночас спонукальність також тлумачать 
як категорію модальності, морфологічно виражену 
формою наказового способу дієслова, або ж катего-
рію комунікативної настанови, яка відповідає пев-
ному функційному типові речення [7]. 

У межах теорії мовленнєвих актів як частини 
функційно-когнітивної науково-лінгвістичної пара-
дигми сформувався прагмалінгвістичний підхід до 
спонукання як компоненту прагматичного значення 
й іллокутивної сили висловлення [11]. Таким чином, 
спонукання виступає різновидом директивного мов-
леннєвого акту [20]. Розрізняють директиви-спону-
кання каузованих дій в інтересах адресанта (наказ, 
вказівка, прохання, вимога, благання, заборона) 
і директиви-спонукання каузованих дій в інтере-
сах адресата (порада, рекомендація, пропозиція, 
застереження, попередження, дозвіл, запрошення) 
[15, 74–75]. Модальність спонукання (директивна 
модальність) входить до поля деонтичної модаль-
ності як один з її типів. Її кваліфікують як прагма-
тичний тип реченнєвої модальності, яка характери-
зує комунікативний аспект речення, перебуваючи 
в тісній взаємодії з пропозиційною модальністю, 
що, своєю чергою, співвідноситься з номінативним 
аспектом речення [5].

Важливо розмежовувати деонтичну настанову 
перформативного предиката спонукальної семан-
тики як його концептуальний вимір і директивну 
настанову як його комунікативний вимір. Попри їх 
тісний взаємозв’язок і взаємодію в межах перфор-
мативного висловлення, вони фундаментально від-
різняються одна від одної своїми категорійними 
ознаками. Услід за Дж. Найтсом, розглядаємо деон-
тичність як оцінну, кваліфікаційну ознаку вислов-
лення, яка уособлює базові когнітивні поняття й 
лінгвоментальні категорії, що є ключовими в про-
цесі мовної концептуалізації дійсності. На про-
тивагу цьому директивність перформативного 
висловлення уособлює його комунікативну ціль – 
іллокутивну мету, яка співвідноситься з функціону-
ванням висловлення у процесі мовленнєвої діяль-
ності [18, 52]. 

Номінативною основою деонтичних мовлен-
нєвих актів і засобом експлікації деонтичного 
модусу є соціальні перформативи, до яких нале-
жать директиви (advise, recommend, suggest, ask, 
beg, urge, demand, order, admonish, warn) й комісиви 

(guarantee, pledge, promise, swear, vow, undertake, 
warrant). Перформативні предикати директивного 
типу, окрім раціональної оцінки, виражають волеви-
явлення мовця щодо вчинення або невчинення адре-
сатом певної дії та його зацікавленість у реалізації 
чи нереалізації ситуації, яка становить зміст пропо-
зиції [14, 118]. 

Перформативні дієслова, об’єднані комуніка-
тивно-смисловим інваріантом – спонукання адресата 
до дії, формують другий за чисельністю клас серед 
досліджуваної перформативної лексики. У виборі 
терміна ми спиралися на відому таксономію ілло-
кутивних актів Джона Серля, згідно з якою дирек-
тивами вважаються висловлювання, іллокутивна 
спрямованість яких полягає в намаганні адресанта 
досягнути виконання адресатом деякої дії, названої у 
пропозитивній частині висловлювання [20]. 

Інвентаризацію функційного класу директивів 
здійснено на основі компонентного аналізу слов-
никових тлумачень дієслів мовлення зі значенням 
спонуки та виділення в межах їхньої значеннєвої 
структури словозначень з перформативною пер-
спективою. Перформативна парадигма директи-
вів включає дієслова на позначення поради (advise, 
councel, consult, recommend, suggest, prescribe, 
propose, propound, offer, commend, warn, admonish, 
caution), прохання (ask, request, beg, beseech, implore, 
appeal, plead, intercede, importune, solicit, sue, crave, 
invite, advocate) та вимоги (demand, exact, seek, tell, 
command, order, direct, instruct, require, insist, claim, 
dare, challenge, defy, urge), які відрізняються типом 
спонукання (категоричне, пом’якшене, нейтральне) 
і засобами реалізації відповідної деонтичної наста-
нови та формують у межах директивної парадигми 
три мікросистеми. Дієслова на позначення погрози, 
залякування, шантажу (менасиви) формують лакуну 
в директивній парадигмі перформативів, оскільки 
не дозволяють прямого експліцитного вживання для 
вираження спонуки. Відповідно до ступеня інтен-
сивності способу досягнення іллокутивної мети та 
особистої зацікавленості мовця у виконанні адресатом 
каузованої ним дії, перформативні дієслова на позна-
чення прохання, наказу, вимоги визначаються як інтен-
сивні директиви, а дієслова на позначення поради, 
пропозиції, застереження – як нейтральні [10]. У дено-
тативно-референтному аспекті семантична струк-
тура будь-якого дієслова, лексичне значення якого 
корелює з МА директивного типу, передбачає наяв-
ність трьох аргументів, наділених чітким рольовим 
статусом: 

1) адресанта як носія каузації дії; 
2) адресата як об’єкта каузації;
3) цільового аргументу, який виражає мету кау-

зації як імовірний наслідок здійснення МА.
Перформативним дієсловам на позначення спо-

нуки властива значна розгалуженість смислової 
структури. Це забезпечує велику ємність їхнього 
парадигмального простору, що знаходить свій вияв 
як у внутрішньому парадигмальному співвідно-
шенні функційно-тотожних синонімічних одиниць 
(таких як ask, beg, implore; advise, urge, suggest, 
encourage), так і в міжпарадигмальній взаємодії 
одиниць у зонах перетину різних функційних кла-
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сів перформативів. Наприклад, дієслово ask здатне 
переходити з класу реквестивів (від англ. request), інте-
гральною диференційною ознакою яких є інтенція спо-
нукання у формі прохання, до класу квестивів (від англ. 
question), об’єднаних комунікативною інтенцією запи-
тування. Іллокутивною метою квестивів є заповнення 
«когнітивного дефіциту мовця» [2]. Реалізація пер-
формативним полісемантом різних словозначень як 
компонентів перформативного висловлення зумов-
лює його вихід за межі смислового діапазону тієї 
чи іншої іллокуції, унаслідок цього спостерігається 
семантично мотивована прагматична конвергент-
ність різних за своїм функційним навантаженням 
класів директивів та асертивів. Варто наголосити 
на тому, що модальний компонент таких перформа-
тивних висловлень залишається при цьому незмін-
ним. Такий тип вираження деонтичного модального 
значення перформативним предикатом значення ми 
розглядаємо як асиметричний. 

Вживання дієслово suggest у поданому нижче 
прикладі ілюструє його функційну тотожність з мен-
тальними перформативами й засвідчує зміну його 
модально-вимірного компонента з деонтичного на 
епістемічний: 

There will be similar trouble over the gender 
difference if indeed as I am suggesting – it is true that 
ideas about the meaning of maleness have distorted 
moral thinking in our culture quite deeply, so as to 
affect the whole concept of individuality, and thereby 
condition the way in which some central metaphysical 
issues are seen [BNC ECV 490].

Засобом поверхневого вираження інваріантної 
перформативної матриці у висловленнях непошире-
ного типу виступає первинний матричний предикат 
у граматичній формі простого дієслівного присудка. 
В перформативних висловленнях поширеного типу 
вторинний предикат виконує модифікаційну функ-
цію щодо первинного в межах аналітичної форми 
складеного модального дієслівного присудка.  
До прикладу, дієслово must виступає в ролі інтен-
сифікатора, який виконує аугментативну (підсилю-
вальну) функцію відносно деонтичного компонента 
перформативного висловлення при збереженні тієї 
ж смислової й інтенційної складових. Такий тип 
вираження деонтичної модальності не порушує 
тотожності між формально-змістовим, граматич-
ним і прагматичним наповненням перформативного 
дієслова й визначається нами як симетричний: 

Colleagues, I urge you to reject the dogma, 
look at the practical integrated policy and support  
the motion [BNC HDU 250]; I must urge you to support 
our resolutions so that Herts County Council can 
join the many other Council and other organisation 
that are pressing the government to change its mind. 
[BNC JS8 721]; I warn you not to cross the moors at 
night [BNC H7V 28]; However, I must warn you to 
be on your guard and to approach the picture gallery 
with caution [BNC CMM 344]. 

На противагу цьому дієслова сan/could, may/
might, як і допоміжне умовного способу would, вико-
нують деінтенсифікаційну роль, знижуючи катего-
ричність перформативного висловлення, не зміню-
ючи при цьому його інваріантної моделі: 

Of course, in these difficult circumstances you seek 
to keep order, but I ask you to reflect on one problem 
and to see what you can do about it [BNC HHX 16151];  
Colleagues, just before we adjourn for lunch, could 
I ask you to try and take the opportunity to visit  
the Labour Party and Trade Unions for Labour stand 
where there is a live link to the national membership system  
[BNC HUC 665]; Now,’ Thiercelin took out notebook 
and pencil, ‘just as a matter of routine, might I ask you to 
relate once again the circumstances of Herr Hamnett's 
business with you?’ [BNC B20 974]. 

У межах досліджуваного функційного класу пер-
формативів може спостерігатися внутрішня пара-
дигмальна варіативність смислового й прагматич-
ного компонентів перформативного дієслова при 
збереженні модального елемента. Наприклад, діє-
слово invite у наведених нижче прикладах тлумачать 
як запрошення, прохання або пораду. При цьому 
воно у всіх випадках реалізує комунікативну інтен-
цію спонуки: 

‘May I invite you and your lord to share my meat 
with me before we leave?’ [BNC APW 3094]; On behalf 
of the Labour party, I invite you to join the vast majority 
of people in this country at the next election and to vote 
Labour [BNC HHX 16164]; Sir, I invite you attach no 
importance at all to that ridiculous concept in relation 
to this highly important piece of land [BNC FMP 906].

Перформативні предикати, ускладнені модаль-
ним дієсловом, постають як «модалізовані перфор-
мативи» [12], «загороджені перформативи» (“hedged 
performatives”) [17], «включені перформативи» 
(“embedded performatives”) [19]. Останніми роками 
відбулося певне переосмислення категорії перфор-
мативності, зокрема модалізованих перформативів, 
які потрактовані не як ускладнений варіант кано-
нічних перформативів, а як окремий функціональ-
ний криптоклас [11; 12]. На відміну від канонічних 
перформативів, композитні перформативи містять 
у своїй організаційній структурі додаткові модифі-
катори у вигляді «включених предикатів» думки, 
наміру, оцінки, спонукання, емоційного стану [3]. 
Такі перформативи характеризуються нижчою 
мірою відповідальності мовця за пропозитивний 
зміст висловлення. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Аналіз мовних фактів та мовленнєвої реа-
лізації семантичної, граматичної й прагматичної 
парадигмальності перформативних дієслів на позна-
чення спонуки дає змогу удокладнити кваліфіка-
ційні виміри парадигми перформативних дієслів 
англійської мови, доповнюючи характеристику її 
формально-змістової та функційної площин харак-
теристикою її модально-вимірної специфіки. Спосіб 
вираження деонтичної модальності перформатив-
ними дієслова на позначення спонуки можна вважати 
симетричним, що мотивується збігом семантичного, 
граматичного (модального) та функційного (прагма-
тичного) наповнення дієслівної лексеми в межах пер-
формативного висловлення. Перформативні дієслова, 
що належать до інших функційних класів, передають 
значення спонукальної модальності асиметрично й 
характеризуються розбіжністю між семантико-функ-
ційним і модальним параметрами. Під час взаємодії 
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різних типів модальностей внаслідок прагматичної 
конвергентності різних функційних класів відбува-
ється заміщення центральної семи однією з пери-
ферійних сем, що спричиняє транспонування ілло-
кутивного значення перформативного предиката й 
появу маргінальних іллокутивних типів, які допуска-
ють подвійне трактування з огляду на свій таксоно-
мічний статус. У висловленнях з перформативними 
дієсловами на позначення спонуки найчастіше вза-
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ємодіють директивний (спонукання) та асертивний 
(інформування) значеннєві компоненти, що співвід-
носяться з деонтичною й епістемічною модальнос-
тями відповідно. У цих випадках доречно говорити 
про перформативи синкретичного модального типу. 
В перспективі важливим постає докладне вивчення 
семантичної й комунікативно-інтенційної багатови-
мірності інших функційних класів перформативних 
предикатів на тлі їх модального навантаження.
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У статті досліджено когнітивну організацію англійськомовних митних документів. Установлено 
специфіку пропозиційних схем фрейму «Транспортування», які застосовують для аранжування інформації в 
момент створення англійськомовної митної документації.

Ключові слова: англійськомовний митний документ, фрейм «Транспортування», пропозиційні схеми, 
аранжування інформаційного простору.

Светличная А. А. Когнитивная организация англоязычных таможенных документов. В статье рас-
сматривается когнитивная организация англоязычных таможенных документов. Устанавливается спе-
цифика пропозициональных схем фрейма «Транспортировка», которые используются для аранжировки ин-
формации в момент создания англоязычной таможенной документации.

Ключевые слова: англоязычный таможенный документ, фрейм «Транспортировка», пропозициональные 
схемы, аранжировка информационного пространства.

Svietlichna A. A. Cognitive organization of English Customs documents. The article highlights cognitive 
organization of English Customs documents. The object of this research is the complex of English Customs documents 
(Customs Declaration, Cargo Declaration, Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Certificate of Quality, 
Weight List, ATA Carnet, Invoice, Proforma-Invoice). English Customs documents were not the object of complex 
research in linguistics before now, and this caused the actuality of this paper. The subject of this study is cognitive 
parameters of English Customs documentation. The aim of this study was to reveal the specificity of propositional 
schemas of the frame "Transportation" which are used for arranging information in time of creating English Customs 
documents. It was pointed out that structuring information in time of forming English Customs documents carried 
out within the frame «Transportation» by using thing, identification, possession and action propositional schemas. 
These schemas are combined in different configurations depending on the compositional peculiarities of a certain kind 
of English Customs document. The schemas of the possession frame are used for arranging information in time of 
forming Customs Declarations and Cargo Declarations. Comparison schemas are not typical for this complex of texts 
at all. The main points and conclusions of this study can be a certain contribution to cognitive linguistics. The obtained 
results can be used for creating some educational and methodical manuals concerning the specifics of writing English 
Customs documents; in scientific work of students, masters and postgraduates. The possibilities of further scientific 
research of English Customs documentation complex are seen in the study of these documents in diachronic vision.

Key words: English Customs document, the frame "Transportation, propositional schemas, the arrangement of 
information space.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. На сучасному етапі розвитку 
лінгвістики особливий інтерес для науковців стано-
вить дослідження інформаційних систем, що стоять за 
мовними знаками, а також процедур обробки інфор-
мації, що відбуваються в мисленні людини в кожний 
конкретний момент комунікації (Н. Д. Арутюнова [1], 
М. М. Болдирев [2], С. А. Жаботинська [3, 4], М. Мін-
ський [6], Ч. Філмор [7], R. W. Langacker [8]).

У процесі будь-якої комунікації використову-
ються знання про світ, що накопичені людиною за 
певний період життя. Цей інформаційний пласт – 
рухлива структура, що постійно поповнюється та 
оновлюється. Так, обсяг знань у сфері ділової кому-
нікації являє собою конструкцію, що зберігається в 
пам’яті ділової людини. Це ментальна «картинка», 
яка є результатом відбиття у свідомості особистості 
«типового» фрагмента реального світу, інваріантом 
певної ділянки картини світу [5, 179]. Усі ці знання 
можуть бути представлені за допомогою менталь-
них схем, системи фреймів та концептів, типових 
для ділового дискурсивного простору.

Актуальність цієї розвідки зумовлено необхід-
ністю вивчення когнітивної організації англійсько-
мовних документів, що досі залишалось поза зоною 
лінгвістичних досліджень.

Об’єкт дослідження – сучасні англійськомовні митні 
документи. Предмет дослідження – когнітивна органі-
зація текстів англійськомовних митних документів.

Матеріал дослідження – Customs Declaration, 
Cargo Declarations, ATA Carnet, Certificate of Origin, 
Phytosanitary Certificate, Certificate of Quality, Weight 
List, Invoice, Proforma-Invoice.

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
дослідження – установити специфіку мережної 
моделі фрейму «Транспортування», яку використо-
вують для аранжування інформації в момент акти-
вації знань людини в процесі створення англій-
ськомовної митної документації. Мета передбачає 
виконання таких завдань:

1) опис пропозиційних схем фрейму «Транспор-
тування»;

2) з’ясування особливостей конфігурацій пропо-
зиційних схем, які застосовуються для структури-
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зації інформаційного простору кожного окремого 
виду англійськомовного митного документа.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із С. А. Жаботинською, фрейми форму-
ються пропозиційними схемами, а тип схеми визна-
чається його належністю до конкретного фрейму  
[4, 360]. Репрезентація інформації для формування 
англійськомовних митних документів (далі АМ 
документи) відбувається в результаті поєднання 
предметного, акціонального, посесивного та іденти-
фікаційного фреймів.

Предметний фрейм включає набір пропозицій, 
де ознака поєднується з предметом імпліцитною 
зв’язкою є/існує (is/exist). Для формування митного 
документа Customs Declaration предметні пропози-
ційні схеми мають декілька варіантів. Розглянемо їх 
детальніше:

• Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є 
СТІЛЬКИ – кількість»:

ХТОСЬ (Number of family members) є СТІЛЬКИ 
(2, 3, 4 особи);

ЩОСЬ (Number of accompanied baggage)  
є СТІЛЬКИ (вага/PKG). 

• Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ТОДІ – час»:

ЩОСЬ (Entry date) є ТОДІ (час в’їзду в країну). 
• Локативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 

ТАМ»:
ЩОСЬ (address in Japan) є ТАМ (адреса прожи-

вання). 
• Кваліфікативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 

ТАКЕ – якість:
ЩОСЬ (purpose of trip) є ТАКЕ (official/business).
Формування ідентифікаційного фрейму забез-

печують такі пропозиційні схеми:
• Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іден-

тифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – класифікатор»;
ЩОСЬ (Family name) є ЩОСЬ (прізвище).
• Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іденти-

фікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – специфікатор»;
ЩОСЬ (Nationality) є ЩОСЬ (національність 

особи).
Виокремлення акціонального фрейму відбува-

ється «на основі пропозицій, що включають пред-
мет-агенс та акт, призначений для виконання»  
[4, 360]. Структурування інформаційного простору для 
формування англійськомовних митних декларацій від-
бувається з додаванням таких акціональних схем:

• Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс 
діє»:

ХТОСЬ (I/We) – агенс діє (am/are bringing).
• Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор 

робить ЩОСЬ – фактитив»:
ХТОСЬ (I) – агенс діє (have read information on 

the reverse side and have made the truthful declaration).
Фіксуються випадки розширення пропози-

цій акціонального фрейму за рахунок діє/робить 
якщо, незважаючи на – передумови (умови, 
поступки): If you have answered yes, please declare 
the aggregate amount in USD [Mexico Declaration]; 
If the consignment consist of more than one UN 
Number in a single shipping container, segregation 
checks will need to be done before acceptance [Cargo 

Declaration]; «темпоральних слотів» [4, 361]: 
Number of days you are staying in Mexico ____ 
[Mexico Declaration].

Для моделювання інформаційного простору 
в момент формування англійськьмовних митних 
декларацій відмінною стає наявність пропозицій 
посесивного фрейму:

• Схема власності «ХТОСЬ/ЩОСЬ – власник 
має ХТОСЬ/ЩОСЬ – власність»:

ХТОСЬ (You) – власник має ЩОСЬ (have any 
unaccompanied article) – власність.

Предметні, ідентифікаційні, акціональні та посе-
сивні пропозиційні схеми поєднуються в різні кон-
фігурації, специфіка яких варіюється залежно від 
особливостей структури конкретної митної деклара-
ції (пасажирської або вантажної).

Типовою для структуризації інформації вступ-
них частин текстів Customs Declaration та Cargo 
Declaration стає переважна кількість предмет-
них та ідентифікаційних схем, які забезпечу-
ють виклад загальних інформативних даних про 
персону/вантаж. Для репрезентації інформації 
в інструктивних сегментах цих документів най-
більш характерними стають акціональні пропо-
зиційні схеми.

Модифікація пропозиційних схем в основних 
частинах текстів таких митних документів відріз-
няється. Для Customs Declaration – це конфігурація 
предметних, посесивних та акціональних схем, а 
для Cargo Declaration – предметних та ідентифікаій-
них пропозиційних схем.

Аранжування інформації під час створення 
англійськомовних сертифікатів відбувається як 
наслідок синтезу предметних, ідентифікаційних та 
акціональних пропозиційних схем.

Предметний фрейм представлений набором 
таких пропозицій, як:

• Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є 
СТІЛЬКИ – кількість»:

ЩОСЬ (Quantity) є СТІЛЬКИ (кількість) 
[Certificate of Origin].

• Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ТОДІ – час»:

ЩОСЬ (Date of inspection) є ТОДІ (дата інспекції) 
[Phytosanitary Certificate].

• Локативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ТАМ»:

ЩОСЬ (Port of loading) є ТАМ (порт вантаження/
Russia) [Certificate of Quality].

• Схема способу буття «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ЯК – спосіб»:

ЩОСЬ (means of conveyance) є ЯК (транспортні 
засоби/by vessel) [Certificate of Quality].

Формування ідентифікаційного фрейму відбу-
вається за такими пропозиційними схемами:

• Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іден-
тифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – класифікатор»:

ХТОСЬ (consignor) є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, 
адреса вантажовідправника) [Certificate of Quality].

• Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іденти-
фікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – специфікатор»:

ЩОСЬ (treatment) є ЩОСЬ (лікування) 
[Phytosanitary Certificate].
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Схеми акціонального фрейму здебільшого 
структурують інформацію на завершальному етапі 
створення документа. Представлені вони такими 
варіантами:

• Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс 
діє»:

ХТОСЬ (I) – агенс діє (декларує/declare) 
[Certificate of Origin].

• Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор 
робить ЩОСЬ – фактитив»:

ХТОСЬ (We) – агенс діє (виконали пере-
вірку якості/have performed the quality inspection) 
[Certificate of Quality].

Аналіз такого виду англійськомовних митних 
документів, як сертифікати, показав, що для їх фор-
мування інформація зорганізується переважно за 
допомогою предметного та ідентифікаційного фрей-
мів, акціональні пропозиційні схеми використову-
ються для структурування значно рідше.

Для аранжування інформаційного простору 
вступних частин Certificate of Origin, Phytosanitary 
Certificate, Certificate of Quality, Weight List типо-
вою стає модифікація предметних та ідентифіка-
ційних пропозиційних схем. Акціональні схеми 
застосовуються в комбінації з предметними та іден-
тифікаційними схемами і лише в момент форму-
вання завершальних частин. Виняток становлять 
тексти документів Weight List, для створення яких 
акціональні пропозиційні схеми не використову-
ються взагалі. Специфіка набору конфігурацій про-
позиційних схем у кожному з розглянутих текстів 
залежить від їхніх композиційних особливостей.

Структурування інформаційної системи мислення 
в момент формування документа АТА карнет, як і у 
випадках із сертифікатами, – це процес інтеграції пред-
метного, ідентифікаційного та акціонального фреймів.

Для аранжування інформації вступного блоку 
документа АТА карнет типовим стає застосування 
предметних та ідентифікаційних пропозиційних 
схем. Акціональні схеми застосовуються для моде-
лювання інформаційного простору основних та 
заключних частин таких документів.

Акціональні пропозиційні схеми для структу-
ризації основної частини цього документа розши-
рюються за рахунок уведення локативів (країн, де 
застосування цього документу є легітимним):

ЩОСЬ (This Carnet) – агенс діє (може бути 
використаним/may be used) – ТАМ (in the following 
countries: European Union – перелік країн Євро-
пейського Союзу, де цей документ дійсний; other 
countries – перелік інших країн [ATA Carnet].

Кількість схем обмежено і на завершальному етапі 
формуванні інформаційного простору документа 
АТА карнет. Тут характерною стає структуризація 
інформації за допомогою конфігурацій предметних 
пропозиційних схем із додаванням акціональних.

Посесивні та компаративні фрейми для впоряд-
кування інформаційного простору ATA Carnet не 
застосовуються.

«Скелетною» структурою інформаційної сис-
теми для формування текстів комерційних митних 
документів є мережа, що формується при взаємодії 
предметних пропозиційних схем, зокрема:

• Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є 
СТІЛЬКИ – кількість»:

ЩОСЬ (Total amount per position) є СТІЛЬКИ 
(загальна сума за позицію).

• Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ТОДІ – час»:

ЩОСЬ (Terms of payment) є ТОДІ (терміни пла-
тежу).

• Локативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ТАМ»:

ЩОСЬ (Country of export) є ТАМ (країна екс-
порту).

• Схема способу буття «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує 
ЯК – спосіб»:

ЩОСЬ (Transportation) є ЯК (транспортні засоби/
via), – та

ідентифікаційних пропозиційних схем:
• Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іден-

тифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – класифікатор»:
ХТОСЬ (Exporter) є ХТОСЬ (ім’я, прізвище екс-

портера).
• Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – іденти-

фікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – специфікатор»:
ЩОСЬ (Full description of goods) є ЩОСЬ 

(повний опис товару/book, calendar).
Специфіка конфігурацій пропозицій, потріб-

них для створення та розуміння змісту документів 
Invoice та Proforma-Invoice, полягає в домінуванні 
двох основних фреймів предметного та ідентифіка-
ційного.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Підсумовуючи резуль-
тати проведеного аналізу, можна стверджувати, що 
структуризація інформаційного простору під час 
формування масиву англійськомовної митної доку-
ментації – процес поступовий. Відбувається він у 
результаті зміни комбінацій предметних, ідентифі-
каційних, посесивних та акціональних пропозицій-
них схем, які зорганізовуються залежно від компо-
зиційних особливостей кожного окремого виду АМ 
документа.

Застосування посесивних пропозиційних схем 
виявляється характерним лише для моделювання 
інформації англійськомовних митних декларацій.

Особливістю використання акціонального 
фрейму слід вважати пріоритетне застосування 
акціональних пропозиційних схем в конфігураціях 
пропозицій основного та завершального сегментів 
АМ документа. У процесі дослідження зафіксо-
вано можливість пропозицій акціонального фрейму 
допов нюватися локативами, темпоративами або сло-
тами передумови (умови, поступки).

Представлений набір пропозицій із вста-
новленими специфічними ознаками дає змогу 
відобразити ту своєрідну мережну структуру 
фрейму «Транспортування», яка стає необхідною 
абстрактною базою для перебігу когнітивно-
семантичних процесів у момент створення тек-
стів АМ документів.

Перспективу майбутніх наукових пошуків вба-
чаємо в подальшому дослідженні текстів комплексу 
англійськомовної митної документації в діахроніч-
ному розрізі.
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UNTERSUCHUNG DER NOMINATIONSPROZESSE  
IN DER MULTILINGUALEN ERGONYMIE  

IN DEN VERSCHIEDENEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN

Sydorenko O. M.
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Der Artikel enthält komparative Untersuchung der Lexik entlehnten in verschiedenen Regionen der Ukraine sowie 
in einzelnen Städten in Deutschland und Polen. Dargestellt ist das prozentuale Verhältnis der Wörterbuchfonds der 
Entlenungssprachen.

Schlüsselwörter: Nominierungsprozess, Entlehnung, Ergonim, Eigenname, künstliche Formation, Dienstlei-
stungsobjekt.

Сидоренко О. М. Дослідження номінаційних процесів у полілінгвальній ергонімії різних європейських 
країн. У статті проведено порівняльне дослідження використання іншомовної лексики в різних регіонах 
України, а також у деяких містах Німеччини і Польщі. Надано відсоткове співвідношення словникових фондів 
мов запозичення.

Ключові слова: номінаційний процес, запозичення, ергонім, власна назва, штучне утворення, об’єкт об-
слуговування.

Сидоренко Е. Н. Исследование номинационных процессов в полилингвальной эргонимии различных 
европейских стран. В статье проведено сравнительное исследование использования иноязычной лексики в 
различных регионах Украины, а также в некоторых городах Германии и Польши. Представлено процентное 
соотношение словарных фондов языков заимствования. 

Ключевые слова: номинационный процесс, заимствование, эргоним, имя собственное, искусственное об-
разование, объект обслуживания.

Sydorenko O. M. The study of nomination processes in the polylingual ergonymiya of various European 
countries. The article compares the works of Ukrainian linguists from the point of view of using foreign vocabulary 
for naming objects of human activity in different regions of Ukraine over the past 15 years: in Transcarpathian region, 
in the city of Kiev, in Donetsk region. The languages of borrowing are indicated and an attempt to explain the reasons 
for borrowing is made. The influence of such extralinguistic factors as economic, ideological, cultural is pointed out.

The interpretation of the term ergonym in modern terminological dictionaries is presented. Its use in a broad sense 
for objects of various types of activity is explained. The terms for the designation of classes of objects of a narrow 
focus are presented: firmonym is used for industrial objects, emporonym is used for trade and commercial objects, 
serviceonym is used for objects of service, clubonym is used for entertainment objects.

Groups of ergonyms of Donetsk region, divided by their belonging to a specific language, among which there are 
hybrid and artificial names, are shown.

Comparative analysis of Ukrainian ergonymiya with ergonymiya of Germany and Poland is based on numerous 
practical materials including more than 4000 titles and it is now a new aspect of the author's scientific research.

The percentage ratio of the language funds of the borrowings is presented.
It is noted that in view of the globalization of science, technology, economics, and culture, the involvement of 

foreign vocabulary in ergonomics becomes an inevitable process.
Key words: nomination process, borrowings, ergonym, proper name, artificial formation, service object.

Problemstellung und Begründung der Relevanz 
ihrer Berücksichtigung. Der vorliegende Artikel 
stellt eine Übersicht der Aufsätze der ukrainischen 
Namenforscher dar, die in den letzten 15 Jahren 
Ergonyme in einzelnen Regionen der Ukraine 
untersucht haben: in der Transkarpatenregion [1], in der 
Stadt Kiew [2], in der Donezkregion [4]. Komparative 
Analyse der ukrainischen Ergonyme mit Ergonymen in 
Deutschland und Polen ist im Moment ein neuer Aspekt 
der wissenschaftlichen Forschung der Autorin.

Zielstellung. Der Zweck dieses Artikels ist es, 
aus der Zahl der von Onomasten der Ukraine in den 
obenerwähnten Regionen früher untersuchten Ergonyme, 
diejenige zu betrachten, die sich als Entlehnungen 

erweisen und sie weiterhin zu klassifizieren.  
Ein weiteres Ziel des Artikels ist es, sie auch einer 
vergleichenden Analyse mit den in Deutschland und 
Polen erschienenen Ergonymen zu unterwerfen sowie 
die öfter vorkommenden Sprachen der Entlehnung und 
die Ursachen dieser Situation herauszusuchen.

Hauptmaterial. In der ukrainischen Onomastik 
kommt der Terminus Ergonym sehr oft vor. Und Ergonym 
bedeutet in den slawischen Sprachen Sprachgebrauch 
das, was Institutionym im Deutschen zum Inhalt hat. 
Der in der onomastischen Terminologie verwendete 
Terminus Ergonym besitzt gegenwärtig einen deutlich 
breiteren Bedeutungsumfang als der im Deutschen 
verwendete Terminus „Institutionym“ [5, 34-35]. 
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Ergonym kann aber in den slawischen Sprachen auch für 
Benennungen von großen oder kleineren kommerziellen 
Objekten wie Einkaufscenters, Geschäften und Läden 
sowie auch von Firmen verwendet werden. In der 
vorliegenden Arbeit verwenden wir den Terminus 
Ergonym nämlich in diesem Sinne.

N.W. Podolskaya gab als die erste in der 
onomastischen Literatur die Definition des 
Begriffes Ergonym: „Ergonym ist eine Bezeichnung 
eines Geschäftsverbandes der Menschen bzw. 
Gewerkschaftsorganisationen, Institutionen, 
Unternehmen, Firmen, Gesellschaften, etc.“ [7, 151]. 
Nachdem N.W. Podolskaya ihre Definition gegeben 
hatte, haben D.I. Ganitsch und I.S. Oliynik fast die 
gleiche Definition im "Wörterbuch der Linguistischen 
Terminologie" dargestellt [6, 77]. Die Definition des 
Ergonyms von N.W. Podolskaya wird von vielen 
Forschern verwendet. Obwohl der Begriff an sich selbst 
meistens im weiteren Sinne gebraucht wird, sind einige 
Forscher dazu übergegangen, ihn mehr im engeren 
Sinne zu verwenden. 

Einige Forscher haben vorgeschlagen, andere 
Begriffe für verschiedene Tätigkeitsbereiche zu 
verwenden. Oleg Belej schlug vor, den Begriff 
„Firmonym“ für die Benennung von Objekten der 
gewerblichen und industriellen Produktion zu verwenden 
[1]. Olena Sydorenko schlägt vor, für die Bennenung 
der Serviceeinrichtungen den Begriff „Servisonym“ 
und für Entertainmenteinrichtungen den Begriff 
„Klubonym“ zu verwenden [4]. N.N. Lisovets hat die 
Namen von Handelseinrichtungen in einer Gruppe unter 
der Benennung „Emporonyme“ identifiziert [3].

Verschiedene Klassen von Eigennamen, (die 
Benennungen) wie Anthroponyme (Namen), und vor 
allem Toponyme (Ortsnamen), Ergonyme (Namen der 
verschiedenen Unternehmen und der verschiedenen 
bürgerlichen Vereine) sowie Pragmatonyme 
(Warenzeichen) sind für diese Einflüsse auch anfällig.

Die Beschreibung der Entstehungsprozesse von 
Namen kann durch einen Vergleich bestimmter 
Gruppen von Onymen in verschiedenen historischen 
Perioden oder in unterschiedlichen Teilen des Landes 
oder sogar in verschiedenen Ländern durchgeführt 
werden. Solche außersprachlichen Faktoren wie zum 
Beispiel wirtschaftliche, ideologische und kulturelle 
sollten auch in Betracht gezogen werden. Die Namen 
enthalten immer Abdrücke von Kultur und Ideologie der 
Gesellschaft.

Es hat auch einen wesentlichen Einfluss der 
ausländischen Wörter auf die Namenbildung für 
verschiedene Objekte der menschlichen Tätigkeit in 
der Donezkregion gegeben [4]. Es gibt eine allgemeine 
Tendenz zur Einführung der ausländischen Wörter 
bei der Benennung der Betriebe und Organisationen 
verschiedener Arten sowie ihre Verwendung bei der 
Benennung der verbalen Warenzeichen. So wird in der 
Region Donezk in den Namengruppen für verschiedene 
menschliche Tätigkeiten ein Trend zum Übergang 
von der Zweisprachigkeit (ukrainische und russische 
Namen) zu der Mehrsprachigkeit beobachtet. 

Nach der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprache 
lassen sich alle erwähnten Ergonyme in die folgenden 
Gruppen unterteilen:

– Ergonyme, die als gemeinsam im Russischen wie 
auch im Ukrainischen verwendet werden. Sie gehören 
zu dieser Gruppe, weil sie einen hohen Grad der lexi-
kalisch-phonetischen und graphischen Entsprechungen 
erweisen: die Personalagentur «Спеціаліст» (aus dem 
Ukrainischen übersetzt der Spezialist), die Bank «Капі-
тал» (aus dem Ukrainischen übersetzt das Kapital);

– nur russische Namen: die Geschäfte «Жемчуг» 
(aus dem Russischen übersetzt die Perle), das Cafe 
«Праздничное» (aus dem Russischen übersetzt festli-
ches);

– nur ukrainische Namen: die Geschäfte «Крам-
ниця» (aus dem Ukrainischen übersetzt das Geschäft), 
«Майдан» (aus dem Ukrainischen übersetzt öffentlicher 
Platz);

– Wörter aus anderen Sprachen: das Cafe Golden 
lion (aus dem Englischen übersetzt Goldener Löwe), der 
Nachtclub Red Cat (aus dem Englischen übersetzt Rote 
Katze), Christian Dior (der Name des französischen 
Modehauses);

– die Namen, die aus mehreren Wörtern bestehen und 
die aus verschiedenen Sprachen stammen, sogenannte 
Hybridnamen: das Reisebüro Atlantic-тур (Atlantic 
– aus dem Englischen übersetzt atlantisch, тур – aus 
dem Russischen übersetzt der Tour), der Computerclub 
WEB-хата (WEB – aus dem Englischen übersetzt das 
Netz, хата – aus dem Ukrainischen übersetzt die Hütte);

– Die künstlichen Neubildungen von den Objek-
ten des Eigentums: Möbelgeschäft «Ал-Ден» (Der 
Geschäftsname wurde aus zwei Vornamen zusammen-
gesetzt – Alexander und Denis – Al Den);

Tabelle 1
Der prozentuelle Anteil der lexikalischen Einheiten, 

die zum Wortbestand der verschiedenen  
Sprachen gehören [4, 162]

Namengruppen Anzahl, %
Wörter, die gemeinsam im Russischen wie 
auch im Ukrainischen verwendet werden 65

nur russische Namen 8
nur ukrainische Namen 3
Wörter aus anderen Sprachen 15
Hybridnamen 2,5
künstliche Neubildungen 6,5

Im letzten Jahrzehnt ist in die ukrainische Sprache 
eine riesige Menge der ausländischen Wörter 
eingegangen. Die Werbung und die Schilder enthalten 
eine große Menge der ausländischen Wörter. Sie werden 
auch von den ausländischen Investoren gebracht.  
Die entstehenden Gemeinschaftsunternehmen haben 
in der Regel die ungewöhnlichen Namen. Die von 
diesen Unternehmen hergestellten Waren haben 
auch sehr oft im Produktnamen ausländische Wörter.  
Die vorherrschende Lage nehmen sich die Anglizismen 
ein, wie die Vertreter der Sprache des internationalen 
Verkehrs, der Information stechnologien, der Kultur und 
des Sportes: die Meeragentur Shock (aus dem Englischen 
übersetzt der Schock), der Immobilien Makler Buy Sell 
(aus dem Englischen übersetzt Kaufen-Verkaufen), 
Pet (aus dem Englischen übersetzt das Haustier). 
Weiter folgen die französischen Wörter: die Namen 
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der bekannten Modeschöpfer, die geographischen 
Benennungen, die Namen der Botiquen; die zum 
Symbol der hohen Mode wurden: L’amour (aus dem 
Französischen übersetzt die Liebe), Christian Dior  
(der Name des französischen Modehauses). Diesem 
Prinzip folgen auch die italienischen Benennungen: 
La Perla (aus dem Italienischen übersetzt die Perle), 
Antonio Biaggi (der Markenname für Europäische 
Schuhe und Accessoires).

Das Vorhandensein der griechischen Wörter ist in 
der Stadt Mariupol und in ihrem Vorort festgestellt, 
was durch die Lage der Stadt an der Küste des Asow-
schen Meeres erklärt wird, wo griechische Würzeln der 
Umsiedler erhalten sind und verankert wurden: Restau-
rant Акрополис (Akropolis – aus dem Griechischen 
ακρόπολη – Berg in Tasmanien), Эллада (Hellas – aus 
dem Griechischen Ελλάδα – Selbst Griechenland, Hel-
las. Der Begriff wird häufig in Bezug auf das antike 
Griechenland verwendet). Die deutschen, japanischen, 
koreanischen Benennungen stellen allgemeinaner-
kannt, weltumfassende Marken vor: BergHOFF, Bosch, 
Toyota, Hyndai, Honda, Samsung.

Tabelle 2
Quellen der Entlehnung der lexikalischen Einheiten 

aus anderen Sprachen in der Ergonymie  
der Donezkregion [4, 165]:

Entlehnungssprachen Anzahl, %
Englisch 52

Französisch 11
Griechisch 10
Italienisch 9
Lateinisch 6
Deutsch 5
Polnisch 1,5
Japanisch 1,5

Koreanisch 1
Arabisch 1

andere Sprachen 2

Die Forschungen sind auch auf die komparative 
Analyse der Benennungen für Betriebe und 
Organisationen in den verschiedenen Regionen der 
Ukraine und sowie im Ausland gerichtet.

In westlichen Gebieten der Ukraine wird die Tendenz 
zur Senkung der Menge der russischen Benennungen 
und die Vergrößerung der Menge der Entlehnungen 
beobachtet.

In der Transkarpatenregion führte Oleg Belej die 
Forschung der Firmonyme [1]. In den Ergebnissen 
ist es angewiesen, dass 40 % aller Benennungen die 
Benennungen sind, die aus anderen Sprachen kommen,  
(aus dem Russischen, Englischen, Ungarischen, Rumä-
nischen, Slowakischen): die Werkstatt «Восход»  
(aus dem Russischen übersetzt der Sonnenaufgang), 
«Луч» (aus dem Russischen übersetzt der Strahl),  
Ung (es war der Name einer Verwaltungsgrafschaft 
(comitatus) des Königreichs Ungarn), Sageata (aus dem 
Rumänischen übersetzt der Pfeil), Humenne (nach Orts-
name Humenne – einer kleinen Stadt in der Ostslowakei), 
Stavebnik (aus dem Slowakisch übersetzt Baumeister), 

die Bar Red Queen (aus dem Englischen übersetzt rote 
Königin), die Cafe Legyott (aus dem Ungarischen über-
setzt Stelldichein), Ghiocel (aus dem Rumänischen über-
setzt das Schneeglöckchen) und andere. Die Verwendung 
solcher Sprachen wie Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch 
kann man durch die geographische Lage der Transkarpa-
tenregion erklären. Es ist auch die Verwendung der künst-
lichen Benennungen ist hier zu betonen (5,4 %).

Tabelle 3
Die Quellen der Entlehnung der lexikalischen 

Einheiten aus anderen Sprachen  
in der Transkarpatenregion:
 Namengruppen Anzahl, %

Nur ukrainische 54,6
Entlehnungen(russische, englische, 
ungarische, rumänische, slowakischе) 40

Künstliche Neubildungen 5,4

Die Ergonyme der Stadt Kiew hat Julia Didur 
erforscht [2]. Die Ergebnisse ihrer Forschung haben 
zwei Arten der Entlehnungen gezeigt: zur ersten Gruppe 
gehören diejenige, die in der ukrainischen Sprache 
sind und zur zweiten Gruppe gehören diejenige, die in 
einer Fremdsprache sind. Zum Beispiel die Namen von 
Restaurants: Борщ (Borschtsch – Ukrainische Gericht, 
Nationalstolz), Beer Point (aus dem Englischen über-
setzt Bier Stelle) und das Geschäft Dragée (aus dem 
Französischen übersetzt Pastille). Es gibt solche, in 
denen zwei Sprachen vereinigt sind: BEEF Мясо & 
Вино (BEEF – aus dem Englischen übersetzt das Rind-
fleisch, Мясо & Вино aus dem Russischen übersetzt 
Fleisch und Wein), Casa del Мясо (Casa – aus dem 
Italienischen übersetzt Haus, Мясо – aus dem Russi-
schen übersetzt Fleisch). Diese Kombination ist durch 
die Differenz von Alphabeten verursacht: nicht alle 
Bewohner von Kiew können das lateinische Alphabet 
entziffern. Deshalb werden in Kiew in der ukrainischen 
Sprache die Erklärungen zur Spezifik der Einrichtung 
gegeben. Die Ergonyme sollen vor allem die informa-
tive Funktion erfüllen und auch die Werbungsfunktion, 
die für Business sehr wichtig ist. Die Hauptsprachen 
der Entlehnungen der Ergonyme in Kiew sind Englisch 
(15,5%), zum Beispiel: die Namen von Restaurants 
Meat & Fish (aus dem Englischen übersetzt Fleisch und 
Fisch), Mister Cat (aus dem Englischen übersetzt Herr 
Cat). Englisch wird immer mehr und mehr verständli-
cher für einen Großteil der Bevölkerung, vor allem für 
junge Menschen. Und als Folge dieser Erscheinung 
ist die Entstehung solcher Namen zu nennen: 5% sind 
Russischen Ergonyme: Cafe «Толстый лев» (aus dem 
Russischen übersetzt feist Löwe), «Дрова» (aus dem 
Russischen übersetzt die Brennholz). Die Ergonyme, 
die aus dem Hebräischen entlehnt sind, betragen etwa 
von 2,5% infolge einer mächtigen jüdischen Diaspora, 
die traditionell ein fester Bestandteil einer multiethni-
schen Zusammensetzung der Ukraine ist, zum Beispiel: 
das Cafe Бейт Єгуда (Бейт aus dem Arabischen Haus, 
Єгуда aus dem Hebräischen verherrlicht Gott), der Kin-
dergarten Міцва-613 (aus dem Hebräischen das Gebot). 
Die weltweite Beliebtheit der italienischen und franzö-
sischen Kultur, Mode, Geschichte, Ernährung wurde die 
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Ursache für eine recht große Anzahl von Ergonymen, 
die aus dem Italienischen und Französischen entlehnt 
wurden, z.B: Pizzeria Napule, Quanto Costa (aus dem 
Italienischen übersetzt Wie viel). Die Verwendung die-
ser Sprachen bei der Nomination ist auch in anderen 
Regionen der Ukraine zu beobachten. Die georgische 
Sprache hat auch als eine Quelle für das Erscheinen von 
1% der Ergonyme in Kiew gedient, zum Beispiel: das 
Cafe Оджахурі (aus dem Georgischen ოჯახური –  
Das nationale Gericht aus Fleisch und Kartoffeln in der 
georgischen Sprache "odzhahuri" bedeutet "Familie"), 
das Cafe Міміно (Mіmіno aus dem Georgischen მიმინო –  
der Vogel – Sperber). Heutige Mode auf die asiati-
sche Kultur hat zur Entstehung der Ergonyme weltweit 
geführt, die aus den Wörtern in den japanischen und chi-
nesischen Sprachen bestehen. Sie sind auch in Kiew zu 
finden. Zum Beispiel: der Name des Restaurants Tanuki 
wird nicht durch die Ieroglifen wiedergegeben, sondern 
durch das Latein, zum besseren Verstehen der Gäste. 
Schließlich haben 0,5% Ergonyme in Kiew den lateini-
schen Ursprung, wie zum Beispiel: Carpe Diem (Nutze 
den Tag), Persona non Grata.

Tabelle 4
Herkunftswege der Ergonyme in Kiew sind deutlich 

in der folgenden Tabelle dargestellt [2, 99]:
Sprache Anzahl (%)

Ukrainisch 70
Englisch 15,5
 Russisch 5
Jüdisch 2,5

Italienisch 2
Französisch 2
Georgisch 1

Hybridnamen 1
Japanisch 0,5

Latein 0,5

Unter den polnischen Ergonymen wurden 
verschiedene Objekte der Bedienung: die Geschäfte, die 
Restaurants, die Hotels in den Städten Warschau, Krakau, 
Lodz (insgesamt 1250 Benennungen) untersucht.

Mehr als die Hälfte der Namen von Hotels und 
Supermärkten sind Wörter auf Englisch präsentiert, was 
lässt sich durch wachsende Interesse und Popularität des 
historischen und kulturellen Zentrums von Polen unter 
den Touristen erklären. Die Namen der Hotels Platinum 
Residence, Holiday Inn – sind für die Besucher aus der 
ganzen Welt verständlich. Die Einkaufszentren British 
Shop, Fashion House, Sportsales verdeutlichen mit 
ihren Namen ihre Funktionalität. Die Einkaufszentren 
von Weltmarken sind in der Originalsprache vertreten 
und brauchen keine weitere Erklärung: OBI, IKEA, 
Tesco.

Doch die nationale polnische Eigenart und die Kul-
tur sind in den Namen des Cafes in Warschau: Kawi-
arnia cava (Café Kaffee – das Kafeehaus), Polonez  
(die Polonäse – Polnischer Nationaltanz), Kawka z mlecz-
kiem (Kaffee mit Milch); der Geschäfte: Galeria Kra-
kowska (Galeria Krakau), Galeria Kazimierz in Krakau 
und in anderen Städten aufbewahrt und wiederspiegelt.

Tabelle 5
Die Quellen der Entlehnung der Ergonyme  
in polnischen Städten Warschau, Krakau,  

Lodz sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Sprache Anzahl (%)
Polnisch 39
Englisch 52

andere Sprachen 2
Hybridnamen 7

Unter den deutschen Ergonymen in unserer Kartei 
sind die Benennungen von Geschäften, Supermärkten, 
Cafes, Restaurants, Hotels in Köln, Darmstadt, Düssel-
dorf, Paderborn (insgesamt 3000 Benennungen) zu fin-
den.

Unter den Wörtern aus anderen Sprachen dominie-
ren die Anglizismen, die man zur Benennung der Hotels 
verwendet: Holiday Inn, Welcome, Ibis, Premier, Impe-
rial für ausländische Besucher sowie Boutiquen und 
Einkaufszentren, die weltberühmten Marken vertreten: 
Adidas Originals, Mango, Zara, Levis, Hugo Boss und 
andere.

Nationale Eigenart ist in den Namen der klassi-
schen deutschen Bierlokalen und Kneipen, Cafés und 
Restaurants aufbewahrt: Zum Uerige, Brauerei Schu-
macher, Im Fuschen. Unter ihnen gibt es eine große 
Anzahl von Benennungen der Cafes auf Italienisch, 
Japanisch, Spanisch usw., die nationale Küche ande-
rer Länder anbieten. So in Düsseldorf wird eine große 
Anzahl von japanischen Restaurants durch die Anwe-
senheit der größten japanischen Gemeinde in Europa 
erklärt: Okinii, Takumi. Italienische Restaurants in ver-
schiedenen Städten Deutschlands bieten die Gerichte 
eines der gastronomischen Länder Europas – Italien. 
Sie besitzen eine große Beliebtheit auch dank der schö-
nen, wohlklingenden, italjenischen Namen: Pepenero 
(Schwarzer Pfeffer), La Luce Due (zwei Lichter), Amici 
(die Freunde).

Tabelle 6
Die Quellen der Entlehnung der Ergonyme  

in deutschen Städten Köln, Darmstadt, Düsseldorf, 
Paderborn sind in der folgenden Tabelle dargestellt

Sprache Anzahl (%)
Deutsch 60
Englisch 14

Italienisch 7
Japanisch 7
Spanisch 3

Französisch 2
andere Sprachen 4

Hybridnamen 3

Schlußfolgerungen: der Einschluss der zweiten 
Sprache in das System der kommunikativen Mittel 
schafft die komplizierte sprachliche Situation, da nur 
ein bestimmter Teil des sprachlichen Kollektives zu 
den Bedingungen der Zweisprachlichkeit zugeeignet 
ist. Die Sättigung der Sprache mit den ausländischen 
Wörtern ist mit der Globalisierung der Wissenschaft, 
der Kultur, der Wirtschaft, mit der Beschleunigung der 
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Kommunikation und der Universalität vieler technischer 
Mittel verbunden. Daraufhin werden die neuen Namen, 
und die Warenzeichen einschließlich (sowie auch die 
Ergonyme), in einem Land entstanden, in anderen 

Ländern schnell bekannt. Zum Beispiel, kann man den 
McDonalds überall finden.

Gleichzeitig muss man betonen, dass die Verwendung 
der internationalen Lexik unvermeidlich ist.
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ХАРАКТЕР НОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  
(НА МАТЕРІАЛІ ОКСФОРДСЬКОГО СЛОВНИКА)

Сисоєва І. А.
Сумський державний університет

Кириченко О. А.
Сумський державний університет

Роботу присвячено аналізу нових лексичних запозичень, які з’явилися в сучасній англійській мові останніми 
десятиліттями ХХ та на початку ХХІ століття. Вибір зазначених параметрів зумовлено позамовними чин-
никами, зокрема поширенням інтернету, глобалізацією економіки, зближенням культур, що стали потужним 
каталізатором активізації мовних процесів, до яких належать і запозичення. Автори досліджують джерела 
запозичень і їхні подальші перспективи в межах формування словника англійської мови.

Ключові слова: носії мови, еволюція англійської мови, запозичення, джерела, відповідники.

Сысоева И. А., Кириченко Е. А. Характер последних заимствований в английском языке (на материале 
Оксфордского словаря). Данная работа посвящена анализу новых лексических заимствований, появившихся 
в современном английском языке в последние десятилетия ХХ и в начале XXI века. Выбор указанных параме-
тров обусловлен внеязыковыми факторами, к числу которых относятся распространение интернета, гло-
бализация экономики, сближение культур, которые стали мощным катализатором активизации языковых 
процессов, в частности и заимствований. Авторы исследуют источники заимствований и их дальнейшие 
перспективы в рамках формирования словаря английского языка. 

Ключевые слова: носители языка, эволюция английского языка, заимствование, источники, соответствия.

Sysoieva I. A., Kyrychenko O. A. The character of the latest borrowings in English language (on the material 
of Oxford Dictionary). This article deals with the problem of language contacts. It focuses on the development 
of borrowings with the main attention paid to contemporary English. This work is devoted to the analysis of new 
lexical borrowings that appeared in modern English in the last decades of the 20th century and at the beginning of  
the 21st century. The choice of these parameters is due to extralinguistic factors such as the spread of the Internet, 
the globalization of the economy, the rapprochement of cultures which have become a powerful catalyst for 
activating linguistic processes, in particular that of borrowing. The purpose of the article is to review systematically  
the latest borrowings in the English literary language in the context of their entry into the Oxford Dictionary, to track  
the sources of borrowing. The theoretical background is completed by empirical studies, the aim of which is to show 
the characteristic features of lexical transfer on actual linguistic material. The authors propose substantiation of  
the sources of borrowing and their further prospects in the formation of the English vocabulary. This article 
characterizes Japanese, Indian and Philippine loanwords, shows their semantic fields and lexical categories as well 
as a description of findings in a number of examples from different spheres. It presents the etymology of several words 
and surveys the status of loan words in the English lexicon as well as the current situation in the process of borrowing 
from different languages. From a semantic point of view, the main groups of borrowings in English are connected to 
its global role: these words typically describe other cultures, namely those English enters into contact situations with. 
The authors research the question concerning the role of English as a lingua franca in modern lexical borrowing by 
investigating how it borrows and lends elements at an international level. The authors come to the conclusion that 
although English is taking over the words with a worldwide scale, the whole number of foreign words newly borrowed 
into English is decreasing over the years. The biggest reason for this is that it itself has become the world language of 
science, business, research, and many other areas, making it a powerful source for borrowing.

Key words: native speakers, English language evolution, borrowing, sources, correspondences.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. А. А. Реформатський у книзі 
«Вступ до мовознавства» писав: «Немає жодної 
мови на землі, словниковий склад якої б обме-
жувався лише власними споконвічними словами.  
У кожній мові є й іншомовні запозичення. У різних 
мовах та в різні періоди їхнього розвитку відсоток 
цих «не своїх» слів відрізняється» [1, 139].

Цю роботу присвячено аналізу нових лексичних 
запозичень, що з’явилися в сучасній англійській мові 
останніми десятиліття ХХ та на початку ХХІ століття. 
На вибір зазначених часових меж значною мірою впли-

нули позамовні чинники, зокрема поширення інтернету, 
глобалізація економіки, зближення культур, що, без-
умовно, послугувало потужним каталізатором активі-
зації мовних процесів, до яких належать і запозичення.

Актуальність обраної теми зумовлено недостат-
ньою кількістю досліджень, присвячених запози-
ченню лексичних одиниць на предмет їхнього похо-
дження, кількості, типів та особливостей асиміляції 
в англійській мові за останні десятиліття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Через свою варіативність тема запозичення цікавила 
як вітчизняних, так і іноземних дослідників. Нау-
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кові публікації останніми роками лише підкреслю-
ють її невичерпність. Так, наприклад, К. Войтенко 
торкається класифікації запозичень, оскільки вони 
«є результатом тривалої історичної взаємодії мов та 
їхнього змішування і посідають значне місце в лек-
сиці багатьох мов» [2, 5]. Вона зауважує, що «у про-
цесі розгляду питання про вживання іншомовних слів 
однією із найскладніших проблем завжди було роз-
межування понять, які позначають цей вид лексики. 
У лінгвістичній літературі для цього використову-
ють різні терміни: іншомовні вкраплення, запози-
чення, іноземні слова, варваризми, інтернаціоналізми 
тощо. Найбільш поширеним терміном для номіну-
вання слів, які прийшли в мову з інших мов, є тер-
мін запозичення. Здебільшого ним послуговуються 
для називання як мовного процесу запозичення, так і 
результатів цього процесу: тобто запозичення це і акт, 
в результаті якого одна мова засвоює елемент іншої 
мови, і сам запозичений елемент» [2, 2]. 

Л. Гончаренко досліджує їхній функціональний 
аспект, виділяючи п’ять основних функцій, серед яких 
інформаційна, номінативна, функція прецизного висвіт-
лення проблеми, емоційного впливу та експресивності 
[3, 295–298]. Він твердить, що «потенційні можливості 
(функції) лексичних запозичень закладено в узусі та 
знаходять своє вираження в тексті безпосередньо на 
основі співвідношення форми і значення. Їх існування 
важливе для структурування та творення текстів. Функ-
ція як реалізація є опосередкованою категорією. Вона 
може бути виявлена в газетному тексті на базі певних 
мовних форм із урахуванням екстралінгвальних чинни-
ків через свідомість людини залученням абстрактних 
дій, логіки та мисленнєвих операцій» [3, 292]. 

Зі свого боку Н. Дундій у праці «Лексичні запо-
зичення у глобалізаційних процесах міжкультурної 
комунікації та діалогу культур» зацікавився співвід-
ношенням інтернаціональних взаємин і лексичних 
запозичень [4]. Одночасно в іншій своїй роботі «Кла-
сифікація лексичних запозичень у німецькій мові» він 
дійшов висновку, що «поняття «запозичення» є шир-
шим за поняття «інтернаціоналізм», хоч інтернаціона-
лізми проникають у більшу кількість мов» [5, 125].

Серед інших зарубіжних дослідників варто зазна-
чити Філіпа Дуркіна, заступника головного редак-
тора Оксфордського словника англійської мови.  
У книзі «Borrowed Words: A History of Loanwords in 
English» [6], виданій 2014 року, він розглядає повну 
історію запозичень – від зародження мови до сього-
дення. Багатий склад англійського словника відобра-
жає величезну кількість слів, які вона взяла з інших 
мов. Вони варіюються від латинських, грецьких, 
скандинавських, кельтських, французьких, італій-
ських, іспанських та російських до, зокрема, івриту, 
маорі, малайських, китайських, хінді, японських та 
ідиш. Філіп Дуркін показує, як з’ясувати джерела 
запозичень, коли і чому вони були прийняті і що з 
ними відбувається по тому, зокрема використання 
англійської як міжнародної мови науки. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – системно оглянути новітні запозичення в 
англійській літературній мові в контексті їхнього 
входження до Оксфордського словника, простежити 
джерела запозичень, дослідити динаміку явища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Англійська мова запозичувала слова сторіччями. 
Здебільшого її носії навіть гадки не мають, що зна-
ють інші мови, хоча в повсякденній розмові трапля-
ється чимало чужоземних лексичних одиниць.

Етимологічно словниковий запас англійської 
мови гетерогенний і різноманітний. Він складається 
з двох пластів – рідних та запозичених слів. Запас 
запозичених слів значно більший, ніж запас рід-
них слів. Фактично рідні слова нараховують лише 
30 % від загальної кількості слів у словнику англій-
ської мови, проте саме вони найчастіше використо-
вуються в мовленні та на письмі. Крім того, рідні 
слова мають ширший діапазон лексичної та грама-
тичної валентності, є полісемантичними та утворю-
ють великі групи слів та виразів [7, 43].

На запозичення слів у ХVIII та ХІХ століттях, 
безумовно, вплинули колоніалізм та глобалізація 
торгівлі. Слова, як-от jungle (1776), bangle (1787), 
yoga (1818), khaki (1863), прийшли в англійську 
з азіатських мов. Проте в багатьох інших випад-
ках лексичні одиниці були транслітеровані з інших 
європейських мов у результаті наукової діяльності. 
Приміром, oxygen є калькою французького oxygène, 
нового на той час хімічного елемента, що був від-
критий науковцями Лавуазьє та Гайтоном де Мерво 
у 1780-х роках [6, 394]. Цей іменник має грецьке 
коріння, створений у французькій і лише потім 
перейшов в англійську мову.

Подібне сталося й зі словом paraffin, яке було 
створене 1830 року в німецькій мові з елементів 
латини, а 1835 року воно було запозичене в англій-
ську. Інші німецькі поняття, як-от semester (1826) чи 
seminar (1889), перейшли до англійської мови, бо 
стосувались інновацій у сфері освіти [6, 418]. Запо-
зичення такого типу трапляються й сьогодні, проте 
їх кількість значно зменшилась, оскільки англійська 
мова стала лінгва франка в галузях науки, освіти, 
бізнесу та багатьох інших.

На сьогодні англійська мова переймає іншомовні 
слова з дійсно глобальним розмахом. Оксфордський 
словник англійської мови лише за останні 30 років 
долучив такі слова, як tarka dal (індійська кре-
мова страва із сочевиці; додано до словника 1984), 
quinzhee (різновид укриття зі снігу; 1984), popiah 
(сінгапурські чи малазійські спрінг-роли; 1986), 
izakaya (тип японської барної закуски; 1987), affogato 
(італійський десерт, зроблений із кави та морозива; 
1992) (4). Цілком зрозуміло, що не всі носії англій-
ської мови знають ці слова, тож варто зазначити, що 
вони не належать до повсякденного лексикону.

Деякі з них розповсюджуються дуже швидко. 
Так, слово sushi вперше з’явилось в англійські мові 
у 1890-х, і перший час поняття потребувало тлума-
чення [8, 52]. Тільки останніми десятиліттями воно 
стало досить поширеним, коли суші заповнили 
полиці супермаркетів в усьому світі.

Перше слово, що прийшло з японської, – kuge 
(шляхетний придворний), зафіксоване в Оксфорд-
ському словнику ще 1577 року (4). Станом на 
2013 рік Шун Доі, дослідник із приватного універ-
ситету в Нагої, нарахував 584 запозичення з япон-
ської [8, 105].
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Іншим прикладом слугує слово emoji. Уперше 
його вжито в газеті ще 1997 року, але до словника 
воно потрапило лише 2013 року. Вже до 2014 року 
використання слова emoji зросло втричі, навіть 
перевищивши частоту вживання популярних на той 
час слів refugee та lumbersexual (1).

Попри популярність слова суші сьогодні, воно 
ще не опосередкувалось серед базових слів англій-
ської мови, як це сталося з французькими лексич-
ними одиницями peace, war, just чи very або сканди-
навськими запозиченнями leg, sky, take та they. І річ 
не лише в тім, як давно вони були перейняті, а й у 
тім, як іноземні мови впливали на англійський слов-
ник упродовж сторіч.

За редакції 2015 року Оксфордський словник 
охопив деякі філіппінські слова, як-от gimmick 
(проводити вечір із друзями), запозичення з іспан-
ської (estafa у значенні шахрайство) та тагальської 
(barkada – компанія товаришів) мов (2).

Співробітник редакційної колегії словника 
Даніца Салазар зазначила, що багато філіппін-
ських запозичень позначають культурні явища, 
притаманні країні, наприклад, mabuhay (приві-
тання) і kuya (старший брат); місцеві делікатеси 
та харчові звичаї, як-от halo-halo, pan de sal, 
sinigang, baon та pulutan; а також менталітет гро-
мадян, а саме bahala na, pasalubong, suki та utang 
na loob [9, 97].

Згідно з останнім переліком включень, станом 
на вересень 2017 року до словника додано 70 нових 
слів з індійських мов, серед яких телугу, урду, тамілу, 
хінді та гуджараті (3). Оновлення цього року допо-
внює 900 вже наявних у словнику лексичних оди-
ниць, що перейшли із зазначених вище мов.

У багатьох словах описуються продукти харчу-
вання чи стосунки, наприклад: anna (старший брат), 
abba (батько), gulab jamun, mirch masala, keema, 
funda та chamcha [10, 44].

Цілком розуміло, що спільна історія Британії та 
Індії залишила за собою спадщину запозичень та 
інших лексичних нововведень, які значно збагатили 
англійський словниковий фонд. Ці сімдесят слів 
відображають не лише історію країни, але й багато 
різних культурних та лінгвістичних впливів, що 
формували та змінювали англійську мову в Індії.

Визначити межі словникового запасу будь-якої 
мови надзвичайно важко, особливо якщо ми гово-
римо про таку глобальну, як сучасна англійська. 

Вокабуляр кожного мовця певною мірою відрізня-
ється. Так, новозеландці, найімовірніше, знайомі 
із ширшим колом слів маорійського походження, 
серед яких Pakeha (новозеландець європейського 
походження), aroha (симпатія, порозуміння), kia ora 
(вітання чи прощання). Шотландець, напевно, знає 
більше слів гаельського походження, як-от cranachan 
(вид десерту), pibroch (музика на волинці), Sassenach 
(англієць) (4).

Словники, особливо такі великі, як Оксфорд-
ський, відстежують іншомовні слова, що періо-
дично з’являються в мові. Можна дійти висновку, 
що, хоча англійська мова і переймає слова з всес-
вітнім розмахом, загалом кількість іншомовних 
слів із роками зменшується. Найбільшою причи-
ною цього є її статус: вона сама собою стала світо-
вою мовою науки, бізнесу, досліджень та багатьох 
інших сфер, що робить її потужним джерелом для 
запозичення. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Закономірності в запози-
ченні слів відображають складні форми культурних 
контактів протягом століть. Традиційно для того, 
щоби слово увійшло в мову, почало широко вико-
ристовуватись і було занесено до словника, спли-
вало одне чи два десятиліття. Однак у сучасному 
світі стан речей з появою інтернету змінився, і тепер 
на це вистачає й декількох днів.

Оксфордський словник англійської мови кожен 
рік має 4 редакції, й за кожної з них до нього дода-
ється приблизно 1000 нових слів та словосполучень. 
Дослідивши їх, можна дійти висновку, що з роками 
англійська мова починає запозичувати все менше 
слів і вони здебільшого стосуються вузьких куль-
турних понять. Назви харчових продуктів, рослин, 
тварин та інших особливостей природного світу 
переймаються в рамках комунікацій між народами в 
різних частинах світу.

У сучасній англійській мові немає суперечностей 
щодо доцільності переймання слів. Вони розкрива-
ють значення нових культурних явищ і створюють 
синонімні ряди із вже наявними одиницями. Саме 
тому подальші перспективи щодо формування слов-
ника англійської мови через запозичення здаються 
потужними й потребують детального дослідження. 
Доцільним було б простежити механізми виник-
нення запозичень у молодіжному середовищі та їх 
шлях до широкого вживання, зокрема у ЗМІ.
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УДК 81’22(811.161.2+811.111):81’37

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЗАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКО- ТА АНГЛОМОВНИХ АКСІОНОМЕНІВ

Сорока Т. В.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

У статті розглянуто морально-етичний аспект семантизації українських та англійських аксіономенів із 
застосуванням матричного методу. Особливу увагу приділено вказівкам на морально-етичні характеристи-
ки в лексикографічних тлумаченнях аксіономенів двох мов і формам їхньої систематизації за відповідними 
генералізованими семами.

Ключові слова: матриця, аксіономен, моральність, генералізована сема.

Сорока Т. В. Морально-этический аспект семантизации украинских и английских аксиономенов.  
В статье рассматривается морально-этический аспект семантизации украинских и английских аксиономе-
нов с применением матричного метода. Особое внимание уделяется указаниям на морально-этические ха-
рактеристики в лексикографических толкованиях аксиономенов двух языков и формам их систематизации по 
соответствующим генерализированным семам. 

Ключевые слова: матрица, аксиономен, моральность, генерализированная сема.

Soroka T. V. Mental and ethical aspect of the Ukrainian and English axionomens semantization. The purpose of 
the article is to investigate mental and ethical aspect of the Ukrainian and English axionomens semantization. Special 
attention to the indications of mental and ethical characteristics in lexicographical axionomens explanations has 
been paid. Matrix method used in the research enables to study all the interconnections between different lexical units.  
It also gives an opportunity to describe in detail the structure of axionouns lexical meangings, to expose the functional 
character of generalized semes. 

The usage of multifunctional and single-functional generalized semes as well as generalized semes of combined func-
tioning which actualize specifics of moral consciousness and moral practice in lexical semantics of Ukrainian (порядок17, 
честь14, слава13, любов12, добро10, пам’ять9, правда9, істина9, гордість7, повага7, достоїнство6, мужність6, 
справедливість6, співчуття6, благоговіння6, довершеність5, благородство5, побратимство5, чуйність5, 
мораль5, совість5, злагода5, доброчесність4, авторитет4, симпатія4, гуманізм4, уважність4, дружба4, 
доброта4, гуманізм4, надія4, толерантність4, чесність3, щирість3, милосердя3, користь3, опікування3, 
гостинність3, вихованість3, пристойність3, людяність2, турботливість2, альтруїзм2, порядність2, 
патріотизм2, гідність2, дисциплінованість2, вдячність2, ввічливість1, ґречність1, щедрість1, лояльність1, 
неупередженість1) and English (right21, grace20, love17, honour13, trust12, freedom11, dignity11, sympathy11, morality11, 
truth11, faith10, justice10, mercy10, piety9, good9, virtue9, charity9, respect8, worship8, tolerance8, duty8, humility8, benev-
olence7, goodness7, humanism7, integrity7, chastity7, generosity6, honesty6, friendship6, legality6, loyalty5, kindness5, 
decency5, modesty5, rectitude5, moderation5, sincerity4, temperance3, patriotism2, politeness1, impartiality1, gratitude1) 
axionomens has been justified. Moral consciousness is semantized with the indications of deep admiration for someone, 
notable human features, world outlook. The signs of moral practice in semantic structure of the Ukrainian and English 
axionomens as forms of social interaction based on friendly attitudes of individuals have been analyzed.

The prospect of research is to analyze language objectivization of Ukrainian and English axiological categories 
presented with words denoting philosophical, world outlook, scientific, social, political, legal, aesthetic values.

Key words: matrix, axionomen, morality, generalized seme. 

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Мовна об’єктивація категорії 
моралі як однієї з форм суспільної свідомості, різ-
новиду відносин між людьми і засобу нормативної 
регуляції їхніх дій у соціумі представляє значний 
інтерес для лінгвістичного дослідження її складни-
ків – морально-етичних цінностей – крізь призму роз-
криття семантичного змісту аксіономенів1. З огляду 
на це необхідність розв’язання питання про характер 
співвідношень аксіономенів різного ступеня полісемії, 

які своїми лексичними значеннями розкривають сут-
ність моральності українсько- та англомовних спіль-
нот, зумовлює актуальність заявленої проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У низці статей, присвячених аналізу лексико-семантич-
ної структури слів на позначення духовних цінностей 
[6; 7; 8], викладено результати наукового дослідження 
виключно англомовних аксіономенів з найвищим і 
середнім ступенем полісемії, які кваліфікують як цін-
нісно обумовлені реєстрові одиниці лексикографічних 
джерел тлумачного характеру [10; 11]. Тому видається 
доцільним охоплення всього спектру семантичних 
зв’язків між полі- і моносемантичними аксіономенами 
двох неспоріднених мов в аспекті синхронійної пере-
дачі смислової структури їхніх словникових тлумачень.

1 Аксіономен (від грецького άξία – "цінність" і латинського – nomen –  
"ім’я, назва") є робочим терміном, упровадженим у науковий 
обіг автором для позначення філософсько-світоглядних, нау-
кових, громадсько-політичних, соціальних, моральних, релі-
гійних, правових і естетичних цінностей.
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Формулювання мети і завдань статті. Мета 
дослідження полягає в розкритті морально-етичного 
компонента змісту семантичної структури україн-
сько- та англомовних аксіономенів із застосуванням 
матричного методу. Досягнення мети передбачає 
розв’язання таких завдань: 1) ідентифікувати вка-
зівки на морально-етичні характеристики в лексико-
графічних тлумаченнях слів на позначення цінностей 
у двох мовах; 2) проаналізувати багатофункціональні, 
однофункціональні та генералізовані семи комбіно-
ваної функціональності, що передають специфіку 
моральної свідомості і моральної практики в лексич-
ній семантиці досліджуваних аксіономенів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи мораль як цілісну систему, на думку 
В. А. Малахова, необхідно розглядати її структурні 
елементи: моральну свідомість, моральну діяльність 
та моральні відношення [3, 103]. Але з урахуванням 
цього вважаємо за доцільне підтримати іншу пози-
цію, згідно з якою останні два компоненти – моральна 
діяльність та моральні відношення – об’єднуються 
під загальною назвою моральна практика [2, 243], 
яка включає в себе всю сферу індивідуально-масових 
виявів моральної діяльності та відношень, орієнтова-
них на моральні принципи та норми. Моральна прак-
тика неодмінно пов’язана з моральною свідомістю, 
щобільше, вони взаємопороджують та взаємозумов-
люють один одного. З одного боку, як носії мораль-
ної свідомості «індивіди підносяться до моральної 
діяльності відповідно до вираженої в нормах міри 
людяності, яка існує для них у формі категоричного 
імперативу, регламентована моральними цінностями 
й принципами моральної свідомості» [1]; з іншого –  
моральна свідомість сама є ідеальним відображен-
ням і впорядкуванням моральної реальності, тобто 
моральної практики [3, 105].

З’ясовуючи семантику ціннісно зумовленої лек-
сики, що виражає моральність, зазначимо, що за 
матрицею, у якій достатньо повно представлено 
семантичну значущість аксіономенів, стає можли-
вим вивчення їхніх співвідношень у межах лексико-
семантичних угруповань. Порівняно з тлумачним 
словником матриця формально простіше представляє 
лексичну семантику двох мов, а топографічний спо-
сіб розміщення в ній заповнених клітин практично 
замінює словесне вираження тлумачної частини. 

За допомогою методу компонентного аналізу в 
семемах слів виокремлюються семи, які розуміємо 
як елементарні, граничні одиниці семантичної сис-
теми мови. Вони можуть виступати мінімальними роз-
різнювальними рисами, об’єктивно притаманними 
як денотату, так і конотату лексичної одиниці [4, 23;  
5, 632; 9, 42]. На позначення компонентів змісту семеми 
використовують різні терміни: маркер (Дж. Катц, 
Дж. Фодор), фігура (Л. Ельмслєв), диференційна ознака 
(І. Арнольд), семантичний множник (Л. М. Васильєв, 
О. К. Жолковський), семантична ознака (Г. А. Уфімцева),  
семантичний примітив (Г. Вежбицька) та інші. Згідно з 
фактичним матеріалом нашого дослідження, вважаємо 
за потрібне ввести в науковий обіг термін генералізо-
вана сема (ГС), яку розуміємо як конструкт рубрикового 
або підрубрикового словникового тлумачення зі скоро-
чено-узагальненим змістом, що виводиться логічним 

шляхом із вихідної семеми і застосовується в моделю-
ванні горизонтальної ланки матриці. ГС, виступаючи 
дискретними семантичними елементами семем, функ-
ціонують як формалізовані вказівки на наявність семан-
тично-похідних компонентів (з урахуванням відтінків 
лексичних значень на рівні ремарок і позначок) у струк-
турі лексичного значення одного або кількох різногруп-
них аксіономенів на позначення моральності.

Морально-етичні цінності прийнято визначати 
як суспільні установки, імперативи, які виражені 
формою нормативних уявлень про добро та зло, 
справедливе та несправедливе, про сенс життя та 
призначення людини тощо. Інтерпретація моральної 
свідомості і моральної практики мовними засобами 
двох мов потребує групування словникового і сем-
ного складу в межах відповідних матриць. 

Розрізнюємо ГС за типами їхньої функціональ-
ності: багатофункціональні, однофункціональні та 
семи комбінованої функціональності (термін наш – 
Т. В. Сорока), останні з яких визначаємо в нашому 
дослідженні як такі, що здатні виступати компонен-
тами лексичних значень слів на позначення ціннос-
тей, водночас як з найвищим і середнім ступенем 
полісемії, так і моносемічних.

В українській та англійській матрицях моральну 
свідомість описують ГС, наявними в лексичних зна-
ченнях аксіономенів.

Українські багатофункціональні ГС: “позитивна 
риса, якість” (честь1

14, достоїнство6, мужність6, 
довершеність5, благородство5, доброчесність4, гід-
ність2); “почуття прихильності, доброзичливості” 
як емоційна настроєність (любов12, благоговіння6, 
співчуття6, симпатія4, уважність4, доброта4); 
“втілення чесності, порядності” (совість5, благо-
родство5, доброчесність4, чесність3, порядність2); 
“те (ті), що (чим)…” (честь14: “те, що дає право  
на шану, повагу, визнання”, надія4: “те (той), на що 
(на кого) можна надіятися, покладатися, що (хто) 
є відрадою, опорою для кого-небудь”); “гідність” 
(честь14, гордість7, достоїнство6); “моральні прин-
ципи, переконання” (честь14, совість5, мораль5); 
“моральний ідеал, справедливість” (правда9, істина9, 
справедливість6); “невинність, цнотливість” 
(честь14, доброчесність4); “добре ім’я” (честь14: 
“чесне ім'я”, слава13: “честь, добре ім'я”); “репута-
ція, авторитет” (честь14: “добра, незаплямована 
репутація, авторитет людини”, повага7: “діалектне 
слово авторитет”), авторитет4: “поважність”).

Англійські багатофункціональні ГС: невинність, 
непорочність, целібат2 за ГС “virginity; celibacy”: жіноча 
цнотливість (honour13:“a woman's virtue”), virtue9, chas-
tity7, в архаїчному значенні – невинність, цнотливість 
(honesty6: “Obsolete. virginity”); праведність за ГС “righ-
teousness” (right21, morality11, goodness7, honesty6, recti-
tude5); чиясь добра репутація за ГС “reputation, standing” 
(honour13: “somebody's good reputation”); відсутність 
мізерності, нікчемності в характері за ГС “freedom 
(from)” (generosity6: “freedom from pettiness in character”).

1 Тут і далі цифрою позначено загальна кількість лексичних 
значень аксіономена.
2 Тут і далі з метою полегшення читацького сприймання іншо-
мовного тексту подано пояснення лексикографічних дефініцій 
аксіономенів.
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Українські однофункціональні ГС: “почуття 
жалю” (співчуття6), “сумління” (совість5), “теплі, 
ніжні почуття” (симпатія4), “почуття подяки” 
(вдячність2).

Англійську однофункціональну ГС на позна-
чення сором’язливості (“pudency”) виявлено в 
семантичній структурі лексеми modesty5.

Для розкриття сутності моральної практики як 
якісної характеристики міжособистісної інтеракції в 
двох досліджуваних мовах установлено діапазон ГС 
і тих аксіономенів, що складаються з них.

Українські багатофункціональні ГС: “ставлення” 
як характер доброчесного поводження (любов12, 
повага7, справедливість6, благоговіння6, співчуття6, 
побратимство5, чуйність5, гуманізм4, уважність4, 
доброта4, щирість3, честь14, милосердя3); “сто-
сунки, відносини” як добрі взаємини між людьми 
(любов12, справедливість6, побратимство5, злагода5, 
дружба4, щирість3); “зовнішній вияв поваги” як вира-
ження почуття шани (честь14, любов12, повага7, бла-
гоговіння6, достоїнство6); “добрі вчинки, наслідки, 
результати” (добро10, справедливість6, користь3); 
“норми поведінки” (порядок17, мораль5); “на честь” 
(честь14, пам’ять9, достоїнство6); “увага” (чуй-
ність5, уважність4, опікування3); “глибока приязнь” 
(любов12, благоговіння6); “чулість” (співчуття6, чуй-
ність5); “вияв жалості” (співчуття6, милосердя3); 
“людинолюбство” (гуманізм4, людяність2); “тур-
бота” (уважність4, турботливість2); “безкорис-
ливе піклування, нагляд” (опікування3, альтруїзм2).

Англійські багатофункціональні ГС: прихильність, 
вірність, дотримування приписів, правил за ГС 
“adherence, allegiance”: дотримування моральних 
та правових принципів (right21: “adherence to moral 
and legal principles”), відданість справі або людині 
(faith10: “allegiance to a cause or a person”), релігійне 
додержання морально-етичних принципів (integ-
rity7: “adherence to moral and ethical principles”), 
додержання правових принципів (legality6: “adher-
ence to legal principles”), чесна відданість монарху, 
уряду, лідеру, справі тощо (loyalty5: “faithful adher-
ence to a sovereign, government, leader, cause, etc”), 
патріотична вірність; відданість (patriotism2: “adher-
ence, allegiance”); прихильність, приязне ставлення 
до кого-, чого-небудь за ГС “favour”: ласка, милість 
(grace20, mercy10, respect8, benevolence7), дружня 
прихильність (friendship6, kindness5: “friendly favour”); 
доброзичливість за ГС “kindness” (mercy10, good9, 
charity9, benevolence7, goodness7, humanism7), доброта, 
особливо у щедрому витрачанні речей (generosity6: 
“kindness to give things freely”); повага, шанування за 
ГС “regard, esteem” (honour13: “great respect, regard, 
esteem”), повага до батьків, вітчизни (piety9: “regard 
for parents, homeland”, respect8, worship8, duty8); 
відвертість, щирість за ГС “fairness, frankness”: 
щирість, відкритість у спілкуванні (freedom11: “frank-
ness in speech”), справедливість, законність (justice10: 
“fairness”), чистота, чесність (integrity7: “fairness”), 
щирість (honesty6: “frankness”), відвертість; прямота 
(sincerity4: “frankness”); обов’язок, зобов’язання за 
ГС “obligation”: обов’язок, зобов’язання – лексичне 
значення в ірландському варіанті англійської 
мови (right21: “Irish. obligation”), відповідальність, 

обов’язок когось (trust12, duty8: “the obligation of some-
one”); коректність, правильність за ГС “correctness” 
(right21, justice10); пристойність, етикет за ГС “propri-
ety, decorum” (right21, decency5, modesty5; м'якість); 
поблажливість, лагідність, терпимість за ГС “leni-
ency” (grace20, mercy10, charity9, tolerance8); жалість, 
співчуття за ГС “compassion” (love17, sympathy11, 
mercy10); піклування, уважність за ГС “care” (trust12); 
благородство, шляхетність за ГС “nobility; magnanim-
ity” (dignity11, generosity6); добровільна матеріальна 
допомога за ГС “aid” (charity9: “the voluntary giving 
of aid, typically in the form of money, to those in need”); 
турбота про людей за ГС “interest(s), concern” (human-
ism7: “concern for people”); здатність прощати людей 
за ГС “ability, capacity” (grace20: “a capacity to for-
give people”); поведінка, що відповідає встановленим 
моральним стандартам за ГС “conduct” (morality11: 
“conduct that is in accord with accepted moral stand-
ards”); спокійний, стриманий спосіб поводження за 
ГС “way (of), manner (of), method” (dignity11: “a com-
posed manner”); правдивість за ГС “veracity” (truth11); 
простота, скромність за ГС “simplicity” (chastity7, 
modesty5); стриманість за ГС “restraint” (стриманість 
у висловах: chastity7: “restraint in expression”, modera-
tion5), самовладання всупереч спокусам чи бажанням 
(temperance3: “self-restraint in the face of temptation 
or desire”). ГС “attitude(s)” експлікує той чи інший 
характер поводження з ким-, чим-небудь, а саме 
прихильне, доброзичливе ставлення (sympathy11:  
“a favourable attitude”, charity9: “a kindly and lenient 
attitude towards people”, loyalty5: “an attitude of devoted 
attachment”), шанобливість до батьків, до старших або 
родини (piety9: “a pious attitude to parents, superiors,  
or family”), шанобливе ставлення, сповнене 
люб’язністю (respect8: “an attitude of consideration”), 
терпимість до чужого способу життя, поглядів, 
звичаїв, почуттів, раси, вірувань, національності (toler-
ance8: “a permissive attitude toward those whose opinions, 
practices, race, religion, nationality, etc., differ from one's 
own”), гуманність (humanism7: “human attitude”).

Українські однофункціональні ГС: “поми-
лування” (милосердя3); “привітність”, “ласка” 
(доброта4); “любов до Батьківщини, народу”, “від-
даність” (патріотизм2); “готовність віддячити” 
(вдячність2); “гостинне приймання” (гостин-
ність3); “героїчні подвиги” (слава13: “доблесні діла, 
героїчні подвиги”).

Англійські однофункціональні ГС: серйозність 
в поведінці, манерах за ГС “seriousness” (dignity11: 
“seriousness in behavior”).

На матеріалі української мови виділяємо ГС ком-
бінованої функціональності – “властивість/якість 
за значенням” та “абстрактний іменник до…”. 

ГС “властивість/якість за значенням відповід-
ного прикметника” об’єднує як багатозначні спра-
ведливість6 (“властивість за значенням справедли-
вий”), толерантність4 (“властивість за значенням 
толерантний”), доброчесність4 (“властивість за 
значенням доброчесний”), щирість3 (“властивість за 
значенням щирий”), чесність3 (“властивість за зна-
ченням чесний”), вихованість3 (“властивість за зна-
ченням вихований”), гостинність3 (“властивість за 
значенням гостинний”), порядність2 (“властивість 
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за значенням порядний”), дисциплінованість2 (“влас-
тивість за значенням дисциплінований”), турботли-
вість2 (“властивість за значенням турботливий”), 
так і однозначні аксіономени ввічливість1 (“власти-
вість за значенням ввічливий”), ґречність1 (“власти-
вість за значенням ґречний”), щедрість1 (“власти-
вість і якість за значенням щедрий”).

ГС “абстрактний іменник до відповідного прикмет-
ника” у словах із середнім ступенем полісемії займає 
перше місце в переліку лексичних значень: людяність2 
(“абстрактний іменник до людяний”), пристойність3 
(“абстрактний іменник до пристойний”). В моносе-
мантах зазначена ГС виступає єдиним конституентом 
семантичної структури слів лояльність1 (“абстрак-
тний іменник до лояльний”) і неупередженість1 
(“абстрактний іменник до неупереджений”).

Англійські ГС комбінованої функціональності –  
“quality of”, “act (of), action(s)”, “feeling (of)”, 
“agreement, conformity” – знаходимо в семантичній 
структурі слів з найвищим, середнім ступенем полі-
семії та моносемантичних аксіономенів. Так, вка-
зівка на моральну якість за значенням відповідного 
прикметника (“quality of”) є спільною для семан-
тики мовних одиниць і характеризує здатність бути 
коректним (right21: “the quality of being correct”), 
позитивні моральні якості, гідність (dignity11: “the 
quality of being morally or spiritually good”), правди-
вість (truth11: “the quality of being true”), моральність; 
мораль (morality11: “the quality of being moral”), спра-
ведливість (justice10: “the quality of being just”), бла-
гочестя (piety9: “the quality of being pious”), добро-
чесність (virtue9: “the quality of being morally good”), 
толерантність (tolerance8: “the quality of being 
tolerant”), чесність (integrity7: “the quality of being 
honest”), цнотливість (chastity7: “the quality of being 
pure or chaste”), доброзичливість (benevolence7: “the 
quality of being well meaning”), доброту (goodness7: 
“the quality of being good”), чесність, правдивість 
(honesty6: “the quality of being fair, truthful”), доброту, 
великодушність (generosity6: “the quality of being kind 
and generous”, kindness5: “the quality of being kind”), 
порядність (decency5: “the quality of being decent”), 
чесність, прямоту (rectitude5: “the quality of being 
straight”), вірність, відданість (loyalty5: “the quality of 
being loyal”), скромність (modesty5: “the quality of being 
modest”), відвертість (sincerity4: “the quality of being 
open and truthful”), безсторонність, неупередженість 
(impartiality1: “the quality of not being prejudiced”).

ГС “act (of), action(s)”, трапляючись у лексич-
них значеннях аксіономенів, уточнює моральну діє-
вість через вияв доброти, жалю, помилування або не 
суворе ставлення до когось, особливо з боку того, хто 
може карати за провину (mercy10: “an act of kindness, 
compassion; the act of forgiving someone or not treating 
them severely, especially someone who you have  
the authority to punish”), щиросердечну дію (piety9: 
“a devout act”), благодійність (charity9: “a charitable 
act”), акт прояву доброзичливості (benevolence7:  
“an act showing good will”), шляхетне обходження 
з ким-небудь (generosity6: “a generous act”), добрий 
вчинок (kindness5: “a kind act”), ввічливість, чем-
ність, ґречність стосовно інших (politeness1: “the act 
of showing regard for others”). 

ГС “feeling (of)” репрезентує психічні й фізичні 
відчуття людини, стани моральної свідомості, що 
відображені в лексичній семантиці аксіономенів, 
характеризуючи почуття приязні, доброзичливості 
до батька або матері, дитини, друга (love17: “a feeling 
of warm personal attachment or deep affection, as for  
a parent, child, or friend”), жалість, співчуття (mercy10: 
“the feeling that motivates compassion”), співчуття 
до тих, хто бідує або попав у немилість (charity9: 
“benevolent feeling, especially toward those in need 
бідувати or in disfavour”), скромність (humility8: 
“a humble feeling”), глибоку повагу, що ґрунту-
ється на визнанні чиїхось видатних здібностей або 
досягнень (respect8: “a feeling of deep deference for 
someone elicited by their abilities, or achievements”), 
почуття приязні, викликане дружніми стосун-
ками (friendship6, kindness5: “friendly feeling”) й 
обов’язком (loyalty5: “feeling of duty”), щирі почуття 
(sincerity4: “an earnest and sincere feeling”), сильні 
почуття любові, поваги й обов’язку до своєї країни 
(patriotism2: “strong feelings of love, respect, and duty 
toward your country”), почуття подяки (gratitude1:  
“a feeling of thankfulness”); сумлінність (conscience7: 
“the conscientious feeling”).

ГС “agreement, conformity” хоча і має статус семи 
комбінованої функціональності, але в досліджува-
ному мовному матеріалі її виявлено в лексичних 
значеннях лише полісемантичних аксіономенів на 
позначення морального принципу визначення пра-
вильної поведінки (justice10: “conformity to the moral 
principle determining just conduct”), укладу життя й 
поведінки встановленим морально-етичним прин-
ципам (virtue9: “conformity of one's life and conduct 
to moral and ethical principles”) або визнаного 
стандарту пристойності (decency5: “conformity to  
the recognized standard of propriety”).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Отже, провівши аналіз 
зазначених багатофункціональних, однофункці-
ональних і ГС комбінованої функціональності в 
структурі українських та англійських аксіономенів, 
які безпосередньо торкаються моральнісної сфери 
буття людини, відмітимо, що вони своїми морально-
етичними характеристиками нюансують моральну 
свідомість і моральну практику суб’єкта. Моральна 
свідомість семантизується вказівками на почуття 
шани, визначні риси та властивості людини, її сві-
тогляд. Показниками моральної практики в лексич-
них значеннях українсько- та англомовних аксіо-
номенів виступають форми соціальної взаємодії як 
орієнтації на аксіологічно симетричні відношення 
між суб’єктами через констатацію доброзичливого 
ставлення один до одного. Діалектичний характер 
взаємодії моральної свідомісті і моральної прак-
тики визначається їхньою взаємною обумовленістю, 
нерозривною єдністю. 

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі ми вбачаємо в аналізі мовної об’єктивації 
аксіологічних категорій духовної культури україн-
ського та англійського народів, яка репрезентована 
філософсько-світоглядними, науковими, громад-
сько-політичними, соціальними, правовими та есте-
тичними цінностями.
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ПОНЯТІЙНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Статтю присвячено дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові. У роботі 
наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано 
дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках; виокремлено понятійні концептуальні ознаки 
досліджуваного концепту в англійській мові.

Ключові слова: вербалізація, концепт, концептуальна ознака, геній.

Строченко Л. В. Понятийные признаки концепта GENIUS в английском языке. Статья посвящена 
исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в английском языке. В работе указаны основные 
аспекты исследования феномена гениальности в философии и психологии; проанализированы дефиниции лек-
сической единицы genius в англоязычных словарях; выделены понятийные концептуальные признаки исследу-
емого концепта в английском языке.

Ключевые слова: вербализация, концепт, концептуальный признак, гений.

Strochenko L. V. Notional features of concept GENIUS in the English language. The article is dedicated to 
the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the English language. The research 
presents main aspects of the study of the phenomenon of genius in philosophy and psychology; analyzes definitions of 
the lexical unit “genius” in the English dictionaries; singles out notional conceptual features of the analyzed concept 
in the English language.

According to Z.D. Popova and J.S. Sternin, representatives of the semantic-cognitive approach, concept is a 
basic unit of human mental code which has an internal structure consisting of conceptual features; it is the result 
of the individual and social learning of the world. Conceptual features contain comprehensive information about  
the corresponding object or phenomenon as well as the interpretation of information of public consciousness and  
the treatment of the subject or phenomenon. Thus, the representatives of this trend treat language as one of the main 
tools of cognition and conceptualization of the world. The study of concept through the language is the most reliable 
way of linguistic analysis which allows to detect conceptual features and to work out the model of the concept.  
Any analysis of the concept starts by detecting language units that represent a given concept, their interpretation and 
vocabulary speech contexts. The structure of any concept includes notional, figurative and evaluative features.

The etymology of the lexical unit “genius” has been studied as well as the structure of its semantic meaning. 
The internal form of this nomination foregrounds the irrational component of the concept. The following notional 
conceptual features of GENIUS in the English language have been singled out: intellectual power; creative power; 
uncommon, exceptional superiority; originality.

Key words: verbalization, concept, conceptual feature, genius.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Однією з актуальних проблем 
сучасної когнітивної наукової парадигми є вивчення 
засобів мовного відображення людиною навколиш-
ньої дійсності та місця людини у світі. Центральною 
ідеєю, яка об’єднує численні лінгвокогнітивні дослі-
дження, є положення про те, що мова відбиває зна-
ння, представлені у вигляді концептів. Таким чином, 
однією з головних проблем когнітивної семантики є 
вивчення мовного відображення процесів концепту-
алізації та категоризації дійсності [8, 105]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Услід за 
О. С. Кубряковою, визначаємо концепт як «термін, що 
служить поясненню одиниць ментальних і психічних 
ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної струк-
тури, яка відображає знання і досвід людини; це опе-
ративна змістовна одиниця пам’яті, ментального лек-
сикону, концептуальної системи та мови мозку, усієї 
картини світу, відображеної в психіці людини» [7, 90]. 

На сучасному етапі розвитку когнітивної семан-
тики вчені виділяють декілька напрямів аналізу 
концептів відповідно до методологічної орієнтації 

дослідників. Спільним для всіх напрямів є визнання 
концепту базовою одиницею свідомості, відмінності 
ж пов’язані передусім з фокусуванням на певному 
типові концептів, а також з різним трактуван-
ням відношень між концептом як елементом етно-
культурної картини світу та лексичним значенням 
[14, 192–193]. Зокрема, культурологічний напрям 
представлено в дослідженнях Ю. С. Степанова, де 
концепт постає як згусток культури у свідомості 
людини; саме у вигляді концепту культура входить у 
ментальний світ людини, і через нього людина сама 
входить у культуру та іноді впливає на неї; це основ-
ний осередок культури в ментальному світі людини 
[12, 40–41]. У цьому річищі мову розуміють як одне 
із джерел знань про концепти [14, 192]. 

Як зазначає І. С. Шевченко, у межах когнітивно-
поетичного напряму, представленого у досліджен-
нях О. П. Воробйової, О. М. Кагановської, аналі-
зується образний простір концепту в художньому 
тексті, текстові концепти художньої прози [14, 193]. 
У дослідженні текстових концептів художнього тек-
сту мовну форму розуміють як концепт, що реалі-
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зований у конкретних мовних знаках і зумовлений 
властивістю мови кодувати знання, отримані через 
сприйняття та осмислення світу. 

Оскільки для сучасної лінгвістики характер-
ний синтез когнітивної та комунікативної парадигм 
знань [2, 22], то виділяють когнітивно-дискурсив-
ний напрям вивчення концептів, представлений, 
зокрема, працями О. С. Кубрякової, І. С. Шевченко. 
У цьому напрямі, як зазначає А. П. Мартинюк, 
«обов’язковою передумовою концептуального ана-
лізу є не лише семантичний аналіз імені концепту 
та інших номінативних одиниць, що його репрезен-
тують, а й верифікація одержаних даних вивченням 
дискурсивних реалізацій засобів вербалізації кон-
цепту з опорою на методики дискурс-аналізу, що дає 
змогу встановити його базові семантичні ознаки, які 
необхідно співвіднести між собою та змоделювати 
у вигляді фреймової мережі, що гіпотетично репре-
зентує відповідні ментальні структури» [9, 12].

Серед представників семантико-когнітивного 
підходу до вивчення концептів можна виділити 
М. М. Болдирева, Є. В. Рахіліну, Й. А. Стерніна, а 
також Н. Д. Арутюнову та О. Л. Бессонову, праці 
яких, на думку І. С. Шевченко, є близькими за мето-
дами дослідження [14, 192]. Основна спрямованість 
семантико-когнітивного підходу полягає у дослі-
дженні співвідношень семантики мови з концеп-
тосферою народу, співвідношень семантичних про-
цесів з когнітивними. У процесі лінгвокогнітивного 
дослідження метод семантико-когнітивного аналізу 
передбачає перехід від змісту значень мовних знаків 
до змісту відповідних концептів на певному етапі 
опису – когнітивної інтерпретації [10, 178]. 

Представники цього напряму вважають мову 
одним із основних інструментів пізнання та концеп-
туалізації навколишнього світу, а відтак й інстру-
ментом опису концептів [3, 27]. «Шлях дослідження 
від мови до концепту є найбільш надійним, ана-
ліз мовних засобів дає змогу найбільш простим та 
ефективним способом виявити ознаки концепту та 
змоделювати його» [10, 179]. Саме тому предметом 
семантико-когнітивних досліджень є різні засоби 
репрезентації, тобто вираження, передачі концептів 
у мові. Аналіз складу того чи іншого концепту вияв-
ляється через значення мовних одиниць, що репре-
зентують той чи той концепт, їхні словникові тлума-
чення та мовленнєві контексти. Структура концепту 
складається з понятійного, образного й ціннісного 
складників. Понятійні ознаки вербалізуються через 
пряму номінацію та її словникові дефініції. Образ-
ний складник відображається в мові концептуаль-
ними метафорами. Ціннісний складник нерозривно 
поєднаний із понятійним та образним компонен-
тами [3, 31]. 

Ще одним аспектом сучасних лінгвокогнітивних 
студій є теорія картини світу. Досліджуваний кон-
цепт GENIUS є фрагментом концептуальної картини 
світу, яка знаходить своє відображення у мовній кар-
тині світу. Лінгвістичний підхід до вивчення картини 
світу розрізнює два її типи: наукову, що опосеред-
кована науковим знанням, та наївну, яка формується 
у свідомості носія мови у процесі безпосереднього 
пізнання реального світу під впливом і в категоріях 

його національно-мовного, історичного та культур-
ного досвіду. «Наївні картини світу, які складаються 
зі значення слів різних мов, можуть в деталях від-
різнятися одна від одної, тоді як наукова картина 
світу не залежить від мови, якою вона описується»  
[11, 156–157; про це дивись також: 5, 63].

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
роботи полягає у вивченні особливостей вербалі-
зації концепту GENIUS в англійській мові, а саме 
виокремленні його понятійних ознак. Матеріалом 
дослідження слугували англомовні тлумачні слов-
ники, які репрезентують наївну картину світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Геніальність як феномен найвищої творчої здібності 
в науковій чи художній діяльності здавна привертав 
увагу дослідників. Серед основних напрямів трак-
тування та дослідження феномену геніальності у 
філософії та психології відзначимо ірраціональ-
ний підхід, який наголошує на божественній при-
роді геніальності та є тісно пов’язаним з архаїч-
ним і релігійними уявленнями; раціональний підхід,  
у межах якого геніальність розглядають як вроджену 
якість людини, що дає змогу удокладнювати гені-
альність як властивість людського розуму і робить 
можливим її дослідження різними напрямами в пси-
хології, педагогіці і генетиці та визначення біоло-
гічних (інстинкти, пам’ять, генетична спадковість, 
вроджені здібності до творчості) і психологічних 
(фантазія, уява, натхнення, спонтанність) факто-
рів геніальності; емпіричний підхід, з погляду якого 
геніальність є набутою властивістю людини в про-
цесі її розвитку; соціокультурний підхід, який роз-
глядає значимість і разом з тим проблематичність 
взаємодії генія і суспільства [13].

Сучасна лінгвоконцептологія має великий 
доробок праць, присвячених дослідженню спо-
ріднених концептів, зокрема, РОЗУМ, ІНТЕЛЕКТ  
[див., зокрема, 1]. Проте феномен геніальності як 
найвищого прояву інтелектуальної чи творчої діяль-
ності людини та власне людини-генія зостається 
поза увагою лінгвістів, що увиразнює актуальність 
пропонованого дослідження, у якому ми потракто-
вуємо GENIUS як антропоконцепт та аналізуємо 
його лексикографічне втілення на матеріалі англо-
мовних словників. 

З огляду на зазначене вище цілком логічним 
першим етапом аналізу складу будь-якого кон-
цепту є розгляд словникових дефініцій його мов-
них репрезентантів, що власне входить до завдань 
цього дослідження.

Розглянемо етимологію англомовної лексичної 
одиниці genius, яка номінує відповідний концепт.

“L. genius, prop., the superior or divine nature which 
is innate in everything, the spirit, from genere, gignere, 
to beget, bring forth” (15).

Як зазначає Р. О. Будагов, латинське genius було 
маловживаним словом і довго зберігало зв’язки з 
дієсловами genere, gignere (народжувати). «Геній 
сприймався як дещо вроджене, притаманне людині, 
сім’ї та навіть місцевості» [4, 160]. Таким чином, 
внутрішня форма цієї номінації актуалізує ірраціо-
нальний компонент відповідного концепту. Саме в 
такому ракурсі розглядає концепт ГЕНІЙ Ю. С. Сте-
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панов. Учений наголошує, що геній, ангел, іпостась, 
душа є частинами одного понятійного поля – вну-
трішнього Я людини. Геній в античності – це дух, 
божество життєвої сили, яке з народження було при-
таманне лише чоловікам (аналогічним божеством 
жінок вважалась Юнона) [12, 581–584].

І лише в другій половині XVIII століття відбува-
ється перелом в семантиці цієї лексичної одиниці. 
Відтоді genius позначає не тільки особливу здібність, 
але й саму людину, яка має цю якість. Саме тоді 
з’являються численні трактати Е. Юнга, Д. Дідро, 
І. Канта, які дають поштовх для подальших дослі-
джень цього феномену [4, 160].

Сучасні тлумачні словники англійської мови 
наводять дефініцію лексеми genius, що містить 
чотири семеми. Розглянемо кожну з них.

“1. Genius A good or evil spirit, or demon, supposed 
by the ancients to preside over a man's destiny in life; 
a tutelary deity; a supernatural being; a spirit, good 
or bad. Cf. Jinnee. "The unseen genius of the wood.  
"We talk of genius still, but with thought how changed! 
The genius of Augustus was a tutelary demon, to be sworn 
by and to receive offerings on an altar as a deity" (15).

Як бачимо, перша семема позначає генія-духа, 
який впливає на долю людини чи місцевості, тобто 
оригінальне значення цієї лексичної одиниці в 
латинській мові збереглося до наших днів.

“2. Genius A man endowed with uncommon vigor 
of mind; a man of superior intellectual faculties and 
creativity; as, Shakespeare was a rare genius” (15).

Друга семема позначає людину із надзвичайними 
здібностями. Ці здібності стосуються інтелекту 
людини або її творчих здібностей. Такі описові 
семи, як uncommon, superior, підкреслюють унікаль-
ність інтелектуальних та творчих можливостей такої 
людини.

“3. Genius Distinguished mental superiority; 
uncommon intellectual power; especially, superior 
power of invention or origination of any kind, or 
of forming new combinations; as, a man of genius. 
"Genius of the highest kind implies an unusual intensity 
of the modifying power” (15).

Третя семема позначає вже саму надзвичай ну 
здібність, власне геніальність. Знову ж таки 
ви окремлюємо описові семи uncommon, superior, 
distinguished, які підкреслюють новизну відкриття 
чи винаходу. 

“4. Genius The peculiar structure of mind with which 
each individual is endowed by nature; that disposition 
or aptitude of mind which is peculiar to each man, 
and which qualifies him for certain kinds of action or 
special success in any pursuit; special taste, inclination, 
or disposition; as, a genius for history, for poetry,  
or painting” (15).

І, нарешті, остання семема позначає природну 
схильність людини до певного виду занять –  
inclination, disposition, яка притаманна кож-
ній людині та є індивідуальною рисою – peculiar  
to each man.

Таким чином, англомовний концепт GENIUS /  
ГЕНІЙ / ГЕНІАЛЬНІСТЬ вербалізують друга та 
третя семеми у структурі лексичного значення від-
повідної лексеми. 

Слід відзначити однаковий семний склад цих 
семем у різних словниках. Так, порівняймо наведені 
визначення у New Webster’s Dictionary and Thesaurus 
of the English Language із дефініціями American 
Heritage Dictionary:

“Genius:
a. Extraordinary intellectual and creative power:  

artistic works of genius;
b. A person of extraordinary intellect and talent” (15).
Як бачимо, наведена дефініція також підкреслює 

виключність, незвичайність інтелекту чи творчих 
здібностей людини-генія. Подібні семи виокремлю-
ємо і в дефініції Collins English Dictionary:

“Genius:
1. a person with exceptional ability, esp of a highly 

original kind;
2. such ability or capacity: Mozart's musical genius” 

(15).
Дефініція у Webster’s College Dictionary містить 

також згадку про сфери діяльності людини, в яких 
проявляє себе геній:

“Genius:
1. an exceptional natural capacity of intellect, esp. 

as shown in creative and original work in science, art, 
music, etc.: the genius of Mozart;

2. a person having such capacity” (15).
Використані в дослідженні тлумачні словники 

зазначають еталонні приклади геніальних людей –  
це Шекспір та Моцарт, що вказує на прототипний 
характер постатей цих митців. Ще одним прикла-
дом типового представника категорії «геній» є вче-
ний Ейнштейн, прізвище якого є синонімним до 
лексичної одиниці «геній». Цей випадок антономазії 
(einstein) засвідчено словниками (15). 

Зазначені словники англійської мови відо-
бражають наївну картину світу. Наукову картину 
світу представлено в нашому дослідженні медич-
ними словниками, які дефінують номінацію genius 
по-іншому:

“Genius (psychology)
– adjective. Referring to a marked superiority in int

ellectual power. 
noun.A highly intelligent person,whose IQ is > 140 a

nd/or in the top 1% of those subjected to IQ testing” (15).
Ця дефініція відносить номінацію genius до тер-

мінів психології. Основна відмінність дефініцій тлу-
мачних словників та медичних полягає в тому, що в 
останніх наголошено виключно на інтелектуальних 
надздібностях людини-генія, тоді як тлумачні слов-
ники фіксують серед усього й визначний творчий 
потенціал. Ще однією особливістю наукового тлу-
мачення феномену геніальності є зазначення того, 
що її можна визначити за допомогою тесту на IQ:  
на переконання психологів, людину вважають генієм, 
якщо рівень її IQ вищий за 140. Згідно з офіційною 
статистикою, такі люди становлять усього лише 1 %. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Проведений компонентний 
аналіз уможливив виділення таких понятійних концеп-
туальних ознак досліджуваного концепту GENIUS:

– інтелект (вербалізується такими лексичними 
одиницями: intellectual faculties, intellectual power, 
intelligent, mental, vigor of mind);
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– творчі здібності (вербалізується такими лексич-
ними одиницями: creative power, talent, creativity);

– видатний / найвищий / надзвичайний (вер-
балізується такими лексичними одиницями: 
uncommon, superior, distinguished, highly, exceptional, 
extraordinary, marked superiority); 

– новизна / оригінальність (вербалізується такими 
лексичними одиницями: power of invention or origination 
of any kind, or of forming new combinations; original work). 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо 
у розглядові особливостей вербалізації концепту 
GENIUS в англомовному різножанровому дискурсі.
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У статті здійснено дослідження німецькомовних текстів астрологічних прогнозів на предмет виокрем-
лення концептів, які результуються внаслідок концептуалізації соматичного коду культури. 

Ключові слова: концепт, концептуалізація, соматизм, соматичний код культури, фразеологізм.

Тараба И. А. Функционирование фразеологизмов с соматическим компонентом в текстах астроло-
гических прогнозов. В данной статье осуществляется исследование немецкоязычных текстов астрологи-
ческих прогнозов с целью выделения концептов, которые результируются вследствие концептуализации со-
матического кода культуры.

Ключевые слова: концепт, концептуализация, соматизм, соматический код культуры, фразеологизм. 

Taraba I. O. The functioning of the phraseologisms with a somatic component in the texts of astrological 
predictions. This research deals with the analysis of the German texts of astrological predictions. The aim of the article 
is to define the concepts resulting from the conceptualization of the somatic code of culture. The article comprises  
the analysis of the German phraseological units with somatic component. This thesis focuses on the study of somatic 
sector of the German phraseological picture of the world. The aim of this study is a general analysis of the phraseological 
units with a somatic component (FSC) and determining the frequency of the component-somatism on the basis of texts 
of the astrological predictions. In focus of cognitive-discursive paradigm we also investigated the features of processes 
of coding and decoding of information. In the centre of our scientific interest there is somatic phraseology the subject of 
which is the meaning of FSC, the analysis of their use. On the material around the body of FSC which was investigated 
during the research on the background of discursive fragments of the texts of horoscopes 23 concepts were singled out. 
Within the picture of the world that is in constant development, somatisms retain the status of multifunctional units and 
are transmitted as acceptable in representation of the key concepts of human consciousness. The research of FSC which 
was carried out in the given work can serve as a starting point for creation of a new type of lexicographic editions − 
dictionary of phraseological concepts on the material of somatisms of German language.

Key words: concept, conceptualization, somatism, somatic code of the culture, phraseologism.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Тексти астрологічних про-
гнозів стали об’єктом нашої науково-дослідниць-
кої «оптики» через наявність таких критеріїв, як 
популярність та масовість, що визначає пропонова-
ний дискурсивний матеріал як «живу», динамічну 
дискурсивну практику, яка презентує «сприятливе 
середовище» для виявлення інвентарю основних 
ключових концептів, які позиціонуються як резуль-
тати концептуалізації соматичного коду культури 
у фразеологічному сегменті на матеріалі текстів 
гороскопу. Актуальність дослідження визначається 
антропоцентричною спрямованістю сучасної лінг-
вістичної парадигми, щораз більшим інтересом 
мовознавців до лінгвокультурологічних досліджень, 
присвячених національному аспекту значення фра-
зеологізмів у межах когнітивної лінгвістики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фра-
зеологічний склад мови – це дзеркало, у якому лінг-
вокультурна спільнота ідентифікує свою національну 
самосвідомість, тому особливу увагу в дослідженні 
приділено опису соматичних фразеологізмів у різ-
них лінгвістичних розвідках. Вони були предметом 
аналізу на матеріалі різноструктурних мов, зокрема 
української (О. І. Андрейченко, О. О. Селіванова), 
німецької (І. П. Задорожна, G. Gréciano, E. Piirainen), 
іспанської (О. Л. Толстова), англійської (Н. І. Андрей-
чук), естонської (Ф. Вакк), а також в аспекті зістав-

лення різних мов: німецької й української (І. В. Гри-
цюк), англійської й російської (О. Ю. Семушина), 
французької й російської (І. Є. Городецька), індоне-
зійської й російської (А. Салім, Л. О. Івашко), китай-
ської та російської (Т. Цзюнь), китайської та англій-
ської (Ning Yu), слов’янських (Р. М. Вайнтрауб) та 
романських мов (Н. Я. Стрілець). У роботах дослі-
джено широке коло проблем. Проте індексація кон-
цептів, що лежать в основі фразеологізмів із соматич-
ним компонентом (далі ФСК), які функціонують у 
текстах астрологічних прогнозів, ще не була об’єктом 
наукового пошуку. 

Тексти гороскопів, на які натрапляємо в сучас-
ному мас-медійному просторі, містять амбівалентні 
суперечливі прогнози щодо можливих подій, які 
стосуються адресатів [2, 43–44]. Зазвичай з вимогою 
до конкретно сформульованих способів поведінки, 
для того, щоб мати змогу завірити читача, що той чи 
той гороскоп стосується саме його, використовують 
такі вислови:

– "Das Chaos wächst den Zwillingen über den 
Kopf" [5].

Для того ж, щоб перенести звертання на диспози-
цію майже усіх адресатів – особи, предмети чи час, 
прогнози звучать дуже розмито:

– "Jemand zeigt Ihnen die kalte Schulter" [6]; 
jmdm. die Schulter zeigen – повернутись до когось 
спиною) [5];
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– "Die Dinge gehen Ihnen nicht so leicht von der 
Hand, dass Sie schnell übers Ziel hinausschießen"; "[6]"; 
leicht (flink) von der Hand gehen – відважитися) [5].

Загалом мовний стиль текстів гороскопів є різно-
манітним – від зухвалих і сучасних (з багатьма нео-
логізмами, англіцизмами та розмовними фразами) 
до псевдонаукових. Але, незважаючи на різноманіт-
ність мовних стилів та стилістичних засобів, для всіх 
текстів астрологічних прогнозів характерна висока 
частотність шаблонів, які слід розуміти як ФО в 
широкому значенні: референціальні, структурні та 
комунікативні фразеологізми. Крім того, важливою є 
частотність й інших класів, таких як прислів’я, парні 
словосполучення, компаративні фразеологізми, кри-
латі слова, загальновживані вирази та фразеологічні 
сполучення [3, 22–23].

Формулювання мети і завдань статті. У нашому 
дослідженні ми фокусуємо свою увагу на особливос-
тях концептуалізації соматичного коду культури на 
матеріалі такого популярного дискурсивного фраг-
менту, як тексти астрологічних прогнозів (до дослі-
дження залучено різнотипні гороскопи: загальні та 
ті, які стосуються лише однієї конкретної сфери). 
Мета статті полягає у виокремленні та описі кон-
цептів як результату концептуалізації соматичного 
коду культури в німецькомовних текстах астрологіч-
них прогнозів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Текст астрологічного прогнозу є за своєю домінант-
ною функцією персуазивним, тобто орієнтованим на 
когнітивно-мовленнєвий вплив на адресата з метою 
впровадження у його свідомість установок, відно-
шень, оцінок, у яких зацікавлений відправник пові-
домлення. Для текстів німецьких гороскопів особли-
вий інтерес презентують такі сфери, як ПОЧУТТЯ, 
СТОСУНКИ, КАР’ЄРА, ДОЗВІЛЛЯ, ЗДОРОВ’Я, 
УСПІХ, ПРОМОУШН та ін. Ми провели перспек-
тивне та цікаве дослідження 23-х видів астрологіч-
них прогнозів загальною кількістю 560 дискурсив-
них фрагментів [4, 200]. Проаналізовано такі види 
гороскопів: 1. Babyhoroskop; 2. Beziehungshoroskop; 
3. Blumenhoroskop; 4. Charakterhoroskop; 
5. Diäthoroskop; 6. Erfolgshoroskop; 7. Erotikhoroskop; 
8. Fashionhoroskop; 9. Finanzhoroskop; 
10. Fitnesshoroskop; 11. Flirthoroskop; 
12. Frauenhoroskop; 13. Freundehoroskop; 
14. Krimihoroskop; 15. Liebeshoroskop; 
16. Partnerhoroskop; 17. Partnerschaftshoroskop; 
18. Romantikhoroskop; 19. Schuhhoroskop; 
20. Versicherungshoroskop; 21. Wochenendehoroskop; 
22. Wohnhoroskop; 23. 50plus-Horoskop. У результаті 
концептуалізації соматичного коду культури у цих 
типах астрологічних прогнозів ми виокремили 23 кон-
цепти: 1. Kindheit (дитинство); 2. Beziehungen (відно-
сини); 3. Blume (квітка); 4. Charakter (характер); 5. Diät 
(дієта); 6. Erfolg (успіх); 7. Erotik (еротика); 8. Fashion 
(мода); 9. Finanzen (фінанси); 10. Fitness (фітнес); 
11. Flirt (флірт); 12. Frau (жінка); 13. Freund (друг); 
14. Kriminalität (кримінальність); 15. Liebe (кохання); 
16. Partner (партнер); 17. Partnerschaft (партнер-
ство); 18. Romantik (романтика); 19. Schuhe (взуття); 
20. Versicherung (страхування); 21. Wochenende 
(вихідні); 22. Wohnung (житло); 23. Alter (старість).

Експлікація названих концептів у кожному 
випадку є різною. Спробуймо це довести:

1. Löwe (23. Juli bis 23. August). 
Mini-Majestät brüllt sich die Lunge aus dem Hals 

und ist "not amused" wenn das dienende Volk nicht nach 
seiner Pfeife ums goldene Löwenkalb tanzt! Damit das 
Tyrannchen gnädig gestimmt bleibt, braucht es Beifall 
in großartigen Mengen und erwartet Jubel für alles: 
sein sonniges Lachen, kräftige Rülpser oder den ersten 
Raubtierzahn. У поданому дискурсивному фрагменті 
виокремлюємо концепт KINDHEIT, який експлікує 
ФСК: 1) sich (Dat.) die Lunge aus dem Hals/Leib schreien 
(ugs.): sehr laut schreien − дуже голосно кричати; 2) den 
ersten Raubtierzahn haben − отримати перший зуб [5; 6].

2. Stier (21. April bis 20. Mai).
Ruhiges Blut, alles ist gut! Eine wahre Wellnessoase 

ist die Stier-Beziehung, wenn das Rindvieh regelmäßig 
gesättigt, bequem gelagert und in materieller Sicherheit 
gewiegt wird. Es sollten mit einem leckeren Betthupferl 
auch die sinnlichen Gelüste befriedigt und Aufregungen 
ferngehalten werden, dann kann ein Stier sein Leben 
wie Gott in Frankreich genießen. Наведений фрагмент 
є свідченням вираження концепту BEZIEHUNGEN 
за допомогою ФСК ruhig Blut, alles ist gut − вихідна 
форма − Preise gut, alles gut − якщо спокій, спокійні 
стосунки, то все добре або ж ruhig Blut!: nur keine 
Aufregung! − не переймайтеся! [5; 6].

3. Stier (21. April bis 20. Mai).
Das etwas andere Wiederkäuen verspricht 

Mehrfachgenuss auf allen Ebenen. Erst darf sich das 
Ochsenauge an der Butterblumen-Schönheit laben, 
die Nase kriegt einen Hub Fliederduft, Maiglöckchen 
klingeln in den Ohren, runde Hortensien bieten sich als 
Handschmeichler an und Veilchen landen kandiert im 
Nachtisch. Фрагмент ілюструє концепт BLUME, який 
експлікує трансформований ФСК die Nase kriegt einen 
Hub Fliederduft − вдихнути бузковий запах [5; 6].

4. Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni).
Was zum einen Ohr hineingeht, trifft sich mit dem Input 

des anderen Gehörorgans und kommt gut gemischt durchs 
Sprachrohr wieder heraus. Zwillinge müssen zwei sein, 
einer allein kann so viel gar nicht reden, und weil sie äußerst 
kontaktfreudig sind, verteilt sich die Wörterschwemme 
ja auf mehrere Zuhörer. Тут виділено концепт 
CHARAKTER, реалізований трансформованим ФСК 
was zum einen Ohr hineingeht, trifft sich mit dem Input 
des anderen Gehörorgans und kommt gut gemischt durchs 
Sprachrohr wieder heraus − вихідна форма − zum einen 
Ohr hinein-, zum anderen wieder hinausgehen (ugs.): nicht 
richtig aufgenommen, sofort wieder vergessen werden − що 
в одне вухо влетіло, те зустрілося з введення інформації 
іншого органу слуху та виходить через рупор [5; 6]. 

5. Skorpion (24. Oktober bis 22. November).
Ein bisschen abnehmen gilt nicht: entweder 

die Energiezufuhr kompromisslos auf Null-Diät 
herunterfahren oder den Schlankheitsgedanken 
vernichten. Die 100% skorpiongeeignete Intensiv-
Methode soll ein dunkles Geheimnis bleiben, nicht 
weitersagen: je heißer die Erotik, desto besser brennt 
das Fett. Наведений дискурсивний фрагмент засвід-
чує концепт DIÄT, що виражений трансформованим 
ФСК je heißer die Erotik, desto besser brennt das Fett −  
вихідна форма − das Fett brennt − худнути [5; 6].
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6. Waage (24. September bis 23. Oktober).
Mit Oberflächlichkeit können Schöngeister ganz 

hübsch hochkommen, sie lieben den äußeren Schein 
schöner Kleidung genauso wie formvollendete 
Frisurkultur oder künstlerische Kulissen und schmücken 
sich gern mit fremden Federn. Waagen bringen es weit, 
weil sie sich so charmant aufwärts schleimen oder 
hochheucheln. Виокремлюємо концепт ERFOLG, 
який реалізує ФСК sich gern mit fremden Federn 
schmücken − Verdienste anderer als die eigenen 
ausgeben (und sich damit brüsten) − видавати заслуги, 
успіхи інших за свої [5; 6].

7. Stier (21. April bis 20. Mai). 
Die Erotik geht durch den Magen oder über das 

Bankkonto, wenn des Stiers Hormonhaushalt in Schwung 
kommen soll. Er verliebt sich zuerst in das Essen und genießt 
dann die Köchin oder lässt sich auf ein stimulierendes 
Finanzpolster betten, bevor er der angeborenen Sinnlichkeit 
ihren langen, ausdauernden Lauf lässt. У поданому 
дискурсивному фрагменті експлікатором концепту 
EROTIK слугує трансформований ФСК die Erotik geht 
durch den Magen oder über das Bankkonto − вихідна 
форма − Liebe geht durch den Magen (scherzh.): wer gut 
kochen kann, gewinnt leicht die Zuneigung anderer − хто 
добре готує, швидко завойовує прихильність іншого;  
у нашому випадку маємо переклад − хто добре готує, 
той викликає лібідо та еротика вимагає грошових 
затрат [5; 6].

8. Stier (21. April bis 20. Mai).
"Wie innen, so außen", sagt der Stier, und weil sich 

Rinderleder so gemütlich anfühlt, wird es zur zweiten 
Haut, möglichst im Trachtenlook. Solch sinnlichen 
Genießern kommt natürlich nur Naturkosmetik in die 
Pflegetüte, und mit schweren Düften, dicken Klunkern 
und gutem Tuch bleiben sie immer auf dem Boden der 
Qualität. Наявний у фрагменті концепт FASHION 
передає ФСК etwas wird zu zweiten Haut − щось стає 
другою шкірою (мається на увазі одяг) [5; 6].

9. Fische (20. Februar bis 20. März).
Geld ist dafür da, um Gutes zu tun, und wo Fische 

sind, da gibt's auch immer viele Hilfsbedürftige mit 
leeren Händen. Die mitfühlenden Helfer opfern sich 
gerne mit Haut, Haaren und klingender Münze. Ihr 
Gotteslohn ist dann die Rückzahlung vom Finanzamt, 
wenn sie stapelweise die Bescheinigungen einreichen. 
Цей фрагмент містить концепт FINANZEN, який екс-
плікують ФСК: 1) mit leeren Händen − 1. ohne etwas 
mitzubringen, ohne ein Geschenk; 2. ohne etwas erreicht 
zu haben; 2) sich gerne mit Haut, Haaren und klingender 
Münze opfern − вихідна форма − mit Haut und Haaren −  
цілком, без залишку; у нашому випадку маємо пере-
клад − жертвувати собою та грошима [5; 6].

10. Jungfrau (24. August bis 23. September).
So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Sport in 

Maßen, aber regelmäßig, so hält man Leib und Seele 
gesund. Tägliche Leibesübungen sind Fensterputzen 
für die Oberarme, Rumpfbeugen beim Treppenwischen, 
Jogging zum Supermarkt und Rückentraining als 
jedermanns Lastesel. У запропонованому прикладі 
виокремлюємо концепт FITNESS, що виражений 
ФСК mit Leib und Seele: 1. mit Begeisterung und 
innerer Beteiligung; 2. ganz und gar − тіло і душа, 
людина цілком [5; 6].

11. Wassermann (21. Januar bis 19. Februar).
Zur Party geht's mit dem abartig funkelnden 

T-Shirt, Aufschrift: "Ich stehe unter Strom, soll ich 
dich elektrisieren?" Die spürbare Erregung bringt die 
Luft zum Knistern und das Kribbeln in den Bauch. 
Wer angebissen hat, dem zeigt der Wassermann seine 
Sammlung spezieller Spielzeuge für Große. Тут засвід-
чено концепт FLIRT, який реалізований трансформо-
ваним ФСК Knistern und das Kribbeln in den Bauch −  
вихідна форма − Kribbeln im Bauch haben − хвилюва-
тися; у нашому випадку маємо переклад − тріскотіти 
та лоскотати у животі − дуже хвилюватися (внаслі-
док симпатії або закоханості) [5; 6].

12. Fische (20. Februar bis 20. März).
Sie wäre so gern die gute Fee, die alle geheimen 

Wünsche erfüllt, es dürfen sogar mehr als die üblichen 
drei sein. Der Fische-Frau geht das Leid der Welt 
ungefiltert unter die Haut, sie ahnt persönliches 
Elend, bevor es der Betroffene selbst spürt und hat 
schon weinend in manch fröhliches Gesicht gefragt:  
"Wie kann ich helfen, wenn's dir nachher so schlecht 
geht?" Виокремлюємо концепт FRAU, засобами 
вираження якого слугують ФСК: 1) jmdm. unter die 
Haut gehen/dringen: jmdn. sehr berühren, innerlich 
aufwühlen − бути дуже сензетивною (що є дуже 
типовим для жінки); 2) ins Gesicht fragen − ставити 
відкрито запитання [5; 6].

13. Krebs (22. Juni bis 22. Juli).
Ein Krebs ist zu jedem freundlich, der sich freiwillig 

in seine immer weit ausgebreiteten Arme oder unter die 
schützenden Fittiche begibt. Wen er einmal ins Herz 
geschlossen hat, den lässt der Krebs nicht mehr aus 
seiner Gefühlswelt, zählt ihn fortan zur großen Familie 
und schickt an jedem Geburtstag eine Vergissmeinnicht-
Grußkarte. У цьому дискурсивному фрагменті кон-
цепт FREUND реалізований трансформованими 
ФСК: 1) jmdn. unter seine Fittiche nehmen (meist 
scherzh.): jmdn. beschützen, betreuen − захищати кого-
небудь, оберігати, взяти під своє крило; 2) jmdn. ins/
in sein Herz schließen: jmdn. lieb gewinnen − полю-
бити кого-небудь, прив’язатися до кого-небудь [5; 6]. 

14. Löwe (23. Juli bis 23. August).
Nach seiner feurigen Rede schwang sich der Baron 

auf sein hohes Ross und sprengte davon. Wütende 
Menschen blieben zurück und drohten mit den Fäusten. 
Seine joviale Arroganz war unerträglich. Am Morgen 
fand man ihn enthauptet an der Allee. Zwischen den 
Bäumen war noch ein fester dünner Draht gespannt. 
Концепт KRIMINALITÄT експлікований ФСК 
jmdm. mit den Fäusten drohten − загрожувати кому-
небудь бійкою [5; 6].

15. Widder (21. März bis 20. April).
Ohne Zaudern oder Zagen reißt sich der Widder 

ans Herz, was ihm als Beute in die Arme läuft. Es muss 
nicht gleich die große Liebe sein, eine Bettgeschichte 
reicht durchaus, und wenn sich eine Beziehung daraus 
entwickelt, auch recht. Ein Widder liebt zuerst seine 
Freiheit, dann sich selber und – soweit vorhanden – auch 
den Partner. У наведеному фрагменті концепт LIEBE 
реалізують ФСК: 1) sich ans Herz reißen − прийняти 
до серця що-небудь, кого-небудь; 2) jmdm. in die 
Arme laufen (ugs.): jmdm. zufällig begegnen − раптово 
зустріти кого-небудь [5; 6].
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16. Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni).
Schwätzer sucht Ohren. Informations-Schleuder 

Zwilling ist so mitteilungsfreudig wie kontaktbedürftig 
und braucht deshalb unbedingt auch menschliche 
Zuhörer, die sichtbar über seine Witze lachen. Wenn der 
Austausch nämlich nur über moderne Kommunikation 
stattfindet, hat der Begriff "beziehungstechnisch" 
so eine flache Bedeutung. Виокремлюємо концепт 
PARTNER, виражений ФСК-неологізмом − Schwätzer 
sucht Ohren − пліткар шукає вуха (досл.), для пліткаря 
потрібний партнер [5; 6].

17. Fische (20. Februar bis 20. März).
Keine Abgrenzung möglich, Fische überschwemmen 

mit ihren Gefühlen sich selbst und ihre Mitmenschen, 
mit Hingabe gehen sie dem Partner unter die Haut und 
sind fortan ein Fleisch, ein Herz, ein Verstand. Recht 
asymmetrisch ist die Beziehung zwar, wenn einer nur 
gibt und nichts außer dem allgemeinen Weltschmerz 
(auf sich) nimmt, aber sie wollen es so. Ця ілюстрація 
засвідчує реалізацію концепту PARTNERSCHAFT за 
рахунок ФСК: 1) jmdm. unter die Haut gehen/dringen: 
jmdn. sehr berühren, innerlich aufwühlen − бути дуже 
сензетивною; 2) ein Fleisch, ein Herz, ein Verstand sein 
− бути у єдності, у партнерських відносинах [5; 6].

18. Fische (20. Februar bis 20. März).
Hand in Hand, Spuren im Sand, der Spaziergang am 

Strand - das ist der Stoff, aus dem Fische wundersame 
Verse schmieden, die mit Poesie und Sehnsuchtsfäden 
durchwoben sind. Damit sie sich nicht schmachtend 
in ihren unendlichen Fantasien verlieren, schreiben sie 
unterwegs mit Teelichten immer wieder ihre Namen ans 
Ufer. Тут експлікація концепту ROMANTIK відбува-
ється за допомогою ФСК Hand in Hand − разом, рука 
у руці (досл.) [5; 6].

19. Jungfrau (24. August bis 23. September).
Naseweise Zehenspitzen. Keine Zeit vergeuden 

wollen Zwillinge und sind möglichst an mindestens zwei 
Stellen gleichzeitig, da braucht's schnelle Schlappen für 
flinke Füße. Slipper, Sneakers oder flotte Sandalen passen 
sich überall an und weil dem überaus neugierigen Typen 
auch unterhalb der Augenhöhe nichts entgehen darf, hat 
er sogar am Boden noch Gucklöcher in seinen Peeptoes. 
Поданий дискурсивний фрагмент засвідчує концепт 
SCHUHE, експлікований ФСК schnelle Schlappen für 
flinke Füße − швидке взуття для швидкої ходи [5; 6]. 

20. Waage (24. September bis 23. Oktober).
Auch wenn Schönheit ja kein Ding ist (Ausnahmen 

möglich), schließen eitle Waagen für ihren 
sehenswerten Körper hohe Sachversicherungen ab. 
Ob ein abschlaffender Hintern unter Verschleiß oder 
Schaden fällt, wird diplomatisch verschwiegen. Bei 
Bedarf reicht die Versicherungssumme sicher für einen 
Push-up-Schlüpfer. У цьому фрагменті виділено кон-
цепт VERSICHERUNG, реалізований ФСК: 1) den 
sehenswerten Körper haben − мати дорогоцінне тіло, 
дорого коштувати; 2) ein Hintern fällt unter Verschleiß 
oder Schaden (трансформований ФО з соматичним 
компонентом der Hintern) − зад підпадає під знос або 
пошкодження (потребує страхування) [5; 6].

21. Stier (21. April bis 20. Mai).
Die ehrlich-faule Haut. Wenn er nach getaner Arbeit 

endlich die Füße mal längerfristig hochlegen darf, wackelt 
der Genießer höchstens munter mit den Zehen, falls ihn 

unstillbarer Bewegungsdrang plagen sollte. Zu mehr 
möchte er sich ungern aufraffen, das Schönste im Leben 
sind schließlich die Pausen und ein Stier ist kein Rindvieh, 
das ständig ackern muss. Експлікаторами виокремлю-
ваного концепту WOCHENENDE слугують ФСК:  
1) die ehrlich-faule Haut haben − бути лінивим; 2) die 
Füße hochlegen − (досл.) задерти ноги, ледарювати;  
3) mit den Zehen wackeln − (досл.) ворушити пальцями 
на ногах, ледарювати, відпочивати [5; 6].

22. Skorpion (24. Oktober bis 22. November).
Wollen Sie einfach nur ein Dach über dem Kopf 

oder muss es unbedingt ein Baldachin über dem Bett 
sein, damit Sie zufrieden sind? Dichte Spinngewebe 
einschließlich Bewohnern als Sichtschutz vor den 
Fenstern, ein brodelnder Vulkanbrunnen im Bad, 
Giftnattern im Terrarium und Kugelfisch in der Pfanne − 
willkommendaheim beim Skorpion. Die Möbel sind von 
Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet, damit auch 
tagsüber die behagliche Düsternis gewahrt bleibt. Засвід-
чений концепт WOHNUNG реалізують ФСК: 1) ein 
Dach über dem Kopf haben − мати дах над головою, 
житло; 2) die Möbel sind von Kopf bis Fuß in schwarzes 
Leder gekleidet sein − вихідна форма − von Kopf bis 
Fuß − цілком, повністю − у нашому випадку маємо 
переклад − меблі повністю з чорної шкіри [5; 6].

23. Wassermann (21. Januar bis 19. Februar).
Bloß weil er nun ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel 

hat, wird er noch lange nicht von seinen verrückten Ideen 
verschont. Von Wassermännern sind aber in der knapper 
werdenden Restzeit besonders geniale Erfindungen zu 
erwarten, die überraschenderweise immer öfter auch 
für normale Leute brauchbar sind. Засобами реаліза-
ції актуалізованого концепту ALTER є ФСК: etwas 
auf dem Buckel/Rücken haben (ugs.): 1. etwas hinter 
sich gebracht, erlebt haben; 2. mit etwas belastet sein −  
в нашому випадку доцільний переклад − прожити 
певний час, мати позаду себе певний часовий про-
міжок [5; 6]. 

Виокремлені в процесі дослідження 23 кон-
цепти, які розглядаємо як дискурсоутворювальні, 
об’єднано (на основі класифікації О. В. Ать-
ман) в такі групи: 1) суспільно-політичні: Erfolg, 
Kriminalität, Partner, Partnerschaft, Wohnung; 2) релі-
гійні: Alter, Blume, Liebe; 3) наукові: в даному пере-
ліку виокремлених концептів не знаходимо жодного; 
4) педагогічні: Kindheit, Beziehungen, Charakter, Diät, 
Fashion, Fitness, Freund; 5) економічні: Finanzen, 
Versicherung. До «формату» пропонованої кла-
сифікації не увійшли т. зв. автохтонні концепти 
(на основі типізації Г. Г. Слишкіна) [7, 100–103]: 
Erotik, Flirt, Frau, Romantik, Schuh, Wochenende, які 
історично сформувалися в межах тексту астрологіч-
ного прогнозу та регулярно в ньому відтворюються. 

Найбільш відкритим для перенесень концепту-
альних складників з площини інших дискурсів є 
текст астрологічних прогнозів, що демонструє такі 
характеристики, як відкритість, персуазивність, 
псевдонауковість (присутні концептуальні змінні 
наукового дискурсу), експресивність, специфічна 
езотеричність (претензія на володіння таємни-
цею), поліфонічність прогнозованих сфер життєді-
яльності (як наслідок − величезний лінгвістичний 
ресурс), та відноситься до прогностичних комбі-
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нованих (гібридних) текстів, які реалізують більше 
однієї комунікативної мети. Дискурс гороскопу пре-
зентує глобальне інформаційне поле і щодо стра-
тифікації задовольняє гендерні, вікові та соціальні 
аспекти [1, 410–413].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Результати проведеного 
дослідження концептуалізації соматичного коду 

культури в німецьких фразеологізмах на матеріалі 
даного типу дискурсу дали змогу не лише виокре-
мити конкретний для дискурсивного фрагмента 
інструментарій концептів, але й проаналізувати та 
охарактеризувати основні дискурсоутворювальні 
процеси, які, на нашу думку, є внеском у розробку 
проблем текстолінгвістичних досліджень, прагма-
лінгвістики та когнітивного аналізу. 
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ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ У РОМАНАХ 
МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «КРИНИЧАР» ТА «ВІЧНИК»

Теребус Р. М.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

У статті досліджено розмаїття власних назв, які використовує М. Дочинець у романах «Криничар» та 
«Вічник», з’ясовано їхнє значення, простежено національну самобутність. Доведено, що власні назви допо-
магають краще втілити ідейний задум та передати особливості таланту митця. 

Ключові слова: власні назви, оніми, гідроніми, топоніми, головний герой.

Теребус Р. Н. Функциональное наполнение имён собственных в романах Мирослава Дочинца «Кри-
ничар» и «Вічник». В статье исследованы имена собственные, которые использует М. Дочинец в романах 
«Криничар» и «Вічник», выяснено их значение, прослежена национальная самобытность. Доказано, что име-
на собственные помогают лучше воплотить идейный замысел и передать особенности таланта писателя. 

Ключевые слова: имена собственные, онимы, гидронимы, топонимы, главный герой. 

Terebus R. M. Functional load of proper names in the novels «Krynychar» and «Vichnyk» by Myroslav Dochy-
nets. Modern linguistics tends to the study of the language phenomena through the prism of analysis of work of separate 
artists. Individual writer’s style, language picture of the world are reflected through the vision of the world by this or 
that personality. In their works writers use different stylistic devices, language units, emotional background and others. 
Artistic text carries the imprint of authorial ideas in itself, his inner world and a reader, first of all, pays attention to  
the vocabulary used by an author. Specific authorial stylistic devices and combinations of different language means form 
individuality of authorial style. A writer actively uses the techniques of retrospective view, authorial historical insertions, 
lyric digressions, monologues and dialogues of characters, legends etc. However, the most characteristic means of reflec-
tion of space and time is the active use of the proper names and geographical names.

The personal life experience of a writer is important for the creation of his own picture of the world as well as  
a person’s natural abilities, intellectual and spiritual level, peculiarities of psyche. A writer’s world view is important 
for the formation of his individual style.

The writer’s language picture of the world, according to his ideological and artistic position, is condensed into 
the integral system which is created by language means that are used by an author. A language is an important factor 
in revealing creative individuality of a writer, where such his properties as creative character, functional orientation, 
role in the reflection of authorial vision of the world are considered. Analyzing the language of works, it is possible 
to define the specificity of a word in its individual using and according to this or that situation, to define its use as  
a means of artistic reflection of reality.

For the creation of the certain world, background, with the aim of the influence on a reader authors introduce into their 
works characters with the names which help embody ideological intention and express the features of an artist’s talent better.

The use of proper names in works allows the artist to define clearly the location and time of events, the way of life 
and characters’ occupation. Traditions, culture, history of a certain nation are expressed through the proper names. 
Speaking about the proper names that are used by М. Dochynets in his works, it is possible to assert that they accu-
mulate the experience of generations, traditions and culture of the population of Zakarpattia.

The proper names of the main characters of the analyzed works are consonant with the names of works –  
"Krynychar" and "Vichnyk ". They are well-aimed, exact as if they are prompted by the content, writer’s preferences. 
The proper names play an important role in the works by М. Dochynets, create a special canvas, underline national 
originality. On the pages of his books the author presents the variety of national groups of the population of Zakarpat-
tia, the circle of communication of the main characters, wide geography of their staying. Due to proper names a reader 
is plunged into the history of characters’ lives, connections with native places and towns.

Key words: proper names, onyms, hydronyms, toponyms, main character.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Сучасне мовознавство тяжіє 
до вивчення мовних явищ крізь призму аналізу твор-
чості окремих митців. Індивідуальний стиль пись-
менника, мовна картина світу відображаються через 
бачення світу тією чи іншою особистістю. Письмен-
ники у своїх творах використовують різні стиліс-
тичні прийоми, мовні одиниці, емоційне тло тощо. 
Н. Сологуб стверджує, що в «кожного індивіда, кож-
ної конкретно-історичної епохи є своя власна кар-
тина світу. …людина, контактуючи зі світом, одер-

жує ніби «готовий світогляд», … створює свій образ, 
вносить в нього нові деталі й барви, одухотворює і 
оживлює істотне для неї» [5, 5]. 

Художній текст несе на собі відбиток авторських 
уявлень, його внутрішнього світу, а читач насамперед 
звертає увагу на лексику, вжиту автором. Специфічні 
авторські стилістичні прийоми, комбінації різних 
мовних засобів формують індивідуальність автор-
ського стилю. Письменник активно використовує 
прийоми ретроспекції, авторські історичні вставки, 
ліричні відступи, монологи та діалоги персонажів, 
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легенди тощо. Проте найхарактернішим засобом 
відображення простору та часу є досить активне вжи-
вання власних імен та географічних назв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми власних імен (онімів) загалом та використання 
їх у творчості різних митців зокрема були об’єктом 
зацікавлень багатьох науковців. Л. Масенко дослі-
джувала українські імена та прізвища; Л. Скрипник 
та Н. Дзятківська уклали словник-довідник власних 
імен людей, Ю. Карпенко працював над проблемами 
ономастики і вивченням власних імен та назв тво-
рів як об’єктів ономастики; Л. Белей простежував 
функціонально-стилістичні можливості антропо-
німів; Т. Гриценко розглядала власні назви як засіб 
стиле творення; В. Калінкін з’ясовував роль та місце 
онімів у художніх творах; А. Вегеш досліджувала 
власні назви в художніх творах та заголовках. 

Мета статті – проаналізувати місце та роль 
власних назв, особливості їх використання в рома-
нах М. Дочинця «Криничар» та «Вічник». Реаліза-
ція поставленої мети передбачає розв’язання таких 
завдань: 1) здійснити аналіз власних назв на мате-
ріалі творів М. Дочинця; 2) визначити особливості 
використання власних назв у романах «Криничар» 
та «Вічник». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливими при створенні власної картини світу є 
особистий життєвий досвід, природні дані людини, 
інтелектуальний та духовний рівень, особливості 
психіки. Письменник, створюючи картину світу, йде 
«шляхом пізнання і оцінки дійсності, що й формує 
його філософсько-естетичне кредо. Оцінювальний 
погляд автора організовує сюжет, він виявляється в 
композиції, в системі образів, у мові» [5, 6]. 

У формуванні індивідуального стилю пись-
менника важливе місце належить його світогляду. 
М. Храпченко зауважує, що питання про світогляд 
письменника варто розглядати передусім як питання 
про бачення світу, про характер і особливості роз-
криття явищ дійсності, про відношення до них. 
Талант письменника – «здатність сприймати про-
цеси життя гостріше й глибше, аніж властиво іншим 
людям, здатність відчувати і бачити те, що залиша-
ється непомітним для інших» [6, 9]. 

Літературознавці відзначають інтелектуаль-
ність художнього доробку закарпатського письмен-
ника Мирослава Дочинця, автора понад двадцяти 
книг, лауреата низки літературних премій та від-
знак, а також наголошують на насиченості, самобут-
ності та багатстві мови, притаманним його творам.  
Сам автор «сповідує аскезу тонкого литва і холод-
ної чеканки. Стиль – самособоюнаповнення. Писати 
слід так, щоб «клапоть прози» можна було опоря-
дити в рамку, як портрет чи акварель» [3].

Мирослав Дочинець почав писати в шкільному 
віці, упродовж багатьох років працював журна-
лістом обласної газети, пізніше почав займатися 
видавничою справою. Будучи сином «містечкового 
філософа», як сам митець каже про свого батька,  
з раннього дитинства призвичаївся до читання філо-
софських праць, захоплювався творами Г. Сково-
роди. Багато подорожував. «До письма прийшов 
сформованою особистістю», – каже письменник [3].

Митець тонко відчуває слово, закоханий у мову 
та звичаї своїх земляків, любить свій край, пиша-
ється народом. Дослідники літератури відзначають 
інтелектуальність його творів та підкреслюють спе-
цифічну «лексикографію письма», своєрідну стихію 
мови, що є головним героєм творів митця. 

Мовна картина світу письменника відповідно до 
його ідейно-художньої позиції конденсується в цілісну 
систему, яку створюють мовні засоби, що їх використо-
вує автор. Мова є важливим фактором у розкритті твор-
чої індивідуальності письменника, де враховуються 
такі її властивості, як творчий характер, функціональна 
спрямованість, роль у відображенні авторського бачення 
світу. Аналізуючи мову творів, можна визначити спе-
цифіку слова в індивідуальному вживанні, з огляду на 
ту чи іншу ситуацію визначити його використання як 
засобу художнього відображення дійсності. 

Про свою письменницьку роботу М. Дочинець 
каже, що це дуже особистісний та інтимний процес, 
а його герой несе сутність, духовну якість. В одному 
з інтерв’ю автор підкреслив, говорячи про голов-
ного героя своїх творів, його бесіди, життя, що –  
«це творчість. Це ритуал, коли немає зайвих слів, 
рухів, метушні, а все достойне, гідне, красиве» [3]. 
Світогляд М. Дочинця, представлений у художніх та 
есеїстичних творах, є відображенням його внутріш-
нього світу. Сам письменник каже: «Треба наро-
дитися на Закарпатті, щоб відчути пахощі, аромат 
нашої мови. Те, що закладене за словами» [3]. 

У письменницьких текстах мова виступає засо-
бом вираження дійсності та відображає світ мис-
лення. А також, за словами Н. Сологуб, на картину 
світу впливають національне тло та природне сере-
довище, які відображені в мові митця [5, 6]. 

Романи М. Дочинця – сплав минулого та сучас-
ного, екскурси в різні епохи та часи, де тісно поєд-
нані простір та час, що проектуються одночасно в 
майбутнє та зв’язують епохи. Для цього автор вико-
ристовує прийоми ретроспекції, авторські історичні 
вставки, ліричні відступи, монологи та діалоги персо-
нажів, легенди тощо. Проте найхарактернішим засо-
бом відображення простору та часу є досить активне 
вживання власних імен та географічних назв. 

Для створення певного світу, тла, з метою впливу 
на читача автори вводять у твори персонажів з іме-
нами, які допомагають краще втілити ідейний задум 
та передати особливості таланту митця. 

Використання власних імен у творах дає змогу 
митцеві чітко визначити місце розташування та час 
перебігу подій, спосіб життя та рід занять героїв. 
Через власні назви передаються традиції, культура, 
історія певного народу. Власні назви, які використо-
вує М. Дочинець у своїх творах, акумулюють досвід 
поколінь, традиції та культуру населення Закарпаття. 

Для творів письменника характерно, що головний 
герой може мати кілька імен. Так, у романі «Крини-
чар» він охрещений Овферієм, проте в дитинстві та 
юності його називають Ферком, Федором, за любов 
до собак та через те, що в ранньому віці виживав 
і був вигодований серед собак, – Кутьом (Псом). 
«Пан Кутьо – так називають мене. По-нашому 
це Пес. Хіба я можу сердитись? Назвисько це не 
найгірше. А головне – заслужене» (2, 15), пізніше 
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стали називати Криничарем, бо копав та чистив 
криниці: «Криничар – моє прилюдне ймення. Це від 
задавненого мого ремесла» (2, 22). Усі ці імена автор 
використовує упродовж усього твору – залежно від 
обставин та ситуацій. Досліджуючи етимологію 
імені цього героя, А. Вегеш тлумачить, що «Крини-
чар – той, що дає воду, а вода – Божий дар; Даритель. 
Виходить, що Криничар – Даритель» [1].

У романі «Вічник» головний герой також має 
кілька імен, які він сам перераховує, – звуть його то 
«Знахарем, то Знатником, то Відуном, то Босорку-
ном, то Характерником, то Вічним Дідом, то Тим, 
що живе в Чорній Хащі» (1, 118). Сам герой про 
себе каже: «Мене називають вічником, знатником, 
відуном. Але що я знаю? Що я відаю? Хіба лише те, 
що я занесена вітром часу порошина якоїсь Галак-
тики; жива порошина, що у вирі земного життя 
затвердла в перлину вічности, аби колись знову засві-
титися зоряною крихіткою в небесному безмір’ї.  
Так, я – вічник…» (1, 352). Науковець А. Вегеш, вико-
ристовуючи Великий тлумачний словник, пояснює: 
«…опираючись на дефініцію до слова вічний, дізна-
ємось, що це такий, який «не має початку й кінця, 
безконечний у часі; незалежний від часу, незмінний; 
який не зникає, не перестає існувати» [1].

Власні назви головних героїв аналізованих творів 
співзвучні з назвами самих творів – «Криничар» та 
«Вічник», влучні, точні, ніби підказані самим зміс-
том творів, уподобаннями письменника. А. Вегеш 
наголошує на символічному значенні цих назв, «всі 
вони виконують символічну функцію, несуть харак-
теристичний заряд, тобто промовляють. Автор нази-
ває своїх героїв (а значить і романи) метафорично –  
Вічником, Криничарем, … здебільшого ігноруючи 
традиційне наймення, яке людина отримує при наро-
дженні. Цей художній прийом вияскравлює «над-
особистісний» характер виголошуваних істин» [1]. 

Головний герой цих романів – старий мудрий 
чоловік з гуманістичним світоглядом, який упро-
довж життя ніс у собі любов до свого краю, народу, 
традицій, а найголовніше, любов до людей, хоча 
його життєвий шлях не простий, на ньому зустріча-
лися не завжди дружньо налаштовані люди.

Традиційно автори заздалегідь продумують 
власні назви своїх героїв, їхні характеристики, рід 
занять, особливості, роль у розвитку сюжету.

У творах М. Дочинця велика кількість персонажів. 
Роман «Криничар» – є одним з таких, що наповнений 
героями – представниками різних соціальних станів, 
національностей, віросповідань. Більшість імен пред-
ставлено у народно-розмовних варіантах: Жига (монас-
тирський писар, художник-самоучка), Йван Гошик 
(дяк), вуйко Митро, Лінь (японський воїн), Мордко 
(Мордахей), Мошко, Йошко, Рифка, Влена (Олена, друга 
матір), Гречин, Рахунек (майстровий), Божий Симко 
(отець Симеон), Пальо (сторож), Йванко, стригаль Пен-
зелик, Ладьо (безногий жебрак), Чопик (сторож) та ін. 
У романі «Вічник» – сотник Скобало, пан Драг, вуй 
Ферко, професор Матіко, дідо Гафич, Попик, Волошин, 
дереводіл Микула, Терка та багато ін. Така форма вжи-
вання свідчить про перебування персонажа переважно 
серед простих людей, людей праці та визначає буття тих 
постатей, що є головним об’єктом зображення.

Разом з автором та героєм читач подорожує 
селами та містами Закарпаття. Тексти М. Дочинця 
наповнені топонімами та гідронімами цього регіону. 
Серед топонімів: Мукачеве, Ділове, Росвигів, Білго-
род, Визниця, Шелестів, Лавки, Сукмарі, Доброчин, 
Макарові та Пістряві хутори, Дрогобич, Хотин, 
Паланок, Косин, Тересва, Шелестов, Лопухово, 
Модьоровша, Тересва, Доброчин, Ужгород. Милу-
ється читач і ріками мальовничого краю: назви Бор-
жава, Карічка, Латориця, Коропець, Ловачка, Дунча, 
Біла Тиса та ін. формують групу гідронімів. Відвідує 
різні місцини (торжище Піяц, Підгород, Руський 
кінець (Оросвийг), Черлена корчма, Сорочий лісок, 
винарня «Молоко русалки», Обавський Камень, біля 
якого водяться плазуни, Мужіївська гора, Дикий Брід, 
Чорний Мочар, Заброда, Зняцівське рукавище, Попова 
гора, Жигова Гостинка, Німецька Кучава, Павлова 
гора, Галасівський берег, вулиця Святої Коруни і т. д.). 
Знайомиться з легендами рідного краю, з традиціями 
та ремеслами місцевих жителів.

Намагаючись розширити простір, у якому живуть 
дійові особи творів, письменник вживає, окрім міс-
цевих топонімів, і назви інших європейських міст 
та регіонів, з якими жителі Закарпаття пов’язані  
(Словаки, Сербія, Лемберг, Відень, Волохія, Берег-
вар, Ефес, Пешт, Венеція, Америка).

Часто М. Дочинець вводить у тексти власні назви 
з Біблії, інших релігійних книг, біблійні сюжети тощо, 
таким чином знову ж таки розширюючи світогляд 
головного героя, підкреслюючи його знання в цій 
галузі (Письмо, Учитель, Спаситель, Господь, Божий 
хрест, іскра Божа, Вавилон, Єрусалим, Голгофа, Тво-
рець, святий Петро, Владика, Первообраз, Цар Соло-
мон, Царство Небесне – конфесіоніми), а також імена 
різних історичних осіб, напр.: Маркус Аврелій.

Зачаровують розповіді про походження назв тих 
чи інших місцин. Одна з них про походження назви 
броду Дикий Брід – «значене змією місце. … мертва 
для риболовлі царина. Ріка тут ламається, має гли-
бинне коліно. … Темне місце, сюди потопельників 
прибиває» (2, 24). А далі автор переказує легенду: 
«Коли мадяри перевалили через Карпатський хре-
бет і продерлися через сольвівські хащі, то відкри-
лася їм пречудова долина. Повноводна тиха ріка 
обнімала її широкими синіми рукавами. І кліпали 
до сонця облатки чистих озер, повних риби, птиці 
і рудих щурів. На вольних обширах паслися тучні 
табуни турів, буйволів і кіз. Тугі трави сягали їм 
під груди. Дикі винні лози густою павутиною обплі-
тали припутні акації. Тисові дерева зеленими спи-
сами пробивали небо, а дубники сіяли стільки жолу-
дів, що дикі свині спали на них, як на ріні. Ласкаве 
сонце ряхтіло на збруї кудлатих коней кочівників і 
по-домашньому сюрчали маленькі коники в траві. 
Дику красу пом’якшували співом птиці» (2, 26). 

І зайди вирішили тут зупинитись та заснувати 
свою батьківщину. «Зачувши свіже м’ясо, перші 
комонники з ґелґотом понеслися на лагідну дичину. 
Здригнулися стада, тривожно затрубили вожаки-
ватаги, скликаючи худобу в ряди, і з безумним тупо-
том кинулися до ріки. Живими вервечками попливли 
на рятівний берег. Лучники пускали їм навздогін 
стріли, кидали зашморги і витягували звірів на 
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тверде. А інших, підстрелених, несла Латориця, 
і хвилі злизували густу кров. Порятована дичина 
поховалася в Чорному Мочарі, за Макаровим та 
Пістрявим хуторами. З тих часів і означили те 
місце Диким Бродом» (2, 24–25). 

Окрім легенди про Дикий Брід, автор викорис-
товує перекази про походження назв міст, лісів. 
Про походження назви міста Мукачеве письмен-
ник вводить «пам’ятну оповідку» (2, 97) монаха 
Божого Симка: «…котрийсь завзятець спустився 
з крем’яної гори і перебрався на привільний випас. 
… зажив собі ситно… Водні плеса далеко розносили 
звідси мукання худоби. Так і прилипло до чоловіка –  
Мукач. На довколишніх групках говорили: «Пове-
земо до Мукача садовину й вино, виміняємо на сир». 
А поле його назвали – Мукачево» (2, 97). 

Недноразово вкладає М. Дочинець в уста своїх 
героїв схвальні, захопливі, сповнені любові слова 
про це місто. Так, головний герой роману «Крини-
чар» каже: «За три найбільші ласки безмежно вдяч-
ний я Господу: за те, що народив мене людиною,  
а не твариною; за те, що народив мене русином;  
за те, що народив мене в Мукачеві. Бо тут мій 
новий Вавилон, осяйний мій Єрусалим. Тут моє гли-
боке закорінення і моя листата крона» (2, 33). 

А перше враження про місто в малого автор 
колоритно змальовує, переплітаючи вервечку епіте-
тів, порівнянь та метафор: «Тримаючись за собачий 
загривок, несміливо увійшов я в чрево города. Від-
крилися кривуваті вулиці, зм’якшені порохом, соло-

мою і здобрені кінськими кім’яхами й помиями, які 
ґаздині виплескували з вікон і дворів. Розверзлися 
темні й сморідні пащі дуфортів-дворищ, які ков-
тали поодиноких людей і навіть брички. Розпросто-
рився синім бруком плац, оторочений коробицями 
будинків. Загалайкала-запістрявіла торговиця, стя-
гуючи людей, наче свіжий кізяк мух. Над усім цим 
зоддалік бовваніло маленьке дівоче груденя з камін-
ним соском замку. І неспогадано виблискувала крізь 
мури й дерева ріка – як розлите й забуте на землі 
небо» (2, 33). 

Важливе місце належить заголовкам творів 
М. Дочинця, у яких міститься певний інформацій-
ний зміст («Криничар», «Горянин», «Світован», 
«Бранець Чорного лісу» та ін.). Завдяки їм переда-
ється в стислій формі тема чи ідея твору. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Власні назви відіграють 
важливу роль у творах М. Дочинця, створюють сво-
єрідну канву, підкреслюють національну самобут-
ність. Автор на сторінках книг представляє різнома-
нітність національних груп населення Закарпаття, 
коло спілкування головних героїв, широку геогра-
фію їх перебування. Завдяки власним назвам читач 
занурюється в історію життя персонажів, зв’язки з 
рідними місцями та містами. 

Символіка, власні назви, художні засоби, система 
образів, використані у романах М. Дочинця, що є 
виразниками індивідуального стилю автора, стали 
предметом наукового дослідження автора цієї статті.
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РЕФЕРЕНЦІАЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ 
МЕТАФІКЦІЇ В РОМАНІ П. АКРОЙДА «ЧАТТЕРТОН»

Тімофєєва В. C.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті представлено ретроспективний погляд П. Акройда (опертий на роман «Чаттертон»)  
на літературу в контексті постмодерністських художніх пошуків. Окреслено описові стратегії та методи 
роману, які зумовлюють демістифікацію процесу пізнання сенсу тексту, а звідси проблематизацію реальності.

Ключові слова: постмодерністська метафікція, проблематизація, пародія, референціальність.

Тимофеева В. С. Референциальность постмодернистской английской метафикции в романе П. Акрой-
да «Чаттертон». В статье представлен ретроспективный взгляд П. Акройда (основан на романе «Чаттер-
тон») на литературу в контексте постмодернистских художественных поисков. Очерчены повествователь-
ные стратегии и методы романа, которые приводят к демистификации процесса познания смысла текста, 
а следовательно проблематизации реальности.

Ключевые слова: постмодернистская метафикция, проблематизация, пародия, референциальность.

Timofieieva V. C. The referentiality of English postmodern metafiction in P. Ackroyd’s novel “Chatterton”.  
The analysis of P. Ackroyd's novel "Chatterton" is offered in the terms of a representative view on literature in  
the context of postmodern art searches.

The representational view of literature has highly been questioned in the last few decades. Postmodernist 
metafiction, as a type of postmodernist fiction, aims at putting the view into question, not to reject any representational 
view of art so as to assert anti-representationality, but to problematise both views. It simultaneously draws upon and 
withdraws from previous conventions to highlight the text’s fictionality and to offer its meaning as created and granted 
in the process of narration. To do so metafiction juxtaposes the historical with the fictive. It also self-reflexively exposes 
its own fictionality and the process of construction through narrative strategies and techniques to suggest history as 
well as literature is a human construct. 

The aim of this paper is the study of Ackroyd´s Chatterton as a metafictional work, as a novel selfconscious of its 
own procedures and of the subject-matter it deals with. The most appropriate critical study of a novel whose main 
concern is with the issue of plagiarism and forgery might be one that would adapt, copy or interpret previous studies 
of it. Due to a lack of a substancial and specific critical corpus on Ackroyd´s novel, however, I will have to content 
myself with adapting, copying and interpreting the novel itself and with quoting from some critical references to it and 
I am conscious of it.

This article discusses how Peter Ackroyd’s Chatterton problematises the representational view of literature 
regarding postmodern theories. It also highlights the novel’s narrative strategies and techniques which result in 
demystifying the text’s meaning-granting process; hence, problematisation of reality.

Key words: postmodernist metafiction, problematisation, parody, referenciality.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Протягом усієї історії письмен-
ники та літературознавці були одержимі репрезентатив-
ним уявленням про літературу одночасно з її критикою. 
Для багатьох майже було істиною, що мистецтво пови-
нно відображати реальність життя. Однак «аксіома-
тичний факт», ідею, що література може представляти 
реальність, постмодерністи поставили під сумнів. 
Парадоксально, як це може здатися, але постмодерніст-
ська метафікція (postmodernist metafiction) є водночас 
репрезентативною і антирепрезентативною, що поро-
джує проблематизацію подання дійсності. Постмодер-
ністська метафікція, якою є «Чаттертон», відомий твір 
П. Акройда, англійського письменника ХХ–ХХІ ст., як 
тип постмодерністського фантазування спрямована на 
те, щоб довести відносність репрезентативного і анти-
репрезентативного погляду на мистецтво, що зумов-
лює актуальність порушуваної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета-
фікції П. Акройда, і зокрема «Чаттертон», в наратив-
ному аспекті лише нещодавно стала предметом спеці-

альних досліджень у літературознавстві (Г. Колесник) 
[1]. Серед невеликої кількості розвідок зарубіжних 
учених, які звертались до вивчення оповідної органі-
зації його творів, заслуговують на увагу праці Б. Фінні 
(«Пітер Акройд, постмодерністична гра і Чаттер-
тон»), А. Ганнінема («Перепис літературної історії. 
Пітер Акройд та інтертекстуальність») та Д. Шиллер  
(“The Redemptive Past in the Neo-Victorian Novel”) [11]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є спроба проаналізувати роман П. Акройда «Чат-
тертон» з ретроспективного погляду на літературу в 
контексті постмодерністських художніх пошуків. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
завдань:

– узагальнити найбільш авторитетні дослід-
ницькі підходи до вивчення постмодерністських 
метафікцій Акройда;

– систематизувати сучасні теоретичні версії 
поняття референціальність;

– проаналізувати проблему факту (fact) та нефатії 
(non-fact) у романі Акройда «Чаттертон».
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Виклад основного матеріалу дослідження.  
У «Поетиці» (335 р. до н. е.) Аристотель, захищаючи 
поезію, запропонував те, що називається мімеcисом. 
Він висвітлює ідею шляхом диференціації засобів, 
моделей (об’єктів) та манер імітації. Б. Б. Шалагінов, 
погоджуючись з актуальністю зауваження Аристо-
теля, що «людина притаманна людині» [2, 117], про-
довжує постулювати імітаційну та репрезентативну 
функцію поезії (літератури). Аристотель хотів би, 
щоб поет представив те, що є вірогідним [5], – літе-
ратура повинна йти в ногу з життям. Також, порів-
нюючи літературу з історією, він пропогандує віру 
в універсальність літератури. Такий наслідувальний 
та міметичний погляд на літературу панував про-
тягом усієї історії (особливої популярності набув у 
філософії), доки його не вдалося розвінчати остан-
німи десятиліттями, особливо в метафізиці. 

Для письменника-постмодерніста Акройда світ – 
це величезний текст, у якому все вже колись було ска-
зано і вже неможливо забути попередників, не можна 
творити нові твори, не зважаючи на вже створене. 
Неминуча присутність попередніх текстів унемож-
ливлює створення принципово нового, автономного 
художнього твору. Річ в тім, що характерною особли-
вістю світогляду автора є упереджене ставлення до 
традиційного ототожнення поняття «істина» з жанром 
біографії, а поняття «брехня» – з художнім текстом. 
А. В. Шубіна пише, що Пітер Акройд «оскаржує пере-
вагу факту над уявою як інструменту пізнання світу 
в масштабі історії і в масштабі окремого життя» [1]. 
Письменник не визнає жодної різниці між жанрами 
літературними і нелітературними, відмовляється від 
жанрових меж, експериментує зі своїми творами на 
кшталт гри з поняттям істини, поєднуючи факти і 
домисли, видаючи вигадку за реальність, реальність 
же, навпаки, – за вимисел.

У книзі «Пітер Акройд: абсурдний і заплута-
ний текст» Дж. Гібсон і Дж. Вулфріс за допомогою 
постструктуралістської деконструкції підкреслю-
ють «навмисне використання трюків, розігрування 
ролей, пантоміму, палімпсест, пародію, пастиш, 
інтертекстуальну референтність» [10] романів 
Акройда. Відзначимо, що основний підхід, якого 
дотримується більшість дослідників, – ілюстру-
вання постмодерністських принципів поетики в 
Акройда, – суперечить неодноразово висловленій 
письменником індиферентності до постмодернізму. 
Друга група критиків вписує Акройда у візіонерську 
традицію англійської літератури, у традицію Міл-
тона, Чаттертона, Блейка, Діккенса.

У романі «Чаттертон» Акройд звертається до 
одного з найталановитіших містифікаторів в історії 
літератури Томаса Чаттертона (1752–1770 рр.). Міс-
тифікація, автором якої був Чаттертон, «цілком від-
повідала романтичному сприйняттю середньовіччя, 
що починало формуватися в той час, а також явищу 
«передромантичної містифікації», найбільш яскравим  
прикладом якої став Оссіан Макферсона [11, 15]». 
Багато дослідників творчості Чаттертона вважають, 
що найбільший вплив на письменника мав Томас 
Персі (Percy Thomas), відомий як автор «Реліктів дав-
ньої англійської поезії» (Relique of Ancient English 
Poetry), антології балад і пісень, уперше опублікова-

ної 1765 року. Саме ця книга, найбільш ймовірно, 
й надихнула юного Чаттертона на створення ченця 
Томаса Роулі [8, 188]. Але сумніви з приводу досто-
вірності «знайдених поетом рукописів» та бід-
ність поета спровокували його самогубство. Така 
загальноприйнята версія його життя та смерті, яку 
у творі Акройд бере під сумнів. Особистість і доля 
англійського поета XVIII ст. давно цікавили Пітера 
Акройда. У передмові до першої (опублікована 
1999 року) збірки статей «Томас Чаттертон і роман-
тична культура» (Thomas Chatterton and Romantic 
Culture), присвячених життю й творчості Томаса 
Чаттертона, Акройд висловлює радість з приводу 
того, що нарешті наукова громадськість сприймає 
серйозно Томаса Чаттертона. Акройд зауважує, що 
Чаттертон пережив «численні літературні інкар-
нації», починаючи з «містифікатора августіанської 
епохи» і закінчуючи «романтичним ідолом і постмо-
дерністською аватарою» [4].

Чаттертон є найбільш показовим прикладом для 
вивчення його неоднозначного ставлення до факту 
(fact) та нефатії (non-fact), а також для подання істо-
ричних осіб як персонажів у межах вигаданої біо-
графії або його постмодерністського еквівалента. 
Він бачить себе в самому центрі нових історичних 
теорій і пропонує себе як нову форму роману. Рай-
монд Федермен визначає постмодерністський роман 
як «збірку фрагментів, як загадковий каталог подій 
або деталей, як монтаж або колаж з несуміжними 
елементами» [9]. Стираючи жанрові кордони, руйну-
ючи стереотипи і штампи, збагачуючи оповідь уявою 
і фантазією, постмодернізм повертає роман до його 
первісної функції – розповідати історії, але з позицій 
нових підходів до реальності, мови, сформованих іде-
ями Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Дерріда.

Тут Акройд використовує історичні докази, щоб 
посіяти недовіру у читача, припускаючи, що «Чат-
тертон не вмер» і продовжує писати «fake» – серед-
ньовічні вірші [6, 14]. Проте, віддаляючись від про-
стого копіювання і остаточного висновку, Акрoйд 
доводить усю ситуацію до кризи, розкриваючи 
рукописи як фальшивки, які нагадують, якою постає 
правда та реальність для історіографа. У романі 
зроблено покликання на зовнішню реальність 
від початку життя Чаттертона, місця, де він жив, 
докладну інформацію про його оточення та діяль-
ність протягом життя, його вигадку віршів Роулі, 
його статус як генія тощо. 

Ідею написання історії та імітації з викрив-
ленням історії викладено і актуалізовано в усьому 
наративі на рівні як структури, так і предмету. Чат-
тертон, представлений в оповіданні, каже: «Я про-
читав геральдику, англійську старовину... Але ніщо 
не захоплювало мене так, як історично працювали, 
і я дійсно не міг так багато навчитися у Колстона, 
як міг би вдома» [3, 51]. Як ми бачимо, Чаттертон –  
хороший читач минулого, а також хороший фальси-
фікатор. Однак така референціальність претендує 
залишатись проблематичною, оскільки її оскаржу-
ють і допитують, але не в тому сенсі, що реальності 
не існує, адже вона є конструкцією, яка надає сенс.  
Її піддають сумніву і оскаржують різними шляхами –  
від подій та інцидентів у цій історії до зіставлення 
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реального з фіктивністю, до символічного вико-
ристання налаштування. Після того, як установ-
лено референцію та покликання на реальний світ, у 
романі піддано сумніву їх можливість за допомогою 
саморефлективних коментарів, хоча і езотеричних, 
наданих персонажами. Наприклад, Гаррієт запи-
тує Чарлза: «Я не можу їх об’єднати». У мене є всі 
імена та дати. У мене є мої записи і мої щоденники.  
Але я не можу … «інтерпретувати їх» [3, 25]. Це саме 
та ситуація, яку ми маємо в романі: ми не можемо 
дійти остаточного витлумачення.

Дослідники (І. Вершинін, Я. Гребенчук, О. Петрусь, 
Г. Колесник, М. Блінова, І. Липчанский, Ф. Абілова) 
відзначають не тільки інтерес Акройда до теми автор-
ства, первинність і вторинність тексту, запозичення, 
привласнення, стилізації, що притаманне постмодер-
ністській прозі, але і віртуозне використання письмен-
ником алюзій і автоцитат, яких чимало в романі [1].

Це саморефлективно свідчить, що твір є паро-
дійним історичним романом з імітацією його пред-
мету та форми і водночас віддаленням від нього. 
Крім того, біографічний запис Томаса Чаттертона на 
початку роману як пролог перед початком розповіді –  
спроба Акройда використати історичні документи 
як тло роману. Таке використання паратекстичності 
як встановлює, так і використовує історіографічні 
конвенції. У поєднанні з вигаданою історією Чат-
тертона, сфабрикованого письменником, вона все ж 
таки розриває сформовану ілюзію. 

За допомогою своїх романів Акройд ставить 
питання авторитетним джерелам, які збираються 
перевірити легітимність будь-якого оригінального 
твору, коли не існує такої речі, як оригінальність. 
Орган, який може покарати за плагіат, перебуває 
в трагікомічній ситуації, в гіперреальному світі 
постмодерної фантастики. Саме для Акройда це 
своєрідне подання фейкового часу, у якому все йде. 
Минуле можна читати і зробити таким, щоб це від-
бувалося в будь-який спосіб, який нам подобається, 
який ми самі можемо для себе обрати. Історія поля-

гає в тому, що нічого ніколи не відбувалося в тому 
вигляді, у якому представлено. Її внутрішня сторона 
невидима для споглядачів, і немає жодних обмежень 
на те, що можна законно сказати про реальність, прав-
дивість баченого. Події, що траплялися в минулому, 
наповнюються архівними дослідженнями, інфор-
мацією в другій частині твору, іншими текстами та 
іншими поглядами і репрезентовані Акройдом-істо-
риком значною мірою так, як це робить таксидерміст.  
Він демонструє минуле за допомогою нових мате-
ріалів, і це працює, тому що мертві не можуть гово-
рити. Як стверджує Гертруда Стейн, «подія є лише 
зовнішньою стороною без внутрішньої, а те, що існу-
вало, має зовнішнє середовище всередині себе» [7].  
«Чаттертон» Пітера Акройда – це історія-таксидер-
мія життя, вона наповнює його будь-яким «змістом» 
(inside), який ми хочемо та можемо використати.  
Це саме те, що випробовує як історик, так і письменник-
фантаст: вони наповнюють відсутність цим «inside» –  
своїми альтернативними подарунками.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Протягом своєї літера-
турної кар’єри П. Акройд плідно поєднує форму 
науково-популярної біографії зі створенням ігрових 
біографічних експериментів. Для творів П. Акройда 
характерна тенденція до розмивання меж між «істо-
ричним фактом і «художнім вимислом» та негативне 
ставлення до традиційного асоціювання літератури 
з вигадкою, а історії й біографії – з правдою. Тео-
ретичні дискусії останніх десятиліть, присвячені 
питанням природи репрезентації, інтертекстуаль-
ності, оригінальності будь-якої творчості, а також 
проблемам співвідношення художньої літератури 
й реальності, є не повністю з’ясованими. Декілька 
класифікацій творів жанру зміненої історії (зокрема, 
класифікації Ст. Дж. Коллінса і К. Хеллексон) спря-
мовані здебільшого на упорядкування фантастич-
них творів, тоді як тексти, що знаходяться на межі 
жанрів і потребують подальшого розвитку та уваги 
дослідників, залишаються без уваги.
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Tkachenko N. D. Tendencies of developing functional semantics of cultural linguistic representations of space 

in the British and American variants of English. The article іs devoted to the functioning of the British and American 
cultural linguistic representations of the functionally-semantic field of space in the contexts of different functional 
styles of English. So, the aim of the article is to establish the ways and means of developing space nominations seman-
tic changes. The scientific importance of the article is connected with the complex, polyparadygmatic investigation 
that reveals the development of scientific knowledge. The conception that is put forward – ” technial and scientific 
progress, polyethnicity and generic cultures are interconnected in the functioning of the British and American cultur-
al linguistic nominations of space“. The origin of the American variant of English from the British variant explains 
common tendencies of developing British and American cultural linguistic space representations: synthetical and 
analytical processes, semantic changes: homonymic transformations tending to monocemanticity in the functional 
contexts for the purpose of distinguishing professional terms, actualization of the primary nonspace meanings in cen-
tripetal functionally-semantic processes resulting in territorial lacunas, as well as forming apellatives from the nouns 
of other functionally-semantic fields in centrifugal semantic processes; borrowings, tendency to aging egocentric se-
mantics and developing social meanings in lexics, toponymization of general nouns, forming semantic chains of topo-
nyms-derivatives etc. American cultural linguistic representations reveal the tendency to professional and metaphoric 
associative semantics and their British equivalents differ in more subjective, sensory semantics. So, global integration 
processes, verbalized in the territorial cultural linguistic representations of space on the morphological, lexical and 
syntactic level, prevail over the diverging processes.

Key words: cultural linguistics, functional semantics, functionally-semantic field, British and American variant of 
English, representation.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Функціональна семантика лінг-
вокультурних репрезентацій простору (ЛРП) у бри-
танському та американському варіантах англійської 
мови є недостатньо вивченою і потребує подальших 
розвідок у зв’язку з динамікою мовних процесів під 
впливом науково-технічного і соціального прогресу 
та глобальних процесів інтеграції наукового зна-
ння. Актуальність статті полягає в комплексному та 
поліпарадигмальному дослідженні функціональної 
семантики лінгвокультурних номінацій простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Функціональний підхід до вивчення лінгвокуль-
турних репрезентацій (ЛРП) функціонально-семан-
тичного поля (ФСП) “space” бере до уваги лінгвіс-
тичну функцію і соціальну цінність, які «становлять 

головні системотвірні фактори мови» [5, 14; 2, 17]. 
Функціонування мови пов’язане з мобільністю її 
асціологічної норми, яка визначає соціальні оцінні 
процеси [7, 26], та стабільністю деонтичної норми, 
що забезпечують рівновагу мовної системи [7, 35]. 
Функціонування мови відтворюється у формаль-
них та семантичних змінах, пов’язаних із соціаль-
ною диференціацією мови. Семантичні зміни дослі-
джували А. Мартіне, Ю. Д. Дешерієв, У. Вайнрайх, 
О. І. Чередниченко, О. Є. Семенець та ін. Функціо-
нальне вивчення ЛРП полягає у виявленні особли-
востей, засобів і способів утворення та тенденцій 
розвитку функціональної семантики. 

Питання функціонування ЛРП разом з іншими мов-
ними одиницями розглядали в різних аспектах, зокрема: 
лінгвостилістики (І. Р. Гальперін), лінгвокультури 



118

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. Том 2, № 8, 2017 
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). Volume 2, № 8, 2017

(В. Г. Костомаров, С. Власов і С. Флорін та ін.). Проте 
їх специфіка в текстах різної жанрово-стилістичної 
належності потребує подальших досліджень, автори 
яких мають виявити прагмалінгвістичні, соціолінгвіс-
тичні, психолінгвістичні та інші цілі вживання ЛРП. 
Соціокультурна функція назв простору, яка демонструє 
зв’язок з певною соціальною сферою, отже, зi стилями 
та жанрами мови, спричиняє семантичні зміни ЛРП; 
а функціонування лексики зумовлює рухомість мов-
ного складу текстів різних функціональних стилів  
[8, 320; 6, 9], утворюючи вторинні номінації – преди-
кативні комунікативні одиниці, наділені модальністю, 
семантичними зв’язками в реченні та висловленні, які 
залежать від суспільних змін, мають когнітивні при-
рощення змісту та емоційно-експресивні конотації  
[4, 31], пов’язані зі змінами внутрішньої форми слова 
(за О. О. Потебнею). Вторинну номінацію досліджу-
вали В. Г. Гак, О. С. Кубрякова, В. Н. Телія, Д. Н. Шме-
льов, Є. А. Карпіловська, Л. Б. Шутак та ін. Просторові 
номінації у лексикографічних джерелах відтворено 
загальновживаними словами й термінами. Терміни 
різняться науковим рівнем пізнання дійсності і міс-
тять, серед іншого запозичення, усічення, скорочення 
та інтернаціоналізми різної етимології [8, 319], грама-
тичні явища, полісемію, омонімію. 

У функціонально-синтаксичному аспекті ЛРП 
можна виділити лексеми, номінативні, прийменни-
кові словосполучення, «які являють собою проекцію 
ФСП на висловлення» [2, 5]. У різних контекстах 
відбувається зміна або доповнення мовних функ-
цій загальних іменників, утворення нових функ-
ціональних смислів та конотацій, їх семантизація, 
десемантизація, ресемантизація, тобто поновления 
застарілих назв [1]. Ці явища пояснюють розвиток 
функціональної полісемії, омонімії, профілювання 
(за Є. Бартмінським) та стилістичних засобів зі зна-
ченням простору, окрім утворення за аналогією.

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті − виявити тенденції розвитку функціональної 
семантики в британському та американському варі-
антах англійської мови. Реалізація мети передбачає 
розв’язання таких завдань: проаналізувати лінгво-
культурні номінації простору в британському та аме-
риканському варіантах англійської мови; визначити 
чинники та тенденції змін функціональної семантики.

Об’єктом дослідження є функціональна семан-
тика іменників зі значенням простору в британському 
та американському варіантах англійської мови. Пред-
метом – зміни функціональної семантики лінгвокуль-
турних номінацій простору в британському та амери-
канському варіантах англійської мови.

Матеріал статті уклали загальні та власні імен-
ники зі значенням простору та їх сполучення, дібрані 
з оригінальних британських та американських лек-
сикографічних джерел.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Номінації простору в британських та американських 
словниках репрезентують високочастотні контекст ні 
вживання і відтворюють синоніми та лексико-семан-
тичні варіанти (ЛСВ) різного стилістичного забарв-
лення. Серед них визначне місце посідають літе-
ратурні та розмовні лексеми або їх ЛСВ – наукові 
терміни, професіоналізми, стилістичні фігури. 

Функціонально-граматичні особливості лінгвокуль-
турних репрезентацій ФСП “space” визначені семанти-
кою слова, його функцією та позицією у висловленні. 
Функціональна семантика ЛРП пов’язана з внутріш-
ньою формою значення слова та кумулятивним харак-
тером системи мови. Кумулятивна функція ЛРП вияв-
ляється у збереженні історичної інформації про денотат 
та його зміни. Цю функцію відображено в семантичних 
змінах назв рельєфу місцевості, наприклад, іменник fell 
означав «болото», a екологічні зміни сприяли розви-
тку значення «пагорб» [13, ІV, 141]. Розвиток промис-
ловості стимулює диференціацію значення полісему 
в одному або обох аналізованих варіантах англійської 
мови, що приводить до вирівнювання відповідності 
значення внутрішньої та зовнішньої форми. Наприклад, 
втрата просторового значення іменником wood зумов-
лена функціонуванням цього іменника в галузі промис-
ловості зі значенням «дерево» [13, XII, 260; 11, 1587], 
а відсутність іменника брит. moss у значенні «болото» 
[13, VII, 684] в американському словнику можна пояс-
нити тенденцією до прямих значень, у цьому випадку –  
значення «мох» [12, 912]. Ці приклади свідчать про 
динаміку топохронних та функціональних семантич-
них змін на рівні тематичних груп, синонімію, омо-
німію, серед іншого й відцентрові тенденції – втрату 
вторинних-просторових ЛСВ іменників wood «ліс», 
moss «болото» з домінантною непросторовою семою, 
пов’язану із посиленням первинного значення цих 
номінацій «дерево» та «мох». Елементи кількісного 
аналізу за формулою Freq. x = Qall : Qx [10] є підтвер-
дженням зазначених змін функціональної семантики: 

Wood брит. 100 : 3, амер. 1
Moss Брит. 100 : 12; амер. 0

Згідно з аналізом функціональної семантики ЛРП, 
основні тенденції розвитку ЛРП ФСП “space”у бри-
танському та американському варіантах англійської 
мови включають: 1) доцентрові мовні процеси [3], які 
виявляються в залученні соматизмів, назв предметів 
та абстрактних іменників для позначення простору за 
схожістю, наприклад: belt; 2) відцентрові мовні про-
цеси [3], спрямовані на десемантизацію вторинних 
просторових ЛСВ, наприклад, втрата просторового 
значення амер. wood, moss. Семантичні зміни вияв-
ляють тенденцію до відповідності значення внутріш-
ній та зовнішній формі, зумовленій функціонуван-
ням зазначених іменників у науковому та діловому 
стилях мови з первинною предметною семантикою, 
що особливо очевидно в американському варіанті 
англійської мови. Американські ЛРП виявляють тен-
денцію до професійної та метафоричної асоціативної 
семантики, тоді як британські ЛРП різняться більш 
суб’єктивним змістом, зумовленим антропологіч-
ними чинниками, наприклад: брит. crosswalk шлях –  
амер. zebra crossing [11], метафоризований шлях; 
брит. paved road діяльність – амер. metalled road [11] 
діяльність + матеріал. Словосполучення є контекстом 
кількісних та семантичних змін назв простору, а саме 
вторинних переносних ЛСВ, наприклад: wheat field →  
football field [13, IV, 192], де є зміна функції поля; мета-
форичних, наприклад: оронім Lord’s Seat (3, 222) міс-
тить омонімічний перенос назви предмета на оронім; 
метонімічних, наприклад: назва ріки брит. Clyde (5)  
перенесена на долину Clydesdale (3, 340).
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Таблиця 1
Зміни функціональної семантики  

номінацій простору 
Види 

семантичних 
змін

Приклади семантичних змін

між’ярусна,

міжпольова

стильова

перейменування

ресемантизація

метонімічна 

звуження

символічна

метафорична

у ядрі еxtension [13, III, 457] 
«протяжність», ознака простору 
→ на периферії ЛСВ автодор. 
«подовження залізничної колії» 
[13, III, 457] (конкретизація); 
belt «пояс» – предмет → ЛСВ 
автодор. шлях сполучення  
[12, 1055] за ознакою параметра; 
сільгосп. wheat field → спорт. 
football field [13, IV, 192] (зміна 
функції поля); 
Elm Street → Jacksonville Road 
(зміна визначення шляху 
сполучення) (6); 
буд., істор. tower “фортеця”  
(1, 86) → сучас. ЛСВ «хмарочос» 
за ознакою параметра; 
геогр. брит. Clyde – назва ріки → 
Clydesdale (5, 340) (назва долини 
за співположенням); 
буд. apartment брит. «квартира» 
→ ЛСВ амер. «дорога квартира» 
(9, 26) за ознакою оцінки; 
геогр. Manhattan – острів → торг 
→ напій (4); 
нейтр. seat «сидіння» → геогр. 
Lord’s Seat (3, 222) (оронім  
за схожістю форми).

Отже, унаслідок функціонально-семантичного 
підходу до ЛРП простежено динаміку контек-
стуальних семантичних змін у напрямку конкре-
тизації, термінологізації, розширення, схожості, 
суміжності, звуження та ін. у різних стилях мови. 
Вторинна семантизація виявляє ознакові ЛСВ 
нового денотату.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Тенденції до прагмати-
зації та професіоналізації номінацій простору і, 
зокрема ЛРП, зумовлені впливом глобалізаційних 
інтеграційних процесів науково-технічного про-
гресу, соціалізацією та специфічним відображен-
ням навколишнього світу в свідомості людини та 
певного народу. Зміни семантики просторових 
номінацій спричинені лінгвістичними чинниками –  
такими, як контекст словосполучення, речення, 
висловлення; омонімічні трансформації у функці-
ональних контекстах; тенденція до розмежування 
понять у професійному вживанні лексики, отже, 
до моносемантичності загальних назв, зокрема 
актуалізації первинних непросторових значень у 
відцентрових функціонально-семантичних проце-
сах, і, як наслідок, територіальної лакунарності; 
також утворення апелятивів від іменників інших 
ФСП у доцентрових семантичних процесах. Аме-
риканські ЛРП виявляють тенденцію до професій-
ної та метафоричної асоціативної семантики, тоді 
як британські ЛРП різняться більш суб’єктивним, 
сенсорним змістом. 

Подальше дослідження лінгвокультурних 
репрезентацій простору є перспективним у зв’язку 
з глобальними політичними та економічними про-
цесами, відтвореними в мові і спрямованими на 
визначення та систематизацію розвитку функціо-
нальної семантики аналізованих одиниць англій-
ської мови.

ЛІТЕРАТУРА
1. Авдонина М. Ю. Специфика экологических терминов французского языка в сопоставлении с русскими, укра-

инскими и английскими в свете теории полпароадигмальности : особенности функционирования / М. Ю. Авдонина,  
Н. И. Жабо, С. И. Терехова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. – К. : КНЛУ, 2015. – Вип. 31. – С. 14–21.

2. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 
1983. – 208 с.

3. Беспалова Ю. В. Лінгвостилістичний потенціал лексики мовленнєвої дії у художньому тексті (на матеріалі творів 
О. І. Купріна та В. В. Вересаєва) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ю. В. Беспалова. –  
Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. 

4. Карпіловська Є. А. Вторинна номінація в сучасній українській мові : тенденції розвитку / Є. А. Карпіловська // 
Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – К., 2010. – Вип. 20. – С. 28–32. 

5. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М. : АКАДЕМА, 2001. – 208 с.
6. Разинкина Н. М. Функциональная стилистика английского языка / Н. М. Разинкина. – М. : Высшая шк., 1989. – 183 с.
7. Семенец О. Е. Социальный контекст и языковое развитие / О. Е. Семенец. – К. : Изд-во при КГУ Высшая шк., 

1985. – 174 с.
8. Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin. – M. : Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА
9. Жизнь и культура США. Лингвострановедческий словарь / cост. О. А. Леонтович, Е. И. Шейгал. – Волгоград : 

Станица-2, 1998. – 416 с.
10. Частотность // Википедия [Электронний ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/ Частотность.
11. English (British) – American Dictionary – BG-Map [Electronic resource]. – Available at : www.bg-map.com/us-uk.

htmlbg-map/us-uk.html.
12. LDELC Longman Dictionary of English Language and Culture. – Edinbourg Gate, Harlow : Pearson Education 

University Limited, 2005. – 1620 p.
13. OEDHP The Oxford English Dictionary Оn Historical Principles. – London : At the Clarendon Press, 1970. – V. III, IV, VII–XII.



120

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. Том 2, № 8, 2017 
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). Volume 2, № 8, 2017

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Aldous T. The World Cities. London / T. Aldous. − London and N. Y. : Marshall Cavendish, 1978 − 100 p., ill.
2. Discovering Britain. An illustrated Guide to more than 500 selected locations in Britain’s unspoiled countryside /  

Ross Finlay, Ted Forrest et al. – London : Drive Publications Limited, 1984. – 415 p.
3. List_of_American_foods [Electronic resource]. – Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_foods.
4. List of rivers in the United_Kingdom [Electronic resource]. – Available at : https://en.wikipedia.org/wiki/List of rivers 

in the United_Kingdom.bg-map/us-uk.html.
5. Saks Fawn, Creek Chase. A Look at Street Names in America / Fawn Saks [Electronic Resource]. – Available at :  

http://www.jimwegryn.com/Names/Streets.htm.



121

Федишин М. І. Специфіка композиційної побудови англомовних анотацій у галузі гуманітарних наук

УДК 811.111’42
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У пропонованому дослідженні описано риторичну організацію анотацій наукових статей. Фактичним 
матеріалом послугували риторичні кроки 50 анотацій у сфері соціальної роботи, опублікованих протягом 
2015–2017 років. Модель п’яти риторичних кроків М. Сантоса обрано як аналітичну базу. На макрорівні 
проаналізовано організацію риторичної структури анотацій, а на мікрорівні відтворено відповідність кроків 
до намірів і цілей автора. 

Ключові слова: намір, крок, субкрок, анотація, наукова стаття, науковий дискурс.

Федышин М. И. Специфика композиционного построения англоязычных аннотаций в гумманитар-
ных науках. В предложенном исследовании описана риторическая организация аннотаций научных статей. 
В качестве фактического материала использованы риторические шаги 50 аннотаций в сфере социологи-
ческой науки, которые были опубликованы в течении 2015–2017 годов. Модель пяти риторических шагов 
М. Сантоса избрана как аналитическая база. На макроуровне проанализирована организация риторической 
структуры аннотаций, а на микроуровне воспроизведено соответствие шагов к намерениям и целям автора. 

Ключевые слова: намерение, шаг, субшаг, аннотация, научная статья, научный дискурс.

Fedyshyn M. I. Specifics of compositional design of English abstracts in the humanities. Over the past few 
years linguists consider the discourse of an abstract as a constituent or an element of the megadiscourse of a research 
paper article. The abstract is characterized by its specific rhetorical organization and functional characteristics.  
The aim of the given article is to explore the abstract as a genre of academic discourse within its rhetorical organization.  
The object of the research is English academic discourse represented by the genre of a research paper abstract.  
The subject of the present study is the author’s implementation of certain communicative strategies. In order to 
reach our goal, we set such objectives as to describe and analyze the specifics of rhetorical moves and their sub-
moves in research paper abstracts. This article analyzes rhetorical moves in 50 abstracts in social work published in  
the 2015–2017 period. A proposed pattern for research article abstracts suggested by M. Santos has been selected as the 
analytical basis. At the macro-level we conducted the analysis of the organization of rhetorical structure of abstracts, 
while at the micro-level we showed moves’ accordance with the intentions and purposes of the author. The data show 
that each separate move is the transference and depiction of the author’s intentions regarding the current state of science 
development. Moreover, ways of aims expression, main features, methodology of the research as well as summarizing  
the results and discussing the research have been examined. The results of the research suggest that the authors are trying 
to convey the content of their research paper article in a clear and concise way with the help of an abstract, so they follow 
precise moves and submoves of its writing rules. Summarizing the results of our analysis, it should be noted that, there lies 
a great potential implying the discovery of new knowledge in the research area of discourse of an abstract. The obtained 
data contain pedagogical implications for practical analysis of the rhetorical design of abstracts.

Key words: intention, move, submove, abstract, research paper article, academic discourse.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Серед жанрової парадигми 
наукового дискурсу ми виокремлюємо такі: дисер-
тації, монографії, статті, анотації, матеріали науко-
вих конференцій, тези доповідей, реферати, авто-
реферати, рецензії тощо. Протягом останніх років 
мовознавці розглядають дискурс анотації як склад-
ник або ж елемент мегадискурсу наукової статті 
(О. В. Єрченко, І. М. Колегаєва, С. В. Губик). Ано-
тації притаманні своя особлива риторична орга-
нізація та функціональні характеристики. Вона є 
невід’ємним елементом наукової статті та потребує 
глибокого та всебічного аналізу, тому і досі зали-
шається відкритим «полем» для наукових розвідок. 
Таким чином, актуальність дослідження зумовлена 
загальною дискурсивно-прагматичною парадигмою 
сучасних лінгвістичних досліджень до вивчення 
риторичної організації анотації наукової статті як 
жанру наукового дискурсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У науковому дискурсі жанр анотації є доволі 
молодою жанрологічною категорією, хоча вже і 
сформувались певні принципи його організації. 
В українському мовознавстві анотацію визнача-
ють як елемент мегадискурсу наукової медичної 
статті (О. В. Єрченко) [2, 124–125], як допоміж-
ний компонент мегатексту (І. М. Колегаєва) [3, 79], 
як короткий зміст тексту чи його топік (discourse 
topic) або вершину глобальної семантичної макро-
структури дискурсу (С. В. Губик) [1, 100]. Західні 
лінгвісти трактують анотацію як таку, що слу-
жить подальшим кроком у перетворенні статті на 
об’єкт, оскільки анотація спершу розглядає статтю 
як цілісне поняття, а відтак стисло представляє 
основні моменти самої статті (Ch. Bazerman), тоді 
як Дж. Свейзл уважає, що анотація все ще знахо-
диться на периферії пошуків у розвідках дискур-
сознавців [9, 181]. 
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Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – описати особливості риторичної організації 
анотацій наукових статей. Об’єктом дослідження є 
англомовний науковий дискурс, представлений жан-
ром наукової анотації. Загалом матеріалом для аналізу 
послугувало 50 резюме наукових статей, опублікова-
них упродовж 2015–2017 рр. у британському журналі 
соціальної роботи “British Journal of Social Work”.  
Для аналізу релевантним виявився перегляд кожної 
анотації загалом, щоб зрозуміти дискурсивну покро-
кову природу її риторичної організації, а також ана-
ліз кожного речення анотації, зокрема для визначення 
його належності відповідному кроку. Одиницею ана-
лізу обрано дискурсивний крок. Предметом вивчення 
є реалізація автором визначених комунікативних стра-
тегій. За основу для аналізу в нашій статті взято схему 
риторичних кроків М. Сантоса (Табл. 1. Класифікація 
риторичних кроків М. Сантоса для аналізу анотацій 
наукових статей), запропоновану в його роботі «Акаде-
мічні анотації: жанровий аналіз» [7, 32]. Для реалізації 
поставленої мети ми виділили такі завдання:

– описати специфіку кроків та субкроків анотації 
наукової статті;

– провести аналіз риторичних кроків анотацій 
наукових статей для реалізації мети.

Виклад основного матеріалу дослідження. Крок є 
дискурсивною лінгвістичною одиницею аналізу резюме. 
Чому саме дискурсивною? Тому що термін ‘дискурсив-
ний’ має схожу етимологічну природу з терміном ‘кому-
нікативний’. Дискурс (від лат. discursus – дискурс, мов-
лення) – це процес розуміння, міркування та мислення, 
а комунікація (від лат. communicatio – комунікація, спіл-
кування) – вербальний обмін знань [12]. Отже, дискурс 
є процесом вербального мовлення, що відбувається в 
межах тієї чи тієї наукової комунікації. 

Таблиця 1
Класифікація риторичних кроків М. Сантоса 

для аналізу анотацій наукових статей

КРОКИ Запропонована схема  
для анотацій наукових статей

КРОК 1 Ситуативне розміщення дослідження
Субкрок 1А. Утвердження сучасних 

знань і/або
Субкрок 1Б. Посилання на попереднє 

дослідження і/або
Субкрок 1В. Розширення (занурення у) 

попереднього дослідження і/або
Субкрок 2. Визначення проблеми

КРОК 2 Представлення дослідження
Субкрок 1А. Визначення головних 

ознак і/або
Субкрок 1Б. Визначення головної мети 

і/або
Субкрок 2. Формулювання гіпотези

КРОК 3 Опис методології
КРОК 4 Підсумувування результатів
КРОК 5 Обговорення дослідження

Субкрок 1. Окреслення висновків і/або
Субкрок 2. Подання рекомендацій

КРОК 1. Згідно із Сантосом, Крок 1 ознайом-
лює читача з тим, що відбувається у тій чи тій сфері 
сучасного дослідження (M. Santos). Він показує 
результати попереднього дослідження або ж сучас-
ний стан певної науково-соціальної проблеми. Кіль-
кість речень субкроку 1A сягає від одного до трьох. 
М. Сантос виділяє наступні значення щодо іденти-
фікації субкроку 1А:

• Виявлення значного професійного зацікав-
лення поданою темою.

• Констатація сучасних ідей та практики щодо 
викладання і дослідження.

• Запропоноване читачу узагальнення стану 
розвитку науки [7, 33–34].

Крок 1, субкрок 1А виражений за допомогою 
таких дієслівних форм: must manouvre, have tended 
to focus upon, has been paid to, has been called, 
have continued to present, have been highlighted,  
is used, continue to evidence, have been recent calls,  
is immersed in, brings to light, have been used to 
describe, has become, has been modelled on, engage 
with, has been constrained by, qualified, have been 
required to assess, continues, takes place in, is required 
by, is facing challenges and opportunities, there is broad 
agreement, there appears to be less consensus about, is 
core to, position, makes an important contribution to, 
is, have, require. Всі ці засоби вказують на процес 
дослідження сучасного стану того чи того наукового 
питання та акцентують на основних критеріях його 
дослідження. Наприклад:

The nature and quality of social work decision 
making have been highlighted in recent years by  
a number of high-profile child deaths (40th abstract, 
Move (далі – M) 1, Sm (далі – Sm) 1A) (15).  
The social work profession is immersed in health-relevant 
considerations across its numerous fields of practice 
(14th abstract, M1, Sm 1A) (17). Community aged care 
in Australia is facing both challenges and opportunities 
with the introduction of consumer-directed care and its 
goal to provide clients with greater choice and control 
over their care service (19th abstract, M1, Sm 1A) (16).

Субкрок 1Б. Коли автор хоче зазначити інших 
науковців, які досліджували стан розробленості 
наукової проблеми, то відбувається покликання на 
попередні дослідження. Автор називає прізвища 
та вказує роки написання їхньої (або ж своєї) роз-
відки і всю подану інформацію бере в дужки. Цим 
автор бажає показати, що дана тема є актуальною 
для обговорення та розгляду іншими вченими. 
Науковець може говорити про відповідність цього 
питання з тим, що є в сучасній науці (how the state 
presently responds to) або ж наголошувати на кон-
кретному явищі (a specific focus is placed on). У цих 
випадках поява цитати є спробою автора засвідчити 
правдивість тези, окресленої субкроком 1А або ж 2, 
таким чином співвідносячи саму тезу із її автором 
[8, 486]. Наприклад: 

The primary source in implementing the Act was its 
Statutory Guidance, studied in a previous paper for its 
potentially key contribution to the promised liberation 
(Whittington, 2016) (32nd abstract, M1, Sm 1B)  
(15). A specific focus is placed on the concept of  
a professionalization of social work practice through 
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academic or scientific knowledge in the context of 
social work as a ‘transdisciplinary science’ (Buchner, 
2012; Kleve, 2000; Obrecht, 2002; Mittlestrass, 2003)  
(43rd abstract, M1, Sm 1B) (14). 

Одним із важливих субкроків Кроку 1 є cуб- 
крок 2 – визначення проблеми. Функція цього кроку –  
надавати оцінку сучасному стану проблеми дослі-
дження, окреслену cубкроком 1А. Саме ця оцінка 
позначає ступінь дослідження теми та обсяг одер-
жаних даних. Інакше кажучи, він показує, що тема 
не є до кінця висвітленою чи завершеною. Загалом 
субкрок 2 має дві варіації: так звані ‘ембріональні 
твердження’ і твердження, які, незважаючи на свою 
тривалу і напружену дискусію, все ще не мають 
одностайності думки з того чи того предмета [7, 38]. 
Г. Стоутсбері виділяє такі п’ять категорій критики 
субкроку 2: критика попереднього дослідження або 
ж його відсутність; критика теорії, методу, моделі, 
аргументу, оцінки; інновація у певній сфері; кри-
тика дискусії або ж висновку щодо теми розвідки 
[10, 136]. 

Критика попереднього дослідження. У дослі-
джуваному мовному матеріалі відзначаємо, що 
критика попереднього дослідження чітко виража-
ється за допомогою таких ключових виразів, як:  
there is need, there is little research, there has been little 
research or analysis. Ці мовні конструкції показують, 
що вже хтось почав досліджувати той чи той аспект, 
але не дійшов чіткого результату. Вони виражають 
потребу глибшого та детальнішого аналізу предмету 
дослідження. Наприклад:

Nevertheless, there is need to resist ‘resilience talk’ 
becoming uncritically incorporated into the ‘common 
sense’ of the profession (29th abstract, M1, Sm 2) 
(15). There is little research that actually identifies  
the types of placements offering this learning and  
the key activities provided (36th abstract, M1, Sm 2) (15).

Прогалина в галузі дослідження. Субкрок 2, а 
саме прогалина в галузі дослідження, виражений 
за допомогою таких мовних засобів: little is known 
about, there was a lack of, very few UK studies make 
use of, very little evidence exists about, yet we know 
relatively little about, there have been recent calls for. 
Прогалина зумовлює актуальність наукової праці і 
показує, що ця сфера дослідження ще досі є відкри-
тим полем для нової розвідки. Наприклад:

Little is known about newly qualified social worker 
(NQSW) experiences of education, employment, and 
training in Scotland (10th abstract, M1, Sm 2) (17). 
Very few UK studies make use of longitudinal general 
population data to explore social service contact for 
children and young people (42nd abstract, M1, Sm 2)  
(14). Despite these initiatives, however, very little 
evidence exists about the nature, range and scope of 
quantitative research in social work (44th abstract, M1, 
Sm 2) (14).

КРОК 2. Згідно із Сантосом, завдання Кроку 2 є 
передача автором своїх намірів за допомогою слів, 
що позначають мету [7, 44]. К. Гайленд (Hyland, 
2000) визначає Крок Мети як шлях позначення цілі, 
тези чи гіпотези (за схемою Сантоса, ці три наведені 
вище компоненти є власне субкроками кроку 2),  
а також окреслення наміру поза самою працею. 

Засоби вираження кроку 2 є такими: argues, explores, 
are identified, describe, deals with, explored, discusses, 
takes into account, draws on … to identify and assess 
(субкрок 1А), та focuses on, main objective, aim, aims to,  
seek, seeks (субкрок 1Б). Тут автор вказує цілі своєї 
розвідки і водночас виражає наміри, окреслюючи 
основні особливості даного аналізу. Крок 2 містить 
дві форми вживання: описову та цілеспрямовану, 
які, своєю чергою, є субкроками 1А, тобто визна-
чення головних ознак, та 1Б, тобто визначення осно-
вної мети. Наприклад:

In response to this concern, this paper argues that 
social work must appreciate the interplay between the 
individual and the collective spheres, and its impact 
on identity formation, in order to enhance human well-
being (1st abstract, M2, Sm 1A) (13). In this article, 
we describe a study… (9th abstract, M2, Sm 1A) (17). 
This paper focuses on care leavers’ experiences of their 
transition from care to adulthood (5th abstract, M2 Sm 1B)  
(17). The main objective of the present study is  
to examine the set of predictor variables (6th abstract, 
M2, Sm 1B) (17).

Попри те, що субкроки 1А та 1Б кроку 2 є домі-
нантними засобами вираження процесу представ-
лення дослідження, існує ще один субкрок – фор-
мулювання гіпотези. У цих твердженнях автори 
окреслюють гіпотезу дослідження або ж ставлять 
питання. Ми спостерігаємо такі засоби застосу-
вання для його вживання, як: may shed light on, may 
better mirror, can act as, hypothesise, could provide. 
Саме за допомогою цих слів автор резюме вислов-
лює припущення, намагається пояснити окреслене 
явище і в подальшому його науково обґрунтувати. 
Наприклад:

Ironically, the double curriculum may better mirror 
the contradictions of social work than the Professional 
Capabilities Framework and the existing reform process 
(33rd abstract, M2, Sm 2) (15). Whilst supervision 
can act as a conduct to encourage good practice, 
ensuring compliance with standards and promoting 
the positive well-being of individual practitioners  
(the core conditions under which professional curiosity 
may flourish), we hypothesise that complex relational 
dynamics have the potential to disrupt such endeavours 
(47th abstract, M2, Sm 2) (14).

КРОК 3. Питання методології є одним із най-
актуальніших для аналізу наукового дослідження. 
Належна методологія є запорукою отримання точних 
та аргументованих результатів. І коли автор резюме 
завершив написання вступу до свого дослідження 
(мається на увазі Кроки 1 та 2), настає черга дати 
відповідь на питання «Яким чином ви вивчали (роз-
глядали) цю наукову проблему?» К. Гайленд зазна-
чає, що Крок 3 (крок методу) забезпечує адресата 
інформацією про дизайн, процедури, припущення, 
концепції, дані і т. д. (K. Hyland). 

Автор описує та аналізує матеріал дослідження 
за допомогою таких прикладів методів, методики, 
методології, моделей, анкетування, групових дис-
кусій: Jenkin’s model, oral history methodology, online 
questionnaires and focus groups, a mixed methods design, 
quantitative and qualitative software, interviews with 
managers, weekly meetings… in municipalities, concepts 
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of, biographical narratives, PE’s practice assessment 
… on a small-scale study, a grounded-theory approach,  
a reflexive methodology, a pair-interview technique,  
що увиразнюють дизайн розвідки. Наприклад:

To give substance to this argument, Jenkin’s model 
of social identity is appropriated and augmented  
to take account of four interlinked, yet distinct, orders 
of experience, namely the individual, interactional, 
institutional and societal orders (1st abstract, M3) (13). 
Using an oral history methodology, in depth, semi-
structured interviews were conducted with twenty-three 
individuals who had experience of working in, or in 
connection with, residential child-care services, followed 
by thematic analysis of the data (8th abstract, M3)  
(17). This study used a mixed-methods design, and  
the results were analysed using quantitative and 
qualitative software (10th abstract, M3) (17).

КРОК 4. Дискурсивний крок 4 забезпечує читача 
готовим і завершеним продуктом свого аналізу.  
Цей крок є загальновживаним риторичним ходом 
у процесі написанні резюме. Крок 4 виражений за 
допомогою таких словесних утворень, як: found, 
presents the results, data show, results highlighted, 
from our findings we identify та інші. Науковець озна-
йомлює адресата зі своїми результатами, що й при-
ваблює увагу читача, оскільки готовий «продукт» 
є важливим здобутком у певній науковій сфері.  
Саме тут подають практичні результати виявлення 
намірів автора. Наприклад:

Results highlighted a range of both positive and 
negative experiences, and many of the issues still have 
a contemporary resonance (8th abstract) (17). Data 
show that the increase in the level of intervention are 
related to this behaviour of three characteristics of  
the professionals: post- graduate training and/or 
updating professional qualifications, the development 
of reflective practice based on case discussion in their 
work team and, finally the professionals’ expectations of 
self-efficacy (6th abstract) (17).

КРОК 5. М. Сантос назвав Крок 5 кроком обгово-
рення дослідження. Цей крок пов’язаний з оцінкою 
результатів і характеризує зв’язок проаналізованого 
дослідження в межах широкої сфери того дослі-

дження [8, 494–495]. Крок 5 містить 2 субкроки –  
окреслення висновків (субкрок 1) та подання реко-
мендацій (субкрок 2). Перший субкрок дає відповідь 
на питання «Яке значення мають одержані дані?»,  
а другий субкрок – «І що далі?» Ми виділили такі 
мовні засоби вираження кроку 5, як: our results 
suggest, highlighted the importance, should guard, 
we should not allow, we propose, our findings have 
implications та інші, і побачили, що цей Крок показує 
практичну імплікацію дослідження. Позаяк Крок 4 є 
вираженням практичного результату намірів автора, 
то Крок 5 є обговоренням отриманих даних та їхнього 
подальшого застосування. Наприклад:

Our results suggest that, to enhance care leavers’ 
agency to cope with transition processes, social 
work practice should strive to understand the clients’ 
biographically driven strategies of creating (dis)
continuity (5th abstract, M5, Sm 1) (17). We propose 
that the model developed can be used by social work 
educators, service user and carer contributors, 
and practitioners to maximize the impact of SUCI.  
We argue that our findings also have implications for 
employment-based learning routes and post-qualifying 
education (9th abstract, M5, Sm 1and Sm 2) (17).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. З опертям на риторичну 
схему кроків М. Сантоса проаналізовано особли-
вості передачі та окреслення інтенцій автора анота-
ції у сфері науки соціології. Ми побачили, що автори 
намагаються чітко і стисло передати зміст своєї нау-
кової статті за допомогою анотації, дотримуючись 
чітких кроків та субкроків її написання. Підсумову-
ючи результати аналізу, варто зазначити, що саме в 
дослідженні дискурсу анотації закладено потужний 
потенціал, який передбачає відкриття нових знань 
у цій галузі дискурсознавства. Одержані резуль-
тати містять практичні педагогічні імплікації для 
вивчення риторичної структури кроків та субкро-
ків анотацій наукових статей. Перспективи подаль-
ших наукових пошуків полягають у поглибленому 
вивченні мікрорівня кожного із кроків, а також у 
засобах вираження авторської позиції в анотаціях 
наукових статей.
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ПРИНЦИПИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЛЕКСЕМ

Фенюк Л. Д.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Статтю присвячено поділу суспільно-політичних інтерлексем за семантичною структурою. У роботі 
запропоновано кілька підходів до класифікацій суспільно-політичних інтерлексем, опертих на сферу 
функціонування їх та зміни семантичного значення інтернаціональної лексики. Матеріалом дослідження слу-
гували 503 тріади інтернаціоналізмів з тлумачних словників української, французької та англійської мов. 

Ключові слова: інтерлексеми, лексико-семантичний варіант, моносемічний, полісемічний.

Фенюк Л. Д. Принципы систематизации общественно-политических интерлексем. Статья посвящена 
разделу общественно-политических интрелексем за семантической структурой. В работе предлагается несколь-
ко подходов к классификациям общественно-политических интерлексем, которые основаны на сфере функциони-
рования их и изменения семантического значения интернациональной лексики. Материал исследования составля-
ют 503 триады интернационализмов с толковых словарей украинского, французского и английского языков. 

Ключевые слова: интерлексемы, лексико-семантический вариант, моносемичный, полисемичный.

Feniuk L. D. Principles of systematization of social and political interlexemes. The linguistic science is touched 
by globalization which is confirmed to a great extent by the fact of a constant increase of a great number of internation-
al words. The internationalisms in their turn cause a great interest of linguists to the language of internationalization.

This article is dedicated to the social and political interlexemes division due to its semantic structure. Several 
approaches to social and political interlexemes classifications were proposed. They touch the sphere of interlexemes 
function and the changes of semantic meaning of the international vocabulary.

The article’s aim is the analysis of available semantic classifications of social-political interlexemes and par-
ticularities or its lexical filling in the English, French and Ukrainian languages. 503 triads of internationalisms of 
explanatory dictionaries of the above mentioned languages were the exploring material.

The internationalisms are words which exist in different languages, in near related and far related ones.  
Their characteristics are an identical or a close meaning, preservation in most cases of pronunciation and of orthography.

The interlexemes were classified by structural features and semantic particularities. Due to semantic particular-
ities social and political interlexemes are divided into monosemantic (only one meaning) and polysemantic interlex-
emes (with two or more lexico-semantic varieties).

The analysis of social and political interlexemes permitted to classify them into monosemantic and polyseman-
tic interlexemes. Polysemantic interlexemes (86.26%) prevail over monosemantic ones (10.74%). The biggest and  
the smallest (by size) of polysemantic and monosemantic social and political interlexemes were described. Relative Full 
Semantic Community of the interlexemes with identical structures in monosemantic and few polysemantic groups was 
defined and Incomplete Semantic Community in triads with identical and different semantic structures was described.

As a conclusion, the article mentions that polysemantic interlexemes prevail over monosemantic interlexemes. 
Research of Incomplete Semantic Community and changes of the meanings of social and political interlexemes in 
English, French and Ukrainian languages are still perspective.

Key words: interlexemes, lexico-semantic variant, monosemantic, polysemantic.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Перманентне оновлення складу 
суспільно-політичної лексики свідчить про динаміку 
розвитку економіки, дипломатії, соціально-політич-
них стосунків у світі. Щораз більше проникнення 
інтернаціональної лексики до національних мов 
посилює інтерес дослідників до визначення інтер-
лінгвістичних зв’язків. Теоретичний аспект вивчення 
інтернаціональної лексики передбачає встановлення 
ролі інтернаціоналізмів міжнародних, міжнаціональ-
них та національних мов у процесі вдосконалення 
міжкультурних відносин. Практичний аспект стосу-
ється систематичних досліджень: перекладознавства, 
лексикографії, викладання мов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтер-
національна лексика в багатьох мовах була предметом 
дослідження низки авторів, серед яких Е. М. Солодухо, 

В. М. Жирмунський та ін. Питання лексичних інтер-
націоналізмів загалом та їх класифікації зокрема пору-
шували у свої студіях А. І. Едличко, О. В. Копилова, 
В. В. Акуленко, Т. І. Зеленіна. Хоча проблематиці інтер-
націоналізації присвячено багато праць, все ж залиша-
ються не розв’язаними завдання, які стосуються класи-
фікації суспільно-політичних інтерлексем та визначення 
їхньої смислової структури в українській, французькій 
та англійській суспільно-політичних термінологіях.

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є аналіз наявних семантичних класифікацій 
суспільно-політичних інтерлексем та особливості їх 
лексичного наповнення в англійській, французькій 
та українській мовах.

Матеріалом розвідки слугували 503 тріади інтер-
націоналізмів з тлумачних словників англійської, 
французької та української мов: Словника укра-
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їнської мови, Longman Dictionary of Contemporary 
English, Dictionnaire de science politique.

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
більш вдалою дефініцією терміна «інтернаціона-
лізм», на нашу думку, є визначення, яке базується на 
спільності ознак інтернаціоналізмів. Інтернаціона-
лізми – це омологічна лексика, яка існує як у близь-
коспоріднених, так і в далекоспоріднених мовах і 
характеризується ідентичним чи близьким значенням 
та здебільшого збереженими вимовою і написанням.

З огляду на те, що словниковий склад мови 
пов’язаний із позамовною дійсністю і чутливо реа-
гує на ті зміни, які відбуваються в житті носія мови, 
слід розглянути кілька класифікацій суспільно-полі-
тичних інтерлексем.

За семантичною структурою запропоновано 
поділ суспільно-політичних інтерлексем на моно-
семічні та полісемічні. А. І. Едличко вважає полі-
тичною інтерлексему, у семантичній структурі якої 
міститься щонайменше одне значення, пов’язане з 
галуззю політики [1, 13]. Дослідниця відносить до 
моносемічних політичних інтерлексем: 1) імен-
ники, що позначають політичного діяча; 2) назви 
громадсько-політичних течій; 3) інтерлексеми, які 
називають форми і способи здійснення зовніш-
ньої та внутрішньої політики; 4) номінації різно-
манітних процесів [там само, 5–15]. Оскільки у 
полісемічних інтерлексемах відбувається змішу-
вання інтернаціональних та національних особли-
востей, полісемічними інтерлексемами вважають 
лексичні одиниці, семантичне значення яких було 
видозмінене.

У семантичній класифікації суспільно-політич-
ної лексики (СПЛ) С. В. Трофімової виділено такі 
сфери вживання політичних інтернаціоналізмів:

1) інтерлексеми, що позначають номенклатурні 
найменування: 

а) осіб: (укр.) міністр – (франц.) ministre – (англ.) 
minister;

б) відомств та організацій: (укр.) сенат – (франц.) 
sénat – (англ.) senate;

в) територій: (укр.) регіон – (франц.) région – 
(англ.) region;

2) назви політичних партій, рухів, ідеологічних 
течій: (укр.) мілітаризм – (франц.) militarisme – 
(англ.) militarism;

3) терміни-інтернаціоналізми: (укр.) імпічмент – 
(франц.) impeachment – (англ.) impeachment; 

4) інтернаціоналізми правого жаргону: (укр.) кла-
совий конфлікт – (франц.) conflit de classe – (англ.) 
class conflict [5, 115].

Більш детально розглядає СПЛ С. С. Лук’яненко, 
який виокремлює такі семантичні групи цієї лек-
сики:

– державна влада та місцеве самоврядування, 
форми правління, представники та їхня діяльність; 

– адміністративно-територіальний поділ країни; 
– знаки й символи держави;
– прибічники/супротивники тієї чи іншої форми 

державного правління; 
– офіційні та неофіційні назви партій, політич-

них об’єднань, передвиборчих блоків, парламент-
ських фракцій;

– назви людей за їх належністю до партій, бло-
ків, рухів, участю в партійно- політичному житті, за 
політичними переконаннями;

 – найменування політичних учень, систем, ідей-
них напрямів та доктрин; 

– характер діяльності політичних організацій і 
партій, методи й форми партійної роботи та боротьби;

– поняття міжнародного права;
– міжнародні організації, їхні представники та 

діяльність; 
– міжнародні й регіональні конфлікти, тероризм;
– назви громадських організацій, об’єднань, 

рухів (серед інших і профспілкових, молодіжних та 
жіночих), осіб і процесів, пов’язаних з ними;

– класи, прошарки, групи суспільства та їхні 
представники;

– номени, пов’язані із соціальним та національ-
ним гнітом, визвольним рухом, класовою та націо-
нальною боротьбою;

– явища, пов’язані з військовими, міжетнічними 
та міжконфесійними конфліктами (т. зв. соціаль-
ними та гуманітарними катастрофами);

– прибічники/супротивники громадських, цер-
ковних та ін. помітних у суспільстві діячів, явища і 
процеси, пов’язані з ними;

– проблематика, пов’язана з екологією;
– позначення соціально-політичних наук та спе-

ціальної лексики [2, 3–6].
Дослідник наголошує на тому, що межі між зга-

даними групами є умовними, рухомими й нечітко 
окресленими.

Г. П. Клімчук структурує суспільно-політичну 
лексику таким чином:

1) назви етнічних спільнот;
2) номінації державно-територіального устрою, 

знаків, символів країни, форм державної влади та 
форм правління;

3) найменування безпосередніх суб’єктів політики;
4) лексика сфери внутрішньої політики держави;
5) найменування класів, прошарків, груп суспіль-

ства та їхніх представників;
6) номінації політичних партій, об’єднань, угру-

пувань;
7) назви людей за характером і способами їхньої 

політичної діяльності, партійної ідеології;
8) найменування соціальних процесів дезоргані-

зації суспільного життя;
9) лексика виборчого процесу;
10) лексика сфери зовнішньої політики та дипло-

матичної практики;
11) ідеологеми суспільно-політичної сфери;
12) політико-юридична лексика;
13) соціально-економічні найменування;
14) лексика морально-ідейної сфери суспільного 

життя.
На думку авторки, така широка класифікація 

свідчить про тематичну розгалуженість і різнопла-
новість суспільно-політичної лексики та про її здат-
ність забезпечити найрізноманітніші сфери життя 
суспільства [3, 133–136].

З опертям на ґрунтовні праці С. С. Лук’яненка та 
Г. П. Клімчук пропонуємо класифікацію суспільно-
політичних інтерлексем з розширеними межами кла-
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сифікації моносемічних інтерлексем. Проведений ана-
ліз 503 тріад інтернаціональних лексем англійської, 
французької та української мови дав змогу доповнити 
класифікацію А. І. Едличко кількома позиціями:

1) найменування суб’єктів політики (представ-
ників владних структур), як-от: vice-président (фр.) –  
vice-president (англ.) – віце-президент (укр.);

2) назви виконавчо-розпорядчих органів влади, 
установ, наприклад: Kremlin (фр.) – Kremlin (англ.) –  
Кремлін (укр.);

3) інтерлексеми сфери внутрішньої політики 
держави, як-от: néoconservatisme (фр.) – neoconser-
vatism (англ.) – неоконсерватизм (укр.);

4) найменування класів, прошарків, груп суспільства, 
наприклад: loyaliste (фр.) – loyalist (англ.) – лояліст (укр.);

5) інтерлексеми сфери зовнішньої політики дер-
жави та дипломатичної практики, як-от: colonialisme 
(фр.) – colonialism (англ.) – колоніалізм (укр.);

6) номінації способу політичної діяльності, напри-
клад: génocide (фр.) – genocide (англ.) – геноцид (укр.);

7) інтерлексеми особливостей мовлення суб’єктів 
політики, як-от: argot (фр.) – argot (англ.) – арго (укр.);

8) інтерлексеми напрямів світогляду суб’єктів 
політики, наприклад: aventurisme (фр.) – adventurism 
(англ.) – авантюризм (укр.);

9) найменування соціальних процесів дезорга-
нізації суспільного життя, як-от: vandalisme (фр.) – 
vandalism (англ.) – вандалізм (укр.);

10) найменування морально-філософської сфери 
суспільного життя, наприклад: existentialisme (фр.) – 
existentialism (англ.) – екзистенціалізм (укр.);

11) політико-юридична лексика, як-от: extradition 
(фр.) – extradition (англ.) – екстрадиція (укр.);

12) позначення соціально-політичних наук та спе-
ціальної лексики, наприклад: universalisme (фр.) –  
universalism (англ.) – універсалізм (укр.);

13) інтрелексеми побутової тематики, як-от: 
ethnologie (фр.) – ethnology (англ.) – етнологія (укр.).

Велика кількість інтерлексем зі зміненою семан-
тикою дозволила нам віднести їх до полісемічних 
інтерлексем суспільно-політичної лексики, що, 
своєю чергою, уможливило виокремити 20 семан-
тичних підгруп полісемантів на основі спільних лек-
сико-семантичних варіантів (ЛСВ) у їхній структурі: 

1) назви етнічних спільнот, процесів, наприклад: 
aborigène (фр.) – aborigine (англ.) – абориген (укр.);

2) номінації державно-територіального устрою, 
знаків, символів країн, як-от: аutonomie (фр.) – 
autonomy (англ.) – автономія (укр.);

3) форма державної влади, форма правління, 
наприклад: confédération (фр.) – confederation (англ.) –  
конфедерація (укр.);

4) найменування суб’єктів політики (представ-
ників владних структур), як-от: leader (фр.) – leader 
(англ.) – лідер (укр.);

5) назви виконавчо-розпорядчих органів влади, 
установ, наприклад: congrès (фр.) – congress (англ.) –  
конгрес (укр.);

6) інтерлексеми сфери внутрішньої політики дер-
жави, як-от: censure (фр.) – сensure (англ.) – цензура (укр.);

7) найменування класів, прошарків, груп сус-
пільства, наприклад: intelligence (фр.) – intelligence 
(англ.) – інтелігенція (укр.);

8) номінації політичних партій, об’єднань, течій, 
угрупувань, як-от: libéralisme (фр.) – liberalism 
(англ.) – лібералізм (укр.);

9) інтерлексеми сфери зовнішньої політики 
держави та дипломатичної практики, наприклад: 
discrimination (фр.) – discrimination (англ.) – дискри-
мінація (укр.);

10) номінації способу політичної діяльності, 
як-от: terreur (фр.) – terror (англ.) – терор (укр.);

11) інтерлексеми особливостей мовлення 
суб’єктів політики, наприклад: articulation (фр.) – 
articulation (англ.) – артикуляція (укр.); 

12) інтерлексеми напрямів світогляду суб’єктів 
політики, як-от: humanisme (фр.) – humanism (англ.) –  
гуманізм (укр.);

13) найменування соціальних процесів дезор-
ганізації суспільного життя, наприклад: terrorisme 
(фр.) – terrorism (англ.) – тероризм (укр.);

14) інтерлексеми виборчого процесу, як-от: débat 
(фр.) – debate (англ.) – дебати (укр.);

15) найменування морально-філософської сфери 
суспільного життя, наприклад: protestantisme (фр.) – 
рrotestantism (англ.) – протестантизм (укр.);

16) політико-юридична лексика (найменування 
правових норм суспільно-політичних відносин), як-от: 
exécution (фр.) – execution (англ.) – екзекуція (укр.);

17) інтерлексеми військової термінології, напри-
клад: intervention (фр.) – intervention (англ.) – інтер-
венція (укр.);

18) найменування економічної сфери діяльності, 
як-от: crise (фр.) – crisis (англ.) – криза (укр.);

19) позначення соціально-політичних наук та 
спеціальної лексики, наприклад: socialisation (фр.) – 
socialization (англ.) – соціалізація (укр.);

20) інтрелексеми, побутової тематики, як-от: 
population (фр.) – population (англ.) – популяція (укр.).

Кількісні дані розподілу моносемічних та полісе-
мічних інтерлексем наведено в таблиці 1 (див. табл. 1).

На основі отриманих даних доходимо висновку, що 
загальна кількість полісемантів (1347 одиниць – 89,26%) 
значною мірою переважає кількість моносемічних 
інтерлексем (162 одиниці – 10,74%). Слід зазначити, що 
семантична структура інтерлексем в англійській, фран-
цузькій та українській мовах містить від 1 до 27 ЛСВ. 
Кількісно вирізняється тріада полісемічних інтерлек-
сем forme (27 у французькій мові) – form (24 в англій-
ській мові) – форма (13 в українській мові).

Найбільшою за обсягом виявилась полісемічна 
підгрупа політико-юридичної лексики на позначення 
різних правових норм, які регулюють соціальне життя 
та координують суспільно-політичні відносини, 
наприклад: convention (фр.) – convention (англ.) – кон-
венція (укр.). Найменшою є підгрупа найменувань 
етнічних спільнот та процесів, як-от: consolidation 
(фр.) – consolidation (англ.) – консолідація (укр.). 

Для моносемантів характерна менша кількість під-
груп. Найбільшу наповненість має підгрупа наймену-
вання соціальних процесів дезорганізації суспільного 
життя, як-от: séparatiste (фр.) – separatist (англ.) –  
сепаратист (укр.), а найменшу – підгрупа інтер-
лексем на позначення напрямів світогляду суб’єктів 
політики, єдиним прикладом якої є aventurisme (фр.) –  
adventurism (англ.) – авантюризм (укр.).
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Тож одержані результати свідчать про бінарний 
характер семантики інтерлексем (повний та частковий 
збіг значень). З огляду на це доцільно говорити про явище 
лексико-семантичної спільності, яке полягає в тому, що 
слова одного класу називають однорідні явища. Устале-
ним є виділяти відносно повну семантичну спільність 
та неповну (часткову) семантичну спільність [4, 254]. 
Відносно повна семантична спільність спостерігається 
загалом в інтерлексемах з ідентичними структурами: в 
моносемантичних та деяких полісемантичних, як-от: 
abolitionniste (фр.) – abolitionist (англ.) – аболіціоніст 
(укр.) чи anarchiste (фр.) – anarchist (англ.) – анархіст 
(укр.). Неповна семантична спільність наявна в тріадах, 
одиниці яких характеризуються як ідентичними, так і 
відмінними семантичними структурами та послугову-
ються інтернаціональними і національними ЛСВ.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Суспільно-політична лек-
сика є основним фоном економічної, політичної і 
соціальної сфер життя. Унаслідок мовних контак-
тів семантичні зміни постають на рівні лексичного 
значення слова. Кілька підходів до класифікацій 
суспільно-політичних інтерлексем (за семантикою 
та за лексико-семантичними особливостями) сто-
суються сфер функціонування інтерлексем, а також 
змін семантичного значення інтернаціональної 
лексики. 

Перспективними вважаємо детальніші дослі-
дження неповної семантичної спільності полісеміч-
них інтерлексем, а також змін лексичного значення 
суспільно-політичних інтерлексем в українській, 
французькій та англійській мовах.

Таблиця 1
Семантична класифікація моно- та полісемічних інтерлексем

Лексико-семантична група Моно-семанти Полі-семанти
1. Назви етнічних спільнот, процесів 0 4
2. Номінації державно-територіального устрою, знаків, символів країни 0 14
3. Форма державної влади, форма правління 0 35
4. Найменування суб’єктів політики (представників владних структур) 2 20
5. Назви виконавчо-розпорядчих органів влади, установ 2 22
6. Інтерлексеми сфери внутрішньої політики держави 5 9
7. Найменування класів, прошарків, груп суспільства 3 43
8. Номінації політичних партій, об’єднань, угрупувань 0 10
9. Інтерлексеми сфери зовнішньої політики держави та дипломатичної практики 4 6
10. Номінації способу політичної діяльності 2 12
11. Інтерлексеми особливостей мовлення суб’єктів політики 6 13
12. Інтерлексеми напрямів світогляду суб’єктів політики 1 27
13. Найменування соціальних процесів дезорганізації суспільного життя 10 9
14. Інтерлексеми виборчого процесу 0 13
15. Найменування морально-філософської сфери суспільного життя 4 13
16. Політико-юридична лексика (найменування правових норм  

суспільно-політичних відносин) 2 67
17. Інтерлексеми військової термінології 0 15
18. Найменування економічної сфери діяльності 0 27
19. Позначення соціально-політичних наук та спеціальної лексики 4 50
20. Інтрелексеми побутової тематики 9 40

Усього 54 тріади 449 тріад
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОМІНАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЕКСИКИ: 
КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ
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У статті узагальнено дослідницькі принципи ономасіології та теорії номінації. Особливу увагу приділено 
розгляду положень когнітивних та психологічних теорій, покладених в основу номінативних процесів лексики. 

Ключові слова: когнітивна ономасіологія, теорія номінації, номінативна одиниця, ономасіологічна струк-
тура, когнітивна модель, концептуальна модель.

Филатова Е. А. Теоретические основы номинативных процессов лексики: когнитивные основы.  
В статье обобщены исследовательские принципы ономасиологии и теории номинации. Особое внимание уде-
лено рассмотрению положений когнитивных и психологических теорий, лежащих в основе номинативных 
процессов лексики.

Ключевые слова: когнитивная ономасиология, теория номинации, номинативная единица, ономасиологи-
ческая структура, когнитивная модель, концептуальная модель.

Filatova K. O. Theoretical grounds of linguistic expressions nomination: cognitive foundations. The paper 
generalizes the main concepts of onomasiology and the theory of naming and determines the main notions of onoma-
siology, namely onomasiological category, onomasiological structure and the theory of naming, namely the meaning 
of linguistic expression, internal and external form of a linguistic expression. The research emphasizes that the mean-
ing and denotation, internal form of a linguistic expression and onomasiological structure, way of representation  
the internal form in external form of a linguistic expression show the essence of nomination. The article considers 
onomasiological structure represented by prominent scientists.

Special attention is paid to considering the principles of cognitive and psychological basеs of linguistic expres-
sions nomination. The emphasis is made on the importance of combination onomasiological and cognitive approaches 
aimed to explain how the cognition affects the formation of onomasiological structure. The attention is also paid to ap-
plication of provisions and methods of cognitive linguistic in the theory of naming that permits to describe and explain 
the process of nomination. The article indicates the importance of motivation and verbalization in the perspective of 
cognitive onomasiology and cognitive theory of naming.

The research underlines the importance of involving terminological and methodological principles of cognitive 
psychological theories aimed to explain cognitive basis of forming a linguistic expression. The paper also generalizes 
the information of the impact of such mental operations as construal and mapping on the formation of a linguistic 
expression. The article also differentiates the cognitive and conceptual models. The research regards frame as a struc-
ture of knowledge representation.

The research is considered to be important as its theoretical principles may be used in linguocognitive analysis of 
linguistic expression.

Key words: cognitive onomasiology, theory of naming, linguistic expression, onomasiological structure, cognitive 
model, conceptual model.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Сучасні парадигми лінгвістики 
потребують пояснення ономасіологічної структури 
лексичних одиниць під кутом когнітивних та психо-
логічних теорій, що визначає актуальність нашого 
дослідження. Важливо в цьому ракурсі з’ясувати, як 
знання ментального лексикону людини впливають на 
формування ономасіологічної структури номінатив-
них одиниць та яку роль при цьому відіграють такі 
ментальні операції, як конструювання та мапування.

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
нашого дослідження є розгляд теоретичного під-
ґрунтя утворення номінативних одиниць у світлі 
сучасної когнітивної ономасіології.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
завдань:

1) уточнити основні положення та базові поняття 
ономасіології й теорії номінації, що розкривають 
суть номінативного процесу;

2) узагальнити дослідницькі принципи когні-
тивної ономасіології й теорії номінації, що разом із 
доробком психологічних теорій сприяють поясненню 
когнітивної основи номінативних процесів лексики. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
На початку свого становлення кожна наука визначає 
свою термінологію для дослідження того чи іншого 
об’єкта. Не винятком у цьому є і ономасіологія. До 
базових понять ономасіології відносять ономасі-
ологічну категорію та ономасіологічну структуру  
[26, 28]. У нашій роботі послуговуватимемось також 
поняттями теорії номінації, яку вважають відгалу-
женням ономасіології [33; 37; 3; 14; 29; 31; 17; 22] 
та яка має з нею схожу мету, що полягає у вивченні 
загальних закономірностей утворення номінативних 
одиниць; взаємодії мислення, мови та дійсності в 
цих процесах; встановленні ролі людського (праг-
матичного) чинника у виборі ознак, покладених в 
основу номінації [28, 336–337]. Такими поняттями 
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є значення номінативної одиниці, внутрішня форма 
слова та зовнішня форма слова. Отже, такі поняття, 
як значення та позначення, внутрішня форма номі-
нативної одиниці та ономасіологічна модель (струк-
тура), а також спосіб представлення внутрішньої 
форми зовнішньою формою знака, розкривають 
суть номінативного процесу [8, 7].

Значення номінативної одиниці – це інформація, 
що знаходиться у мисленні мовця та активується у 
мисленні слухача, а номінативна одиниця позначає 
цю інформацію. За визначенням С. А. Жаботинської, 
номінативна одиниця як мовний знак представляє 
своє значення трьома способами, а саме: через без-
посередній зв’язок немотивованого мовного знака 
зі значенням; зв’язок мотивованого мовного знака 
зі значенням через зовнішню форму, «іконічно»; 
зв’язок мотивованого мовного знака зі значенням 
через внутрішню форму [там само, 7–8].

Своєю чергою, внутрішня форма постає як 
фрагмент значення, представлений у зовнішній 
формі мовного знака [8, 8]. Поняття «внутрішня 
форма» вперше увів В. фон Гумбольдт, який розумів 
її як «спосіб, яким народ за допомогою мови може 
осягнути навколишню дійсність» [32, 81]. Погляди 
В. фон Гумбольдта розвинув О. О. Потебня, який 
запропонував розмежувати значення слова та його 
внутрішню форму, таким чином виокремивши в 
слові три компоненти: зовнішню форму, зміст та 
внутрішню форму [25, 124]. Сучасне тлумачення 
внутрішньої форми зводиться до «ознаки предмета, 
покладеної в основу назви» [23, 173].

Внутрішня форма номінативної одиниці має свою 
структуру – ономасіологічну структуру (модель). 
Поняття двочленної ономасіологічної структури 
запропоновано 1962 року чеським ученим М. Доку-
лілом як поєднання ономасіологічного базису (фор-
манта) та ономасіологічної ознаки (мотиватора)  
[26, 28]. Учений розглядав ономасіологічний базис 
як морфемний покажчик, який відносив слово до 
певної ономасіологічної категорії, своєю чергою, 
ономасіологічна ознака виступала мотиватором, 
однією з характеристик ономасіологічного базису. 

Іншого трактування набула ономасіологічна 
структура, яку обстоювала О. С. Кубрякова. Дослід-
ниця уточнила поняття ономасіологічного базису та 
ознаки і доповнила ономасіологічну структуру ще 
одним компонентом – предикатом, або зв’язкою, що 
виражає певний тип відношень між ономасіологіч-
ним базисом та ономасіологічною ознакою [20, 103].

Послідовниця вченої, професор С. А. Жаботин-
ська, розглядає ономасіологічну модель (структуру) 
як поняттєву структуру, що має: «а) ономасіологіч-
ний базис – цільовий концепт, або основну імено-
вану сутність; б) ономасіологічну ознаку – харак-
теристику (або характеристики) цієї сутності»;  
в) у трикомпонентних структурах – предикат-зв’язку, 
що демонструє тип відношень між базисом та озна-
кою [8, 9]. Таким чином, ономасіологічна модель 
структурує номінативне значення, або внутрішню 
форму, яка є фрагментом значення, репрезентованого 
зовнішньою формою мовного знака [там само, 9].

Як бачимо, розглянуті вище ономасіологічні 
моделі (структури) похідного слова можуть мати 

два і більше компонентів. Ці компоненти представ-
лені зовнішньою формою знака повністю або част-
ково. Компонент ономасіологічної моделі, який 
обов’язково маркується, – це ономасіологічна ознака 
[8, 9; 10, 116].

Процес називання складним словом схожий на 
процес найменування простим: спочатку обира-
ється «тема» складної одиниці, тобто вибір онома-
сіологічної бази як представника ономасіологічної 
категорії, а потім «рема» як найістотніша ознака  
[19, 20]. За визначенням О. С. Кубрякової:  
«Для опису ономасіологічної структури композита 
необхідно ототожнення його ономасіологічного 
базису, ономасіологічної ознаки й предиката, або 
зв’язки… Вибір ономасіологічного предиката озна-
чає, що між базисом та ознакою встановлюється 
певний тип відношень і вони входять до пропозиції, 
яка згортається в складне слово» [там само, 14–15].

Поєднання ономасіологічного та когнітивного 
підходів на разі виявляється дуже актуальним. На 
сучасному етапі свої дослідження цьому присвятили 
такі вчені, як О. С. Кубрякова, С. А. Жаботинська, 
М. М. Полюжин, О. О. Селіванова, Н. І. Панасенко, 
В. О. Маслова та ін. Когнітивний напрям ономасі-
ологічних досліджень лексики дає змогу зрозуміти, 
як на поняттєвому рівні формуються знання про 
об’єкт номінації із залученням мовних засобів для 
вираження цих знань у номінативних одиницях, 
тому що «когнітивна наука вивчає зв’язок мови із 
пізнавальними процесами, зі всіма засобами отри-
мання, переробки, фіксації, збереження інформації 
про світ в їх кореляції із мовними формами» [21, 12].

Таким чином, оперуючи поняттями когнітивної 
лінгвістики загалом, завданням якої є визначити 
способи представлення знання в ментальному лек-
сиконі людини [20, 4], та поняттями когнітивної оно-
масіології й теорії номінації зокрема, що, своєю чер-
гою, має на меті показати, як ці знання впливають 
на формування ономасіологічної структури, тобто 
вираження мовними засобами цих знань, перед 
нами стоїть завдання – визначити, як це відбувається 
в номінативних одиницях у тій чи іншій мові. 

Наприкінці останнього століття на розвиток тео-
ретичних та методологічних засад ономасіології 
впливали дослідження психології, психолінгвістики, 
філософії мови, лінгвокультурології, що позначи-
лось на «міждисциплінарному характері» сучасних 
ономасіологічних досліджень [26, 22]. Отже, на 
помежів’ї ХХ–ХХI ст. ономасіологія набула інте-
гративного характеру. Особливо вплинула на фор-
мування положень ономасіологічних досліджень у 
когнітивному ракурсі когнітивна лінгвістика, осно-
вною метою якої є «пояснення суті зв’язку між 
мовою й мисленням шляхом аналізу мовних форм 
та репрезентованих ними структур знання» [2, 12]. 
За твердженням С. А. Жаботинської, когнітивний 
ракурс досліджень теорії номінації уможливлює 
розширення її методологічного апарату за рахунок 
сучасних досліджень різних шкіл когнітивної лінг-
вістики [8, 9], «яка розглядає функціонування мови 
як різновид когнітивної, тобто пізнавальної, діяль-
ності, а когнітивні механізми та структури людської 
свідомості досліджує через мовні явища» [16, 147]. 
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Як зазначає М. П. Кочерган, «когнітивна лінгвістика 
досліджує, як пов’язані мовні форми зі структурами 
людських знань, а також як вони представлені в мис-
ленні людини» [там само].

Своєю чергою, «застосування положень і методик 
когнітивної лінгвістики в теорії номінації дає можли-
вість не лише описати, а й пояснити природу номіна-
тивних процесів, наявних у мові й мовленні» [30, 28]. 
Із цього випливає необхідність співвіднесення осно-
вних понять когнітивної лінгвістики з поняттями тра-
диційної ономасіології та теорії номінації.

Загальновідомо, що «традиційна теорія номі-
нації досліджує зв’язок між значенням і позначен-
ням, представлений внутрішньою формою моти-
вованого знака» [30, 28]. У когнітивній лінгвістиці 
значення слова становить ментальну сутність, воно 
формується та/або зберігається у мисленні [8, 9]. 
Таким чином, значення прирівнюють до «концепту, 
як фрагмента інформації, активованого знаком» 
[12, 358]. За твердженням С. А. Жаботинської, «для 
об’єктивації концепту у внутрішню форму знака вво-
диться його фрагмент. Фрагмент значення, з одного 
боку, пов’язаний із цілісним концептом (значенням) 
і має певні способи осмислення, а з іншого – він уті-
лений у зовнішній, матеріальній формі знака, тобто 
має певні способи оформлення» [13, 149].

У теорії номінації аналіз фрагмента значення 
здійснюють двома взаємопов’язаними підходами: 
семасіологічним та ономасіологічним [28, 336]. 
Семасіологічний підхід, для якого характерний 
напрямок від знака до його значення, досліджує, 
чим є значення. Своєю чергою, ономасіологічний 
підхід, що має зворотний напрямок – від значення 
до знака, досліджує, який саме фрагмент значення 
актуалізовано внутрішньою формою знака і яким 
чином внутрішню форму представлено зовніш-
ньою формою знака [10, 115]. Він націлений на 
пояснення зв’язку між значенням, що потребує 
вербалізації, та формою його вираження, а також 
досліджує, у який спосіб формується певне зна-
чення в певному знакові [15, 148–149; 18, 21–22]. 
З огляду на це ономасіологію та теорію номінації в 
ракурсі когнітивної лінгвістики починають вивчати 
з мотивації вибору та вербалізації.

Мотивацію в когнітивній теорії номінації розу-
міють як «відношення між концептом, або значен-
ням мовної форми, та фрагментом цього значення, 
об’єктивованого в «тілі знака» (термін О. С. Кубря-
кової)» [10, 115], оперте на метонімію, метафору, 
звуження або розширення значення. Мотивація в 
когнітивній ономасіології постає як «процес репре-
зентації в ономасіологічній структурі вербального 
елемента когнітивної моделі, висвітленого номіна-
тором, що відображає властивості позначуваного 
або їхнє образне, метафоричне, асоціативне, пара-
доксальне сприйняття носіями мови» [27, 9]. Моти-
вацію структурують ономасіологічні моделі. 

Не можна також залишати осторонь психоло-
гічний складник формування найменування мов-
них одиниць, бо «мислення є однією з психічних 
функцій свідомості» [1; 26, 41], у якій формуються 
знання з подальшим вираженням їх у мові. Отже,  
з метою пояснення когнітивного підґрунтя утво-

рення номінативних одиниць необхідно залучення 
термінологічного та методологічного апарату когні-
тивних психологічних теорій. 

За твердженням С. А. Жаботинської, з когнітив-
ної позиції створення мовного знака в напрямку від 
значення/концепту до зовнішньої форми мовного 
знака через його внутрішню форму відбувається за 
участю таких взаємопов’язаних ментальних опера-
цій, як конструювання та мапування [4, 179]. Суть 
запропонованої гіпотези полягає в тому, що «під 
конструюванням у когнітивній науці розуміють 
спосіб, яким людина сприймає, розуміє й інтер-
претує навколишній світ, створюючи суб’єктивний 
образ об’єктивної дійсності» [там само]. Як відмі-
чає дослідниця, конструювання інформації в мис-
ленні здійснюється у два етапи [див. 7; 8; 9]: на пер-
шому – ідентифікуються та структуруються окремі 
фрагменти інформації, на другому – на основі того 
самого структурованого цілого створюються його 
різні модифікації за допомогою когнітивних опе-
рацій. Звідси С. А. Жаботинська розрізняє поняття 
концептуальна модель та когнітивна модель. У ролі 
першої виступає поняттєва структура без застосу-
вання до неї когнітивних операцій, в ролі другої – 
поняттєва структура з урахуванням застосованих 
до неї когнітивних операцій, які уможливлюють 
створення на основі однієї концептуальної моделі 
декількох когнітивних моделей [4, 180; 8, 9].

«Когнітивне мапування розуміють як мислен-
нєве уявлення людиною навколишнього світу, що 
включає різні психологічні процеси, пов’язані зі 
сприйняттям, кодуванням, зберіганням, декодуван-
ням та використанням інформації про світ» [4, 180]. 
Таким чином, пізнаючи світ, у мисленні людини 
формується ментальна мапа, що фрагментарно 
відображає інформацію про навколишній світ, 
тобто «мапує» її. Це відбивається і на номінатив-
ному процесі. Зі створенням мовного знака інфор-
мацію, що надходить іззовні, фрагментарно пред-
ставляє значення мовного знака, яке зберігається 
в мисленні, потім значення мапується, фрагмен-
тарно втілюється у внутрішню форму слова (моти-
ватора), яка, своєю чергою, фрагментарно реалізу-
ється в його зовнішній формі [див. 34, 180–181].  
С. А. Жаботинська наголошує, що «значення мов-
ного знака – це конструкт, основою якого є ког-
нітивна модель як модифікація концептуальної 
моделі» [там само, 180].

Ономасіологічна модель, яка структурує вну-
трішню форму знака з її подальшим втіленням у 
зовнішній формі, виступає когнітивною моделлю. 
Ономасіологічна модель утворюється на основі кон-
цептуальної моделі – пропозиції або декількох про-
позицій базисних фреймів, розроблених професором 
С. А. Жаботинською: предметного, таксономіч-
ного (ідентифікаційного), посесивного, акціональ-
ного та компаративного, що мають свої модифікації  
[див. про це 5; 10; 6; 12; 11]. «Фрейми названі базис-
ними, оскільки вони демонструють найбільш уза-
гальнені принципи категоризації та організації 
вербалізованої інформації про навколишній пред-
метний світ людини. Це інструменти мислення, які 
обробляють інформацію» [там само]. 
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Засновник теорії фреймів М. Мінський визна-
чав фрейм як структуру даних, «у якій відображено 
набуті в результаті попереднього досвіду знання про 
деяку стереотипну ситуацію та про текст, що описує 
цю ситуацію. Фрейм можна уявити у вигляді вузлів і 
відношень між ними, а поєднані між собою фрейми 
утворюють фреймову систему» [38; 39]. Першим 
у лінгвістиці поняття фрейму застосував Ч. Філл-
мор, визначивши його «як систему концептів, 
пов’язаних між собою таким чином, що для розу-
міння будь-якого з них слід розуміти цілісну струк-
туру, до складу якої вони входять» [34, 373]. Фрейм –  
це схемна структура знання, яка зберігається в 
пам’яті людини та використовується в когнітивних 
процесах [35, 613]. Отже, фрейм є вихідною концеп-
туальною структурою, структурою представлення 
знань, а значення або концепт є тією структурою 
знань, що представляє фрейм. Фрейм формується 
декількома послідовно поєднаними пропозиціями. 
Пропозиція – це найпростіша структура представ-
лення знань [24, 14]. Пропозицію, що містить два 
взаємопов’язані концепти – цільовий (логічний 
суб’єкт) та характеризуючий (логічний предикат), 
розуміють як елементарний фрейм або конститу-
тивний елемент фрейму. Відповідно базисні фрейми 
формуються пропозиціональними схемами [11, 4]. 

Повертаючись до концептуальної моделі, зазна-
чимо, що її перетворення на когнітивну можливе в 
результаті застосування до першої когнітивної опе-
рації промінантності. Суть цієї операції полягає у 
виокремлені увагою, «висвітленні» більш вагомої 
інформації, при якій один із елементів ономасіоло-

гічної моделі, більш висвітлений, стає траектором 
(ономасіологічним базисом), а інший, менш висвіт-
лений, – орієнтиром (ономасіологічною ознакою) 
[36, 66]. Третім складником ономасіологічної моделі 
стає предикат-зв’язка. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Підбиваючи підсумок 
зазначеної концепції, запропонованої С. А. Жабо-
тинською, можна сказати, що утворення номіна-
тивних одиниць передбачає когнітивне мапування, 
тобто фрагментарне представлення інформації у зна-
ченні, яке фрагментарно репрезентовано у внутріш-
ній формі знака, яка, своєю чергою, фрагментарно 
представлена в його зовнішній формі. Внутрішня 
форма номінативної одиниці має ономасіологічну 
структуру, що формується пропозиціями базисних 
фреймів – предметного, акціонального, посесив-
ного, ідентифікаційного й компаративного, тобто 
концептуальною моделлю, яка перетворюється на 
когнітивну модель за рахунок когнітивної операції 
«висвітлення», що сприяє виділенню в ономасіоло-
гічній структурі ономасіологічного базису та онома-
сіологічної ознаки з урахуванням також наявності 
третього компонента – предиката-зв’язки. 

Таким чином, ми розглянули суть когнітивного під-
ходу до номінативного процесу, розробленого профе-
сором С. А. Жаботинською, ураховуючи положення та 
поняття когнітивних та психологічних теорій.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 
застосуванні теоретичних положень когнітивних та пси-
хологічних теорій у процесі напрацювання методики 
лінгвокогнітивного аналізу номінативних одиниць.
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БІБЛІЙНИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ЯК СКЛАДНИК  
РЕЛІГІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ  

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ)

Хаботнякова П. С.
Київський національний лінгвістичний університет

У статті окреслено основу та визначено обсяг релігійної картини світу. З'ясовано зміст терміна 
«біблійний образ-символ» як компонента релігійної картини світу та простежено ступінь наповнення цього 
терміна у творах Френка Перетті. Виявлено найбільш уживані біблійні образи-символи у творах Перетті.

Ключові слова: біблійний образ-символ, релігійна картина світу, християнська картина світу, біблійна 
картина світу, художній дискурс, Френк Перетті.

Хаботнякова П. С. Библейский образ-символ как составляющая религиозной картины мира (на мате-
риале произведений Фрэнка Перетти). В статье очерчена основа и определен объем религиозной картины 
мира. Выяснено содержание термина «библейский образ-символ» как составляющей религиозной картины 
мира и прослежена степень наполнения этого термина в произведениях Френка Перетти. Выявлены наибо-
лее употребляемые библейские образы-символы в произведениях Перетти.

Ключевые слова: библейский образ-символ, религиозная картина мира, христианская картина мира, би-
блейская картина мира, художественный дискурс, Фрэнк Перетти.

Khabotniakova P. S. Biblical image-symbol as an element of religious worldview (based on Frank Peretti nov-
els). The article focuses on the biblical image-symbol as the element of religious worldview in Frank Peretti novels.  
The research defines the foundations and components of the religious worldview. The paper deals with the content 
of the biblical image-symbol as an element of the religious worldview. The research determines the most frequently 
used biblical image-symbols as an element of religious worldview in Peretti's novels. Using mystical thrillers by 
Frank Peretti, the author suggests a list of the most frequently used biblical image-symbols as an element of religious 
worldview in fictional discourse and explains their existence in Frank Peretti novels. The author of the article argues 
that the issues covered in the article correspond to the modern cognitive linguistics which determines the imagery 
and symbolism of the linguistic units as a foundation of formation and interpretation of fictional texts. The research 
says that the religious worldview is a model of the worldview that depends on a certain religion and denomination in 
particular. The basis of the religious (Christian) worldview is the Bible. The religious worldview consists of images, 
symbols, and concepts that reflect knowledge about the universe, God, and a man. Biblical image-symbol as the ele-
ment of the religious worldview is represented in texts of fictional discourse. The biblical image-symbol is a complex 
semiotic construct that arises as a result of the combination of biblical images and symbols. The issues covered in  
the article need further research. 

Key words: biblical image-symbol, religious worldview, Christian worldview, Biblical worldview, fictional dis-
course, Frank Peretti.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Поняття «релігійна картина 
світу» вже давно існує у філософії, літературі та 
лінгвістиці, але здебільшого це окремі згадки чи 
припущення. У науковому просторі бракує фун-
даментальних досліджень змісту та особливостей 
наповнення релігійної картини світу. Відсутність 
досліджень біблійного образу-сиволу як складника 
релігійної картини світу в сучасних лінгвістичних 
студіях свідчить про актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика, порушувана в пропонова-
ній статті, відповідає сучасному етапу розвитку 
когнітивної лінгвістики, одним із завдань якої є 
визначення образності й символічності мовних 
одиниць, що лежать в основі формування релі-
гійної картини світу та інтерпретації художнього 
тексту. Поняття картини світу прийшло з філосо-
фії (О. Ю. Єфрємов, Д. К. Ногле, О. В. Сарапін, 
Л. О. Филипович), а особливості її наповнення 

досліджували в лінгвістиці (Н. Д. Арутюнова, 
Л. І. Бєлєхова, В. Г. Ніконова) та літературознав-
стві (О. Ф. Лосєв, Е. Умберто). 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є визначення біблійного образу-символу як 
складника релігійної картини світу на матеріалі тво-
рів Френка Перетті. Для досягнення поставленої 
мети необхідно розв’язати такі завдання: 1) дати 
визначення релігійної картини світу; 2) з’ясувати 
основу та наповнення релігійної картини світу;  
3) розкрити зміст терміна «біблійний образ-символ» 
як складника релігійної картини світу; 4) виявити 
найбільш уживані біблійні образи-символи у творах 
Френка Перетті.

Об’єктом дослідження є мовне вираження 
«біблійних образів-символів»; предметом – біблій-
ний образ-символ як компонент релігійної картини 
світу.

Дослідження проведено на матеріалі творів 
Френка Перетті.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «картина світу» міцно закріпилося у 
лінгвіcтичній парадигмі ще у ХХ столітті. Кар-
тину світу (англ. Worldview – калька з нім. 
Weltanschauung, походить від двох німецьких слів 
Welt (світ) та Anschauungnd (погляд)) [7; 8] розу-
міють як «вихідний глобальний образ світу, що 
лежить в основі світобачення людини та репрезен-
тує суттєві властивості світу з погляду її носіїв і 
є результатом духовної активності людини» [5, 8]. 
Більшість вчених зазначають шість компонентів 
духовної культури, кожен з яких зумовлює відпо-
відний тип картини світу, – релігійний (міфічний), 
науковий, художній, етичний, політичний та мов-
ний. Кожен з них будує свою модель (призму) світу 
відповідно до вподобань. 

Релігійна картина світу (від лат. Religare – 
зв’язувати, пов’язувати) постає як одна з форм кон-
кретизації загальної картини світу [10]; сукупність 
загальних релігійних уявлень про світ, його генезу та 
майбутнє [4]; «призма», «модель» або способи світо-
бачення [3; 5]; глобальний образ об’єктивної реаль-
ності. Релігійне світобачення набуває об’єктивної 
реалізації в мові, літературі, мистецтві, культурі 
тощо. 

Змістом релігійної картини світу є уявлення про 
божественне, вимоги божества щодо людей; вчення 
про людину, суспільство, світ (у деяких релігіях – 
також і про кінець світу, про шляхи порятунку, про 
загробний або інший потойбічний світ); релігійно-
етичні та релігійно-правові уявлення і норми; уяв-
лення про належний порядок культу, взаємини кліру 
та світу, а також уявлення про історію розвитку і 
розв’язання цих проблем [4; 9; 10].

Науці відомо більше п’яти тисяч релігій, але най-
більш поширені з них – християнство, іслам, буд-
дизм, іудаїзм та індуїзм. Ураховуючи те, що вітчиз-
няний світогляд ґрунтується на християнстві, то 
під релігійною картиною світу ми маємо на увазі 
саме християнську картину світу. Головною озна-
кою релігійної (християнської) картини світу є те, 
що світ поділяється на надприродний та матеріаль-
ний, до того ж перший домінує над другим. Творець 
створює світ «з нічого», тобто до моменту творіння 
нічого не існувало, окрім Бога (креаціонізм). Абсо-
лютне буття – загадка для людини раціональної, 
оскільки творіння не може осягнути задуми Творця. 
Людині тут відводиться місце дитини, яку люблять, 
заохочують та підтримують у її зусиллях набли-
зитись до Творця і жити за Його Законами. Осно-
вними принципами тут слугують провіденціалізм, 
божественна зумовленість створеного буття та його 
недосконалість. Ключове питання, яке постає перед 
людством, – «Навіщо я живу?», це питання спасіння 
душі. Релігійні уявлення про світ базуються на авто-
ритеті пророків, релігійній традиції, священних 
текстах тощо. Важливим є те, що релігійні концеп-
ції світостворення можуть варіюватись залежно від 
конфесійного спрямування (нагадуємо, що хрис-
тянство поділяється на католицизм, православ’я та 
протестантизм). В основі релігійної картини світу є 
віра, а світосприйняття відбувається за допомогою 
образів [2; 7; 8]. 

Основою релігійної (християнської) картини 
світу є Святе Письмо, або Біблія (грец. τά βιβιλία, 
βιβλία, «бібліа» тобто «збірка книг»), – богонат-
хненні писання, на яких ґрунтується юдаїзм та хрис-
тиянство. Святе Письмо поділяється на Старий та 
Новий Завіти. У правослвній та католицькій тради-
ції додатково вживаються апокрифи (навколокао-
наічні книги). Їх загалом нараховують 77 книг, а в 
протестанській традиції – тільки 66 (апокрифи не 
вважаються богонатхненними) [7; 8].

Наповнення релігійної картини світу відбува-
ється завдяки образам, символам та концептам, що 
відображають категоріальні та ціннісні характерис-
тики знань про всесвіт [6, 18]. 

Релігійну картину світу яскраво зображує уривок 
зі Святого Письма: «Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Єванге-
ліє від Івана 3:16). Тут ми бачимо, що люблячий Бог 
віддає Свого Сина Ісуса Христа у жертву за гріхи 
людства. Ті, хто повірять у це, отримує вічне життя. 
Якщо розглядати цей уривок у фреймовій моделі, то 
схематично він виглядає так: 

Суб’єкт Бог
Процес Віддає Свого Сина
Об’єкт Людина
Результат Вічне життя

Рис. 1. Релігійна (християнська) картина світу

У релігійній (християнській) картині світу відомо 
два ядра, що є повністю протилежними, хоча і зале-
жать один від одного, це GOD та MAN, які водно-
час є суб’єктом та об’єктом. Варто зауважити, що 
вони можуть змінюватись – суб’єкт стає об’єктом і 
навпаки. Християнство представляє Бога як творця 
Всесвіту, а людину – як Його творіння. При цьому 
Бог та людина залежать один від одного. З огляду 
на це ми можемо спостерігати велику кількість 
вузлів, які тісно пов’язані між собою: причина –  
SIN, процес – REPENTANCE (як те, що повертає 
людину до Бога), PRAYER, WORSHIP – як засіб  
(те, що підтримує стосунки між Богом та людиною), 
SPIRITUAL WARFARE – практичне життя христи-
янина, CHURCH – місце, де відбувається процес 
поклоніння, SALVATION – результат (завдяки цьому 
людина отримує вічне життя). 

У літературному втіленні релігійна картина світу 
постає зовсім унікальною, оскільки тут основним 
складником виступають біблійні образи-символи. 
Біблійний образ-символ – це складний семіотич-
ний конструкт, який виникає внаслідок поєднання 
біблійних образів та символів. Біблійні образи-сим-
воли поділяються на ті, що закріплені у Бібілії, та на 
індивідуально-авторські. Закріплені у Біблії образи-
символи є загальновідомими. Необхідною умовою 
для їх адекватного розуміння є обізнаність у біблій-
ному дискурсі. Індивідуально-авторські біблійні 
образи-символи набувають символізму безпосеред-
ньо в тексті. У біблійних образах-символах символ –  
це предмет, який виражається словом і має пере-
носне значення. Таким чином, мовні та мовленнєві 
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образи викликають певну асоціацію, яка щось сим-
волізує в переносному значенні. Отже, у біблійних 
образах-символах спостерігається комплексність 
у плані змісту. Біблійний образ-символ – складний 
багатозначний семіотичний конструкт, який виникає 
внаслідок поєднання символізму та вживання різ-
номанітних образних засобів: метафор, порівнянь, 
персоніфікацій, алюзій тощо. 

Наприклад, ідея духовної битви, яка є клю-
човою у дилогії This Present Darkness та Piercing  
the Darkness, походить із Біблії і є дуже популярною 
у протестантській теології: «Зодягніться в повну 
Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів 
диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови 
та тіла, але проти початків, проти влади, проти 
світоправителів цієї темряви, проти піднебесних 
духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, 
щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши, 
витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна 
свої правдою, і зодягнувшись у броню праведности, і 
взувши ноги в готовість Євангелії миру. А найбільш 
над усе візьміть щита віри, яким зможете пога-
сити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома 
спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже»  
(До Ефесян 6: 11–17). 

Духовна битва тут постає як метафора «візьміть 
повну Божу зброю» (тобто Біблію). У Перетті 
яскраво вимальовуються два світи, де події переплі-
таються, відбуваються одночасно та впливають один 
на одного, – світ матеріальний та світ духовний. Дія 
у фізичній площині "We cast you out!” Andy said 
впливає на духовну There was a puff of sulfur, and 

Rafar bent over. Tal leaped to his feet, фізична пло-
щина – “We rebuke you, Rafar!” Edith shouted again,  
і знову духовна Effect in spiritual realm Rafar screamed.  
Tal's blade had torn him open [3, 370]. 

З опертям на семантичну класифікацію обра-
зів-символів в аспекті вихідного значення, запро-
поновану Т. Ю. Горчак [1], ми проаналізували 
найбільш уживані біблійні образи-символи як 
складника релігійної картини світу у творах 
Френка Перетті (1, 2, 3).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Отже, релігійна картина 
світу – це модель світобачення, яка залежить 
від певної релігії та конфесії зокрема. Основою 
релігійної (християнської) картини світу є Святе 
Письмо. Наповнення релігійної картини світу 
відбувається завдяки образам, символам та кон-
цептам, що відображають категоріальні та цін-
нісні характеристики знань про всесвіт, Бога 
та людину. У літературному втіленні основним 
складником релігійної картини світу виступають 
біблійні образи-символи. Біблійний образ-сим-
вол – це складний семіотичний конструкт, який 
виникає внаслідок поєднання біблійних образів 
та символів. У результаті аналізу творів Френка 
Перетті методом суцільної вибірки було вияв-
лено 12 типів біблійних образів символів. Про-
блематика, що висвітлюється в статті потребує 
подальшого дослідження, оскільки розуміння 
образності і символічності мовних одиниць є 
важливим питанням для інтерпретації сучасного 
художнього тексту.

Тип біблійного  
образу-символу Предмет позначення Приклад

Анімалістичні Тварини lamb – символ жертви Христа; 
dragon – гріх, який знищує людське серце

Орнітологічні Птахи dove – прообраз Святого Духа, смиренність, ніжність
Рослинні Рослини grass – швидкоплинність життя

Антропоморфні Особи та частини тіла 
людини

Prophet – той, хто передає послання;
heart – єство людини, її внутрішній світ; 
lifted Hands – поклоніння Господу; washing hands – 
символ відсутності провини

Артефактуальні Матеріальні об’єкти, 
створені людиною

сoat – символізує покликання, яке передається у спадок; 
sword – Слово Боже

Предметно-просторові Елементи простору сhurch – місце поклоніння Господу

Субстанціональні Першоелементи природи 
та речовини 

fire – символ Святого Духа; 
water – те, що приносить очищення (таїнство 
хрещення)

Феноменологічні Явища природи rain, water – те, що приносить очищення (таїнство 
хрещення)

Просторові Просторові 
характеристики spiritual world, earth – діахронія

Часові Проміжки часу Eternity – безсмертя та вічне життя завдяки спасінню
Атрибутивні Ознаки, кольори white light – Божа сила, що змінює життя

Процесуальні Процеси, дії prayer – зв’язок між людиною і Богом;
baptism – символ спасіння в Ісусі Христі

Рис. 2. Класифікація семантичних сфер біблійного образу-символу  
як складника релігійної картини світу у творах Френка Перетті
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ВПЛИВ СЛОВОТВІРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ТА НА ЗРОСТАННЯ  

ЇЇ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ
 

Шепель Ю. О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Статтю присвячено презентації поняття «інтелектуалізація художнього тексту» і визначенню лексико-
семантичних та стилістичних чинників формування цього явища в сучасних прозових текстах. Досліджено 
домінантні чинники інтелектуалізації і зростання її емоційно-оцінної лексики в сучасних прозових текстах 
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ратурного языка и на увеличение его эмоционально-оценочной лексики. Статья посвящена презентации 
понятия «интеллектуализация художественного текста» и определению лексико-семантических и стили-
стических факторов формирования этого явления в современных прозаических текстах. Исследованы до-
минантные факторы интеллектуализации и рост ее эмоционально-оценочной лексики в современных проза-
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Shepel Yu. A. The influence of word-forming processes on the intellectualization of the Ukrainian literary language 
and on increasing its emotional-evaluative vocabulary. The article is devoted to the presentation of the concept of in-
tellectualization of the artistic text and the definition of the lexical-semantic and stylistic factors of the formation of this 
phenomenon in modern prose texts. The author examines the dominant factors of intellectualization and the growth of  
her emotionally-valued vocabulary in modern prose texts through word formation on the example of the work by P. Za-
grebelny "Pill." The issue of intellectualization of the Ukrainian literary language is attributed to the functional aspect of 
the study, linguistic discourse covers the issues of ontological dimensions of thinking and speech, the civilizational evolution 
of linguistic units as forms of dynamic consciousness, the analysis of the resources of the Ukrainian literary language in the 
context of the sociocultural progress of the nation, the functional capabilities of the language in communicatively resistant 
types of speech , the definition of trends in the development of the modern Ukrainian literary language and the science of it.

On the one hand, the relevance of the article is the need to categorize the concept of intellectualization of the ar-
tistic text and in determining the lexical-semantic and stylistic factors of the formation of this phenomenon in modern 
prose texts. On the other hand, the relevance of the topic is determined by the productive directions of modern linguis-
tics addressed to the linguistic picture of the world as a linguistically modeled sum of people's intellectual representa-
tions of being: language is the code, the form of the genetic, hereditary tradition of cognition; language forms allow 
to reconstruct and systematically present the origins of national consciousness, its ability to transform.

The purpose of the article is to investigate the dominant factors of intellectualization and the growth of its emo-
tional and evaluative vocabulary in modern prose texts.

The object of the study were lexical units on the material of the novel by Pavel Zagrebelny "Pill."
The subject of the study was the emotional-evaluative vocabulary.
Key words: intellectualism, consciousness, self-consciousness, word formation, word-formation nest, derivative 

word, motivation.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Дослідження процесів 
інтелектуалізації української літературної мови 
останнім часом обмежувалось фіксацією інтелек-
туалізмів як характерної ознаки літератури XX ст., 
проте науковці комплексно не визначали конкретні 
засоби, що створюють основу сучасного інтелекту-
ального мовлення. Тож останні не були предметом 
аналізу при описі ідіолекту того чи того автора, і 
як наслідок – відсутність значення інтелектуалізму 
для дослідження індивідуально-авторського спо-
собу мовомислення. 

Інтелектуалізм визнаний диференційною ознакою 
поезії, що ґрунтується на інтелектуальній рефлексії, 
самоаналізі, перевазі абстрактного мислення над кон-
кретним, на органічному зв’язку раціонально-логіч-
них, енциклопедичних елементів образного мислення 
з емоційно-почуттєвими, суб’єктивними складни-
ками. Серед ознак інтелектуалізму також називають 
оцінність зображуваного, іронічність оповіді, наяв-
ність глибинних підтекстових планів. 

Під засобами інтелектуалізації розуміють 
сукупність мовних одиниць, які мають помітне 
смислове навантаження (культурологічне, істо-
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ріософське, філософське тощо), що зумовлене 
контекстним оточенням, лініями семантичних 
зв’язків та перекликань.

Питання інтелектуалізації української літератур-
ної мови відносять до функційного аспекту дослі-
дження, що в лінгвістичному дискурсі охоплює 
питання онтологічних вимірів мислення й мови, 
цивілізаційної еволюції мовних одиниць як форм 
динамічної свідомості; аналіз ресурсів української 
літературної мови в контексті соціокультурного про-
гресу нації, функційних можливостей мови в кому-
нікативно стійких типах мовлення; визначення тен-
денцій розвитку сучасної української літературної 
мови та науки про неї. 

З одного боку, актуальність статті полягає в 
необхідності категоризації поняття інтелектуаліза-
ція художнього тексту і визначення лексико-семан-
тичних і стилістичних чинників формування цього 
явища в сучасних прозових текстах. З іншого боку, 
актуальність теми зумовлена продуктивними напря-
мами сучасної лінгвістики, що звернені до мовної 
картини світу як лінгвально модельованої суми інте-
лектуальних уявлень народу про буття: мова є кодом, 
формою генетичної, спадкоємної традиції пізнання; 
мовні форми дають змогу реконструювати та сис-
темно представити витоки національної свідомості, 
її здатність до трансформації. Мовна картина світу 
як теоретико-лінгвістична специфікація актуальної 
епістемологічної проблематики мотивує мовно-куль-
турну інтерпретацію цивілізаційних ізоглос, їхній 
вплив на становлення і розвиток національних літе-
ратурних мов, формування універсальних символів 
культури, зокрема християнських, та вербалізованих 
репрезентацій осмислення цих символів. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – дослідити домінантні чинники інтелекту-
алізації і зростання її емоційно-оцінної лексики в 
сучасних прозових текстах. Об’єктом дослідження 
є лексичні одиниці на матеріалі роману Павла Загре-
бельного «Стовпотворіння». Предметом дослі-
дження – емоційно-оцінна лексика. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Можна впевнено сказати, що істинне функціону-
вання сучасної української літературної мови на 
цей час не можливе без оцінки подій політичного, 
економічного, культурного життя українського 
су спільства та без належної аргументації цих розу-
мінь. Саме тому, як на мене, постає вкрай важли-
вим питання розгляду особливостей реалізації кате-
горії оцінки та її аргументації в художньому стилі, 
вивчення її структури, засобів і форм вираження. 
Досить інтенсивно продукується в українській мові 
лексика категорії оцінки, індивідуально-авторські 
неологізми та оказіоналізми. Основна сфера функ-
ціонування таких одиниць – художній та розмов-
ний стилі, рідше – публіцистичний стиль. Початок 
XXI століття характеризується збільшенням кіль-
кості індивідуально-авторських оказіоналізмів у 
мові підстилю засобів масової інформації. Це зумов-
люється взаємодією позамовних і внутрішньомов-
них чинників. Функціонуючи в мові сучасної публі-
цистики, оказіоналізми виконують номінативну, 
когнітивну, експресивно-оцінну функції.

Поряд із терміном «індивідуальний новотвір», або 
«оказіоналізм», у мовознавчій літературі паралельно 
використовують такі назви цього поняття, як інди-
відуальні слова, авторські, індивідуально-авторські 
неологізми, стилістичні, індивідуально-стилістичні 
неологізми, неологізми контексту, одноразові нео-
логізми, літературні неологізми, слова-саморобки, 
слова-експромти, слова-метеори, неологізми поета, 
поетичні неологізми, егологізми. На означення 
незвичних слів, створених відповідно до ситуації, 
випадку чи контексту з переважною настановою не 
на номінацію, а на експресію, стилістичну маркова-
ність тощо, у сучасній україністиці закріпився термін 
оказіональне слово, або оказіоналізм [1, 22]. 

У вітчизняному мовознавстві активно опрацьо-
вуються питання індивідуально-авторського сло-
вотворення. Перспективними щодо розвитку укра-
їнської неології виявляються такі питання, як-от: 
дослідження факторів, що впливають на появу інди-
відуально-авторських новотворів; взаємодія узуаль-
них та неузуальних лексичних новотворів у складі 
національної мови; виявлення характерних слово-
твірних тенденцій у національній мові певного хро-
нологічного періоду, безпосереднім проявом яких є 
створення оказіональних лексичних одиниць; вплив 
неологічної лексики на розвиток лексичної і слово-
твірної системи мови; функціонування авторських 
неологізмів у текстах різних стилів і жанрів, а також 
у художніх творах окремих майстрів слова; оказіо-
нальні лексичні новотвори як номінативні одиниці, 
що відображають специфіку національно-мовної 
картини світу; еволюційні процеси у сфері оказіо-
нальної номінації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динаміка романного мислення Павла Загребельного 
розгортається в царині категорії комічного, посту-
пово поглиблюючись у сфері критичного осмис-
лення глобальних протиріч сучасності і пошуку адек-
ватних їм засобів художнього творення. Цей шлях 
умовно можна окреслити так: від іронії, самоіро-
нії, окремих «вибриків» щодо цехового начальства, 
«розгвинченого в усіх суглобах, а може, більше – в 
голові», іронічного хлопця Дмитра Череди до розвін-
чання абсурдності суспільства вже нової формації –  
суверенної, незалежної держави України. Це шлях 
також письменника – від окремого до узагальнення 
парадоксальності нинішнього стану людини і су -
спіль ства, коли, здавалося б, естетичною домінантою 
мала б стати категорія драматичне як долання пере-
шкод на шляху до гармонії, гуманізації буття і зве-
личення людини. Цей шлях до такого розуміння пара-
доксальності складався на щирій для Загребельного 
іронії, самоіронії, скептицизмі, про що він неоднора-
зово писав, зокрема в оповіданні «Турбулентність»: 
«Однак не забуваймо про могутні знаряддя скепти-
цизму, якими пронизані не тільки вселенські про-
стори, але й душі українців... Скептицизм – це така 
штука, що, народившись, вже не вмирає ніколи» [5].

Письменник намагається знайти відповідь на 
болісні питання сучасності, як-от: що відбувається із 
суспільством і людиною, які руйнівні зрушення від-
булися між ними, де вони перетинаються, де збіга-
ються, де відштовхуються, а отже, що відбувається у 
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свідомості суспільства і свідомості окремої людини –  
героїв-статистів, масок, функціонерів, агресивних 
завойовників свого місця під «сонцем капіталу».

Творча манера письменника, що притаманна 
сучасним письменникам, спостерігається як у 
викривальному пафосі та проблематиці, так і в роз-
ширенні меж категорії комічного, у багатофункцій-
ній парадоксальності. Проте у творі «Стовпотво-
ріння» такої логіко-психологічної вмотивованості 
немає, бо в ньому на перше місце виходить, так би 
мовити, технологія захоплення влади і використання 
її у власних цілях, корумпованість її на всіх рівнях 
і ворожість до простої людини. Тому виклад буду-
ється на фрагментарності, вибірковості найпарадок-
сальніших явищ у всіх виявах, на поєднанні пря-
мого називання всього своїми іменами і на деякій 
ескізності зображеного, між якими проступає вну-
трішній зв’язок, що віддзеркалюється у словотво-
ренні. Наприклад, слово стовпотуція утворюється 
за аналогією до конституція; стовпократія – до 
демократія; стовпоцид – до геноцид; Стовпослав –  
до Святослав; Стовполандія – до Гренландія. 

Словотворення, з одного боку, є складовою мов-
ної системи, а з іншого – саме становить систему.  
У системних зв’язках воно перебуває з морфологією –  
кожне похідне слово формується як лексична одиниця 
певної частини мови. Позачастиномовні слова в мові 
не утворюються. Немає єдиного погляду на питання 
про словотвірну систему. Як зазначає В. В. Лопатін, 
словотвірна система – це сукупність словотвірних 
типів і словотвірних гнізд [цит. за: 2, 133]. На думку 
І. І. Ковалика, одиницею словотворення є дериватема, 
у якій виявляється і словотвірна структура похідного 
слова, і його модель, у тому числі і формант, і відпо-
відний словотвірний тип [цит. за: 2, 134].

Найзагальнішою закономірністю у словотворенні 
є здатність майже кожної непохідної основи (кореня) 
у словотвірному гнізді породжувати похідні. Сукуп-
ність усіх спільнокореневих похідних, розміщених 
відповідно до їхньої словотвірної мотивації, нази-
вається словотвірним гніздом. Початком, або вер-
шиною, гнізда є непохідна основа (корінь). Усі інші 
слова в гнізді похідні. 

Стовп → Стовпаківський
Стовпарус 
Стовпик → Стовпчук
Стовпин
Стовпій
Стовпуля → Стовпулія → Стовпулієчко.
Перевагу П. Загребельний віддає утворенню прі-

звищ за індивідуальними ознаками носіїв, тобто в 
основу творення яких покладена автором особистісна 
ознака героя, що виокремлює останнього з оточення. 
Прізвища такого типу, як правило, пов’язані з первіс-
ними прізвиськами. Підґрунтям для створення прі-
звища виступає як позитивна, так і негативна ознака, 
прізвища мають насмішкуватий характер.

Мотивовані зовнішніми ознаками, прізвища 
в автора твору вказують на будову (частину) тіла 
(Стовпоноженко, Головстовп), особливості одягу 
(Стовпопідштанник), психічні властивості (Стов-
пововк), фізичний стан (Переплигнистовп, Давис-
товп, Держистовп, Тягнистовп).

Кожне прізвище як родова назва особи належить 
до розряду іменників, проте за походженням і будо-
вою, а також морфологічними ознаками прізвища у 
творі об’єднано в такі групи: 1) прізвища прикмет-
никового типу і 2) прізвища іменникового типу.

П. Загребельний використовує прикметникову 
форму із суфіксом -ськ- і закінченням у називному 
відмінку однини -ий (-ій) у чоловічих прізвищах 
Стовпонюшенський, Стовпаківський, Стовпій. 
Серед прізвищ прикметникового типу знаходимо 
прізвища у формі повних прикметників із закінчен-
ням у називному відмінку однини -ий (-ій) у чолові-
чих прізвищах, серед яких велику групу становлять 
прізвища із суфіксами -ушенськ-, -івськ- (Стовпо-
нюшенський, Стовпаківський).

Серед прізвищ іменникового типу вирізняємо 
такі, що постали: 1) морфологічним способом;  
2) синтаксично-морфологічним способом.

Прізвища, які утворені синтаксично-морфологіч-
ним способом (складання основ), становлять знач ну 
кількісно і типову для української антропонімії 
групу, зокрема:

1. Основа прикметника з іменником: Гнилостов.
2. Іменникова та дієслівна основи: Стовпороб, 

Стовпохватько, Стовпогетькало, Стовпоклей, 
Стовпомель, Стовпопхайло. 

3. Дієслівна основа та іменник: Давистовп, Дер-
жистовп, Тягнистовп, Переплигнистовп.

4. Дві іменникові основи: Стовпобух, Стовпо-
вовк, Стовпокамінь, Стовпокузьма, Стовпопід-
штанник, Стовпопшик, Бабостовп, Бензостовп, 
Головстовп.

Серед складних прізвищ, утворених синтаксич-
ним способом, є дієслово у формі наказового спо-
собу, поєднане з іменником, що виражає об’єкт дії, 
наприклад: Давистовп, Держистовп, Тягнистовп, 
Переплигнистовп. 

Морфологічна будова українських прізвищ дуже 
різноманітна, але письменник звертається до таких 
типів:

• Відіменникові прізвища із суфіксами -ук 
(-юк), -чук-, -енк-, як-от: Стовпчук, Стовпола-
зенко, Стовпоноженко, Стовпотвердюк.

• Прикметникові прізвища з варіантами суфікса 
-ськ-: Стовпонюшенський, Стовпаківський.

Отак етимологія походження українських прі-
звищ в романі «Стовпотворіння» характеризує інди-
відуальні особливості літературних героїв, розкри-
ває їхній внутрішній світ. Проте навіть тепер, коли 
в науковий обіг пущено численні дані про прізвища, 
коли значна частина з них дістала слушну характе-
ристику семантики, морфологічної будови, тери-
торіального поширення, деякі їхні особливості або 
групи з них залишаються не дослідженими.

За визначенням І. І. Ковалика, «під лінгвістич-
ним поняттям «способи словотвору» розуміються 
структурно різні шляхи й прийоми творення нових 
слів у результаті використання всіх наявних у даній 
мові словотворчих ресурсів. Способи словотво-
рення – це комплексна система використання різ-
них структурних словотворчих засобів … утво-
рення дериватем … на всіх етапах розвитку мови» 
[цит. за: 2, 134].
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Словоскладання (міністовпотизація, стовпо-
перенайменування, новостовпи, стовпознавство, 
стовпостружка, стовпобол, стовпоідеї) викорис-
товується автором як стилістичний засіб, як засіб 
стилізації. Стилістичне забарвлення утворених слів 
пов’язане здебільшого з новим значенням, що вини-
кає внаслідок поєднання слів. 

За характером словотворчих засобів розрізня-
ють основоскладання чисте, складно-суфіксальне, 
складно-суфіксально-префіксальне (стовпостружка, 
стовпоідеї, стовпотворення, стовпопхалець; стов-
порванець; стовпогетькало, високостовпість).

Широко вживаним у тексті твору є слова-абре-
віатури: Стовпяпкитінд, Стовпгевргам (94–95). 
Так, Стовпяпкитінд у П. Загребельного – назва 
блоку, за аналогією до «НАТО, СЕАТО, Євросоюзу, 
СНД, Юнеско», пор. ряд: «Стовполандія, Гренлан-
дія, Ісландія, Японія, Китай, Індія» (94), Стовп-
гевргам, пор.: «Стовполандія, Гевропа (вся!), Гаме-
рика (вся!)» (95). У цьому випадку при абревіації 
з’єднувані компоненти є асемантичними частинами 
слова або окремими звуками.

За аналогією до конституції автором утворений 
іменник стовпотуція; стовпократія – від демокра-
тії; геноцид – стовпоцид; Стовпослав – від Святос-
лав; Стовполандія – від Гренландія.

Тож можемо сказати, що у словотвірне гніздо 
об’єднуються всі спільнокореневі похідні з 
живими структурно-семантичними зв’язками. 
Словотвірний аналіз похідних у складі гнізда дає 

можливість всебічно, найтиповіше визначити їхню 
словотвірну структуру. 

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Семантика слова може набувати того чи 
того стилістичного забарвлення не лише внаслі-
док афіксації, але також у результаті семантичного 
зв’язку і зближення цього слова з іншими. В одних 
випадках зближувані слова втрачають самостійність 
лексичних і граматичних одиниць, їхні основи біль-
шою чи меншою мірою зрощуються, утворюється 
одне складне слово; в інших – подвоюється. Стиліс-
тичні властивості мають ті складні слова, які визна-
чають певні поняття з різними відтінками значення, 
позитивної чи негативної характеристики. Одні зі 
складних слів посилюють образно-виражальні влас-
тивості, інші посилюють відповідні стилістичні 
колорити висловлювання. 

Інтелектуалізм – це диференційна ознака твору, 
яка ґрунтується на інтелектуальній рефлексії, само-
аналізі, перевазі абстрактного мислення над конкрет-
ним, на органічному зв’язку раціонально-логічних, 
енциклопедичних елементів образного мислення 
з емоційно-почуттєвими, суб’єктивними складни-
ками. Його ознаками також є оцінність зображува-
ного, іронічність оповіді, наявність глибинного під-
текстового шару.

У подальших дослідженнях інтелектуалізації 
в сучасних художніх текстах актульним буде опис 
особливостей функціонування термінологічної та 
політичної лексики.
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У статті розглянуто культурну матрицю як поняття для аналізу відтворення терміносистеми на позначення 
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Шмигер Т. В. Культурная матрица: ключ к пониманию текста или моделирование читательской 
рецепции в переводе. В статье рассмотрена культурная матрица как понятие для анализа воспроизведения 
терминосистемы для обозначения богочеловечества в переводе «Катехизиса» св. Петра Могилы на современ-
ные украинский и английский языки.
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гочеловечество, среднеукраинский язык.

Shmiher T. V. Cultural matrix: a key to understanding a text or modeling a redear’s perception in translation. 
A cultural matrix is a set of acquired judgements, value coding and semantic networks or maps inscribed in secondary 
texts on the basis of certain literary – and not only – primary works. Between the system of values at the level of the 
microsystem of terms which helps to interpret specific contexts, and the system of values at the level of discourse, there 
is a middle niche which contains a system of values at the level of the main idea of a writing which provides a specific 
text with its unique identity. From the viewpoint of translation, these contemplations stimulate the need to reformulate  
the definition of "equivalence" through the prism of culture and cultural studies. In religious discourse, equivalence is 
a balance between linguistic and terminological symbols and social and religious patterns of behaviour. The essence 
of the cultural dimension of equivalence can lie not only in the synchronic existence of adequate replacements, but also 
in its diachronic – cause-and-effect – development. While translating the term system associated with theanthropism, 
the cultural value codes which have been shaped in the target language-culture, are the point of reference in deter-
mining how successfully the translation can be received by the target reader. The case study of St. Petro Mohyla’s 
Catechism and its contemporary Ukrainian and English translations has revealed that in the religious discourse value 
codes are important because man-centred values contribute to the knowledge of God and God-centred values are to 
change the humankind. However, it is impossible to avoid historical and cultural collective memory in translation.

Key words: translation quality assessment, abstract lexis, linguistic and cultural space, theanthropism, Middle 
Ukrainian.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Зіставна лінгвокультурологія 
зосереджується на вивченні втілення ментальності 
певного етносу крізь призму лексико-семантичного 
рівня мови. Такий постулат спонукає теоретиків і 
практиків перекладу до пошуку національного в 
тексті оригіналу, щоб відтворити його (або оцінити 
можливості такого відтворення) у тексті перекладу.

При перекладі такі розмисли стимулюють потребу 
переформулювати визначення «еквівалентності» з 
погляду культури. У релігійному дискурсі еквівалент-
ність – це баланс між мовно-термінологічними симво-
лами та суспільно-релігійними моделями поведінки. 
Суть культурного виміру еквівалентності може поля-
гати не тільки в синхронному існуванні тотожників, а й 
у її діахронному – причиново-наслідковому – творенні, 
зокрема у процесі переходу від оригіналу до перекладу, 
а також і в процесі співіснування культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінг-
вокультурні аспекти інтерпретації тексту досліджу-
вали Н. І. Андрейчук, Т. І. Біленко, І. О. Голубовська, 
Є. М. Грицак, Р. П. Зорівчак, П. А. Ковалів, П. В. Маць-
ків, Н. М. Тома. Їхні погляди та опрацювання лексичних 
проблем можна екстраполювати на релігійний пере-

клад. Зокрема, модифікуючи визначення «ідеологічних 
матриць» А. Слюсар [8, 15], уважаймо, що культурна 
матриця – це набуті переконання, ціннісне кодування і 
значеннєві мережі-мапи, вписані у вторинні тексти на 
основі певних літературних – і не тільки – першотворів. 

Культурна матриця є не лише об’єктом, породже-
ним певними суспільно-духовними умовами, але вод-
ночас виконує функції псевдо-суб’єкта, який засвоює 
і моделює сприйняття світу. Вона є сіткою-взірцем, 
за яким культура описує та концептуалізує довкілля. 
У такому ж контексті культурна матриця моделює 
людину як суб’єкт досвіду. У розгляді мовного досвіду 
належить враховувати три принципи: 1) мовна сис-
тема певної спільноти пропонує певне стандартизо-
ване міжсуб’єктне бачення світу; 2) частина бачення 
світу ґрунтується на ненаукових, поточних, «наївних» 
знаннях, що віддзеркалюють матеріальний і духо-
вний досвід мовної спільноти; 3) поняттєві моделі 
для осмислення людини як суб’єкта досвіду є головно 
метафоричні [7, 43–44]. Так ми підходимо до розу-
міння, що лише читачевий досвід допоможе іденти-
фікувати відповідний смисловий зв’язок із дійсністю 
та правильно інтерпретувати текст. Утім нація теж має 
свій досвід читання (або сприйняття текстів), який 
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міститься в історично-культурних межах сприйняття, 
а тому перекладачеві доводиться враховувати такий 
рівень асоціативності при виборі лексичних одиниць, 
які би гарантували сприйнятність перекладу.

Формулювання мети і завдань статті.  
При перекладі терміносистеми, асоційованої із бого-
людськістю, культурні ціннісні коди, які вже сфор-
мувалися у цільовій мовокультурі, є точкою звірки 
визначення вдалості сприйняття перекладу цільовим 
читачем. Водночас потрібно з’ясувати, наскільки чинні 
такі постулати для відтворення аналізованої лексики в 
перекладі «Катехизму» св. Петра Могили сучасними 
українською та англійською мовами [18; 19; 20; 21]: 

1. Лексика давніх текстів зорієнтована на сімейні 
цінності, але християнство сприяло значному роз-
витку державницьких понять і термінів [2, 210–211]. 

2. При перекладі текстів, пов’язаних із Біблією, 
потрібно враховували лише біблійний прототекст, а 
отже, перекладачі послуговуються протестантським 
принципом «solа scriptura».

3. Відмінність поняттєвих структур, закріпле-
них у мовах, уможливлює взаємоперекладність 
мов. Труднощі порозуміння виникають не через від-
мінності в мовних системах, а через відмінності в 
досвіді й переконаннях мовців [6, 45–46]. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Бог: існування поза людиною, в людині та назовни-
цтво. Катехизм учить: «Ч[о]л[овh]къ ̂  Г[оспо]да 
Б[о]га створgный естъ на образъ и подобgнство 
егw» [18, 80]. Насправді ця формула, мабуть, прихо-
вує історичний протилежний зміст: пізнання Бога від-
бувалося через пізнання людини, а отже, людина була 
первинною, а Бог – вторинним. Для аналізу терміно-
системи назв Божественної сутності необхідно вико-
ристати елементи етносеміометрії, зокрема ідентифі-
кацію культуротворчих номінацій, які діагностують 
виокремлення аксіологічних переваг певного суспіль-
ства [3, 59], а з них укласти матрицю-систему для 
сприйняття й опису аналізованої сутності. Оскільки 
текст конденсує інформацію, унаслідок зв’язків із 
культурним контекстом і читацьким довкіллям, то він 
набуває пам’ять [4, I, 131], а тому потрібно врахову-
вати діахронний аспект розвитку терміносистеми.

Н. М. Тома доводить, що абстрактна лексика у тво-
рах св. Петра Могили – антропоцентрична [5, 7 і 10].  
Це породжує питання, наскільки авторові вдалося 
відобразити божественну сутність нашого – христи-
янського – Творця. Спробуймо інтерпретувати таку 
структуру за порядком розгортання значень: Божа сут-
ність – це ідеал людських стосунків (а може, не ідеал, 
а ціль), який ґрунтується на милосерді. У цій ситуації 
позалюдське переважає, однак варто звернути увагу на 
всю систему номінації Бога в Катехизмі:

Дихотомія «Богъ» і «Бозство» існує для того, 
щоб підкреслити найвище єство Бога. «Бозство» – 
це божественне начало, суть святості [12, III, 9 і 12], 
адже у народній культурі «Богú» має чимало люд-
ських ознак, що засвідчено у фразеологічних висло-
вах: «богъ заплатитъ», «богъ нgхай ховаgтъ», 
«зоставайтg зъ богомъ», «душу богови в руци 
поручити», «къ богу ити» тощо [12, III, 3–5]. 

Антропоцентричність уявлень про Бога під-
тримує супутній номен «Пgрсона», який позначає 
людину [14, II, 104]. Натомість «Wсоба» позна-
чає візуальне представлення, «подобу» [14, II, 55],  
що дуже добре зображає втілення святості й 
не-людського у вислові «Бозска Wсоба». Отож у 
Катехизмі бачимо чітке розділення: якщо лексема 
«Богъ» надто загальна для певних богословський 
цілей (позаяк цілком уміщує подвійну суть, тобто 
чисту боголюдськість), то у термінах «Бозство» 
і «Wсоба» виразно закладено божественну при-
роду, а в лексемі «Пgрсона» – людськість або люд-
ські ознаки. Відповідно тлумачити текст потрібно в 
напрямку від терміна до контексту, а не навпаки.

У терміносистемі тексту не знаходимо терміна 
«gстgство», який уживався в релігійному дискурсі 
того часу, але, крім «сутності, природи», означав 
також «субстанцію, речовину», «фізичні й духо-
вні властивості людини» [12, IX, 105]. У сучасній 
українській мові лексема «єство» теж має головно 
людське наповнення – «сукупність усіх фізич-
них і душевних сил та властивостей людини»  
[11, ІІ, 499], а тому для опису божественних ознак 
не завжди підходить. 

З погляду перекладів, належить одразу відзна-
чити, що лінійного відтворення термінів немає. 
Наприклад, о. Р. Попівчак перекладає «Бозство» і як 
«divinity», і як «God» (Ч. 1, пит. 9 і 38); на противагу 
цьому в о. Р. Попівчака і Ф. Лодвіла вжито один тер-
мін у двох контекстах («divine person» і «Divinity» 
відповідно у Ч. 1, пит. 30). Звідси очевидно, що 
перекладачі по-різному сприймали втілення Бога в 
різних контекстах. Певною мірою це позначилося 
на розумінні вислову « lдоброть Бозска#» [18, 84] 
та відповідного фрагмента з Великого катехизму  
(Ч. 1, пит. 25). Лексема «lдоброть» є однозначно пред-
метом, яким володіють, при означеннях «Бозска#» і 
«God’s», тоді як означення «Божа», «Божественна» 
і «Divine» можуть вказувати на її рису, її природу, з 
наголосом на ній, а не на суб’єкті володіння, тобто 
доброта присвячена Богові, а не походить від нього. 

Спостерігаємо розширення терміносистеми, 
що розмиває увагу читача до ключового розмежу-
вання, яке криється у переході від божественної 
сутності через розмиту (амбівалентну, подвійну) 

Петро Могила В. Шевчук о. Є. Кумка Ф. Лодвіл о. Р. Попівчак
Богъ; 
Бозство; 

Бозска Wсоба; 
Пgрсона

Бог; 
Божество; 

Божа Особа; 
особа

Бог; 
Божество; 
Божественна природа; 
Особа; 
істота; 
єство

God; 
Godhead; 
Divinity; 
Person; 
Essence; 
nature

God; 
divinity; 

divine person; 
person; 
essence

lдоброть Бозска# Божа доброта Божественна доброта God’s goodness Divine goodness
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зону до людської природи. Водночас баланс термі-
нів не витримано. У новоукраїнській мові (за [11]) 
три лексеми – «особа», «істота», «єство» – стосу-
ються лише людини, дві лексеми – «бог», «боже-
ство» – можна тлумачити приземлено, як «уявну 
надприродну істоту», тобто ту саму людську при-
роду, і лише один термін – «Божественна природа» –  
цілком виходить за межі людськості. У сучасній 
англійській мові ситуація протилежна (за [15]): три 
лексеми – «essence», «divinity», «Godhead» – сто-
суються лише до божественності, а три лексеми –  
«God», «person», «nature» – перебувають в амбіва-
лентній зоні і залежно від контексту можуть позна-
чати і божественні, і людські властивості. Фактично 
у перекладах бачимо відмінну аксіологічну акценту-
ацію: в українських текстах – це підсвідома рецеп-
ція Божественної природи через матрицю людських 
передумов, а в англійських текстах – це вивищення 
Божественної природи та уникання приземленості. 

Суспільний вимір назв Ісуса Христа. Для іден-
тифікації ціннісних асоціацій, пов’язаних із семан-
тичним описом суспільного представлення Христа, 
доречно застосувати концепцію лінгвокультурного 
простору як інтерпретаційної моделі, яку розробила 
Н. І. Андрейчук [1, 85 і 87]. Оскільки мова творить 
людське буття (ціннісно-смисловий універсум) у 
певному ціннісно-адаптованому варіанті (як людина 
пізнає світ через мову) [1, 89], а матрицею є лінгво-
культурний простір як система інтерпретації семан-
тичних систем і культурних текстів [1, 102], то ідея 
просторовості стимулює аналітика шукати близькі 
та далекі асоціації при інтерпретації конкретних 
лексем (термінів). Тому доцільно розмежовувати 
найближчі асоціації та супутні поняття, які перебу-
вають в асоціативному зв’язку із обраним терміном. 
Найближчі асоціації розкривають деякі його семан-
тичні ознаки й аспекти і творять «внутрішній гори-
зонт», а супутні поняття формують широке тема-
тичне тло – «зовнішній горизонт» [1, 86]. 

У тексті Катехизму ([18, 90 і 92] та у відповідному 
фрагменті з Великого катехизму (Ч. 1, пит. 34, 40)) поди-
буємо два номени для опису Христа, які збалансовують 
двоїстість Христової природи – земну і Божественну:

св. Петро 
Могила

В. Шевчук о. Є. Кумка Ф. Лодвіл 
о. Р. Попівчак 

помазанgцъ помазанець Помазаник anointed
Збавитgль Спаситель Спаситель

Спас
Saviour 
(Savior)

В античних близькосхідних культурах «пома-
зання» означало підвищення правового статусу, а 
в ізраїльській історії існувала традиція помазувати 
царів та найвищих священиків [16, II, 179]. Отже, у 
внутрішньому горизонті маємо ціннісні асоціації із 
найвищою владою в державі або церкві, а в зовніш-
ньому – містяться асоціації на державний устрій 
та церковну ієрархію. Оскільки обряд помазування 
означав уділення «Духа Господнього» [там само], то 
боголюдськість тут відображає вірування в те, що 
всяка влада є від Бога, і важлива не так вказівка на 
людську природу, як на саму суспільну організацію. 

У сучасній українській мові за лексемами «пома-
занець» і «помазаник» закріплено лише значення 
«монарх, над яким здійснено обряд помазання на 
царювання» [11, VII, 111]. Відповідно обряд пома-
зання розуміють як Боже благословення, а не якісну 
зміну стану помазаного – перехід у божество.  
В англійській мовокультурі є подібне уявлення: 
вислів «The Lord’s Anointed» водночас означає «Ісус 
Христос; Месія», а також і «король», згідно з «боже-
ственним правом» [15, I, 87]. У давньоукраїнській 
мові лексема «помазаникъ» – «назначений боже-
ственною владою» [13, II, 1155]. Отож внутрішній 
горизонт української та англійської мов опертий на 
смисл «найвища влада», і він однаковий з погляду 
світського читача.

У біблійному контексті помазання трактують як 
«присвяту себе служити Богові» [17, І, 477–478], 
і це підтверджується у Катехизмі: Ісуса Христа 
помазано на «три оур#ды: на с[в#]mgнство, на 
Кролgвство и на Пророцтво» [18, 92]. У зовніш-
ній горизонт одразу потрапляють дві лексеми – 
«uр#дъ» і «кролgвство».

Лексема «uр#дъ» у давньоукраїнській мові озна-
чала лише «умову, договір» [13, ІІІ, 1263], і вже в 
староукраїнській розвивається полісемія – «умова, 
угода», «законна сила», «службове становище, 
посада», «установлений обов’язок» [10, II, 484],  
з погляду якого можна широко тлумачити Христові 
функції – застосування наданої сили для виконання 
зобов’язань згідно з посадою. Таке пояснення ціл-
ком уміщується в опис державного апарату. Пере-
кладаючи відповідний фрагмент (Ч. 1, пит. 34), 
В. Шевчук використав як відповідник лексему 
«служіння», яка вказує на «виконання обов’язків, 
підкоряючись чиїсь волі, владі», «корисну працю» 
[11, IX, 379–380], тобто відображено біблійну 
настанову, але суспільних ціннісних кодів не від-
творено. о. Є. Кумка вжив лексему «становище 
зі значенням «обставини, умови перебування», 
«сукупність суспільно-політичних відносин»,  
«місце, роль у суспільстві», «погляд» [11, IX, 648].  
Фактично відображено всю повноту політич-
ного життя, але не залишилося місця для функції, 
зокрема релігійної функції. Англійськомовні пере-
кладачі послужилися лексемою «office», яка має 
дуже розгалужену мережу смислів – «послуга», 
«зобов’язання», «здатність виконати», «посада», 
«виконавець», «ритуал», «громадський заклад» 
тощо [15, I, 1979]. Така розгалуженість підтримує 
суспільні і релігійні ціннісні коди лексеми «office» 
і віддалено впливає на ціннісне тлумачення лек-
семи «anointed» (уточнює його).

У Катехизмі Ісус Христос цілком співвідноситься 
із земними (суспільними) формами управління: 
попри біблійні топоси «небо» і «Сіон» (Ч. 1, пит. 15),  
головною державною формою є «кролgвство», а 
Христові присвоєно титул «Ц[thcа]рь Iuдgйск¿й» 
(Ч. 1, пит. 34). Прихований парадокс полягає в тому, 
що обидва номени держав походять від імен реаль-
них людей: «кролgвство» – від франкського імпе-
ратора Карла Великого [9, III, 39], а «цthcарство» –  
від римського імператора Ґая Юлія Цезаря [9, VI, 261]. 
Англійська лексема «kingdom» має відповіднішу 
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для біблійних цілей етимологічну основу – «управ-
ління родом, плем’ям» [15, I, 1539–1540]. Цікаво, 
що той самий прагерманський корінь запозичено 
в українську мову і з нього утворено лексему 
«кън#зь» [9, II, 475]. 

Лексема «Збавитgль» – це тотожник до грецького 
терміна «σωτήρ» , яке первинно означало боже втру-
чання при людській потребі (хвороба, кораблетроща, 
війна), щоб порятувати людину [17, XII, 712]. Знову ж 
божественність виявляється у міжсуб’єктних взаєми-
нах, де поганські боги поставали в людській подобі. 
У теології поняття «спасіння» прямо пов’язане із 
абстрактним поняттям «благодать», а також поведін-
ковими моделями [17, XII, 713], а тому бачимо, як 
зовнішній горизонт абстрактних понять формує вну-
трішній горизонт вихідної лексеми. 

У середньоукраїнському дискурсі найпоширені-
шим смислом у лексемі «збавитgль» був саме релі-
гійний – «Христос, який рятує від вічних мук», але 
зафіксовано і більш нейтральний смисл – «рятів-
ник, визволитель» [12, XI, 59]. У сучасному варіанті 
української мови побутують дві лексеми – «Спас» і 
«Спаситель», що теж уміщують смисли «Христос, 
який рятує від вічних мук» і «рятівник» [11, IX, 490 і 
492]. Водночас така дублетність уже існувала в дав-
ньоукраїнській мові [13, III, 787 і 789–790]. Порів-
няймо найдавніший та найновіший періоди:

съпасъ спас съпаситgль спаситель
«порятунок» «Ісус Хрис-

тос»
«Ісус 
Христос»

«Ісус 
Христос»

«благопо-
луччя»

«рятівник» «рятів-
ник»

«рятівник» «церква/
монастир 
на честь 
Христа»

«Ісус Хрис-
тос»

«церковне 
свято»

«церква/
монастир 
на честь 
Христа»

Церковнослов’янський суфікс -итель звузив 
значення від полісемантичної функціональності до 
виконавця. Тому повну рацію має о. Є. Кумка, коли 

вживає принаймні у деяких контекстах лексему 
«Спас», адже в давньому періоді української мови 
це був досконалий боголюдський термін. 

Англійська лексема «saviour» має досить вузьке 
значення – «рятівник», «Ісус Христос», «церква або 
монастир на честь Христа» [15, II, 2648]. Така акту-
алізація смислів вказує на домінантність людського 
сприйняття Ісуса Христа, але вона досить добре відо-
бражає середньоукраїнську лексему «збавитgль».

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Текст такого рівня авто-
ритетності покликаний змінювати релігійну свідо-
мість, тому зіткнення оригіналу та цільової культури 
неминуче. З часом поняттєва система може засвої-
тися повністю або не засвоїтися у цільовій мово-
культурі, зберігаючи унікальність вжитку оригіналу. 
У релігійному дискурсі ціннісні коди важливі тим, 
що людиноцентричні цінності сприяють пізнанню 
Бога, а богоцентричні цінності мають змінити люд-
ство. Утім уникнути історично-культурної колектив-
ної пам’яти не можливо. 

При відтворенні цінностей у релігійному тек-
сті не варто дотримуватися принципу sola scriptura. 
Принцип prima scriptura, який можна у філологіч-
ному контексті означити як залучення етимологіч-
них, історичних словників та енциклопедій, допома-
гає встановити цінності оригіналу на тлі біблійного 
прототексту, але відповідність цінності в перекладі 
завжди корелюватиме із культурною матрицею 
цільової мовокультури. 

Культурна матриця лежить в основі форму-
вання читачевого досвіду, закладеного в мовокуль-
турі, де читачем є вся нація, а тому змінити її або 
не можливо, або можливо частково, і то впродовж 
тривалого часу. Взаємоперекладність мов існує, але 
опірна матриця сприятиме або заважатиме подаль-
шому формуванню певних цінностей відповідно до 
певних традиційних метафор. Аксіологічний пере-
кладознавчий аналіз все-таки показує, що кожна 
нація бачить Бога по-своєму. 

Лексика, зорієнтована на сімейні цінності, уста-
леніша, ніж державницькі поняття і терміни, а 
тому в перекладах саме суспільний вимір найбільш 
етноспецифічний і потребує найпильнішої уваги. 
Можливо, саме він і змінюватиметься з плином часу, 
але не надто швидко, оскільки перекладач завжди 
матиме на оці різні періоди державотворення в різ-
них частинах світу. 
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У статті подано відомості про бачвансько-сримський варіант української літературної мови. Значну 
увагу приділено розгляду досліджуваної проблеми у працях відомого українського мовознавця, фольклориста 
Володимира Гнатюка.
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Юрса Л. В. Статус бачванско-сримского варианта украинского литературного языка в работах Вла-
димира Гнатюка. В статье изложены сведения о бачванско-сримском варианте украинского литературно-
го языка. Особое внимание уделено рассмотрению исследуемой проблемы в работах украинского лингвиста, 
фольклориста Владимира Гнатюка. 

Ключевые слова: бачванско-сримский говор, русинский язык, руснаки.

Yursa L. V. The status of bachvansko-srymsky variant of the Ukrainian literary language in the works by 
Volodymyr Hnatyuk. The article focuses on bachvansko-srymsky dialect. Special attention is drawn to the key 
characteristic features of the dialect. Special attention is paid to the works by the popular Ukrainian linguist Volodymyr 
Hnatyuk. Volodymyr Hnatyuk was a well-known linguist, folklorist and cultural figure. He devoted all his life to 
studying Ukrainian language, literature, which contributed to the development of culture in general.

It is indicated by the origin of the bachvansko-srimsky version of the Ukrainian literary language. Volodymyr 
Hnatyuk was one of the first who started studying the bachvansko-srymsky dialect as an alternative to the Ukrainian 
literary language. His folkloric researches are the basis for the dissolution of the bachvansko-srymsky dialect as  
a variant of the Ukrainian literary language. 

In his writings Volodymyr Hnatyuk submits the functioning of the bachvansko-srymsky dialect, its origin.  
The author points out a number of borrowings from other languages but emphasizes that it does not give grounds for 
speaking about the affiliation of the dialect to languages other than Ukrainian. 

The systematic study of the bachvansko-srymsky dialect did not take place until today. Significant contribution 
was made by G. Kostelnik, J. Tamash, N. Nady, L. Belеy. The bachvansko-srymsky version of the Ukrainian literary 
language is actively used by Ukrainian settlers of such settlements as: Bachka and Srim, Kerestur, Kotsur.

Ruskiy language is a variant of the Ukrainian language. The bachvansko-srymsky variant of the Ukrainian 
literary language is also spoken by settlers in Voevodin and Croatia who moved from the Presov region and  
the Transcarpathians.

Key words: bachvansko-srymsky dialect, language, linguistics.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Вивчення історії становлення 
та функціонування бачвансько-сримської говірки має 
неабияке значення на сучасному мовному та політич-
ному етапі формування української мови та культури 
в цілому. Адже неабиякої спекуляції набуває термін 
«русин», «русинська мова» для дестабілізації політичної 
ситуації сучасної України. Ще в кінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. на території сучасної західної межі України 
з’явився антиукраїнський політичний рух неорусинів, 
які почали боротись за окремішність русинської мови, 
зокрема її польського (лемківсько-горлицького) та сло-
вацького (лемківсько-пряшівського) варіантів.

Бачвансько-сримський варіант української літе-
ратурної мови виник у результаті природної еволю-
ції місцевих говірок українських переселенців та за 
всілякого сприяння українських культурних діячів… 
[6, 7]. Це була єдина можливість зберегти українське 
коріння перших переселенців. 

Варіанти української літературної мови вико-
ристовують на різних територіях інших держав, де 
компактно проживають українці. Все це є результа-

том політичної бездієвості, зокрема слабкого зв’язку 
культурних осередків України та українців, що про-
живають на території Румунії, Польщі, Пряшівщини.

Частково продовжує нав’язуватися думка деякими 
псевдонауковцями про окремішність русинів серед 
українського народу як самостійної нації [6, 9].

Технологічний характер доктрини неорусинства 
виявляється в тому, що вона ґрунтується на суто 
маніпулятивних положеннях. Основу цієї маніпуля-
ції становить безпідставне привласнення і, щонай-
важливіше, переосмислення українських етнонімів 
руський, русин, руснак та глотонімів руська, русин-
ська мова як таких, що не мають нічого спільного 
з етнонімом українець та глотонімом українська 
мова [2, 58]. Активізація так званих русиністичних 
досліджень нібито окремішньої культури русинів 
має виключно технологічний характер, оскільки 
автори цих досліджень не відзначаються належною 
гуманітарною підготовкою і тому не спроможні 
зреалізувати такі амбіційні наукові проекти. Звідси 
і призначення сучасних русиністичних наукових 
проектів суто технологічне, а саме – створити, 
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зокрема в очах світової громадськості, ілюзію існу-
вання окремішньої, самобутньої та багатої русин-
ської мови і культури… [2, 58]. 

Актуальність статті зумовлена відсутністю 
комплексних праць, які б чітко інтерпретували ста-
тус бачвансько-сримської говірки як варіанта укра-
їнської літературної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бач-
ванська говірка – це варіант української літературної 
мови із багатьма словацькими, польськими, угор-
ськими, німецькими та сербськими запозиченнями. 
Самі носії бачвансько-сримської говірки називають її 
ще: руска бешеда, а її літературну форму – руски язик. 

Бачвансько-сримським варіантом української 
літературної мови послуговуються 25 тисяч русна-
ків Воєводина. Це нащадки українських емігрантів, 
які проживають у містах Вербас, Новий Сад, селах 
Петровці, Руський Керестур, Коцур, Беркасово та 
інших. Цією говіркою ведуться програми на радіо та 
телебаченні, навчання у гімназіях, початкових шко-
лах, а також на кафедрі русинської мови і літератури 
в університеті міста Новий Сад.

Бачвансько-сримський варіант української літера-
турної мови вивчали такі мовознавці, як В. Гнатюк, 
Г. Костельник, Г. Надь, Ю. Тамаш, О. Горбач, Л. Белей.

Найменша кількість запозичень у бачвансько-срим-
ську говірку надійшла із румунської мови. На думку 
Олекси Горбача, ці запозичення проникли в лемківські 
говірки «з колонізаційною «волоською» хвилею Кар-
патами у XIV–XVII ст. і стосуються головно пастушої 
термінології: балєґа (рум. Báligă) «коров’ячка», бамбух 
«шлунок корови», бановац «пожалкувати» [4, 320]. 

Найбільше запозичень у бачвансько-сримську 
говірку із території Карпат, яка багата словацькою та 
лемківсько-українською лексикою. Це й зрозуміло, 
адже саме із цього регіону відбулись перші пересе-
лення до Бачки та Сриму.

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
дослідження – окреслити внесок Володимира Гна-
тюка в кодифікацію бачвансько-сримського варіанта 
української літературної мови. Досягнення постав-
леної мети передбачає реалізацію таких завдань: 
1) ідентифікувати українських русинів Бачки та 
Сриму; 2) окреслити основні положення наукових 
праць Володимира Гнатюка, у яких удокладнено 
належність бачвансько-сримської говірки до україн-
ської літературної мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
На території колишньої Югославії компактно про-
живає українська діаспора, яка об’єднує нащад-
ків переселенців із північно-східної Пряшівщини і 
Закарпаття (ізсер. VIII ст.) та Галичини (кін. XIX ст.), 
що представляють русинів Бачки та Сриму і є бач-
ванськими русинами. Перші переселення відбу-
лись у села Руський Керестур (1746), Коцур (1765), 
Новий Сад (1784). Українські русини переїздили на 
правах вільних громадян, були носіями греко-като-
лицької віри, а також мали свої звичаї та традиції. 
На цих територіях українські переселенці отримали 
право на власну освіту, а також мали доступ до цер-
ковної літератури. При церкві функціонувала школа, 
мова викладання якої була русинська. У подальшому 
нові переселенці заселяли території таких населе-

них пунктів, як Шід (1802), Петровці (1834), Вер-
бас (1849), Беркасово (1850), Міклушевці (1850), 
Бачінці (1850), Андрієвці (1902) та інші.

На думку Олекси Горбача, «нові асимільовані лем-
ківські примішки, напевно, ще скріпили український 
мовний елемент у бачванській говірці, як і почуття 
національної відрубності від словаків» [5, 309].

Одним із перших кодифікаторів бачвансько-
сримської говірки як варіанта української літера-
турної мови був видатний український мовознавець, 
фольклорист Володимир Гнатюк. 1897 року Володи-
мир Гнатюк провів тривалу фольклорну експедицію 
на території Бачки. Тут він записав, а згодом опу-
блікував 430 текстів народних пісень, 220 оповідань, 
народне весілля, а також низку анекдотів.

Сама фольклорна експедиція Володимира Гна-
тюка та подальша публікація фольклорних текстів 
із Бачки стала передумовою кодифікації місцевої 
бачвансько-сримської говірки та утвердження цієї 
говірки як специфічного варіанта української літера-
турної мови, першу та успішну спробу якої здійснив 
Г. Костельник 1904 року [6, 11].

1897 року Володимир Гнатюк видає першу 
книжку шеститомного видання «Етноґрафічні 
матеріяли з Угорської Руси». Згодом опублікував 
низку праць, які присвячені югославським руси-
нам, зокрема: «Руські оселї в Бачці (в полудневій 
Угорщині)» (1898), «Русини Пряшівської єпархії 
і їх говори» (1900), «Словаки чи русини?» (1901),  
«Чи закарпатські українці автохтони?» (1922) та ін.

У першій частині однієї з названих праць – «Сло-
ваки чи русини?» – В. Гнатюк полемізує із російським 
лінгвістом О. Соболевським та чеським науковцем 
Я. Пастернаком, які вважали, що мова західних руси-
нів, які проживають у Бачці, не є говіркою української 
мови, а словацької. На підтвердження своєї позиції 
вони наводили низку філологічних ознак говірки бач-
ванських русинів, характерних для словацької мови, 
і на цій підставі доходили висновку, що населення, 
яке використовує цю мову, «повинно бути зараховане 
до словацького народу» [6, 152]. Володимир Гнатюк 
спростував усі тези О. Соболевського та Я. Пастер-
нака, обґрунтовавши своє переконання 62 мовними 
ознаками, які засвідчують спорідненість говорів бач-
ванських русинів та української мови [Там само]. 

Другу частину праці «Словаки чи русини?» при-
свячено встановленню національних та мовних меж 
на території Східної Словаччини. Цей матеріал був 
продовженням, як слушно зауважує М. Мушинка, 
попередньої розвідки «Русини Пряшівської єпархії і 
їх говори» [Там само]. В. Гнатюк зазначав, що не всіх 
переселенців потрібно ідентифікувати як русинів, а 
тільки тих, хто зараховує себе до русинів. Зокрема, 
автор уважав, що «…при визначуваню границь між 
Русинами і Словаками – принайменьше там, де 
справа могла би подавати сумніви – буде найлїпше 
держатися того правила: In dubio melior est conditio 
possidentis – і уважати Русинами і Словаками лише 
тих, що самі себе уважають такими» [7, 63]. Ствер-
джував, що «під словацьким впливом була не лише 
мова Русинів, але й їх звичаї, обряди... При дослідах 
треба се мати все на увазї і виказувати докладно, що 
де наплило від Словаків, а що питоме руське» [7].
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Дослідник слушно зауважував, що мова жителів 
Керестура та Коцура тяжіє до руської, тобто україн-
ської, аніж до словацької [3, 203]. Аргументував, що 
«не меньше важна річ тут для нас і те, що Бачванські 
Русини осіли в Бачцї під назвою Русинів (згадка Кот-
мана) і під такою назвою завсїгди фігурували перед 
властями. Коли б вони були хоч трохи подібні до Сло-
ваків, то з ними певно було б сталося те, що з північно-
західними Угро-Русинами, яких у статистиці зачислю-
вано раз до Словаків, то знов до Русинів, відповідно до 
того, як місцевим властям було треба» [7, 38–39]. 

В. Гнатюк навів критерії, за якими мешканців 
Керестура та Коцура потрібно вважати русинами, а 
їхню мову русинською, власне, – варіантом україн-
ської мови. Автор наголошував, що бачванські русини 
є русинами передусім тому, що вони самі ідентифі-
кують себе як русини, а також їхні найближчі сусіди 
вважають їх за русинів. Звісно, як наголошує В. Гна-
тюк, мова русинів Коцура та Керестура має чимало 
спільного з іншими мовами (зокрема словацькою), 
які поруч функціонують. Проте вони не становлять 
основи тієї літературної мови, якою послуговуються 
русини Крестура та Коцура [3, 203]. Також дослідник 
не оминає увагою і згадує, що говірка жителів Балкан 
з огляду на локалізованість у прикордонній зоні має 
зв’язок із польською та білоруською мовами [3, 203].

Велике значення мають фольклорні матеріали 
Володимира Гнатюка, які подають точні відо-
мості з вивчення побуту та культури українців 
Лемківщини.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Русинська мова – це варіант української 
літературної мови. Русини – частина українського 
народу, українці. Історично так склалося, що зна-
чна частина русинів проживає на різних терито-
ріях інших держав, але вони вважають себе єдиною 
нацією – українцями.

Бачвансько-сримська говірка є варіантом укра-
їнської літературної мови. Зрозуміло, що розмовна 
говірка відрізняється від інших говірок української 
літературної мови, бо сформувалась на основі 
перехідних українсько-словацьких діалектів Пів-
денно-західної Лемківщини. Із метою усунення 
різних спекуляцій та маніпуляцій бачвансько-срим-
ський варіант української літературної мови потре-
бує остаточного утвердження. Адже наявність у 
мові чималої кількості говірок не дає право вису-
вати псевдогіпотези щодо існування окремішності 
власне мови чи народу. Ці питання повинні врегу-
льовуватись не тільки в мовознавчій площині, але і 
виробленням та застосуванням дієвої мовної полі-
тики держави в цілому.
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ПОЛІСЕМІЙНІСТЬ АРЕАЛЬНИХ ФРАЗЕМ  
(НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИХ ФРАЗЕМ БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК)

Яким М. Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано особливості полісемійності іменних фразем бойківських говірок. Відзначено 
обмеженість цього явища порівняно з лексичним рівнем та окреслено причини, які впливають на цю 
обмеженість. Визначено шляхи утворення багатозначних фразеологізмів.

Ключові слова: бойківські говірки, іменна фраземіка, послідовне і паралельне переосмислення, дериваційна 
база.

Яким М. Б. Полисемичность ареальных фразеологизмов (на материале именных фразеологизмов бой-
ковских говоров). В статье проанализированы особенности полисемичности именных фразеологизмов бой-
ковских говоров. Отмечена ограниченность этого явления в сравнении с лексическим уровнем и очерчены при-
чины, которые влияют на эту ограниченность. Определены пути образования многозначных фразеологизмов.

Ключевые слова: бойковские говоры, именная фразеология, последовательное и параллельное переосмыс-
ление, деривационная база.

Yakym M. B. Polysemy of areal phrasemes (on the material of nominal phrasemes of Boikivskiy dialect).  
The article analyzes the peculiarities of the polysemy of nominal phrasemes of Boikivskiy dialect. It is stated that 
phraseological system of Boikivskiy dialect isn’t closed, it is in constant dynamics caused by self-development and 
contacts with similar dialectal systems and literary language which causes the parallels of these language segments. 
Besides, phrasemics of Boikivshchyna is in hierarchical, hyponymic hypernymic compensational and other ties with 
vocabulary, morphology and syntax of dialects of areal. All these factors influence the development of polysemy on 
the level of phraseologisms.

The peculiarities of phraseologisms, namely Boikivsky phraseologisms, are outlined in the article. Firstly, most 
polysemic phraseologisms in Boikivskiy dialect have two meanings, rarely- three; secondly, sememes of a polysemic 
word, especially in literary language, reveal heterogeneity as to functional styles; thirdly, in the lexical composition of 
the language there isn’t a multi-meaning word which would consist only of transferred meanings.

It is pointed out that practically all phraseologisms as well as those ones from Boikivshchyna as units of secondary 
nominations have only transferred meanings, one of which can be the main and the other one – derivative.

We substantiate the ways of forming of phraseologisms ambiguity among which the most important are: consistent 
development on the basis of the main meaning of the first level derivative and from the last one – the second level 
derivative and so on and also parallel reconsideration of the derivational base of a phraseologism.

A weak development of polysemy in phraseologisms is stated which is caused by the specificity of the nature of  
a phraseologism meaning (metaphorisity and a high level of abstraction), by nominative selectivity and accordingly 
by less frequency of use in communication acts.

Key words: Boikivskiy dialect, nominal phrasemics, consistent and parallel reconsideration, derivational base.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Одним з актуальних питань, 
що перебуває в полі зору українських фразеологів, 
є виявлення форм системної організації у фразеоло-
гічному складі тих або тих говорів чи говірок. Ура-
ховуючи те, що і досі погляди вчених на проблему 
полісемійності фразем не є одностайними, у науко-
вих розвідках недостатньо повно висвітлено аре-
альну фраземіку, серед усього й з Бойківщини, на 
предмет аналізу полісемійності, уважаємо, що стан 
вивчення цієї проблеми не вичерпаний. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
До недавнього часу в лінгвістиці не було єдиної 
думки щодо такого явища, як багатозначність фра-
зеологізму. Деякі вчені-теоретики стверджували, 
що полісемія не характерна для фразеологічних 
одиниць (ФО) [2, 23–24; 3, 159; 13, 75–76 та ін.]. 
Однак старанне вивчення природи фраземного зна-
чення, глибокий аналіз семантики значної кількості 
фразеологізмів як літературної мови, так і народно-

розмовних та діалектних привело вчених до висно-
вку, що полісемійність властива й таким одиницям 
вторинної номінації, як фразеологічні. Л. Скрип-
ник у книзі «Фразеологія української мови» на кон-
кретних прикладах ілюструє, як багатозначність 
ФО засвідчено в українських словниках ще ХІХ – 
початку ХХ століття [12, 192–193]. Явище полісе-
мії відбивають і «Галицько-руські народні припо-
відки», зібрані, упорядковані і видані І. Франком, 
та «Словник бойківських говірок» М. Онишкевича. 
Теоретичне обґрунтування цього явища у сфері 
фразеології в сучасному українському мовознав-
стві зробили Л. Скрипник [12, 192–210;], Л. Авк-
сентьєв [1, 59–72], В. Ужченко, [14, 46–53], М. Дем-
ський [4, 36–43] та інші. Однак усі лінгвісти свої 
теоретичні висновки підкріплювали ілюстратив-
ним матеріалом здебільшого з літературної мови, 
а фразеологічний матеріал українських говірок, 
серед усього й бойківських, залишався переважно 
на марґінесі емпірики. 



152

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. Том 2, № 8, 2017 
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). Volume 2, № 8, 2017

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
нашої статті – дати короткий опис історії вивчення 
проблеми та на конкретному ілюстративному мате-
ріалі з бойківських говірок апробувати сучасні теоре-
тичні положення щодо полісемійності фразеологізмів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Ще А. Кунін свого часу зазначав, що «фразеоло-
гічний склад мови має системний характер, він не 
є простою сумою ізольованих один від одного фра-
зеологізмів. Фразеологізмам як одиницям фразео-
логічного рівня властиві певні закономірності як у 
відношенні їх компонентів .., так і у відношенні фра-
зеологічних одиниць між собою» [7, 90].

У нашому дослідженні ми виходимо із загально-
відомого положення, що діалектна мова, як і мова 
взагалі, є складною єдністю багатовимірності. 
Будь-яка мовна просторова конструкція (наріччя, 
група говорів, говори) чи говірка (остання як єдина 
реальна комунікативна одиниця) відзначається сис-
темною організацією. Така ж властивість прита-
манна й окремим рівням чи підрівням певного про-
сторового сегменту національної мови.

У системній організації фразеологічного підрівня 
діалектної мови учені розрізняють внутрісистемні і 
міжсистемні відношення [10, 9–100; 8, 126–127]. 
Залежно від поля і кута зору дослідника [деталь-
ніше про кут і поле зору див.: 6, 23–24] внутрісис-
темними можуть поставати зв’язки в межах однієї 
говірки, групи споріднених говірок, діалекту, або 
навіть усієї діалектної, літературної чи національ-
ної мови. Міжсистемні зв’язки наявні здебільшого 
в зіставних дослідженнях, а зіставлятися можуть 
говірка і говірка, група споріднених говірок із іншою 
такою групою, діалектна мова в цілому чи якийсь її 
сегмент із літературною тощо. У нашій роботі опе-
руємо переважно внутрісистемними зв’язками в 
межах бойківських говірок. Розуміючи, що фразе-
ологічна система бойківських говірок не є замкну-
тою, а перебуває в постійній динаміці, спричиненій 
саморозвитком і контактами з такими ж говірко-
вими системами та літературною мовою, іноді вда-
ємося до паралелей із цих мовних сегментів. Крім 
того, фраземіка Бойківщини перебуває в ієрархіч-
них, гіпонімно-гіперонімних і компенсувальних та 
інших зв’язках із лексикою, морфологією, синтакси-
сом говірок ареалу. У цьому простежуємо її вже не 
зовнішньосистемні, а зовнішньорівневі внутрісис-
темні зв’язки, що і спонукало нас до деяких міжрів-
невих зіставлень явища полісемійності.

Аналіз фразеологічних одиниць Бойківщини, 
передусім іменних, дає підстави твердити, що полі-
семних ФО є набагато менше, ніж лексем. До речі, 
таку закономірність спостережено в українській 
літературній [4, 36] та деяких інших слов’янських 
мовах [9, 67]. Звідси можна з певною вірогідністю 
висновувати, що це загальна закономірність принай-
мні для слов’янських мов.

Дехто з мовознавців уважає, що багатозначність є 
поширеною серед дієслівних і прислівникових фра-
зеологізмів, значно рідше – серед іменникових і прак-
тично не властива іншим семантико-граматичним 
розрядам. Нам видається слушною думка І. Лєпє-
шева, що дієслівні та прислівникові ФО кількісно зна-

чно переважають інші семантико-граматичні класи, 
тому серед них відповідно частіше трапляються полі-
семійні одиниці. Однак поширеність цього явища 
і серед інших розрядів приблизно так само у відсо-
тках відповідає їхньому кількісному складові [9, 63]. 
У бойківських говірках багатозначність властива усім 
розрядам фразем. Ось їх приклади: 

– дієслівна ФО: сідіти каменьом (В.): 1) ‘бути 
в нерухомому стані, не рухатися’: Залізло то мале 
там за пєц і сідит каменьом; 2) ‘нічого не робити, 
байдикувати’: Вна цілими дньима в поли, а він в хаті 
каменьом сідит; 

– прислівникова ФО: за єдним махом (Поп.)  
1) ‘швидко, моментально’: Я ту беґу за єдним 
махом росколов; 2) ‘одночасно’: Відвитуйсьи, та й 
за єдним махом підем с хати;

– іменникова ФО: дурний гріш (ГРП-І, 475, Наг.): 
1) ‘фальшива монета’; 2) ‘шахрай, що видурює 
гроші’; 3) ‘дармівщина’;

– прикметникова ФО: хоч стій і дивисьи (В.):  
1) ‘гарний (-а, -е), симпатичний (-а, -е), вродливий 
(-а, -е)’ (про особу): Та Оленка – хоч стій і дивисьи, 
як вимальована; 2) ‘добре доглянутий’ (про істоту): В 
нього кінь все нагодований, вичесаний, влискаєсьи –  
хоч стій і дивисьи; 3) ‘вміло зроблений, гарний’ 
(про предмет): Такий си Настуньи кавйор купила – 
хоч стій і дивисьи.

Багатозначність фразеологічних одиниць вза-
галі і бойківських говірок зокрема має свої особли-
вості порівняно із цим явищем у лексичній системі. 
По-перше, більшість полісемійних ФО у бойківських 
говірках мають два значення, рідше – три. Фразем із 
чотирма значеннями серед іменних ми не зафіксу-
вали. Наприклад: кучма на завісах (ГРП-ІІ, 331, Др.): 
1) заст. ‘баранкова складана шапка’; 2) ‘людина, 
що дотримується застарілих поглядів, звичаїв’; 
золоті гори (ГРП-І, 413, Др.): 1) ‘нечувані скарби, 
великі багатства’; 2) ‘надзвичайне добро’; (В.); 
3) ‘великі обіцянки’; божий дар (ГРП-І, 512, Наг.):  
1) ‘хліб’; 2) ‘теплий дощ весною’. На проти-
вагу цьому серед слів частіше трапляються такі, 
що мають два, три, чотири, а то й більше значень  
(див., зокрема, Онишк.). По-друге, семеми полісе-
мійного слова, особливо в літературній мові, вияв-
ляють неоднорідність щодо функціональних сти-
лів. Полісемійні фразеологізми бойківських говірок 
характеризуються в основному стилістичною одно-
рідністю, вони виступають в усній формі розмов-
ного стилю, а та чи та конотація охоплює всі семеми 
фразеологічної одиниці. По-третє, у лексичному 
складі мови немає багатозначного слова, яке б скла-
далося тільки із переносних значень. Практично всі 
фразеологізми, серед них і з Бойківщини, як оди-
ниці вторинної номінації мають тільки переносні 
значення, одне з яких може бути основним, а інше – 
похідним. М. Демський, Л. Скрипник, О. Молотков, 
І. Лєпєшаў та ін. теоретично обґрунтували шляхи 
утворення багатозначності фразем. Вони вважа-
ють, що багатозначність у фразеологізмах виникає 
двома шляхами. Перший із них – це послідовний 
розвиток на базі основного значення похідного пер-
шого ступеня, а від останнього – похідного другого 
ступеня і т.д. [4, 37]. Проілюструємо це положення 
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прикладами із бойківських говірок. Значення ‘теплі, 
сонячні дні ранньої осені’ фразеологізму бабське 
літо (В., Гроз., Наг.) з’явилося в результаті мета-
форичного переосмислення образу, що виник при 
інтеграції слівних компонентів дериваційної бази й 
актуалізації їхніх потенційних сем. На основі пер-
шого значення – як метонімійне перенесення за 
часовою суміжністю – виникло друге: ‘сріблясте 
павутиння, що пливе над землею у теплі, сонячні дні 
ранньої осені’. Образ ‘бочки без дна’, яку не можна 
наповнити рідиною, послужив базою для творення 
фразеологізму бочка без дна (Гроз., Дуба, ГРП-ІІ,5) 
‘п’яниця, людина, що багато п’є’. Наступне метафо-
ричне переосмислення лягло в основу другого зна-
чення – ‘ненажера, людина, що багато їсть’ (Дуба, 
ГРП-І,113, В.). Цікаво, що Іван Франко подає цей 
вислів у першому томі «Галицько-руських народ-
них приповідок» зі значенням ‘несита, марнотратна 
людина’, а в другому – як ‘п’яниця’, до того ж оби-
два записи зроблені в рідному селі Нагуєвичі. Пере-
осмислення дериваційної бази словосполучення 
торба жебрацька ‘сумка чи мішок, куди жебрак 
складав милостиню’ стало основою для виникнення 
значення ФО ‘бідна людина, жебрак’. Тут, правда, не 
так легко, як спершу здається, визначити тип пере-
осмислення – метонімійний за просторовою суміж-
ністю чи метафоричний за внутрішньою якістю. Хоч 
ми схильні визнати перший із них, тобто метонімій-
ний, все ж відкидати категорично другий немає під-
став. Друге значення цього фразеологізму – ‘голо-
дна, ненаситна людина’ – є результатом повторної 
метафоризації першого.

Другий шлях формування фраземної багатознач-
ності – це паралельне переосмислення дериваційної 
бази ФО. Як відзначають дослідники, такий процес 
зумовлено тим, що те саме явище породжує у носіїв 
мови різні асоціації, іноді зовсім не пов’язані між 
собою. Обстежуючи фраземіку української літера-
турної мови, М. Демський назвав цей шлях «досить 
продуктивним» [4, 37]. В. Лавер, аналізуючи фра-
зеологічний склад говорів карпатської групи, кон-
статує, що такий шлях виникнення полісемійності 
є малопродуктивним [8, 132]. Матеріал, що є в 
нашому розпорядженні із бойківських говірок, дає 
можливість приєднатися до думки В. Лавера. Наве-
демо приклад фразеологічної одиниці, полісемій-
ність якої сформувалася в результаті паралельного 
переосмислення дериваційної бази. ФО тверда 
рука трапляється з такими значеннями: 1) ‘сильна 
людина’; 2) ‘людина, здатна підкорити собі інших’; 
3) ‘скупа людина’. Між першим і другим значенням 
ще простежується, на перший погляд, генетичний 
зв’язок, хоч не завжди той, хто собі підкоряє інших, 
обов’язково володіє великою фізичною силою. Проте 
третє значення – ‘скупа людина’ – це вже виразно 
не залежне від першого і другого семантичне пере-
осмислення дериваційної бази ФО. Так само утво-
рюються значення фраземи має добрі гартанки (В.): 
1) ‘голосистий’; 2) ‘ненажерливий’. Прикметникову 
фразему дітько в писку сідит (В.) ми зафіксували 
з двома значеннями: 1) ‘сварливий’; 2) ‘брехливий’. 
Кожне із них – результат паралельного метафорич-
ного перетворення дериваційної основи – речення.

Невелика кількість іменних фразеологічних оди-
ниць виявляє явище енантіосемії. Правда, воно не 
є фактом окремої говірки, а тільки групи спорідне-
них говірок. Тобто в одній говірці фразема виступає 
з одним значенням, а в іншій чи інших – з протилеж-
ним. Наприклад: має шпака в голові (шпаками годова-
ний) (ГРП-І-375): 1) ‘розумний, кмітливий’; 2) ‘недо-
умкуватий, дурний’. Іноді в багатозначних ФО лише 
дві семеми виявляють енантіосемійні відношення, 
а інша або інші – ні. Наприклад, фразема у тімня 
битий має такі три значення: 1) ‘розумний’(Мшан.); 
2) ‘недоумкуватий, дурний’ (В.); 3) ‘досвідчений’ (В.). 
Перші два значення є семантично протилежними, 
отже, енантіосемійними. Їх поява спричинена, 
мабуть, різновекторністю асоціацій при метафори-
зації дериваційної бази. Вони демонструють шлях 
паралельного переосмислення вихідної структури, 
що зазнала фразеологізації. Третє значення творить 
із першим тіснішу єдність, оскільки утворене, як 
нам здається, через повторну метафоризацію пер-
шого метафоризованого значення.

Багатозначність у фразеологізмі може бути 
і наслідком функціонального процесу, який 
пов’язаний зі зміною синтаксичної ролі фразеоло-
гічної одиниці. Це найбільш типове для прикмет-
никових і прислівникових ФО. Наприклад, фразема 
так собі має значення: 1) ‘ні добре ні погано, посе-
редньо’; 2) ‘без усякої причини’. Ці два значення є 
прислівниковими. Подаємо контексти: – Як пожи-
ваєш, Андрію? –“Як поживаю? Так собі”; Чого-с 
повісив голову? Може, шо ся стало? – Нє. Так собі. 
Третє ж значення – ‘добрий (-а, -е), посередній (-а, -є)’ 
з’явилося тоді, коли ця одиниця почала виконувати 
функції означення або іменної частини іменного 
складеного присудка в реченні, тобто виражати озна-
ковість, а не обставинність. Наприклад: Як отиць 
поживайи? Як йіго здоровля? – Та здоровля ше так 
собі. Сюди ж відносимо і такі фразеологізми, як на 
заячий скік (Біл.): 1) ‘малий (-а, -е)’; 2) ‘мало’; на 
всі сто: 1) ‘надійний, такий, що можна повністю на 
нього покластися’; 2) ‘повністю, остаточно’ та інші.

У полісемійних одиницях бойківських говірок 
спостерігаються і такі явища. На рівні однієї говірки 
ФО виступає як моносемійна, а в групі споріднених 
говірок – як полісемійна, або в одній говірці – моносе-
мійна, а в іншій чи інших – полісемійна. Так, фразема 
золоті гори в говірці населеного пункту Воля Старо-
самбірського району має значення ‘великі обіцянки’, 
а «Галицько-руські народні приповідки» фіксують її 
у Дрогобичі зі значеннями ‘нечувані скарби, велике 
багатство’ та ‘надзвичайне добро’. Фразеологізм 
битий вовк у с. Грозьово Старосамбірського району 
зафіксований зі значенням ‘досвідчена людина’, а в 
говірці с. Дуба Рожнятівського району із двома зна-
ченнями: 1) ‘досвідчена людина’; 2) ‘хитра людина’. 
У процесі історичного розвитку деякі значення фра-
зеологічних одиниць перебувають у русі між ядром і 
периферією фразеосемантичної системи. Це означає, 
що семеми багатозначної ФО із активу переходять до 
семантичного пасиву або й зовсім зникають із семан-
тичного простору. Так, «Словник бойківських гові-
рок» М. Онишкевича подає такий вислів: відобрати 
до марцугелів (Онишк., І, 431). Перше значення із 
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ремаркою застаріле ‘служити у полку Марцугелі, 
що колись стояв в Самбірщині’ вийшло із вжитку як 
історизм. Друге значення – ‘працювати на дуже тяж-
кій роботі’ є на сьогодні фразеосемантичним перифе-
рійним ендемізмом.

Деякі зіставлення полісемійних фразем бойків-
ських говірок з відповідними одиницями інших аре-
алів і літературної мови дають змогу виділити ряд 
семантичних відношень.

По-перше, значна частина одиниць з погляду 
фразеологічної семантики повністю або якимись 
значеннями збігається з ФО іншого говору і/або 
літературної мови. Наприклад, фразема тверда 
рука зафіксовано зі значеннями: 1) ‘фізично сильна, 
вольова людина’; 2) ‘хто-небудь, що має сильний, 
вольовий характер’ не тільки у бойківських, а й серед-
ньозакарпатських, гуцульських говірках [8, 135]  
і літературній мові (ФСУМ, 765). Проте середньо-
закарпатські говірки зберігають ще одне значення 
цієї одиниці – ‘скупа людина’ [8, 36]. Інколи в літе-
ратурній мові ФО виступає як моносемійна, а в 
бойківських говірках – як полісемійна, маючи при 
цьому спільну семему. Фразему старий кінь у «Фра-
зеологічному словнику української мови» не коди-
фіковано. У «Словнику української мови» її подано 
зі значенням ‘досвідчена людина’ (СУМ, ІV, 168). 
Таке її значення відоме носіям бойківських гові-
рок. Однак тут ця одиниця має ще два значення – 
‘людина похилого віку’ і ‘старий холостяк’.

Виявити у смисловій структурі фразеологізму 
його значення і розмежувати їх допомагає насамперед 
контекст (найближче оточення ФО). Саме він є тим 
лакмусовим папірцем, який сигналізує про зрушення 
у семантичній структурі фраземи або навіть у сем-
ній ієрархії окремої семеми фразеологізму. Звичайно, 
більшої об’єктивності можна досягти тоді, коли мати-
мемо більшу кількість контекстів ФО. Таке завданння 
є надто складним, якщо врахувати, що діалектне мов-
лення існує переважно в усному вияві, а самі фразео-
логізми є одиницями вибіркової номінації.

У мовознавчій літературі наведено ще цілий ряд 
мовних показників виявлення фразеологічної полі-
семії (одне зі значень є абсолютивним, самодос-
татнім, а інше – конструктивно обмеженим, одне 

стосується особи, а інше – істоти чи предмета, у 
дієслівних ФО на полісемійність може вказувати 
різне об’єктне оточення, у прислівникових часто 
виступають обов’язкові слова-супровідники, засто-
сування методу синонімійної чи антонімійної суб-
ституції тощо) [9, 67–73; 12, 201–206 та ін.].

До причин, які обмежують розвиток полісемії 
фразем, учені відносять: а) меншу контекстуальну 
рухомість ФО порівняно зі словом. Функціонально 
фразеологізм виступає насамперед як образна 
емоційно-експресивна характеристика предмета, 
ознаки тощо, а це веде до обмеження функціональ-
ної частотності порівняно зі словом [11, 202–209]; 
б) високий рівень абстракції фраземного значення, 
що виникає як результат метафоричного або мето-
німійного вторинного переосмислення денотата чи 
референта; в) нездатність деяких значень ФО під-
даватися семантичному розгортанню [5, 193–194] та 
інші. Названі причини повною мірою стосуються і 
фразеологічної системи бойківських говірок.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Явище полісемії характерне для частини 
фразем бойківського говору. Кількість багатознач-
них фразеологічних одиниць відносно всього складу 
ФО говірок Бойківщини є явищем менш пошире-
ним, ніж у лексичній системі. Така закономірність 
спостерігається в інших говірках та літературній 
мові. Слабкий розвиток полісемії у фразеологізмах 
викликаний низкою причин, серед яких основними 
є специфіка природи значення ФО (метафоричність 
і високий рівень абстракції), номінативна вибірко-
вість і відповідно менша частотність уживання в 
комунікативних актах тощо. Більшість полісемій-
них ФО є двозначними, зрідка із трьома значеннями. 
Іменних фразем із чотирма значеннями у бойків-
ських говірках ми не зафіксували. Деякі фраземи 
Бойківщини повністю або частиною своїх значень 
мають відповідники в інших говорах і/або укра-
їнській літературній мові. Наступні дослідження 
семантики фразем бойківських говірок, зокрема 
явища полісемії, складе добре підґрунтя для укла-
дання ареальних лінгвогеографічних фразеосеман-
тичних карт та атласів, а також для створення семан-
тичного фраземника.
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РЕЦЕНЗІЇ

НОВАТОРСЬКА ПРАЦЯ З ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ
Рецензія: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад :  

англо-український контекст: монографія / Оксана Дзера. –  
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с.

Монографія Оксани Дзери привертає увагу; вона 
відображає сучасні тенденції наукових досліджень, 
у т.ч. злободенні підходи до розгляду теорії пере-
кладознавства, що позначені взаємодією літературо-
знавчих, лінгвістичних та культурознавчих теорій. 

Перекладознавче дослідження інтертекстуаль-
ності має за сучасної доби вагоме звучання. Адже 
на сучасному етапі розвитку теорії перекладу інтер-
претативний підхід «розсунув» вузькі межі суто лін-
гвістичної еквівалентності. До того ж відбулося спе-
цифічне визнання відкритості тексту, що спонукає 
«порушити» авторський задум, а відтак системно 
вивчати саме внутрішню сутність тексту, сказати б, з 
проекцією на біблійну інтертекстуальність та інтер-
претацію складного письма. 

Примітно, що авторка рецензованої праці зіткну-
лася з проблемою варіативності непорушного у 
своїй сакральності Слова, що вимагало від дослід-
ниці неабиякого сумління, фахової кваліфікації, роз-
робки відповідної концепції стосовно розуміння й 
відповідної репрезентації низки питань.

Біблія, як відомо, є водночас і першим для христи-
янського світу прототекстом, першим у світі перекла-
дом з мови божественного одкровення, текстом, що 
доходить до вірника повною мірою лише в перекладі 
його національною мовою. Ця проблема має складну 
історію, що також вимагала відповідного висвіт-
лення, дослідницької ретельності і скрупульозності.

Визначена назвою проблема свідчить про знач не 
розширення науково-дослідницьких горизонтів 
українського перекладознавства, показує спробу 
авторки ґрунтовно вивчити найновіші здобутки та 
провідні тенденції українського й зарубіжного літе-
ратурознавства, свідчить про активне та сміливе 
синтезування обох дослідницьких векторів (біблій-
ної інтертекстуальності та перекладу). 

Зосереджуючи інтертекстуальний науковий дис-
курс навколо тексту Святого Письма, авторка сягає 
панорамних спостережень, робить виважені ви- 
сновки та узагальнення, що водночас конкретизу-
ють значний літературознавчий та лінгвістичний 
простори. Зрозуміло, що біблійне в поза біблійному 
постає проблемою багатогранною, багатоаспект-
ною, різнобічною з огляду на своєрідний «дра-
матизм» не тільки крізь призму освоєння філосо-
фії, філології чи перекладознавства. Йдеться й про 
індивідуально-авторське варіювання, яке спроекто-
ване також на індивідуально-авторське навіювання; 
докорінно інша ситуація, коли фіксований переклад 
не повинен «редагувати» жодних двозначностей чи 
надбань стосовно духовного тексту. Що ж, перекла-
дач повинен відчути й відтворити «парадигму кано-
нічності» похідного твору – літературного оригіналу 
щодо першотвору – Біблії. 

Зі зростанням інтересу до дослідження біблій-
ного в позабіблійному в центр відповідних перекла-
дознавчих пошуків виходить біблійний інтертекст. 
Рецензована монографія репрезентує продуктивний 
синтез різноманітних методологічних підходів до 
пізнання й дослідження взаємозв’язку між інтер-
текстуальністю та перекладом. Оксані Дзері вдалося 
продемонструвати подвійну природу виокремле-
ного взаємозв’язку. З одного боку, перекладознав-
чий підхід увиразнює саму онтологію біблійного 
інтертексту, що вибудовується через ланцюг інтер-
лінвальних, інтеркультурних та інтерсеміотичних 
пересотворень, а, з іншого боку, відтворення біблій-
ного інтертексту видається однією з найскладніших 
операційних проблем перекладу. 

Монографія має чітку й логічну побудову, а 
виклад матеріалу не дає змоги «заплутатися» в роз-
маїтті термінів та методологічних підходів, оскільки 
молода дослідниця зуміла виробити й обґрунтувати 
переконливу концепцію. 

 Варто підкреслити: вступне слово до книжки 
належить перу Роксоляни Зорівчак, визначної пред-
ставниці українського перекладознавства. Тут окрес-
лена актуальність досліджуваного пошуку, цінність 
праці для теорії перекладознавства та вказано на 
ключові вузли дослідницької концепції, її новизну, а 
також дана схвальна оцінка внескові Оксани Дзери 
в українську словесну науку загалом. Зауважу, що 
виклад матеріалу репрезентовано в чотирьох роз-
ділах. Зокрема, у першому розділі Оксана Дзера 
робить детальний огляд теоретичних осмислень 
інтертекстуальності в зарубіжному та українському 
перекладознавстві, обґрунтовує термін «біблійний 
інтертекст» та пропонує диференціацію біблійних 
інтертекстів, ілюструючи типологію девіацій біблій-
них концептів, актуалізованих у національних пере-
кладах Святого Письма. 

Наступний розділ присвячено аналізові та 
виокремленню критеріїв розмежування термінів 
«біблеїзм» (розглянуто як лінгвістичну категорію) 
та «біблема» (схарактеризовано як прийом індиві-
дуально-авторської актуалізації біблійного фрейму). 
У цьому масиві ґрунтовно описано розгалужену різ-
ноаспектну класифікацію біблеїзмів, насамперед у 
бінарній опозиції (англійська – українська), та здій-
снено функційну типологію біблем. На цій основі 
означено способи та реальні й потенційні можли-
вості їхнього відтворення. 

У третьому складнику монографії зосеред-
жено увагу на характеристиці діяльності Івана 
Франка. Крізь призму комплексного аналізу висвіт-
лена сутність його наукових, видавничих індиві-
дуально-авторських літературних та перекладних 
біблійних інтертекстів. Авторка успішно зводить 
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у єдиний фокус повноту біблієзнавчих рефлексій 
творця поеми «Мойсей», намагаючись стереоме-
трично подати його дослідницьку концепцію та 
довести зв’язок із його літературними й переклад-
ними інтертекстами. 

У четвертому розділі докладно вивчено складне 
питання специфіки відтворення імпліцитного інтер-
тексту на матеріалі українських перекладів славет-
ного твору «Гамлет» В. Шекспіра та роману «Пор-
трет Доріана Грея» О. Вайлда. 

Монографія завершується цілком мотивованими 
висновками, що засновані на самодостатньому факто-
логічному матеріалі. Вона містить і покажчик імен, що 
дає змогу краще орієнтуватися в матеріалі, а також сво-
єрідний виспів – резюме англійською мовою. На сто-
рінках монографії вдало змодельовані схеми, таблиці, 
рисунки, що служать вигідним причинком, зовніш-
ньою окрасою роботи (див. с. 138, 146, 228, 277). 

Структура, зміст монографії, методологічна база, 
її дослідницький інструментарій, аспекти та ракурси, 
теоретична база – все це переконливо засвідчує зага-
лом належний фаховий рівень дослідження, показує 
глибоке осмислення ключових питань. Останні тор-
каються феномену інтертекстуальності, вивченого в 
парадигмі перекладознавства. Впадає в око її ґрун-
товне володіння наявним історико-літературним 

матеріалом. Власне, вона демонструє вміле застосу-
вання комплексу теоретичних підходів до опрацю-
вання значного масиву художніх текстів.

Не викликає зауважень загалом і мовний бік, за 
винятком окремих стилістичних недоглядів (с. 6, 8, 
9, 11, 57). Упродовж останніх років увагу дослід-
ників привернув новий мовознавчий напрям, який 
отримав назву теолінгвістика, однак ще недостатньо 
актуалізований в Україні. У цьому автор рецензії 
мав можливість переконатися, коли судилося пере-
кладати твір «Встаньте, ходімо» (Дрогобич, 2005) 
Івана Павла ІІ. (Співавтор Іван Зимомря). 

Як на мій погляд, монографія буде корисна не 
лише колу науковців – перекладознавців, літерату-
рознавців, лінгвістів, культурологів, але й виклада-
чам вищої школи, студентам й усім тим, хто ціка-
виться перекладом не тільки Біблії, але й питаннями, 
що пов’язані зі специфікою функціювання бібле-
їзмів, поширенням біблем в сучасному дискурсив-
ному просторі.

Проф. Микола Зимомря,
завідувач кафедри германських мов  

і перекладознавства 
Дрогобицького державного педагогічного  

університету імені Івана Франка

Зимомря М. І. Новаторська праця з теорії і практики перекладу
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