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МЕТАФОРА І МЕТОНІМІЯ
У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ КАТУЛЛА
Борбенчук І. М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
У статті досліджено сучасні підходи до вивчення метафори і метонімії, які з погляду психологічних
та когнітивних аспектів є не суто мовними явищами, стилістичними фігурами чи образними засобами, а
феноменом мислення й культури. Зауважено, що метафоричні висловлювання закладені в понятійній системі
людини, а метонімічні перенесення тісно пов’язані з її мисленням і повсякденним досвідом.
На матеріалі оригінальних текстів римського поета Катулла визначено лінгвостилістичні та
лінгвопоетичні особливості функціонування метафори і метонімії. Зокрема, з’ясовано, що появу індивідуальноавторських метафор у творах Катулла можна пояснити метафоричним сприйняттям навколишнього середовища, прагненням поета творити «учену поезію», спрямовану на відображення суб’єктивних відчуттів
та утаємничених знань. Метафоричні образи передають почуття кохання й душевні поривання автора, змальовують невідворотність долі та смерті як невід’ємний компонент людського життя. Картини природи й
людські справи завдяки авторським метафорам набувають певної неповторності та феєричності.
Своєю чергою, метонімічне перенесення оперте на ознаку, яку детермінують постійні асоціації та емоційні
відчуття Катулла. За внутрішнім лексичним зв’язком метонімію скласифіковано та охарактеризовано
кожен її вид. Виявлено, що велика кількість метонімічних перенесень у поезіях пов’язана з функціонуванням
топонімів, антропонімів, міфонімів. Помічено, що використання метонімії дає змогу уникнути повторів у
поезії, узагальнити ситуацію, заощадити мовні засоби. Крім того, вона передає ставлення Катулла до своїх
літературних однодумців й ворогів, опоетизовує буденні речі та предмети.
Підсумовано, що наявність метафори й метонімії додає поезії Катулла високої художньої цінності та
засвідчує специфіку ідіостилю поета.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, метафора, метонімія, поетичний текст, ідіостиль.
Borbenchuk І. М. Metaphor and metonymy in Catullus’ poetic works. The article deals with modern approaches
to the study of metaphor and metonymy, which are not purely linguistic phenomena, stylistic or figurative means, but
the phenomenon of thinking and culture from the point of view of psychological and cognitive aspects.
Metaphorical statements are laid down in the concept system of a human and metonymic transitions are closely
related to his thinking and everyday experience.
On the material of the original texts of the Roman poet Catullus, linguostylistic and linguopoetic features of the
metaphor and metonymy functioning were determined.
The emergence of individual-authored metaphors in the Catullus works can be explained by the metaphorical perception of the environment, the desire of the poet to create a «scholar’s poetry», aimed at reflecting subjective feelings
and mysterious knowledge. Metaphorical images convey the feelings of love and emotional impulses of the author,
depict the inevitability of fate and death as an integral part of human life. Thanks to author’s metaphors, images of
nature and human affairs acquire certain uniqueness and enchantment.
The metonymic transition is based on the sign which is determined by the constant associations and feelings of
Catullus. A large number of metonymic transitions in poetry are associated with toponyms, anthroponyms and myths.
Each type was classified and individually characterized, according to the internal lexical connection of metonymy.
The use of metonymy makes it possible to avoid repetitions in poetry, to generalize the situation, to save language means.
It conveys Catullus’ attitude to his literary counterparts and enemies, poeticize routine and objects. The presence of metaphor and metonymy adds high literary value to Catullus’ poetry and proves the specificity of the individual poet’s style.
Key words: cognitive linguistics, metaphor, metonymy, poetic text, individual style.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Сьогодні у філологічній науці
проводяться численні дослідження, спрямовані на
характеристику самобутнього таланту авторів, особливостей їх індивідуального стилю. Вивчення творчості римського поета Катулла (87–54 рр. до н. е.),
розпочаті у XVI ст. (А. Мурет, І. Скалігер), були різноаспектно продовжені у ХІХ–ХХ ст. німецькими
(Р. Вестфаль, Л. Швабе), французькими (Е. Нажжот),
російськими (Т. Пшеніна, І. Шталь) та американськи-

ми (А. Вудмен, М. Скіннер) ученими. На сучасному
етапі розвитку класичної філології комплексний
аналіз образної системи Катулла є необхідним для
встановлення цілісної картини ідіостилю античного
лірика. Актуальність дослідження визначається тим,
що лінгвістичне вивчення таких поетичних тропів,
як метафора і метонімія, дає можливість з’ясувати
загальну образність художніх текстів, а змалювання ідіостилю Катулла допомагає охарактеризувати
й теоретично осмислити творчість поета.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістики
розвивається в аспекті переосмислення усталених
типів семантичних зв’язків слова в художньому тексті й характеризується наявністю певної системи
виразних, маркованих засобів мови [2, 67]. Сучасні
дослідники (С. Єрмоленко, Л. Мацько, Л. Пустовіт,
Л. Ставицька, Н. Сологуб та ін.) вивчають творчість
митця з погляду інноваційних процесів у словотворенні, а його ідіостиль – як відображення ментальності нації. У наукових розвідках, присвячених
проблемі метафори й метонімії, підкреслено їх важливу роль у побудові мовної картини світу (М. Блек,
Д. Девідсон. Е. Кассірер).
Метафора як основа художньої образності неодноразово була об’єктом дослідження таких зарубіжних і вітчизняних лінгвістів, як А. Вежбицька,
І. Голубовська, А. Грабова, О. Снитко, Дж. Лакофф.
Питання природи метонімії в різні часи порушували
Н. Арутюнова, О. Гапченко, Є. Гінзбург, Л. Кудрявцева, К. Леві-Стросс, О. Тараненко, Дж. Тейлор та ін.
Формулювання мети і завдань статті.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей метафоричних висловлювань та метонімічних
перенесень у поезіях Катулла, а також в окресленні
їх місця і значення у формуванні індивідуального
стилю поета. Мета дослідження зумовила реалізацію таких завдань:
–– проаналізувати думки лінгвістів про поняття
«метафора» і «метонімія» у контексті когнітивної
лінгвістики;
–– з’ясувати основні джерела метафоризації та
структурну організацію метафор у поезіях Катулла;
–– скласифікувати метонімію за типом логікосемантичних зв’язків та визначити її роль при створенні загальної образності творів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У 50-х рр. І ст. до н. е. у Римі виникає літературний гурток неотериків, яких об’єднувало спільні
ідеї та конкретна літературна програма. Для їхніх
творів були характерні такі риси, як малі жанри
(епіграма, елегія, ямб), нова тематика (змалювання
інтимних почуттів), аполітизм (уникання політичної теми). Специфічним прийомом неотериків була
запозичена в александрійців «ученість», що проявлялась у використанні невідомих міфів та натяків на
них, шліфуванні та вдосконаленні мови, у вживанні цитат давніх письменників. З-поміж неотериків
саме Катулл виділявся своїм поетичним талантом.
Його збірка, що складається зі збережених 116 поезій, демонструє неповторний мовний світ поета
та вирізняється потужним емоційно-експресивним
забарвленням [1, 7].
Метафору і метонімію як основні тропи образної
системи виокремлювали ще античні письменники,
зокрема Аристотель, Цицерон, Квінтіліан, невідомий автор трактату «Риторика для Геренія». На їхню
думку, саме ці тропи створюють яскраві образи
та служать для наочності, уникнення непристойностей, прикраси і возвеличення.
З появою у ХХ ст. когнітивної лінгвістики
погляди на природу метафори і метонімії змінилися, зокрема метафори розуміють як «…мовні яви-

ща, можливі саме завдяки тому, що вони закладені
у понятійній системі людини. Таким чином, метафоричним є передусім мислення, а мовні метафори – це не більше ніж зовнішня маніфестація цього
феномену» [3, 55].
Л. Мацько, вважаючи метафору основним тропом, за стилістичним забарвленням розрізняє стерті метафори, що втратили свою образність, образні
загальномовні метафори та образні індивідуальноавторські метафори [5, 332–333]. Ураховуючи структурні і граматичні характеристики метафор, А. Грабова виділяє прості, ускладнені, складні ґенітивні
метафори [4, 225].
Метафоричні висловлення Катулла є основою
для створення поетичних образів та слугують джерелом емоційно-оцінного змісту. Метафоричні перенесення пов’язані з «ученою поезією», заснованою
на суб’єктивних відчуттях і втаємничених, відомих лише автору знаннях, а також із творчим методом, започаткованим поетом у римській літературі,
в основі якого лежить розкриття внутрішнього світу
героя через його приватне життя.
Так, кохання як одну з провідних тем поета
передано такими метафоричними перенесеннями:
fructus amoris (55. 19) «плоди кохання»; dulcis amor
gyro devocet aereo (66. 6) «солодке кохання зводить
з повітряних шляхів»; …mens caeco flagrabat amore
(67.25) «мозок горів сліпою любов’ю».
Почуття суму і болю через втрату брата виражено
словами: a mortis limine restituam (68. 4) «я відвів від
порогу смерті»; sed totum hoc stadium luctu fraternal
mihi mors / abstulit (68. 19) «та братова смерть із
сумом забрала всі мої прагнення»; tecum una tota est
nostra sepulta domus (68. 22) «тепер з тобою увесь
мій дім похований».
Відповідно до принципів когнітивної лінгвістики метафора є відображенням структури людської
свідомості. Зокрема, релігійні вірування римлян
про невідворотність долі відбито так: cum te reducem aetas prospera sistet (64. 237) «що тебе вцілілого повертає щаслива доля»; missus credens immiti
Thesea fato (64. 245) «вірячи, що Тесей був загублений жорстокою долею»; menser fortunae fluctibus
ipse (68. 13) «я сам я потонув у хвилях долі»; talia
divino fuderunt carmine fata (64. 321) «виливали
таку долю у божественній пісні». Про душу, сповнену любові й ненависті, можна прочитати таке:
mens anxia pervigilat (68. 8) «втомлена душа не
спить»; …tibi flexanimo mentem perfundat amore
(64. 330) «…наповнивши душу тобі всеперемагаючою любов’ю»; abit in quiete molli rabidus furor
animi (63. 38) «у м’якому спокої тоне лютий гнів
душі»; et tristis animi levare curas (2. 10) «з душі
звалились печальні турботи».
Метафора є одним із основних засобів створення психологічного образу юнака Аттіса, якого автор
називає «квіткою гімнасія» – gymnasi flos (63. 64)
і «прикрасою палестри» – decus olei (63.64). Прихильне ставлення до молоді поет передає метафорами: «квіти серед веронської молоді» – flos
Veronensum iuvenum (100. 2) та «знатні юнаки, цвіт
юності Аргіви» – lecti iuvenes, Argivae robora pubis
(64. 4) [1, 12].
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ripuit Veneres (86. 6) «вона одна у всіх забрала Венеру». Бажаючи приховати якийсь факт, згадує бога
мовчання Гарпократа: Uxorem et patruum reddidit
Arpocratem (74. 3–4) «гарненько намняв саму дружину дядька і дядька передав Гарпократу»; Corneli,
et factum me esse puta Arpoctatem (102. 4) «Корнелій,
по факту вважай, що я Гарпократ».
На позначення шлюбу вжито ім’я бога Гіменея:
Qua rex tempestate novo auctus hymenaeo (66. 11)
«у той час цар, задоволений новим гіменеєм»; Tum
Thetis humanos non despexit hymenaeos (64. 20)
«тут і Фетіда не погидувала людським шлюбом».
У епілії «Аттіс» стомлений герой разом зі свитою пішли відпочивати голодними: nimio e labore
somnum capiunt sine Cerere (63. 36) «втомлені лягли
спати без Церери». Хвилі Нептуна означають море:
liquidas Neptuni per undas (64. 20) «на вологих хвилях Нептуна». Рідна домівка після мандрів постає
в образі ларів, дрібних божеств, що охороняють
будинок: ac peregrine / labore fessi venimus larem ad
nostrum (31. 9) «і мандрівника втомленого працею,
ми йдемо до наших ларів» (додому).
3. Зв’язок між предметом і матеріалом. Так,
галера перед будівництвом була «густим лісом»
fuit comatа silva (4. 11), а кораблі названі сосною,
з якої вони зроблені: Peliaco quondam prognatae
vertice pinus / Dicuntur liquidas Neptuni nasse per
undas (64. 1–2) «на вершині Пелейській народженні
колись сосни / Пливли, як кажуть, по вологих хвилях
Нептуна».
Лексема «вино» підкреслює як смакові властивості напою, напр.: Inger mi calices amariores (27. 2)
«хлюпни мені у чашу гіркоти», так і винний матеріал, напр.: Ebrioso acino ebriosioris (27. 4) «п’янкої
ягоди п’янішого».
Метонімічні перенесення торкнулися й побутових речей, зокрема посуду (…fulgenti splendent auro
et argento (64. 44) «блискучі сяють золотом і сріблом»; Quam iucunda mihi munera libet onyx (66. 82)
«доки для мене приємний дарунок зробить онікс»
(тобто алебастровий посуд для благовоній); грецького музичного інструменту тимпану, виготовленого з волової шкіри (Quatiensque terga tauri teneris
cava digitis (63. 10) «до рук узяв тимпан» (досл. круг
волової шкіри).
Лексему «залізо» вжито у значенні «меч»: Troiugenum infest prosternet corpora ferro (64. 355)
«так покосить він (Ахілл) тіла Троянців ворожим
мечем»; Quae, velut ancipiti succumbens victim ferro…
(64. 369) «а вона (Аріадна), ніби жертва, убита двостороннім мечем». А також у значенні «ножиці»,
що Береніка ними відрізала собі волосся: Sed qui se
ferro postulet esse parem? (66. 42) «Але хто проти
заліза бажає боротися?», Quid facient crines, cum
ferro talia cedant? (66. 47) «Як вистоять локони,
коли залізу так підкоряються?»
Лексема «камінь» на основі метонімічного перенесення заміщує «ніж»: devolsit illi acuto sibi pondera silice (63. 5) «оскопив себе гострим ножем»
(досл. каменем).
4. Зв’язок між місцем і людьми, що перебувають у цьому місці. У вірші-інвективі проти Мамури Катулл вживає назви територій замість людей,

Буденні життєві справи й турботи завдяки авторському баченню набувають певної поетичності,
напр.: рiger his labante languor oculos spoor operit
(63. 37) «сон лінивий закриває заколиханою втомою
очі»; conscriptum lacrimis epistolum (68. 2) «написаний сльозами лист»; omnes surripuit veneres (86. 6)
«красу у всіх забрала»; iucumdum cum aetas florida
ver ageret (68. 16) «як веселою весною пролітало
квітуче життя»; pestis amicitiae (78. 6) «пошесть
дружби»; nulla in tam magno est corpora mica salis
(86. 4) «у такому великому тілі нема крихти солі»;
declarant gaudia vultu (64. 34) «показують радість
на обличчі»; іrrita ventosae linquens promissa procellae (64. 59) «кидаючи на вітер пусті обіцянки»; maesto profudit pectore voces (64. 202) «з печальної душі
пролила слова»; non falаx attenuate frondatorum arboris umbram (64. 41) «і секатор садівника не зменшує
тіні дерев (садівник не обрізає дерева)».
Варто виділити метафоричні висловлення про
природу, які сприяють художньому олюдненню
довкілля. Зокрема, бог Юпітер задуває у вітрила,
створюючи попутний вітер мандрівникам: Iuppiter
simul secundus incidisset in pedem (4. 21) «Юпітер
задував у два кінці вітрил (досл. в обидві рівні ноги,
тобто попутний»; vesaniente vento (25. 13) «коли
біснується вітер». Емоційно-експресивними є такі
авторські метафори: quae cuncta aerii discerpunt
irrita venti (64. 142) «тепер все даремно розвіюють
вітри»; рepulitque noctis umbras… (63. 41) «і прогнав
тіні ночі…»; recente terrae sola sanguine maculans
(63. 7) «п’ятнаючи свіжою кров’ю обличчя землі».
Важливу роль у культурі, мові, мисленні, як
засвідчують когнітивні дослідження, відіграє
метонімія. Її розглядають «…як факт не стільки
мови, скільки мислення» [3, 55]. Вона вживається
в повсякденному спілкуванні та робить комунікацію
більш змістовною, осмисленою, пов’язаною з досвідом. У творах Катулла метонімічні перенесення
скласифіковано за принципом суміжності та зв’язку
між словами. Наприклад:
1. Зв’язок між автором і його твором. Творчі
доробки за жартівливий зміст Катулл називає витівками, а за поетичний розмір – ямбами: meas nugas
(1. 4) «мої витівки»; in meos iambos (40. 2) «у моїх
ямбах»; iambos (36. 5) «ямби», hendecasyllabi (42. 1)
«ямби», iambis inmerentibus (54. 6) «невинні ямби».
Поет дозволяв собі несхвально відгукуватися
про таланти сучасників-поетів, зокрема, називаючи
ім’ям авторів їхні поетичні твори: Caesios, Aquinos, /
Suffenum, omnia colligam venena. (14. 18–19) «і Целіїв. Аквінів, Суффенів, увесь яд зберу»; nefaria scripta
Sesti (44. 18) «нечестиві записи Сестія»; at Volusi
annals Paduam morientur ad ipsam (95. 7) «aле анали
Волюзія в самій Падуї поздихають»; maestius lacrimis Simonideis (38. 8) «всіх Симонідівських сліз красномовних»; cur me tot male perderes poetis (14. 5) «навіщо ти мені набрав поганих тут поетів»; milia cum
interea quingenta Hortensius uno… (95. 3) «п’ятсот
тисяч між тим Гортензій одним…»
2. Зв’язок між богом і сферою його діяльності.
Цей вид перенесення базується на знаннях про богів
та їхню діяльність. Описуючи красу Лесбії, автор
порівнює її з Венерою: Tum omnibus una omnis sur-
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belle uteris: in ioco atque vino / tollis lintea neglegentiorum. (12. 3) «Азініє Маруцію, ти з лівої руки /
чиниш недобре: серед вина та сміху крадеш ручники у необачних».
Класифікація метонімії засвідчує, що цей мовновиражальний засіб виконує функцію передачі додаткової інформації, а також сприяє опису конкретного
через абстрактні поняття.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У результаті нашого
дослідження виявлено, що метафора і метонімія
є не лише стилістичними прийомами мови, а надзвичайно зручними креативними засобами, які
активно формують ідіостиль Катулла. Метафоричні
висловлення передають душевні почуття і переживання автора, міфологічні уявлення та спостереження римлян, їхнє світобачення та культурні цінності.
Метонімічні перенесення уможливлюють досягти
інформативної економії при змалюванні об’єкта,
створюють спільні для автора і читача асоціації.
Метонімія в поетичному тексті Катулла не лише
створює поетичні образи, а й вказує на високу обізнаність античного лірика з історією, географією,
міфологією та літературним процесом І ст. до н. е.
Наявність метафори і метонімії в поетичних текстах зумовлена тематикою, започаткованою Катуллом, прагненням дотримуватися засад «ученого
стилю». У перспективі дослідження ми вбачаємо
вивчення й інших образних засобів у поезії Катулла,
що сприятиме глибшому розумінню та розкриттю
оригінальності його творчого доробку.

що на ній проживають: Mamurram habere quod
Comata Gallia / Habebat uncti et ultima Britannia?
(29. 3–4) «Що у Мамури те, чим раніше володіла
патлата Галія і віддалена Британія?»; Nunc
Galliae timetur et Britanniae (29. 20) «Тому боялися
Галії і Британії».
5. Зв’язок між предметом і його ознакою. Автор
вимагає в юнака Фала, що має звичку красти, повернути йому сетабські хустини та тинські узори, тобто
розмальовані, розписані чи вишиті речі – хустини,
килими, розписані книги і навіть ножі: Sudariumque
Saetabum catagraphosque Thynos (25. 7) «Сетабські
хустини і Тинські узори».
У шлюбній пісні, написаній за грецькими традиціями, юнаки та дівчата змагаються у хоровому співі. Хор юнаків визнає, що отримати перемогу – пальму – буде досить важко: Non facilis nobis, aequales,
palma parata est. (62. 11) «Не легко нам, товариші,
дістанеться пальма».
6. Зв’язок між вмістом і предметом, що його
вміщає. Велика кількість різноманітної їжі на весіллі
передається словосполученням «багатий стіл»: Surgere iam tempus, iam pinguis linquere mensas (62. 3)
«Вже час вставати, полишати багатий стіл».
7. Абстрактні іменники замість конкретних. Словосполучення «жарти і вино» в одному
випадку означає поетичний твір легкого характеру,
написаний у нетверезому стані: Reddens mutual per
iocum atque vinum. (50. 6) «Відповідаючи на жарти і вино». В іншому – вказує на бенкет з великою
кількістю вина: Marrucine Asini, manu sinistra / non
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ FREEDOM
У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
ТА РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «1984»)1
Борисов О. О.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Розвідку присвячено розгляду семантичних особливостей номінативної одиниці “freedom”, яка
представляє соціально-політичний феномен «свобода» у британській національній картині світу. Для
досягнення поставленої мети відібрано одиниці з британських словників сучасної англійської мови, а
також з тексту роману Дж. Орвелла «1984», одного з найпроникливіших творів британської та світової
літератури про індивідуальну та соціальну свободу, а точніше її відсутність у людини, яка існує в
тоталітарному суспільстві. Методична процедура аналізу здійснювалася поетапно. По-перше, на підґрунті
лексикографічних даних синтезовано загальну дефініцію одиниці “freedom”, ієрархізовано її компоненти та
здійснено опис значення лексеми. По-друге, установлено ядерно-периферійну структуру значення окресленої
номінації термінами інтенсіонала та імплікаціонала (з його різними шарами, включаючи негімлікаціонал).
По-третє, з позицій традиційного (структурно-семантичного) та когнітивного підходів до вивчення мовних
фактів проаналізовано семантику одиниці “freedom”, збагачену різноманітними мовними контекстами її
вживання. Розглянуто словосполучення нефразеологічного характеру з компонентом “freedom” у ролі головного та підрядного елемента з подальшим установленням та аналізом відповідних граматичних структур.
З’ясовано, що, з одного боку, у романі «1984» широко використовуються словосполучення, фіксовані тлумачними словниками, з іншого боку, розширено список граматичних структур. Крім того, виявлено тематичне коло референцій лексичної одиниці “freedom” – ті тематичні концепти, які відбиваються в її значенні.
Результатом аналізу стало також розкриття особливостей лінгвокультурної інтерпретації суспільного
явища «свобода», здійснене британським етносом.
Ключові слова: семантична структура, значення, інтенсіонал, імплікаціонал, граматична модель.
Borysov O. O. The Semantic Structure of the Lexeme “Freedom” in the British Picture of the World (on the
Material of Lexicographical Sources and the Novel “1984” by George Orwell). The article is devoted to the study
of the semantic structure of the lexeme “freedom” that reflects “freedom” as a social and political phenomenon in
the present-day British picture of the world. To achieve the goal, the word-combinations of a non-phraseological
character that contain the component “freedom” in their formal structure were additionally analyzed. They come
from the up-to-date British dictionaries as well as the novel “1984” by G. Orwell, the most gut-wrenching story of
British literature devoted to social and individual freedom, or rather its absence, in the totalitarian society. Firstly, on
the basis of the definitions of “freedom” in British dictionaries the semantics of the lexeme “freedom” was deduced,
its components hierarchy defined and described. Secondly, its core-periphery structure in terms of “intensional” and
“implicational” (with its different strata, including a “negative implicational” meaning) meanings as parts of the lexical semantics of the word was established. Thirdly, the semantics of the lexical unit “freedom” enriched by different
language contexts was analyzed from the traditional and cognitive perspectives. Various word-combinations with the
lexeme “freedom” as a core and dependent element were considered and the given grammar patterns were defined and
analyzed. On the one hand, the ones fixed in the dictionaries tend to be widely used in the novel “1984” and, on the
other hand, the list of the patterns was ultimately extended. A number of thematic concepts “grasped” by the meaning
of the lexeme “freedom” was found out. The peculiarities of linguocultural interpretation of the social phenomenon
“freedom” by the British was proposed.
Key words: semantic structure, meaning, intensional and implicative meanings, grammar model.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Сучасні лінгвістичні розвідки демонструють тенденції до активного вивчення
номінативних царин етнічних картин світу, представлених мовними одиницями та словосполученнями, організованими в межах певної поняттєвої

структури знання. Дослідження проводять у площині вивчення як зовнішнього (морфолого-граматичного), так і внутрішнього (семантичного) складника
мовного знака. До фокуса уваги цієї роботи потрапляють одиниця freedom сучасної англійської мови
та словосполучення із цією лексемою в їхній формальній структурі, знайдені у джерелах британської
лексикографії та тексті роману Дж. Орвелла «1984».
Знання про універсальне та водночас ідіоетнічне
явище, яким є свобода, конструюється у вигляді культурного концепту та знаходить своє мовне та мов-

Стаття є дослідницькою частиною програми гранта Erasmus+,
Jean Monnet Project “European Antitotalitarian Practices”
(№ 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
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вільним (демократичним) та не-вільним (тоталітарним) соціальним існуванням суб’єкта.
Значення лексеми freedom, поданої в Оксфордському словнику (the power or right to act, speak,
or think as one wants [19]), є семантично більш
компактним. Однак воно розкривається в двох рівноправних гіперсемах ‘the power’ / ‘right’ (явища
фізичної, комунікативної або мисленнєвої діяльності), що маркується рівноправними гіпосемами
‘act’, ‘speak’, ‘think’, конкретизованими комплексною семою ‘as one wants’. Так само підкреслюється
1) наявність у людини можливостей діяти, думати та говорити те, що вона хоче; 2) факт того, що
вона виступає в ролі суб’єкта, творця, який змінює
навколишній світ, та не є об’єктом втілення чужої
волі, зокрема обмеженого кола людей (партії),
у тоталітарній державі.
У цілому, збігаючись з наведеними даними,
у словнику видавництва Коллінз freedom розуміють
так: the state of being allowed to do what you want to
do [17]. Свобода визначається не як право чи здатність, а як стан, зумовлений соціальними умовами
(state of being allowed to do), той, який надається
(нетоталітарним) соціумом для здійснення певних
індивідуально важливих дій.
Ті самі гіперсеми – ‘right’ та ‘state’ – відтворюються під час аналізу дефініцій словника видавництва Лонгман. У ньому наведено два варіанти розуміння свободи, які визначаються властивостями
злічувальності :: незлічувальності: ЛСВ1 the right to
do what you want without being controlled or restricted
by anyone; ЛСВ2 the state of being free and allowed
to do what you want [18]. Додатковою ознакою, рівною за рангом семі ‘being controlled’, є ‘restricted’;
обидва компоненти уточнюються семою ‘anyone’,
хоча, на нашу думку, вона скоріше виконує підсилювальну функцію: за контролем чи обмеженням
людської поведінки в соціумі завжди знаходиться
діюча особа.
Отже, спільність поданих значень очевидна, а
дещо різне лексикографічне представлення freedom
сприяє точнішому відтворенню багатогранного
змісту цього етнокультурного феномену. Це дає
змогу схематично представити розуміння свободи
британцями (зокрема у власному демократичному суспільстві) як стану, здатності та права особи
думати, говорити та діяти поза зовнішнім контролем
(the state, power or right to act, speak, or think without
being controlled).
Розглянемо те, як експлікуються інші семи значення freedom одиницями різної частиномовної
належності, що сполучаються з нею. Під час такої
взаємодії слово проходить крізь синтагматичний
і парадигматичний фільтри, у результаті чого в його
семантиці зникають одні та актуалізуються інші
смислові ознаки [1, 78; 5, 45; 8, 218; 12, 77]. Для кращого уявлення процесу будемо користуватися термінологією М. В. Нікітіна, уведеною для пояснення
механізмів формування змісту мовного знака [9; 10].
У структурі значення, розглянутого крізь когнітивну
призму, виділяються дві частини: інтенсіонал (змістове ядро значення) та імплікаціонал (периферія
ознак, які оточують це ядро) [9, 204]. Якщо інтен-

леннєве вираження. Таке дослідження, виконане на
перехресті традиційної семантики, конструктивного
та семантичного синтаксису із залученням когнітивного підходу до мови, є наразі своєчасним, що
й зумовлює його актуальність та новизну.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Роман Дж. Орвелла «1984» досі перебуває у фокусі
пильної уваги дослідників. На наш погляд, така
зацікавленість полягає в причинах лінгвального
та позалінгвального характеру. З одного боку, текст
роману організується навколо двох базових концептів свідомості, актуальних та важливих для людства
незалежно від епохи, культури чи нації – СВОБОДА та НЕСВОБОДА, взаємозв’язки між якими
всебічно експліковані мовними одиницями, словосполученнями, висловленнями, стилістичними засобами та прийомами, текстовими категоріями тощо.
З іншого боку, сучасний світ постійно балансує на
межі свободи / пригнічення, вільного / нав’язаного
вибору, врешті-решт, демократії / тоталітаризму, що
змушує, зокрема діячів культури, реагувати на проблему, демонструючи власні погляди на шляхи її
розв’язання. Незважаючи на те, що мовні параметри
роману були об’єктом уваги цілої низки лінгвістичних студій, присвячених вивченню зокрема лексичних (неологізмів, окказіоналізмів) [6; 13], стилістичних [2] одиниць, дискурсивних [4; 7] особливостей
роману тощо, таку розвідку, у якій проаналізовано
семантичні параметри freedom, що широко вживається в контекстах різнотипних словосполучень,
представлено вперше.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є встановлення та опис семантичної структури одиниці freedom у британському варіанті сучасної англійської мови. Завдання статті полягають
в окресленні змістових меж одиниці позначення свободи в сучасній англійській мові та ієрархізації компонентів значення freedom; визначенні граматичних
моделей побудови усталених та вільних словосполучень з елементом freedom, знайдених у британських
тлумачних словниках та творі Дж. Орвелла «1984»;
виявленні нових семантичних ознак змісту freedom
у контекстах вказаних словосполучень; ядернопериферійній стратифікації значення одиниці; установленні референційних зон її семантики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
окреслення меж значення freedom сучасної англійської мови використовуємо базові тлумачні британські словники. Так, у Кембриджському словнику
значення лексеми freedom організується системою
таких семантичних ознак: the right to live in the way
you want, say what you think, and make your own decisions without being controlled by anyone else [16].
Гіперсемою значення виступає компонент ‘the right’,
якому підпорядковані гіпосеми його уточнення:
1) ‘to live in the way you want’; 2) ‘say what you think’;
3) ‘make your own decisions’, які, своєю чергою, уточнені комплексною семою ‘without being controlled by
anyone else’ з ядерною семою ‘controlled’, що супроводжується семою заперечення ‘without’. Таким
чином, зміст дефініції акцентує на тому, що для особи в певному часо-просторі немає заборон для власного волевиявлення. Установлюється різниця між
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ний виступ, віросповідання, доступ до урядової
інформації, морське право); б) Noun + from + Noun:
freedom from something, freedom from want [17]
(абстрактна свобода втілюється в свободу матеріальну); в) Noun + to-Infinitive: freedom to do, freedom
to do what we want [18] (у цьому випадку спостерігаємо фактичне дублювання сем інтенсіонала).
Останній тип словосполучень реалізує схему 3)
Verb + Noun: to gain freedom, to secure freedom, to
win freedom, to abridge freedom, to curtail freedom,
to have the freedom to do something, to enjoy freedom
[15; 18; 19]. Розглядаючи їх, констатуємо, що феномен, позначений лексемою freedom, асоціативно
постає як об’єкт, над яким виконують низку дій: to
gain (obtain something wanted) / to secure (succeed in
obtaining smth), to win (acquire as a result of a contest,
conflict, bet), to abridge (shorten (a piece of writing)
without losing the sense) / to curtail (reduce in extent or
quantity) / to have (possess, own or hold) / to enjoy (take
delight or pleasure in) freedom [19]. Концептуальна
метафора, яку використовує британський етнос для
осягнення сутності свободи, має вигляд: СВОБОДА
є ОБ’ЄКТ. Саме вона лежить в основі тих іменникових словосполучень, у яких якісні прикметники надають оцінну / параметричну категоризацію
свободи: great, considerable, total, complete freedom
[18]. Ця метафора належить до онтологічного типу
у класифікації Дж. Лакоффа та М. Джонсона (орієнтаційна, онтологічна, структурна [14, 62–65]). Так
само в типології М. В. Нікітіна її категоризують як
онтологічну, хоч як і підтип когнітивної (когнітивна (онтологічна :: синестезична) :: емотивно-оцінна
[9, 206]). У таких одиницях зміст freedom виявляє
негативні (напр., ‘to curtail’) та позитивні (напр.,
‘to enjoy’) аксіологічні семи. Похідне ж значення
лексеми сформувалося навколо гіперсеми нового інтенсіонала – нової предметної сфери (об’єкта
фізичного світу), у яку метафора, згідно з контекстом, номінативно перевела лексему, а імплікаційні смисли вербалізованої свободи співвідносяться
з ознаками імплікаціонала позначеного об’єкта
дійсності, відбиваючи всілякі операції з ним. З урахуванням того, що метафора є стертою, можливо
стверджувати, що метафоричний смисл перейшов із
зони негімплікаціонала до слабкого імплікаціонала. О. О. Опаріна зазначає, що для багатьох метафор суттєвим є намагання звільнитися від образного
компонента, адже це може заважати функціонуванню тієї чи іншої одиниці [11, 67].
У тлумачних словниках знайдено словосполучення, у яких лексема freedom не є ядерним конституентом: 1) (Adjective) + Noun + of + Noun: Medal
of Freedom [18]; 2) Noun + (of/for) + Noun (+Noun):
freedom box / fine, Freedom Food programme, freedom
ceremony, degrees of freedom, freedom fighter, fighting,
rider, the struggle, fight for freedom [16; 17; 19]. Актуалізовані семи так само відносяться до слабкого
імплікаціонала; при цьому відбувається тематична
активація референтних сфер внутрішня (соціальна / економічна) політика, наука, суспільне / особисте життя. Семантика таких одиниць формується
навколо метонімії, наприклад, у freedom box (a box
designed to hold a document granting the freedom

сіонал є структурованою сукупністю обов’язкових
ознак (гіпер- та гіпосем), яка конституює цей клас
концептуалізованих денотатів [1, 160], забезпечуючи спільну мовленнєву діяльність, то імплікаціонал
складається з тих додаткових до ядра імплікованих
сем, які актуалізуються контекстом [9, 105]. Імплікаціонал, що віддзеркалює зануреність вербалізованого концепту в мережу міжконцептуальних зв’язків
індивідуальної та колективної свідомості, поділяється на сильний (найбільш очікувані ознаки денотата),
слабкий (вірогідні ознаки) та негативний (негімплікаціонал) (непритаманні / неможливі для денотата
ознаки) [9, 106; 10, 72]. Тож у синтезованому вище
для зручності оперування змісті freedom (the state,
power or right to act, speak, or think without being
controlled) розкривається його інтенсіонал. Подальший компонентний аналіз семи ‘right’ (the fact that
a person can expect to be treated in a fair, morally
acceptable, or legal way [16]) дає змогу стверджувати, що інтенсіонал містить і сему позитивної оцінки
концептуалізованого явища свобода.
Ознаки інтенсіонала виявляють низку взаємозв’язків з іншими семами (зони імплікаціонала),
реалізованими в межах словосполучень з одиницею. Такі семантичні компоненти актуалізуються
в різних контекстах через те, що сполучуваність
слів засновано на логічній природі позначених
предметів, дій, явищ [3, 33]. Стратифікація імплікаціонала відбувається так. Словосполучення,
виявлені в лексикографічних джерелах, фіксують
семи сильного імплікаціонала “freedom” у випадку, коли неопосередковано конкретизуються семи
‘the state’, ‘power’, ‘right’ (‘to act’, ‘to speak’, ‘to
think’), зокрема в одиницях з ядерною лексемою
freedom. Слабкий імплікаціонал висвітлюється
в складі словосполучення у двох випадках: 1) тоді,
коли лексема freedom є залежною від іншої, тобто
‘freedom’ реалізується як периферійна сема іншого значення, і відповідно сема, реалізована іншою
головною одиницею таких словосполучень, функціонує на периферії значення “freedom”; 2) значення “freedom” є зв’язаним, переосмисленим, однак
водночас стертим, і тому результати концептуалізації цього денотата зберігаються та функціонують
на рівні колективної мовної свідомості британців,
що відбивається зокрема в лексикографії.
З формально-конструктивних позицій словосполучення з компонентом freedom, у яких актуалізується сильний імплікаціонал його значення, поділяються на іменникові й дієслівні та будуються за
такими граматичними схемами: 1) Adjective + Noun:
academic / artistic freedom, political freedom, religious
freedom, personal / individual freedom [18] (активовані в цих одиницях семи уточнюють межі значення
лексеми freedom, тематично звужуючи його до певної сфери діяльності: навчання/освіта, мистецтво,
політика, релігія, особисте життя); 2) а) Noun +
of + (Adjective) Noun: freedom of assembly, freedom
of the Press, freedom of religion / worship, freedom
of speech / expression, freedom of choice / movement,
Freedom of Information Act, freedom of the seas
[16; 17; 19] (відбувається подальше розширення
кола референцій значення: зібрання, преса, публіч-
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of a town or city) [19] міститься метонімізоване значення “freedom”: ВМІСТ (надане право) замість
КОНТЕЙНЕР (документ). Сема інтенсіонала
document відходить на периферію, а її місце займає
периферійний компонент freedom.
Подальше встановлення сем імплікаціонала стає
можливим за рахунок залучення мовленнєвих контекстів з одиницею freedom у тексті роману «1984».
Так, одиниці з ядром freedom конструювалися
в межах таких іменникових та дієслівних граматичних моделей: 1) Adjective + Noun: political freedom,
intellectual freedom (377); 2) а) Noun + of + Noun:
freedom of speech (258), freedom of the Press, freedom
of assembly, freedom of thought (16), freedom of choice
(266); б) Noun + Noun + and + Noun: freedom,
justice and fraternity (256); в) Noun + and + Noun:
freedom and happiness (331); г) Noun + to-Infinitive:
freedom to say (103); 3) Verb + Noun: to perpetuate
(Un)freedom (256). З одного боку, спостерігаємо
використання Дж. Орвеллом усталених словосполучень (1, 2а), з іншого – відбувається або збагачення зони імплікаціонала через залучення концептів
(б) СПРАВЕДЛИВІСТЬ, БРАТЕРСТВО, (в) ЩАСТЯ,
(3) ІСНУВАННЯ, або лише дублювання його інтенсіонала (1, 2а, 2г, напр., freedom of thought, freedom
to say).
Щодо одиниць із залежною лексемою freedom,
то вони вибудовувалися так: 1) Noun + of + Noun:
an idea of freedom, the concept of freedom та 2) Verb +
(of) + Noun: to dream of freedom. Такі одиниці народжуються через вербалізацію зони перетину концептів ІДЕЯ / ДУМКА, МРІЯ та СВОБОДА. Референції відбивають тематичні ділянки: фізичний світ,
внутрішній світ особи, суспільні цінності.
Предикативні словосполучення в тексті роману
доповнюють периферійні інформаційні сектори
значення freedom. Зокрема, сильний імплікаціонал отримує текстову конкретизацію ідеї того, що
будь-яка свобода починається з найпростішого,
наприклад, можливості вголос висловлювати очевидні речі:
“Freedom is the freedom to say that two plus two
make four. If that is granted, all else follows” (103),
що є запорукою суспільства вільного, демократичного; він розширюється знанням про інтерпретацію
свободи як не тільки політичної, але й інтелектуальної ідеї колективної свідомості, напр.: “…since
political and intellectual freedom no longer existed
even as concepts, and were therefore of necessity
nameless” (377). Слабкий імплікаціонал включає інформацію про існування в реальному світі
об’єкта свобода, який можна виміряти: “Do you
feel that you have more freedom now than you had in
those days?” (115), або про припинення “… freedom
no longer existed” (377) чи заперечення його існування: “There can be no freedom” (266). Приклади
об’єднані метафорою СВОБОДА є ОБ’ЄКТ. Тож

речення “…since political and intellectual freedom no
longer existed even as concepts, and were of necessity
nameless” (377) відтворює зміст як сильного, так
і слабкого імплікаціонала.
Негімплікаціонал фіксується оригінальними
(авторськими) парадоксальними метафоричними /
оксюморонними висловленнями, типу:
You know the Party slogan: “Freedom is Slavery”.
Has it ever occurred to you that it is reversible?
Slavery is freedom” (333), у якому свобода діяти
так, як хочеш, осмислюється як така, що являє
собою поневолення, а в “правильному” суспільстві
поневолення, тобто належність до Партії та виконання її вищої волі, і є свобода – надана особі
можливість взагалі вижити, стати всесильним
та безсмертним: “But … if he can merge himself in
the Party so that he IS the Party, then he is all-powerful
and immortal” (333). Зіставлення аксіологічно
протилежних концептів СВОБОДА та РАБСТВО
фіксується структурною метафорою (пор, the state
of being a slave, a person who is the legal property
of another and is forced to obey them [19]), створюючи ефект цинічного абсурду, який практикується в суспільстві з тоталітарною моделлю. Якщо
свободу можна відмінити (formally put an end to
(a system, practice, or institution) [19]): “How could
you have a slogan like ‘freedom is slavery’ when
the concept of freedom has been abolished?” (68),
то вона концептуалізується як ПРАКТИКА або
ІНСТИТУТ. До цієї ж зони включається й розуміння свободи як здатності вмерти, маючи змогу
відчувати ненависть до Партії, фанатичних виконавців її волі: “To die hating them, that was freedom”
(354). Тож референціями значення freedom є соціальна реальність, фізичний світ, внутрішній світ,
політика, смерть.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Інтенсіонал семантичної
структури лексеми freedom відображає сприйняття
британцями свободи як стану, здатності та права особи думати, говорити та діяти поза зовнішнім контролем. Імлікаціонал та негімплікаціонал
значення, актуалізовані в контекстах усталених
та вільних словосполучень, спрямовують до таких
концептуалізованих етносом ділянок дійсності, як
освіта / навчання, мистецтво, релігія, мас-медіа,
особисте життя, право, внутрішня, зовнішня
політика, наука, смерть, соціальна реальність,
фізичний світ, внутрішній світ особи. На відміну
від інтенсіонала, де зафіксовано позитивну оцінку
концептуалізованого феномену, інші шари значення включають як позитивну, так і негативну оцінні
семи. Перспективу подальших досліджень убачаємо в розгляді словосполучень з ядерною та неядерною одиницею free, що дасть змогу розширити межі інтерпретацій соціального феномену свобода в етнічній картині світу британців.
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ГРАФІЧНІ ІНШОМОВНОСТІ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Й ОБРАЗ АВТОРА НА МАТЕРІАЛІ ПАРОНОРМАЛЬНОГО РОМАНУ
Ю. АНДРУХОВИЧА «КОХАНЦІ ЮСТИЦІЇ»
Бороденко Л. М.
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Статтю присвячено аналізу графічних іншомовностей у сучасному українському художньому тексті.
З’ясовано, що збільшення кількості культурних, наукових, політичних і економічних зв’язків між Україною й
англомовними країнами зумовило розширення контактів між українською та англійською мовами, а це, своєю
чергою, актуалізувало експансію іншомовної лексики в сучасній українській мові. Матеріалом для дослідження
послугував паронормальний роман Ю. Андруховича «Коханці Юстиції», основу якого становлять генетично і
стилістично різнорідні мовні одиниці, серед іншого й запозичення з англійської мови.
Опрацьовано проблематику, пов’язану з розхитуванням норми художньої літературної мови під впливом графічних іншомовностей. На прикладах автора пояснено коментування конкретних подій, позначених
іншомовностями, у паронормальному романі.
Визначено основні прийоми включення англіцизмів у невласне-пряму мову та текст-розповідь. Розкрито
причини залучення англомовної лексики автором у текст, що відбиває процес зображення героїв та їхню
реакцію на ситуацію. Установлено моделі включення англіцизмів у невласне-пряму мову, основними з яких
є: 1) «оцінка (характеристика) розумової діяльності оповідача (оповідача)»; 2) «оцінка оповідача будь-яких
невербальних дій персонажа і реакція на ці дії»; 3) «оцінка (опис) дій персонажів». Простежено частотність
використання тих чи тих англіцизмів (виявлено, що найуживанішим серед них є лексема «life»).
З’ясовано, що графічно-орфографічні іншомовності в текстах невласне-прямої мови по лінії «автор –
читач» здебільшого виступають актуалізаторами різних моделей: «оцінка ситуації і реакція на неї», «характеристика персонажа (об’єкта оцінки) у конкретній ситуації і реакція на неї» тощо. Іншомовності,
використовувані для створення прагматичних моделей, у центрі яких знаходиться концепт «оцінка», слугують індикаторами авторських інтенцій. Вони проектують тактику дистанціювання та відіграють помітну
роль у реалізації іллокутивних складників «іронія» і «сарказм».
Ключові слова: іллокутивні складники, запозичення, паронормальний роман, образ автора, оповідач, мовна гра, текст-розповідь.
Borodenko L. M. Graphic foreign-language borrowings in contemporary fiction and the author’s image based
on the paranormal novel “Lovers of Justice” by Yu. Andrukhovych. The article is devoted to the analysis of graphic foreign-language borrowings in contemporary fiction. The author’s image is analyzed based on the paranormal
novel “Lovers of Justice” by Yu. Andrukhovych, defining the tools and models of their introduction into the plot of
modern fiction. Graphic foreign-language borrowings in Yu. Andrukhovych’s novel are of diverse, rich, vivid and vigorous nature. Foreign-language borrowings expansion in contemporary Ukrainian linguistics has become one of the
themes considered actually important recently. The rise in a number of cultural, scientific, political and economical
ties between Ukraine and English-speaking countries led to the expansion of contacts within both languages. Special
attention should be paid to the challenges of graphic and orthographic foreign-language borrowings in Ukrainian
fiction referring to post-Soviet era. The challenges have arisen from undermining fiction literary language norm under
the pressure of graphic foreign-language borrowings effect. The purpose is to define the tools and models of engagement the graphic foreign-language borrowings into fiction. The author as an ‘artist of the text’ uses introduction of
English-speaking terms into objective-direct speech, whose model looks as follows: “an estimate of any non-verbal
character’s deeds and reaction to them’.
The author rather often employs the tool of transmitting the model of foreign-language borrowings to the model
“estimation of situation and statement of a key event in a plot” as the actualization of events, phenomenon and contemporary society facts. Graphic and orthographic foreign-language borrowings in the texts of indirect-direct speech
concerning the line ‘author-reader” mostly act as actual engines of different models: “an estimate of situation and
reaction to it”, “character’s (object’s estimate) description in a factual situation and one’s reaction” etc. Foreign-language borrowings employed in creating pragmatic model, which are centered around the conception of “estimate”,
are the indicators of the author’s intentions. They project the tactics of distance perception and are engaged in realization of non-locutive constituencies ‘irony’ and ‘sarcasm’. The further prospects of research are the following: to
carry out deeper etymological analysis with the help of internal and external reconstruction methods, as well as to
accumulate the stylistical capacity of graphic and orthographic foreign-language borrowings in detail.
Key words: non-locutive constituencies, borrowings, paranormal novel, author’s image, the narrator, language
game, text-narration.
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Бороденко Л. М. Графічні іншомовності в сучасному художньому тексті й образ автора...
Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. У кінці XX – початку XXI століття експансія іншомовної лексики є об’єктом пильної уваги фахівців-філологів.
Збільшення кількості культурних, наукових, політичних та економічних зв’язків між Україною
й англомовними країнами приводить до розширення контактів між українською та англійською
мовами. Я. К. Грот писав: «Що стосується слів
іноземних у слов’янській мові, то присутність їх
нерозривно пов’язана з ходом нашої освіти, яка
постійно «харчувалася» плодами західного життя
˂...˃ Кількість іноземних слів, які вторглися і ще
вторгаються до нас разом із новими поняттями,
винаходами й установами, запозичених із заходу,
така велика, що вигнати їх навіть у віддаленому
майбутньому навряд чи вдасться» [5, 17–18].
Проблематика дослідження пов’язана з розхитуванням норми художньої літературної мови під
впливом графічних іншомовностей. Тому, вважаємо, доцільним було б студіювання цього питання на
матеріалі конкретного художнього твору, зокрема
паронормального роману Ю. Андруховича «Коханці Юстиції», який ще не був об’єктом наукових лексичних пошуків, що і зумовлює актуальність представленого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу питання аналізу іншомовної лексики
й образу автора сформували наукові теорії, розвинені
в працях таких вчених, як І. В. Арнольд, М. С. Авілова, О. С. Ахманова, М. П. Брандес, Л. Г. Барлас,
В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, А. Н. Гвоздьов,
І. Р. Гальперін, К. С. Горбачевич, Б. М. Ейхенбаум, О. А. Земська, В. Л. Левін, В. Г. Костомаров, Л. П. Крисін, Г. А. Лесскіс, Ю. М. Лотман,
Д. М. Магомедова, В. В. Одинцов, Д. М. Шмельов,
М. М. Фрідман та інші.
Цілісну концепцію образу автора розробив
В. В. Виноградов у монографії «О теории художественной речи» в тридцятих роках XX століття.
Мовознавець трактував образ автора як «концентроване втілення суті твору, що поєднує всю систему мовленнєвих структур персонажів». У працях
В. В. Виноградова образ автора постає як прояв
«літературного артистизму» творця, з яким пов’язане
розподілення «світла і тіней стильових фарб, характер оцінок, що виражається за допомогою підбору
і зміни слів і фраз» [6, 75].
На сучасному етапі дослідження цю проблему порушувала О. А. Салтимакова у праці
«Художественный текст и языковая личность»
[9, 133–136].
Формулювання мети і завдань статті. Метою
нашої розвідки є розгляд образу автора на матеріалі паронормального роману Ю. Андруховича
«Коханці Юстиції». Мета зумовила виконання таких
завдань: 1) визначити основні прийоми включення
іншомовної лексики до художнього тексту; 2) окреслити проблематику, пов’язану з розхитуванням норми художньої літературної мови під впливом графічних іншомовностей; 3) пояснити на прикладах
автора коментування конкретних подій, позначених
іншомовностями, у паронормальному романі.

Наукова новизна полягає в комплексному аналізі образу автора, основу якого складають генетично
й стилістично різнорідні мовні одиниці, серед іншого й запозичення з англійської мови.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На думку М. М. Бахтіна, мова пристосована для
вираження думок, почуттів, переживань людей.
Саме в умовах становлення антропоцентричної парадигми особливий інтерес представляють
питання, що стосуються таких понять, як «образ
автора», «мовна особистість», «комунікативна
тактика», «комунікативна стратегія», «художній
текст», «оповідач», «персонаж» і їх співвідношення в різних ситуаціях.
Термін «образ автора» у В. В. Виноградова є центральним поняттям, «стилетвірною категорією тексту» [7, 95], «осередком, фокусом, створюваним усіма мовними і немовними засобами» [7, 96].
Особливості художньої мови пов’язані з тим,
що суб’єкт мовлення (я, ти, він) ніколи не ототожнюється з реальним виробником мови [7, 74],
«зображений світ, яким би він не був реалістичним
і правдивим, ніколи не зможе бути хронічно тотожним тому, де знаходиться автор – творець цього
зображення» [7, 205]. Проте існують й інші підходи до цього питання. Так, на думку М. М. Бахтіна,
оповідач – це мовне породження автора. «У композиції цілого твору динамічно розгортається зміст,
у безлічі образів автор твору відображає різноманіття дійсності, розкривається в зміні і чергуванні різних функціонально-мовних стилів, різних
форм і типів мовлення, що створюють цілісний
і внутрішньо єдиний «образ автора». Саме у своєрідності мовної структури образу автора глибше
і яскравіше за все виражається стилістична єдність
цілого твору» [3, 296].
Однією з найактуальніших проблем, які стосуються визначення «автор», є питання про співвідношення понять «іншомовність» і «оповідач»,
роль цих одиниць мови іншомовного походження
в реалізації комунікативних стратегій і тактик.
Лексичне наповнення сучасного художнього тексту допомагає адресату (читачеві) проникнути
в авторський задум, розкрити його комунікативні
стратегії і тактики. Автор, як «художник тексту»,
нерідко залучає до процесу вербального «наповнення» структури тексту слова іншомовного походження (переважно англіцизми). Нерідко автор
конкретного художнього тексту вдається до включення графічних іншомовностей у невласне-пряму мову, прагматична спрямованість якої по лінії
«автор – читач» може здійснюватися за такими
різновидами (або моделями): а) оцінка ситуації
і реакція на неї, б) міркування-роздум героя. У реалізації першої моделі можуть брати участь різні
елементи мови, які синтезують текст-міркування,
текст-оцінку.
Специфіка художнього твору, на думку дослідників, полягає в тому, що «безпосередньо розповідь
ведуть оповідач або персонажі, складники, створені письменником. Письменник опосередковано
висловлює свої думки, своє ставлення до дійсності»
[3, 111].
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Реакцію персонажа на яку-небудь конкретну
ситуацію може бути представлено у формі вставленої конструкції, вміщеної в постпозицію до іншомовностей. При цьому увесь процес вербалізації
може зачіпати іллокутивні складники «іронія», «сарказм», тактику дистанціювання щодо конкретного
персонажа і його дій у соціумі.
Наприклад:
Двадцять сьомим будеш ти вирішує конвоїр
So ist das Leben (таке життя) (257); Нотатки на
берегах цього in quarto, його зауваження та підкреслення свідчать про неабияке володіння предметом і можливий намір писати розгорнуту полемічну
працю (19); Таке враження, наче він не досвідчений
і цинічний галицький перевертень, а просто лопухатий хлопчисько, що, розпустивши соплі від якихнебудь «Beatles», фанатично повірив, ніби All You
Need Is Love (29).
Автор нерідко поміщає графічні іншомовності
в текст-розповідь, що репрезентує модель «оцінка
(опис) дій персонажів».
Наприклад:
Цілком можливо, що його нестерпно нудить
від наміру мальвазії, нерозумно спожитої минулої ночі з отцем кустошем, його конкубіною
та подальшим ménage á trois (48); Не без гордині, відкинувши пропозицію від мандрівного цирку
«Вагабундо» приєднатися до їхньої трупи в ролі
Monstrum Immanis, Юліус Гродт вирішив покладатися тільки на самого себе (127); Протоколи
судових засідань in causa Юліуса Гродта рясніють
не тільки граматичними помилками, але й кричущими різночитаннями (135); У кримінальному
судочинстві це означало поворот до Терезіани,
себто Constitutio Criminalis Theresiana – вельми
прогресивного уложення, смисловим стрижнем
якого нарешті стали наукове знання, гуманістичні ідеали і практичний розум (136); На щастя для
юристів, Терезіана in formali та quoad material не
в усьому поривала з хибними практиками середньовіччя і не зовсім у згоді з передовими поглядами
цісарині-реформаторки зберігала в силі доволі безвідмовний інквізиційний принцип (136); Тому з двох
форм колесування для Юліуса Гродта було вибрано тяжчу – von unten auf (147); Що більше часу
минає з тієї пори, то більше підстав для критичного перегляду всієї causi Grodti (148); Насправді
великий поет змалював її як особливий різновид
крайнього занепаду décadance й солодкавого виродження (157).
Структура (композиція) тексту, що включає лексичний повтор іншомовностей, зосереджує увагу
читача на лінії оповіді, що відіграє роль у розмежуванні і деталізації всього спектра дій персонажа.
На думку М. М. Бахтіна, «композиція і є побудова,
яка передусім служить тому, щоб втілити ставлення автора до змісту й одночасно змусити глядача так
само до цього змісту ставитися» [4, 62].
Досить часто автор вдається до прийому переміщення іншомовностей як актуалізатора подій,
явищ, фактів сучасного соціуму до моделі «оцінка ситуації і констатація ключового факту (події)
в сюжетній лінії».

Наприклад:
За те саме вбивство, але із затриманням убивці
«in ricenti» (на гарячому) – кара подвоювалася: два
роки і шість тижнів вежі та головним постачальником опіуму для двору турецького падишаха й кокаїну для багаддського халіфа, спритний голландець
дуже тонко розумівся на всіх гатунках заборонених
речовин (18–19).
Переміщення англіцизму «in ricenti» у текст
«оцінка ситуації» з елементами міркування (міркування-альтернатива), що включає припущення щодо
розвитку подій у соціумі, реалізує тактику дистанціювання. Слова «на гарячому», «негайно» зачіпають
стратегію «відразу ж, на місці злочину», проектують
у свідомість читача негативне сприйняття певного
явища («чужий світ»), беруть участь у реалізації
іллокутивних складників «іронія» і «сарказм».
Досить часто автор художнього тексту звертається до прийому включення англіцизмів у невласне-пряму мову, модель якої: «оцінка (характеристика) розумової діяльності оповідача (оповідача)».
Думки, почуття, переживання можуть виникнути
в результаті реакції на певні події. Форма викладу від першої особи створює атмосферу довіри
в оповіданні, переказ внутрішніх переживань героя
сприяє «зближенню» оповідача з читачем. Автор
(фактичний виробник мови), на думку дослідників,
«вибираючи той чи той тип мовлення (або чергуючи їх), вносить остаточні риси в загальну модальність тексту» [2, 95].
Наприклад:
Невідомий мені Джон Стіл, дописувач американського журналу «Life», у своєму нарисі про Сташинського називає його «чудовиськом у людській подобі (28); Ніби на тому світі, у пеклі повішених, його
обовязково спитають: how do you Sir? (98); Революційна кров виявляє себе блискавичним і такм же
революційним рішенням – admit (впустити) (112).
Залучення англіцизмів (life, how do you Sir, admit)
автором у текст сприяє не тільки процесу зображення, проектування ситуації і реакції героїв на
ситуацію, але й процесу втілення тактики дистанціювання, стратегії «включення в коло чужих». Дії
і положення в соціумі персонажів викликають в оповідача пейоративне ставлення, емоційне сприйняття (емоції «страх», «жах» тощо). Англіцизми тут
виконують ключову роль у розвитку сюжету – долучаються до створення особливого драматичного
напруження в проектуванні конкретної ситуації.
Нерідко автор («художник тексту») вдається до
прийому включення англіцизмів у невласне-пряму мову, модель якої: «оцінка оповідача будь-яких
невербальних дій персонажа і реакція на ці дії».
Наприклад:
Він зажадав припинення грабунку і в разі непослуху пообіцяв негайний friendly fire (203); Грабунки,
побиття і згвалтування виявляються чи не наймякшими формами розправи на тими, хто має нещастя опинитись in a bad time anda bad place (209);
Ці деталі тоді не вважаються суттєвими, нині ж,
зі значно віддаленішої перспективи, вони могли б раптово пролити якесь додаткове світло на той листопадовий пополудень, на той gloomy Sunday (228).
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Бороденко Л. М. Графічні іншомовності в сучасному художньому тексті й образ автора...
авторові зобразити «картину» цього світу, сфокусувати цю «картину» у свідомості читача – «світ»
чужого для оповідача. Звичайно, під час мовної
гри актуалізуються стратегія «включення в коло
чужих», тактика дистанціювання. Розташування
в тексті-розповіді слів від першої особи (за моделлю «оцінка ситуації і реакція на неї») у препозиції
до іншомовностей дистанціюють слова («явний»,
«мокра тканина»), що сприяє реалізації іллокутивних складників «іронія» і «сарказм».
Наприклад:
Згідно з одним виконавці з охоронної Schutzpolizei
(скорочено-шупо), або, як ще їх називали, шуцаки,
розстрілювали засуджених у послідовності десять –
десять-сім (195).
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, графічні іншомовності
в текстах невласне-прямої мови по лінії «автор – читач»
здебільшого виступають актуалізаторами різних моделей, зокрема: «оцінка ситуації і реакція на неї», «характеристика персонажа (об’єкта оцінки) у конкретній
ситуації і реакція на неї» тощо. Іншомовності відіграють важливу роль у створенні прагматичних моделей,
у центрі яких знаходиться концепт «оцінка», служать
індикаторами авторських інтенцій. Вони проектують
тактику дистанціювання та реалізують іллокутивні
складники «іронія» і «сарказм».
Перспективним видається проведення подальшого ґрунтовного етимологічного аналізу за допомогою методик внутрішньої і зовнішньої реконструкції, а також детальне студіювання стилістичних
можливостей запозиченої лексики.

Наприклад:
Та всі ті нескінченно довгі тисячоліття до
теперішнього людського визрівання були насправді прологом, передісторією, щойно розпочатою
modernité (157).
Для реалізації тактики дистанціювання автор
вдається до певної мовної гри. Ця мовна гра, у якій
помітне зближення еквівалентних за змістом понять,
торкається авторських інтенцій. Високочастотний
англіцизм life, який став символом епохи, у процесі
мовної гри може відігравати значну роль у створенні тактики дистанціювання. Еквівалент англіцизму
в постпозиції підкреслює надмірність включеного
англіцизму, зумовлює т. зв. «тавтологію».
Текст-розповідь від першої особи може включати оцінку ситуації і реакцію на неї. До того ж помітним є прагнення оповідача справити враження своєю мовою.
Наприклад:
Йому йшов сороковий рік. На запитання мимолітніх друзів та знайомих з різних куточків світу він
відповідав бадьоро німецькою фразою «Es geht uns
gut» (160).
У наведеному прикладі автор у формі
роз’яснювального коментування дає свою оцінку
конкретним подіям, позначеним іншомовностями.
Мовна гра включає паралелізм структурних частин,
у якому наявна перестановка графічного вкраплення. Особливо довірливий тон створюють питання
оповідача, вплетені в «тканину» тексту. Як символ
чужого, іншомовні вкраплення дають змогу «намалювати» в тексті «світ чужого». Вони допомагають
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ДИНАМІКА МЕНТАЛЬНОЇ СТИЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ «PEJORATIF»
У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Волгіна О. О.
Запорізький національний університет
Пропоновану статтю присвячено новому когнітивному підходу дослідження стилістично маркованої лексики. У зв’язку з появою на початку ХХІ ст. когнітивної лексикографії і когнітивної стилістики стилістичне значення слова почали розглядати як відображення когнітивних ознак концепту, що ґрунтуються на асоціативнообразному сприйнятті фактів та явищ навколишньої дійсності. Саме стилістичні значення, які вербалізують
оцінні смисли концепту, допомагають розкрити особливості концептуалізації дійсності носіями мови.
У процесі дослідження визначено, що лексико-стилістична система французької мови, як і будь-якої
іншої, має ментальну організацію і може бути осмисленою у вигляді когнітивних структур. Це положення
дало змогу висунути ідею існування ментальних моделей, які співвідносяться з певними наборами лексикостилістичних маркованих одиниць. З’ясовано, що ментальні моделі стилістичних маркерів – це структуровані
репрезентації знань про використання мовних одиниць у певних ситуаціях спілкування. Сере них найбільш
репрезентативними ментальними стилістичними моделями є «familier», «péjoratif», «vulgaire».
Простежено, що кожна ментальна модель має у своєму репертуарі лексико-стилістичні засоби об’єктивації, які можуть бути інваріантними та варіантними. Разом зі зміною уявлень мовців про
стилістичну маркованість ментальна модель стилістичних маркерів змінюється у діахронії. Рух з одного
стилістичного пласту до іншого передбачає зміну відповідної ментальної моделі.
Зауважено, що однією з таких ментальних стилістичних моделей є ментальна стилістична модель «péjoratif». Вона становить інформацію про поширений вжиток слова в усному спілкуванні з вираженою негативною конотацією. Механізм її організації базується на константах і змінних, об’єктивованих інваріантними
та варіативними лексико-стилістичними одиницями. Аналіз лексикографічних джерел доводить, що на початку ХХІ ст. нараховується істотне збільшення лексичних одиниць з маркером «péjoratif» (з 56 од. у 1967 р.
до 357 од. у 2019 р.).
Установлено, що розвиток ментальної стилістичної моделі «péjoratif» відбувся за рахунок концептуального переосмислення реалій навколишньої дійсності, що не могло не відобразитись на стані французької мови.
Ключові слова: когнітивна стилістика, когнітивна лексикографія, концептуалізація, концептуальна картина світу, етнос, стилістичний маркер.
Volgina O. O. Dynamics of the mental stylistic model «péjoratif» in the modern French language. This article is
devoted to the new cognitive approach of the research of stylistically marked lexicon. In connection with the appearance
of cognitive lexicography and the cognitive stylistics at the beginning of the XXI century, the stylistic meaning of the
word started to be considered as the reflection of the cognitive concept’s features which are based on the associative
and figurative perception of facts and phenomena of the surrounding reality. Stylistic meanings verbalize the valuation
senses of the concept and help to reveal the particularities of the conceptualization of the reality by the native speakers.
During the research it is defined that the lexical and stylistic system of the French language, like any other language, has mental organization and can be described in the form of cognitive structures. This fact enabled to suggest
the idea of the existence of mental models that are correlated with the certain sets of the lexical and stylistically
marked units. The mental models of the stylistic marks are the structured representations of the knowledge about the
use of the language units in certain situations of discourse. The most representative mental stylistic models are «familier», «péjoratif», «vulgaire».
Each mental model has in its repertoire the lexical and stylistic means of verbalization, which can be variant and
invariant. Together with the change of the representations of speakers about the stylistic mark, the mental model of
stylistic marks changes in diachrony.
One of these mental models is the mental stylistic model «péjoratif». It represents the information of the widespread use of the word in the oral communication with the expressive negative connotation. The mechanism of its
organization is based on the constants and variables that are objectified by the invariant and variant lexico-stylistic
units. The analysis of the lexicographical sources prove that at the beginning of the XXI century the considerable
increase of the lexemes with the mark «péjoratif» takes place (from 56 units in 1967 till 357 units in 2019). It is established that the development of the mental stylistic model «péjoratif» is the result of the conceptual reconsideration of
the realities of the surrounding reality that was reflected on the state of the French language.
Key words: cognitive stylistics, cognitive lexicography, conceptualization, conceptual picture of the world, ethnos,
stylistic mark.
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Волгіна О. О. Динаміка ментальної стилістичної моделі «pejoratif» у сучасній французькій мові
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. У сучасній лінгвістиці становлення нових підходів, спрямованих на аналіз мовних явищ, зокрема когнітивної лексикографії [1; 12]
і когнітивної стилістики [2; 3], стимулювало дослідження різних типів значення слова як засобів збереження, передачі й застосування знань. Лексичні
одиниці почали розглядати як специфічні конструкти, «вмістища» інформації, зв’язаної з ментальністю
носіїв мови. Звідси актуальним виявляється дослідження когнітивної природи стилістично маркованого знака в лексикографічних джерелах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфічна додаткова інформація знака, серед іншого
і його стилістична маркованість, продовжує привертати увагу дослідників [8; 9]. Самі стилістичні значення, які кваліфікують як різноаспектні сукупності
знань і які зафіксовані у лексикографічних джерелах, допомагають розкрити особливості концептуалізації дійсності носіями мови. Вони вербалізують
експресивно-оцінні, асоціативні, образні нашарування концепту.
У сучасній лінгвістиці широке коло проблем,
пов’язаних зі стилістичним маркуванням, досліджують у різних аспектах, зокрема: з погляду стилістичного розшарування французької мови [13; 15;
17; 20]; соціально-територіальної стратифікації суспільства [14; 16; 21]; ролі стилістичного значення
у відображенні концептуальної картини світу народу [5; 7]. Cтилістично маркована лексика є також
предметом лексикографічних розвідок науковців,
які порушують проблеми репрезентації стилістичної інформації у словнику [18; 19]. Окрім усього,
вивчають специфіку стилістично маркованих одиниць у функціональному [4; 6], соціально-гендерному [10], діахронічному аспектах [11]. Проте майже
немає дослідження динаміки стилістичних значень
слів як лінгвістичних засобів омовлення ментальної
сутності з метою відображення змін у свідомості
носіїв мови.
Формулювання мети і завдань статті. Об’єктом
дослідження є стилістичний маркер «péjoratif» як
засіб відображення концептуалізації світу французьким етносом. Мета роботи – дослідити зміни
стилістичного маркера у французьких лексикографічних джерелах другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. з метою установлення зв’язку між зміною
стилістичного маркування і розвитком концептуальної картини світу франкомовного етносу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Усвідомлення того факту, що лексико-стилістична
система французької мови має ментальну організацію і може також бути осмисленою термінами
когнітивних структур, уможливило висунути ідею
існування ментальних моделей, співвідносних
з певними наборами лексико-стилістичних маркованих одиниць. Ці ментальні моделі містять уявлення про використання мови залежно від ситуації
спілкування і формуються на основі стилістичних
пластів лексики.
У лексикографічних джерелах французької мови
стилістичні маркери familier, littéraire, populaire,
péjoratif, soutenu, vulgaire та інші втілюють інфор-

мацію щодо специфічного вживання відповідних
лексичних одиниць у певних ситуаціях спілкування.
Марковані péjoratif лексичні одиниці розглядають як
низькі, зневажливі, презирливі й притаманні зниженому стилю мовлення. Стилістичний пласт péjoratif
виділяють на підставі унікального способу концептуального освоєння світу, який становить окрему
ментальну модель. Ментальна стилістична модель
«péjoratif» є інформацією щодо використання мовної одиниці у розмовно-усній ситуації спілкування зі
зниженою стилістичною конотацією. Це унікальний
фрагмент народного знання, яке імпліцитно міститься у свідомості як цілого народу, окремої суспільної
групи, так і її конкретного представника.
Отже, лексичні одиниці, що мають імпліцитно
наявний пейоративний компонент значення, є складовими елементами ментальної стилістичної моделі «péjoratif». Зазначена ментальна модель містить
інформацію про поширений ужиток слова в переважно усному спілкуванні з вираженою негативною
конотацією.
Як засіб вербального аранжування когнітивного смислу, знижена об’єктивація є одним з усталених способів вербалізації концептів, заснованим
на низькому культурному рівні представників відповідної соціальної групи. Пейоративна лексика,
займаючи одну з низьких сходинок у лексико-стилістичній диференціації французької мови, несе відбиток негативного етнічного світосприйняття і відрізняється відносною стабільністю в досліджуваний
період (1967–2019 рр.). Треба зазначити, що часові
межі з розривом більш ніж у півстоліття було обрано для дослідження, щоб наочно показати динаміку
та зміну світосприйняття французького етносу.
Основа ментальної стилістичної моделі «péjoratif» утворюється невеликою кількістю стилістичних
одиниць, які активізують ментальні структури за
рахунок репрезентації концептів «homme» (affairiste, amateur, arriviste, autocrate, aventurier, avocaillon, baderne, barbon, barbouilleur, beauf, bellâtre,
béni-oui-oui, besogneux, bétonneur, blanc-bec, bonnasse, capitaliste, capitulard, carriériste, faisan, mufle,
nabot, nanti, nazillon, paniquard, parvenu, pas-grandchose, peigne-cul, péroreur, phraseur, pingre, plaisantin, politicard, romanichel, roquet, technocrate, valet),
«femme» (bas-bleu, bimbo, créature, dondon, donzelle, douairière, fashionista, femelle, femmelette, fille,
greluche, grognasse, matrone, mémé, mémère, virago),
«argent» (quarteron), «habitation» (bicoque), «profession» (badigeonneur, bouseux, boutiquier, cul-terreux,
écrivailleur, estafier, littérateur, scribouillard), «amour»
(s’amouracher), «chose» (antique, moyenâgeux),
«établissement» (asilaire, boui-boui, mouroir), «action»
(attifement), «vêtement» (attifer), «animal» (bidet,
canasson), «religion» (cureton, curaillon, parpaillot,
prêtraille) тощо. Структура концепту, актуалізованого пейоративною лексикою, ґрунтується переважно
на образі та оцінці, тому домінантними тут є перцептивно-образний та валоративний компоненти.
Саме вони відбивають спрямованість пейоративних
лексичних одиниць.
Утворення пейоративних лексичних одиниць,
що об’єктивують концепт або його фрагменти, від-
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бувається здебільшого на основі метафоризації. Акт
формування семантики лексичної одиниці, маркованої «péjoratif», є синтезом когнітивної інтенції наявного в мовній свідомості образу й вивідного знання,

які реалізуються в номінативній творчості певного
прошарку суспільства. Образне втілення концепту
в лексичній одиниці, маркованій «péjoratif», нерідко
має у своїй основі ідею свідомого впливу на суб’єкт.

Розташування пейоративно маркованої лексики за концептами
Концепти
1967 р.
2019 р.
Homme
27 – 68.41%
267 – 65.8%
Femme
9 – 29.03%
22 – 15.13%
Habitation
7 – 14.34%
7 – 8.38%
Argent
4 – 6.90%
1 – 1.56%
Profession
3 – 4.84%
5 – 6.82%
Etablissement social
2 – 3.49%
1 – 1.56%
Repas
2– 3.49%
2 – 2.14%
Vêtement
2 – 3.49%
1 – 1.56%
Religion
2 – 3.49%
3 – 3.26%
Amour
2 – 3.49%
3 – 3.26%
Animal
1 – 1.25%
2 – 2.14%
Repos
1 – 1.25%
2 – 2.14%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

гає своєрідній стилістичній енантіосемії, коли пейоративний компонент значення трансформується на
розмовний.
Змінні ментальної стилістичної моделі «péjoratif»
є згустками низьких стандартів, життєвих установок людей різного соціального прошарку: diviniser,
foison, ignominie, inconduite, nantir, méphitique, perfide, piètre, remémoration, sacrifier, etc. У наші часи
номен «écrivailler» має надзвичайно розгалужену
дериваційну систему. Так, додавання суфікса -eur
до кореневої морфеми спричинило утворення лексичної одиниці écrivailleur (1, 376), що має значення
«писака, базграч, борзописець», а додавання суфікса
-ier до синонімів écrivailler – écrivassier посприяло
утворенню нової стилістично маркованої одиниці
écrivassier «писака, віршомаз». Подібний випадок із
pérorer – péroraison – péroreur (2, 808).

Як видно з таблиці, ментальну стилістичну
модель «péjoratif» у перший досліджуваний період
(1967 р.) представлено досить невеликою кількістю
стилістично маркованих лексем – 56. У 2019 р. спостерігається істотне збільшення лексичних одиниць
з позначкою «péjoratif» – до 357. Деякі з репрезентованих елементів ментальної стилістичної моделі
«péjoratif» повторюються у двох часових відрізках,
що дає змогу говорити про них як про константи
моделі, пор.: acabit, capitaliste, carriériste, papiste,
plèbe, ricain, richard, secte, valet, etc.
Процес нівелювання пейоративного стилістичного значення, його так звану «адсорбцію» розмовним мовленням простежуємо у combinard, dégoiser,
discutailler, énarchie, faisan, fouinard, gratte-papier,
revanchard, tartempion. Семантика bourge (bourgeois), chauffard, chochotte, chuchotterie, plouc підля-

Зміна лексичних одиниць зі стилістичним маркером péjoratif за основними частинами мови
1967 р.
2019 р.
Різниця
Іменники
38 од.
253 од.
215 од.
Дієслова
11 од.
30 од.
19 од.
Прикметники
4 од.
61 од.
57 од.
Прислівники
2 од.
10 од.
8 од.
Інші (вигуки, прийменники)
1 од.
3 од.
2 од.
Рік
1967 р.
2019 р.
Різниця

Зміна ментальної стилістичної моделі «péjoratif» за значенням
Усього слів,
Слова
Слова
Слова
Слова
маркованих
з 1-м маркером з 2-м маркером з 3-м маркером з 4-м маркером
péjoratif
péjoratif
péjoratif
péjoratif
péjoratif
56
30
17
6
3
357
244
75
26
12
301
214
58
20
9

Як засвідчують дані таблиці, на початку ХХІ ст.
суттєво збільшується кількість лексичних одиниць
з маркером péjoratif (з 56 од. у 1967 р. до 357 од.
У 2019 р.). Зміни маркування відбуваються за осно-

вними частинами мови: кількість іменників зростає
з 38 од. у 1967 р. до 253 од. у 2019 р.; дієслів з 11 од.
до 30 од.; прикметників з 4 од. до 61 од.; прислівників з 2 од. до 10 од. відповідно.
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richard, roquet, salonnard, scribouillard, tank, tartempion, va-t-en-guerre, veau у значенні «personne lourde
de corps ou d’esprit», yankee та ін. Це явище можна
пояснити зміною оцінного сприйняття відповідних
концептів, об’єктивованих пейоративно маркованими лексичними одиницями. Виявлено тенденцію до
фамільяризації цих слів, що свідчить про модифікацію перцептивно-образної і валоративної компонент
концептів. Спосіб бачення й осмислення світу мовною особистістю фокусує увагу на інших ознаках
концептів, а отже, лексичні індекси підпадають під
дію процесів згасання стилістичного значення чи
взагалі повного переосмислення. Якщо наприкінці
70-х років ХХ ст. лексична одиниця мала ремарку
«familier», а на початку XXI ст. отримує ще й додаток «péjoratif», як у лексем greluche, mémé, mémère,
то, очевидно, причина криється у зміні ставлення
соціуму до жінки.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Стилістична модель
«péjoratif» є ментальною, складно організованою
структурою. Механізм її організації базується на
константах і змінних, що об’єктивуються інваріантними і варіативними лексико-стилістичними одиницями. У 2019 р. з огляду на екзистенційну специфіку
осягнення світу різними суспільними стратами цілком закономірними є певні зміни в галузі пейоративної парадигми стилістично маркованої лексики
французької мови, яка постає як невід’ємна частина
суспільного життя.
Таким чином, проведений науковий аналіз когнітивного підходу до вивчення стилістичної маркованості дав змогу простежити зміни, що відбулись у ментальній стилістичній моделі «péjoratif»,
і засвідчив концептуальні зсуви у концептуальній
картині світу носіїв французької мови – насамперед
у бік фамільяризації та демократизації мови.
Подальші етапи передбачають лінгвокомунікативний та етнокультурологічний підходи до опису
ментальних стилістичних моделей на матеріалі лексикографічних джерел.

Отже, треба відзначити еволюцію ментальної
стилістичної моделі «péjoratif» за пейоративно
маркованим значенням. Тенденцією до зникнення
характеризуються: commun у значенні «bas peuple»,
croquant у значенні «rustre», escobar у значенні «personnage hypocrite qui use d'arguments de casuistes
pour accorder sa conscience à ses intérêts», estafier
у значенні «garde du corps», mahométan у значенні
«musulman», quarteron у значенні «quart d’un cent,
vingt-cinq», що мають позначку «vx». Лексичні одиниці avocassier, baderne, bas-bleu, bâtard, bellâtre,
besogner, boche, caleçonnade, chleuh, échotier, faisan
у значенні «individu qui vit d’affaires louches», fritz,
jaune у значенні «personne d’origine extrême-orientale», mercanti, plèbe у значенні «bas peuple, populace», prétraille, rapin у значенні «peintre bohème,
au talent douteux», rital, romanichel, rond-de-cuir, teuton марковані «vieilli», що свідчить про їх швидкий
перехід до іншого стилістичного пласту.
Крім того, у складі ментальної стилістичної моделі «péjoratif» нараховується 96 лексичних одиниць,
які змінили свій стилістичний статус зі зневажливого просторічного на зневажливо фамільярний:
attifement, attifer, barbouille, barbu, beauf, béni-ouioui, bicoque, binoclard, blanc-bec, bondieuserie, bouiboui, bourge, bouseux, budgétivore, buse у значенні
«personne ignorante et sotte», calotin, cambrousse,
canasson, capitaliste у значенні «personne très riche»,
chauffard, chefaillon, chochotte, chuchoterie, citoyen
у значенні «individu», cloporte у значенні «individu
vif, détestable», coco у значенні «individu suspect et
étrange», collabo, comique у значенні «personne peu
sérieuse», copinage, cul-terreux, cumulard, dégoiser,
demi-portion, discutailler, discutailleur, dondon, donzelle, écrivailler (écrivasser), écrivailleur, écrivassier,
embusqué, eurocrate, ficelé, flicage, fouinard, gonflette, gratte-papier, greluche, grenouillage, grenouiller,
groupie, intello, lapinisme, larbin, morveux, mouchard,
mouroir, nazillon, oiseau у значенні «individu quelconque», paniquard, peigne-cul, péquenot (péquenard),
plan-plan, plouc, rastaquouère, ratonnade, réformette,
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КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
У НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Гаврилова І. М., Садовська Ю. В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Статтю присвячено актуальній лінгвістичній проблемі – категорійному статусу визначеності та
невизначеності в сучасній українській і німецькій мовах. Вибір мов зумовлений тим, що цю категорію
детально досліджували здебільшого в мовах, де вона набула граматичного статусу, чого не можна сказати
про українську, у якій немає конкретних морфологічних засобів для її вираження. Натомість показниками
визначеності і невизначеності в українській мовній системі слугують лексичні засоби, а отже, аналізована
категорія властива їй, але як імпліцитне явище. У результаті цього можуть виникати питання щодо адекватного перекладу та правильної передачі засобів для вираження визначеності або невизначеності, де мова
оригіналу є артиклевою, а мова перекладу – безартиклевою і навпаки.
У статті проаналізовано категорію визначеності та невизначеності, розглянуто сутність цього явища
та визначено основні засоби її вираження в обох мовах, їхні спільні і відмінні риси. При аналізі цього явища
в німецькій мові зосереджено увагу на протиставленні визначеного та невизначеного статусу, що передано передусім за допомогою відповідних артиклів. В українській мові розкрито основні способи передавання
зазначеної категорії на різних мовних рівнях. З урахуванням цього порушено питання про можливі еквіваленти
передачі категорії визначеності та невизначеності при перекладі з артиклевих мов на безартиклеві.
Досліджено основні роботи лінгвістів із вивчення цієї категорії – як в артиклевих, так і в безартиклевих мовах, на основі яких сформовано основні тенденції подальшого дослідження категорії визначеності та
невизначеності в українській і німецькій мовах. Надано характеристику та узагальнення основних ознак цієї
категорії для окреслення її місця в процесі мовної категоризації дійсності.
Ключові слова: категорія визначеності та невизначеності, артикль, безартиклеві мови, артиклеві мови,
мовні категорії, категорійний статус, безеквівалентність перекладу.
Gavrylova I. M., Sadovska Yu. V. The category of definiteness and indefiniteness in German and Ukrainian
Languages. The article is devoted to the actual linguistic problem – the categorical status of definiteness and indefiniteness in modern Ukrainian and German languages. The choice of languages is determined by the fact that this
category has been studied in detail mainly in the languages, where it has acquired a grammatical status, which can not
be said about Ukrainian, since it does not have specific morphological means for expressing this category. Instead, the
indicators of definiteness and indefiniteness in the Ukrainian language system are lexical means, and therefore, this
category is inherent in it, but as an implicit phenomenon. As a result, many issues about the adequate translation and
proper transferring of means for expressing definiteness and indefiniteness, where the language of the original has the
article, and the target language is devoid of the article and vice versa may arise.
The article analyzes the category of definiteness and indefiniteness, discusses the essence of this phenomenon
and defines the main means of its expression in both languages, common and distinctive features of these means. In
the analysis of this phenomenon in the German language, the attention is focused on the opposition of a definite and
indefinite status, which manifests itself, first of all, with the help of the relevant articles. The analysis of Ukrainian
language discloses the main ways of conveying this category in the Ukrainian language at different language levels.
On this basis, the article raises the issue of the possible equivalents of the category of definiteness and indefiniteness
interpretation when translating from the languages, that have articles, into languages, that are devoid of articles.
The main works of linguists on the study of this category in languages, that are devoid of the article were analyzed,
on the basis of which the main tendencies of the further studies of the category of definiteness and indefiniteness in the
Ukrainian and German languages were formed. The article gives the characteristics and generalization of the main
features of this category to determine its place in the process of reality categorizing.
Key words: category of definiteness and indefiniteness, article, languages, devoid of the article, article languages,
language categories, categorical status, non-equivalence of translation.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Останніми роками в сучасній лінгвістиці все більшого значення набувають
дослідження, орієнтовані на вивчення функціональної, комунікативної і структурно-семантичної
сторін мовних категорій. Серед ключових напрямів – дослідження та опис взаємодії різнорівневих
мовних одиниць, які беруть участь у вираженні зна-

чень універсальних понятійних категорій. У межах
цих досліджень одним із найбільш проблемних
завдань є визначення статусу категорії визначеності та невизначеності в безатриклевих мовах, зокрема і в українській мові, де ця категорія, на відміну
від артиклевих мов, не має чітких засобів вираження, та дослідження її характеристик з урахуванням
особливостей граматичного складу мови.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Категорію визначеності та невизначеності вивчають
у лінгвістиці із середини ХІХ століття. Однак і досі
в науці не існує однозначної відповіді на питання про те, що саме мається на увазі під термінами
«визначеність» і «невизначеність».
Міркування щодо цього явища подибуємо ще
у Платона та Аристотеля. Погляди дослідників стосовно порушуваної проблеми різнилися, але загальна картина виглядала таким чином, що кожна наука
використовує категорію визначеності та невизначеності, але дещо по-своєму інтерпретує її, однак
всі інтерпретації пов’язані з категоріями певного
і загального, дійсного і абстрактного [4, 66]. У лінгвістиці це означає перехід думки від абстрактного
до конкретного. Цей процес має такі стадії: спочатку із системи мови береться загальне поняття і стосовно будь-якого окремого предмету воно стає певним; далі в результаті зіставлення абстракцій певне
поняття стає конкретним.
У німецькій мові категорія визначеності
та невизначеності є відкритою й виражається
передусім за допомогою вибору означеного або
неозначеного артикля, оскільки він виражає значення роду, числа і відмінка іменника. Як влучно
зауважила Л. Служинська, «категорія означеності
та неозначеності в німецькій мові – це централізоване поле із цілісним морфологічним ядром,
вираженим артиклевою формою імені» ˂...˃. Саме
артикль (від лат. articulus – «елемент з’єднання»)
постає як умовна назва показника детермінації,
одна із найбільш складних і своєрідних граматичних категорій іменника [15, 26].
Основною семантичною функцією артикля
є актуалізація поняття, тобто здатність передавати
значення ідентифікації предмета, позначеного іменником, або значення віднесеності до класу однорідних предметів.
Слід зазначити, що серед мовознавців існують
певні розбіжності щодо природи артикля та його значення. Одна з найскладніших проблем в граматиці –
граматичне значення артикля та його роль у реченні.
Цю проблему представлено двома теоріями. Згідно
з однією, сполучення «артикль + іменник» вважають аналітичною формою. Згідно з іншою, артикль
уналежнюють до службової частини мови, а сполучення «артикль + іменник» визначають як сполуку
особливого типу [13, 37].
На користь першої теорії, що розглядає це сполучення як аналітичне і прирівнює артикль до
допоміжної частини, можна навести такі аксіоми:
по-перше, артикль є морфологічним показником
іменника; по-друге, артикль не має лексичного
значення.
Однак ці положення не досить переконливі.
Хоча артикль є морфологічним показником імені
(це його основне формальне призначення в мові),
усе ж він не формує разом із іменем такої нероздільної одиниці, як, наприклад, аналітична форма
дієслова. Передусім артикль визначає рід іменника в німецькій мові, між артиклем та іменником
існує синтаксичний зв’язок, якого немає між компонентами аналітичної форми. Артикль можна

Доречно розглядати категорію визначеності
та невизначеності в українській мові у порівнянні
з німецькою, оскільки показниками цієї категорії
в першій слугують лексичні засоби, що свідчить про
імпліцитне існування аналізованої категорії в українській мові, а експліковане вираження цієї категорії
в німецькій мові може найбільш наглядно продемонструвати випадки вживання певних лексичних
засобів під час перекладу, а також прояснити деякі
спірні моменти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У лінгвістичній літературі відомо низку праць, присвячених категорії визначеності і невизначеності, її
семантиці і засобам вираження. Автори більшості
з них спираються на матеріал тих мов, що мають
сталі формальні засоби вираження цієї категорії,
тобто визначені і невизначені артиклі. В основному
лінгвісти зосереджують увагу на вивченні артиклів
німецької мови, які, окрім функції граматичного
показника категорії визначеності та невизначеності,
виконують роль носіїв граматичних значень, зокрема роду, відмінка та числа іменника. Наприклад,
проблему вживання артикля в німецькій мові
досліджували С. Ахметова, Л. Гуренко, Б. Кашкін,
І. Крамський, Д. Штелінг та ін. Розгляд цієї категорії
переважно в артиклевих мовах пов’язаний з тим, що
артикль належить до найбільш повно вивчених граматичних одиниць.
Інтерес до функціональної семантики сприяє
поширенню тлумачення категорії визначеності
та невизначеності об’єкта. До цієї категорії почали
відносити не тільки формальні показники – артиклі, але й мовні одиниці, що традиційно постають
як комунікативні: займенники, прикметники, описові конструкції, підрядні речення певного типу
тощо. Таким чином, у мовах, де відсутні сталі
засоби вираження категорії визначеності і невизначеності, також досліджено цю категорію, але
здебільшого в порівняльному аспекті. Автори
цих студій ставили за мету вивчення проблеми
еквівалентності безартиклевих мов під час перекладу з артиклевих. У працях таких лінгвістів, як
С. Миронюк, В. Кондратюк, І. Дудко, М. Плющ,
В. Ожогана, В. Лабетова, розглядають українську
мову в цьому контексті. Проте досі не виконано
комплексного дослідження, яке б остаточно підтвердило та закріпило роль і місце категорії визначеності та невизначеності в системі української
мови. Отже, актуальність порушуваної проблеми
полягає в тому, що під час перекладу, де мова оригіналу є артиклевою, а мова перекладу – безартиклевою і навпаки, можуть постати питання стосовно правильної передачі засобів для вираження
визначеності або невизначеності.
Формулювання мети і завдань статті. Мета
роботи полягає в порівняльному аналізі засобів
вираження категорії визначеності та невизначеності
в німецькій та українській мовах.
Об’єктом дослідження є граматична категорія
визначеності та невизначеності як засобу позначення предмета. Предметом – засоби вираження категорії визначеності та невизначеності в німецькій
та українській мовах.
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В українській мові для вираження ставлення
мовця до достовірності передбачуваного слугують
такі модальні слова і словосполучення: має бути,
очевидно, напевно, здається, можливо, здається,
либонь, ймовірно, заледве чи тощо [1, 18], напр.: Das
scheint die beste Lösung zu sein (12) – Здається, це
найкраще рішення.
Модальне дієслово wollen з інфінітивом II
висловлює чиєсь твердження, у достовірності якого
є сумнів, напр.: Der Zeuge will den Täter am Tatort
gesehen haben (17) – Свідок стверджує, що він бачив
злочинця на місці злочину.
Модальне дієслово sollen разом з інфінітивом виражає чиєсь припущення (невпевненість).
У таких висловлюваннях мовець повідомляє про
те, що знає певний факт, але він не висловлює свого
ставлення до викладеного, напр.: Der Einen weiteren
gemeinschaftlichen Diebstahl soll der Angeklagte dann
im März 2015 in Falkensee begangen haben (19) –
Кажуть, що обвинувачений здійснив ще одну крадіжку у Фалькензе у березні 2015 року.
Окремої уваги заслуговують числівники.
У німецькій мові розрізняють такі групи числівників: кількісні (наприклад, funf); порядкові (der
funfte); дробові (zwei Funftel). У нашій роботі увагу
було звернено на порядкові числівники, оскільки
вони безпосередньо пов’язані з категорією визначеності і невизначеності в німецькій мові.
Неозначені числівники позначають кількість
предметів, речовин або живих істот, яке оцінюється тільки приблизно. До них відносять: zahlreich,
andere, verschiedenе, viel, wenig, zahllos, ungezahlt,
gesamt, ganz, gering, einzeln, vereinzelt, andere,
sonstige, weitere, ubrige, gewiss [12, 313].
За допомогою неозначених числівників zahlreich,
zahllos, ungezahlt виражається більш-менш велика кількість, тобто множина; gesamt, ganz – позначає все в цілому; wenig, verschieden, gering, einzeln,
vereinzelt – більш-менш малу кількість або множину. Вони вживаються як прикметники з артиклем,
без артикля, самостійно, відповідно відмінюються,
напр.: Das viele (wenige, ganze, gesamte) Geld war
verloren (19) – Багато (мало, всі, повністю всі) гроші були втрачені.
Не відмінюються після нульового артикля дробові числівники, які вживаються як неозначені числівники, halb і ganz, а також etwas, ein bisschen, ein paar.
Як зазначають мовознавці, зокрема і Л. Служинська, у сучасній українській і в деяких інших
слов’янських мовах присвійні прикметники, похідні від власних імен, завжди вказують на наявність
означеної особи, тоді як словосполучення із родовим відмінком імені особи такого відтінку не містять. Наприклад, сполучення «викладачева книга»
завжди має значення «книга цього викладача», тоді
як «книга викладача» може так само мати значення і «книга цього викладача», і «книга будь-якого
викладача». Це є випадком, коли українська мова
виявляє задатки опозиції між поняттями означеності та неозначеності. Водночас варто зауважити, що
в цьому випадку йдеться про означення в детермінативному значенні [11, 195]. Таким чином, опозиція означеності та неозначеності може бути усунена

замінити займенником der, die, das – dieser, diese,
dieses, а допоміжне дієслово в аналітичній формі
нічим замінити не можна. Артикль може виконувати й анафоричну функцію (виступати своєрідною відсилкою назад) і катафоричну функцію (відсилка вперед), напр.: Das ist ein Buch. Das Buch ist
interessant. – Це книга. Ця книга цікава.
Серед вітчизняних науковців також розповсюджено теорію про артикль як самостійне службове
слово, яке не утворює аналітичної форми, оскільки довелося б його зараховувати до аналітичного
сполучення іменника з будь-яким детермінативом (dieser, jener, mancher), здатним замінювати
артикль. Не можна вважати артикль і синтаксичним
сполученням, що дорівнює сполученню «займенник + іменник», позаяк артикль не має самостійного лексичного значення і відповідно самостійної
синтаксичної позиції, бо не може вживатися окремо від іменника [9, 35].
Деякі лінгвісти, зокрема А. Бондарко, вважають,
що артикль слід розглядати як перехідне явище, яке не
може бути віднесене ні до морфології, ні до синтаксису. З одного боку, його вважають «маркером іменника»,
показником його частиномовної належності, що зближує артикль з морфемою. З іншого боку, це – самостійне слово, яке, відповідно до свого службового статусу,
не має самостійної синтаксичної позиції [3, 53].
Артикль в німецькій мові буває двох видів:
означений (der bestimmte Artikel) і неозначений
(der unbestimmte Artikel). Окрім означеного і неозначеного артикля, в німецькій мові є також низка
займенників – носіїв інформації про рід, число і відмінок іменника, зокрема:
1. Вказівні займенники (dieser, jener та ін.). Die
Tafel hängt an dieser Wand und die Bilder an jener
Wand. – Дошка висить на цій стіні, а картини – на
тій стіні.
2. Присвійні займенники (мій, твій і ін.). Das ist
mein Buch. – Це моя книга. Du nimmst dein Buch. –
Ти береш свою книгу.
3. Заперечний займенник (заперечний артикль)
«kein». Ich habe keine Zeit. – У мене немає часу.
У сучасній німецькій мові існують різні мовні засоби для експлікування категорії визначеності
та невизначеності. Так, за допомогою модальних
дієслів може бути виражено припущення, невпевненість мовця. При цьому припущення стосовно
теперішнього часу передають і дієслова: dürfen (im
Präteritum Konjunktiv), scheinen, mögen (im Präsens
Indikativ), können, müssen (im Prasens Indikativ und
Präteritum Konjunktiv). Якщо дієслова мають форму
Präteritum Indikativ, то вони висловлюють припущення щодо минулого [14].
Припущення, виражене дієсловом dürfen, містить
більш високу ступінь впевненості мовця в достовірності викладеного. Найвища ступінь впевненості
мовця в достовірності передбачуваного характерна
для дієслова müssen. Дієслова können, dürfen у формі
імперфекта кон’юнктива висловлюють більш слабку ступінь припущення, впевненості [10, 413], напр.:
Am nächsten Morgen könnte das Wetter nicht besser
sein (18, 115) – Наступного ранку погода не може
бути кращою.
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в означуваного або в означенні, але вона може бути
обмеженою лише означуваним або тільки означенням. На думку лінгвістів, таких як М. Трубецького,
було б корисним дослідити ці можливості в контексті усієї граматичної системи кожної з мов [13, 43].
Відсутність формального неозначеного артикля,
рівно як і означеного артикля, не заважає граматиці української мови виражати, до того ж досить
експліцитно, універсальну категорію означеності
та неозначеності. Основне питання скоріше полягає
в принципах класифікації граматичних засобів: які
з них вважати власне граматичними, а які – ні. Деякі
дослідники говорять про наявність «супрасегментного» артикля в українській мові [7, 255].
Засобами вираження категорії «невизначеності»
в безартиклевих мовах, зокрема й українській, є:
займенники, прислівники, лексеми з нечітко окресленою семантикою, порядок слів, фразовий наголос,
контекст тощо.
Одним з поширених засобів експлікації означеності й неозначеності в українській мові є займенники, зокрема вказівні та неозначені. Так, вказівні займенники той, цей, такий тощо виділяють
предмет, особу, явище з-поміж інших споріднених
[6, 203]. Щодо цього українська мова близька до
неспорідненої німецької мови, де категорія означеності виражається означеними артиклями der, die, das,
що, своєю чергою, походить від вказівного займенника dieser, diese, dieses, який перекладається як «цей»,
«ця» «це». Як наслідок, простежуємо спорідненість
генеалогічно неспоріднених мов. При перекладі українською мовою німецькому іменнику із означеним
артиклем відповідатиме іменник із вказівним займенником цей, той, напр.: Sie sind der Mensch, den wir
suchen – Ви та людина, яку ми шукаємо (12).
Ядро засобів вираження «невизначеності»
в українській мові формують неозначені займенники: абихто, абищо, дехто, дещо, хто-небудь,
що-небудь, казна-хто, казна-що, хтозна-хто,
хтозна-що, хтось, щось, абиякий, деякий, дечий,
який-небудь, чий-небудь, казна-який, хтозна-який,
хтозна-чий, якийсь, чийсь, казна-скільки, хтознаскільки, хтозна-котрий, скількись, котрийсь та ін.
Вони вказують на невизначеність особи, предмета,
якості, кількості, місця й часу дії [5, 144]. Їх утворено від питальних займенників за допомогою різних префіксів і постфіксів. Як у контексті, так і поза
ним семантика таких займенників нечітко окреслена, напр.: Цілком ймовірно, що раніше він просто не хотів і зазнаватися собі, що дещо вже знає
з того, як тут йому може бути зовсім незатишно
та небезпечно… (16, 69); … нарешті викінчився
черговий день, яким би він не був насправді тривалим цього разу, або ж тільки здавався таким для
декотрих – неприродно задовгим чи насупроти –
занадто коротким, скороминучим, як палах, і без
ніяких спогадів (16, 9).
Але під час перекладу, особливо з української
мови, слід враховувати, що не завжди неозначеному займеннику в українській мові відповідатиме
іменник із неозначеним артиклем в німецькій. Неозначені займенники можуть перекладатися як неозначені німецькі відповідники. У цьому випадку

бачимо тотожність значення, але різне морфологічне оформлення категорії означеності та неозначеності [11, 196], напр.: Я не нездужаю, нівроку, а
щось такеє бачить око, і серце жде чогось (Тарас
Шевченко).
До лексичних засобів вираження категорії
«невизначеності» належать також іменники, що
мають лексичне значення невизначеності. На думку А. Беглярової, ядром цієї групи слів є іменник
«невизначеність», що має узагальнене значення
синонімічного ряду лексем: неясність, нечіткість,
незрозумілість, невиразність, невідомість [2, 11],
напр: Ось, навів собі приклад Северин: скільки скупчилося разом невизначеностей навіть у мимовільній
згадці про те, що десь уже реально мали загуснути
вечорові сутінки… (16, 9).
Ще однією групою слів, наближених до ядерних
одиниць, вважаються прислівники на зразок близько,
коло, майже, трохи не, мало не, біля і т. ін. [2, 12].
Про функціонування категорії невизначеності
на фразеологічному рівні свідчить наявність певної кількості фразеологізмів з «нечітким», широким значенням, про що докладно йдеться в статті
А. Жукова, К. Жукова «Семантика неопределенности (о словах и фразеологизмах с размытым и широким значением)» [8, 17]. В українській мові до таких
стійких виразів належать конструкції на кшталт:
Хто ж в світі знає, що Бог гадає. Одному Богові
відомо. Що Бог навіне, того ніхто не мине тощо.
Ці фразеологізми посідають периферійне
місце щодо ядра категорії невизначеності – неозначених займенників. На синтаксичному рівні
категорія невизначеності насамперед пов’язана
з розумінням мовних одиниць (слів, словосполучень, речень, фраз) у конкретному тексті. Зрозуміло, цього можна досягнути установленням різних
синтаксичних зв’язків.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У роботі ми дійшли висновку, що категорія визначеності та невизначеності
може виражатися як експліцитно, тобто означеним та неозначеним артиклем в німецькій мові, так
і імпліцитно, наприклад, за допомогою займенників
або прикметників в українській мові. І хоча артиклі несуть велике смислове навантаження – як при
безпосередньому використанні в мові, так і під час
перекладу, окрім них, для вираження категорії визначеності та невизначеності в німецькій мові слугують
також модальні слова та числівники. Саме вони становлять лексичний спосіб вираження цієї категорії.
Такий спосіб вираження визначеності та невизначеності є притаманним і українській мові, проте слід
звертати увагу на деякі особливості при перекладі
з та на німецьку мову.
Питання категорійного статусу та місця визначеності й невизначеності в сучасній українській
мові є до кінця не з’ясованими, усе ж більшість
дослідників вказують на наявність стійких та універсальних ознак цієї категорії в безартиклевих
мовах, зокрема і українській. Можливо, це пояснюється більшою мірою філософською основою
наукового пізнання, ніж граматикою, оскільки
у філософському вченні визначеність є природним,
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На нашу думку, перспективними є питання
дослідження категорії невизначеності на рівні
тексту, шляхів усунення невизначеності, а також
питання, чи є «невизначеність» і «визначеність»
членами однієї опозиції, наскільки доцільне їх розмежування в мові.
Отже, невизначеність не є власне лінгвістичним,
філософським чи логічним поняттям, її потрібно
розуміти значно ширше – як загальнонаукове поняття, надзвичайно важливе для пізнання світу.

ідеальним станом, проявом наявності, а невизначеність сприймається як відхилення чи порушення
цього стану. Тому останніми десятиліттями зросла
кількість робіт, у яких саме невизначеність є самостійним об’єктом дослідження.
Незважаючи на суттєві розбіжності у структурі
цих мов, ми знайшли в них й певні спільні особливості щодо вираження категорії визначеності
та невизначеності на основі порівняльного аналізу
художніх текстів.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНО МАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ
Голубенко Н. І.
Київський національний лінгвістичний університет
У статті розглянуто основні методологічні засади відтворення мовних репрезентацій етнокультурно
маркованих концептів. Особливу увагу приділено поняттю етнокультурно маркованих концептів крізь призму художнього перекладу. Детально описано і роз’яснено труднощі відтворення мовних репрезентацій
концептів, з якими найчастіше стикаються перекладачі художніх текстів.
Зазначено, що методологія дослідження перекладу має міждисциплінарний характер, адже йдеться
про віддзеркалення в перекладі мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів, які є результатом когнітивної діяльності людини та відображають ментальний простір, вербалізований у царині тексту
різноманітними мовними засобами та семантичними формами. Окреслено основні методи дослідження для
адекватного відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів. Удокладнено, що
адекватність перекладу літературних текстів залежить від виокремлення, розуміння та інтерпретації
концептів, які будують фундамент для концептуалізації художньої картини світу в цілому. З урахуванням
цього доведено, що підбір максимально точного відповідника для відтворення мовних репрезентацій концептів
є надважливим завданням перекладача. Обґрунтовано необхідність вивчення структури і моделі концептів,
простеження їхньої реалізації в тексті та концептуального наповнення.
Констатовано, що стилістична насиченість концептів зі своїми широкими можливостями інтерпретації
викликає в читача різноманітні реакції, емоції та асоціації, які формуються засобами метафоричного вираження думки. З’ясовано, що моделювання процесу відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів у межах одного художнього тексту реалізується головно залученням контекстуальноінтерпретаційного методу для реконструкції загального змісту повідомлення, авторського задуму і наміру
та виявлення ролі концептів у соціокультурному контексті.
Ключові слова: художній переклад, етнокультурно маркований концепт, методологія дослідження,
метод, труднощі відтворення, адекватне відтворення, відповідник, концептуалізація.
Holubenko N. I. Methodological aspects in reproducing lingual representations of ethnoculturally marked concepts. The article highlights the main methodological aspects in reproducing the lingual representations of ethnoculturally marked concepts. Special attention is paid to the notion of ethnoculturally marked concept through the prism of
literary translation. The methodology of the translation process investigation is of an interdisciplinary nature, as it refers
to the reflection in translation of lingual representations of ethnoculturally marked concepts that are the result of human
cognitive activity and reflect the mental space verbalized in the text through various linguistic means and semantic forms.
The difficulties in reproducing the lingual representations of concepts most often encountered by translators of literary
texts are described and explained in detail. The paper outlines the main research methods for the adequate reproduction
of the lingual representations of ethnoculturally marked concepts. The adequacy of translation of literary texts depends
on the isolation, understanding and interpretation of concepts that create the basic for the conceptualization of the artistic picture of the world as a whole. Accordingly, the selection of the most exact equivalent for the reproduction of lingual
representations of concepts is an overriding task for the interpreter. In order to get a correct reproduction, it is important
to study the concepts structure and model, their conceptual content and implementation in a text. The stylistic diversity
of concepts having wide possibilities of interpretations causes the reader’s various reactions, emotions and associations
formed by means of the metaphorical expression of a thought. The modeling of the process of reproduction of the lingual
representations of ethnoculturally marked concepts within the framework of one literary text is realized mainly by involving contextual and interpretative method for the reconstruction of the general content of the message and the author’s
intention and revealing the role of the concepts in the sociocultural context.
Key words: literary translation, ethnoculturally marked concepts, research methodology, method, reproduction
difficulties, adequate reproduction, equivalent, conceptualization.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Питання специфіки
культурних концептів і концептосфер для перекладу
є досить актуальним сьогодні, оскільки перебуває
в контексті однієї з найскладніших перекладацьких
проблем – проблеми передачі культурно-специфічної інформації вихідного тексту засобами іншої
мови. З огляду на своєрідність та унікальність кон-

цептуальної системи кожного народу, яка зумовлює таким чином значні труднощі для перекладача у відтворенні мовних репрезентацій концептів
культури як невід’ємної частини художньої літератури, адекватність художнього перекладу залежить
від розуміння й інтерпретації концептів, а також
від вибору максимально точного відповідника
в процесі перекладу.
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Голубенко Н. І. Методологічні засади відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу
науковців привертають національні особливості світосприйняття, менталітету й етноспецифіка мовної
комунікації, що відбиваються в мовній картині світу окремої етнічної спільноти. Серед широкого кола
дослідників – Н. Д. Арутюнова, яка докладно вивчає
культурні концепти [2]; Г. О. Брутян з теорією аргументації та картиною (мовною) світу [3]; Г. Д. Гачев,
який аналізує національні образи світу, ментальності народів [7]; І. О. Голубовська, центром наукових
інтересів якої є лінгвоконцептологія [8]; O. О. Залевська, яка обстоює психолінгвістичний підхід до
розуміння тексту [9]; Г. В. Колшанський, на думку
якого одним із аспектів вивчення мови є дослідження картини світу у пізнанні і мові [10]; О. О. Корнілов з детальним розглядом мовних картин світу [11];
О. С. Кубрякова, яка займається концептами в межах когнітивної лінгвістики [12]; С. Г. Тер-Мінасова,
яка досліджує мовні явища в межах міжкультурної
комунікації [17].
Формулювання мети і завдань статті. Мета
дослідження полягає у висвітленні основних методологічних засад відтворення мовних репрезентацій
етнокультурно маркованих концептів.
Відповідно до поставленої в роботі мети слід виконати такі завдання:
– окреслити перекладознавчі параметри поняття
етнокультурно маркованого концепту;
– охарактеризувати підходи до моделювання
етнокультурно маркованого концепту;
– детально описати найуживаніші методи дослідження для адекватного відтворення етнокультурно
маркованого концепту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Кожне соціальне моделювання в мовній спільноті
зумовлює мовне моделювання, яке, своєю чергою,
може впливати на видозміну змісту концепту –
залежно від конкретних обставин, сприйнятливості
до змін носіїв певної мови. Розуміння художнього
тексту як концептуального цілого вимагає від перекладача високого ступеня абстрагування під час
аналізу твору, оскільки концепт як одиниця пізнання
світу може мати різну міру інформаційного насичення, залишаючись водночас цілісним утворенням,
здатним поповнюватися, змінюватися і віддзеркалювати людський досвід.
Сьогодні етнокультурну маркованість концептосфери підтверджено в дослідженнях С. Г. Воркачова, який пропонує розуміти концепт як
одиницю колективного знання, що скеровує до найвищих духовних цінностей, має мовне вираження
і пов’язане з етнокультурною специфікою [5, 47].
Етнокультурні концепти, які неодноразово подибуємо в працях М. Ф. Алефіренка [1] та І. М. Серебрянської [15], відбивають етнічне світобачення
й маркують мовну картину світу. Їх визначають як
словесно виражену змістову одиницю свідомості,
збагачену культурними смислами й індивідуальними асоціаціями, що відображає основні етапи розвитку певної мови й культури.
Етнокультурно маркованим концептом вважають сукупність особистісних, історико-культурних,
соціальних і традиційних цінностей народу, зумов-

лену етнокультурним змістом, яка позначає ті явища, що мають специфічний словниковий код етносу
й суспільства. Такі концепти віддзеркалюють історію, досвід, культуру країни чи певного її регіону,
отже, відтворення їхніх мовних репрезентацій повинно максимально відбивати внутрішній стан, думки,
образи, що виникають у свідомості, асоціації жителів регіону. Тому сьогодні все більше уваги приділяється чинникам, які забезпечують досягнення адекватності перекладу.
Задля достовірного відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів певної нації іншою мовою потрібно спочатку розглянути їхню модель, структуру, після чого можна їх
інтерпретувати. С. Г. Воркачов виокремлює дві взаємодоповнювані моделі для опису співвідношення
«концепт vs його мовна репрезентація» – архетипову та інваріантну [6]. В архетиповій моделі концепт
постає як дещо узагальнене, але почуттєво-образне,
приховане в глибинах свідомості, що втілюється
в редукованій формі в поняття, реалізоване в значенні слова. В інваріантній моделі концепт представлений як межа узагальнення плану змісту мовних одиниць, що відображають певну семантичну галузь
[6]. Концепт тут сприймається не як вроджений, а
як сформований у процесі засвоєння мови та позамовної дійсності суб’єктом.
Стилістична значущість концептів не вичерпується розмаїттям відчуттів у читача, реакцій та людських емоцій. Концепт приваблює письменника
широкими можливостями його інтерпретації, різноманітністю традиційних і нових засобів семантичного наповнення. Виразні семантичні асоціації автор
формує засобами метафоричного вираження думки,
адже у творенні справжнього шедевру митець одночасно є і філософом, а думка ототожнюється з образом. Однак не завжди всі мовні репрезентації концептів відтворюються в перекладах повноцінно.
Оскільки перекладознавство межує з лінгвокультурологією та когнітивною лінгвістикою з їх антропоцентричним спрямуванням – принципом дослідження мови в тісному зв’язку зі свідомістю
й мисленням людини, методологія дослідження
перекладу художнього тексту має комплексний,
міждисциплінарний характер: йдеться про способи
й методи віддзеркалення в перекладі мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів, які,
як результат когнітивної діяльності людини, відображають ментальний простір, реалізований різними
мовними знаками і формами.
Щобільше, розпізнаючи, оцінюючи та відтворюючи художні образи вихідного тексту і водночас
інтерпретуючи їх, перекладач повинен виходити за
межі перекладеного тексту і розглядати його під
кутом зору традиції й особливості мови оригіналу.
А отже, релевантним для моделювання процесу відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованого концепту є застосування контекстуальноінтерпретаційного методу як сукупності процедур,
спрямованих на встановлення статусу одного тексту
стосовно інших текстів, його значущості в соціокультурному контексті, а також на реконструкцію
авторського (комунікативного) задуму, мотивів
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У процесі концептуального аналізу використовується і методика двох найбільш практикованих
у когнітивно-семантичних дослідженнях семантичних методів – компонентного та дистрибутивного
аналізу. Перший метод складається із системи прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, метою яких
є розщеплення цих значень на компоненти (семи).
У процесі вивчення та експлікації вербалізованих концептів прийоми компонентного аналізу були застосовані А. Вежбицькою для встановлення семантичних
примітивів, які вона вважає складниками цілісного
смислу (концепту), елементами ментальної схеми
кожної мови, членованими свідомістю мінімальними смислами [4, 315]. До прикладу, ознаки концепту
ПІВДЕННА ЛЕДІ реалізуються в тексті такими семами, як: вишуканість, вихованість, чеснота, наявність
інтелекту, врода. Адекватність у перекладі залежить
здебільшого від того, яку сему репрезентує лексема: прикметник на позначення леді smart відтворено
у перекладах як спритнюга, спритнячка, кмітлива,
що позначає сему наявності інтелекту, та чепурна,
вродлива, красуня для реалізації семи вроди.
Вивчення мовної реалізації компонентів дозволяє
перекладачеві художнього тексту окреслити головні характеристики концепту, знання яких допомагає
адекватно відтворити всю концептосферу не тільки
тексту, а й культури.
Виявити відповідне наповнення в системі
взаємозв’язків із мовними репрезентаціями інших
концептів, а також визначити їх місце та місце їхніх
корелятів у структурі пропозицій допомагає методика дистрибутивного аналізу, яка спрямована на
вивчення властивостей мовних одиниць у контексті,
тобто враховує їхню сполучуваність. Для використання дистрибутивного аналізу як одного зі шляхів проведення концептуального аналізу істотною
є зумовленість сполучуваності слів-назв концепту
асоціативним потенціалом цих назв. На мовному
рівні така сполучуваність відтворює міжконцептуальні зв’язки та відношення, які становлять зміст
концепту. Відповідно концепт ПІВДЕННА ЛЕДІ
реалізується в тексті-джерелі такими лексемами
і словосполученнями, як : lady, woman, great lady,
grand woman, a lady of blood, a lady of (good) family,
from a fine old family, lady with river-boat manners,
airs and graces, generous woman та ін.
Отже, спектр асоціацій, який визначаємо унаслідок дистрибуції мовного оточення назв концептів,
дає нам уявлення про зміст етнокультурно маркованого концепту, який відбиває історію, культуру
й менталітет.
Важливою є побудова польової моделі концепту
для виявлення ядра (базові когнітивно-пропозиційні структури та основні лексичні репрезентації), яке
містить репрезентації ключових слів, їхні синоніми, і периферії (асоціативно-образні репрезентації)
у зіставлюваних мовах. Ядро концепту – це основна,
актуальна ознака, універсальна для різних етнічних
співтовариств [16, 608]. На периферії міститься все
те, що привнесено культурою, традиціями, народним
та особистим досвідом. Це – суб’єктивний досвід,
різні прагматичні, конотативні (образні, оцінні, експресивні), асоціативні характеристики [13, 127].

і завдань, загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо. Деякі дослідники визначають
цей метод як різновид загального описового методу,
хоч останній застосовується звичайно щодо менш
складних мовних одиниць.
Контекстуально-інтерпретаційний метод передбачає два етапи: контекстуалізацію й інтерпретацію.
Перший спрямований на вияв жорсткої системи безперервного контексту, у межах якого здійснюється
розвиток відповідної теми й розкриття концепту тексту. При цьому враховуються контексти породження
(світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон автора, їхнє занурення в універсум культури й відповідний буттєвий час і простір) і рецепції (світогляд,
індивідуальна свідомість, лексикон читача, їхнє
занурення в універсум культури відповідного світу
дійсності), комунікативний контекст, макроконтекст
цілого текстового масиву і мікроконтексти (операційні контексти) фрагментів тексту [14, 276]. На
підставі контекстуалізації інтерпретується інформація, закладена в текст, з’ясовується авторська мета,
визначаються стратегії впливу на читача тощо.
У роботі досліджуються засоби актуалізації концептосфери американського Півдня, тобто південних штатів США, а отже, такий метод дає змогу всебічно розглянути сутність цього унікального ареалу,
поведінкові моделі між південними леді і джентльменами, питання рабства, громадянської війни.
Такі концепти зумовлюють етнічні особливості
та світогляд менталітету, що сформувалися завдяки
унікальним історичним, соціальним та культурним
умовам. Можна стверджувати, що історичний етап
розвитку народу, його мови і культури вважається
унікальним, а це означає, що дійсність його існування є концептуалізованою. Відповідно дослідження
процесу концептуалізації знання про світ здійснюється на основі концептуального аналізу – методики
моделювання структур репрезентації знань.
Метод концептуального аналізу дocлiджeння
пepeдбaчaє мoдeлювaння й oпиc концепту як ментального утворення з урахуванням опису концептоутворень, що входять до його структури, і визначення статусу концепту в межах перекладознавчої
парадигми. Цей метод уможливлює вивчення концепту не лише як явища однієї з наук, а і як комплексного поняття, одиниці загальної концептуальної
моделі світу, розуміння якого уможливлює адекватність художнього перекладу [14, 324–325]. Важливим
етапом аналізу є виявлення концептуальних ознак
концепту. До прикладу, в оригінальних творах етнокультурно маркований концепт американського Півдня ПІВДЕННА ЛЕДІ актуалізується за допомогою
таких основних концептуальних ознак, як: 1) шляхетне походження; 2) бездоганна поведінка; 3) вищий
соціальний статус; 4) етикетне позначення.
Отже, залучення концептуального аналізу до
методологічного апарату перекладознавства логічно
узгоджується із загальною когнітивною парадигмою
сучасної лінгвістичної науки, зокрема в контексті
доповнення і розширення категорії тексту комунікативними, соціокультурними, інтерактивними аспектами мовного спілкування та переходу від текстового до дискурс-аналізу.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Відтворюючи мовні репрезентації концептів, перекладач повинен передати їх
на такому ж стилістичному й прагматичному рівні з ефективним використанням мовних ресурсів
цільової мови для досягнення завдань адресанта.
Адже якщо при перекладі нехтуються комунікативні функції тексту, то це зводить нанівець всі зусилля
щодо адекватного відтворення мовних репрезентацій концептосфери, реалізованої в оригіналі, й руйнує уявлення про цілісність художнього тексту.
Отже, завдання перекладача полягає в тому, щоб
зрозуміти і зберегти в тексті перекладу прагматичний потенціал мовних репрезентацій концептів і відтворити їхнє інформаційне ядро та периферійні елементи в межах мовних і мовленнєвих норм цільової
мови, а це можливо лише за умови співвідношення
значення тексту з мовленнєвою ситуацією та застосування відповідних методів.

До прикладу, ядро концепту БІЛА ГОЛОТА містить такі лексеми, які зазнають варіативності у відтворенні українською мовою – white
trash / біла голота, білі злидарі, білі голодранці,
біла шантрапа; cracker / бідняк, остання злидарка, poor white / дуже бідний; dirt / багно, сміття. Периферію концепту становлять порівняння
(live as guests – живуть як гості); метафори (with
a broken spirit – хто духом занепав; with a contrite
heart – у кого розбите серце) та ідіоми (drunk as
a fiddler – п’яний як хлющ).
На цьому етапі відбувається пошук національно
специфічних рис етносу, демонструється самобутність, оригінальність мовного мислення відповідної
лінгвокультурної спільноти, експліцитно та імпліцитно віддзеркалюється специфіка пізнавального досвіду
соціуму та особливості його світобачення, які детермінуються історичними, політичними й культурними
особливостями регіону.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ
У НАВЧАННІ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Гунчик І. О., Андрієвська В. В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Статтю присвячено розгляду питання техніки перекладацького скоропису у підготовці фахівців із усного
послідовного перекладу. Актуальність запропонованого дослідження визначають сучасні світові тенденції,
спрямовані на процеси глобалізації, міжкультурної комунікації та інтеграції. Як ніколи, новітня міжнародна
політика має потребу у спеціалістах, здатних забезпечити переклад найвищого рівня якості в усній його
формі з максимальною відповідністю до ритму мовлення і його динаміки.
Підготовка майбутніх професіоналів-перекладачів із усного послідовного перекладу передбачає не лише
гарантувати бездоганне оволодіння студентом мовної навички, але й надати йому інструментарій тактик і
технологій, покликаних максимально забезпечити ефективність виконання майбутнім фахівцем поставленої
мети з урахуванням специфіки здійснення усного послідовного перекладу в реальних умовах. З’ясовано, що
одним із таких інструментів є техніка перекладацького скоропису, який уможливлює продуктивність перекладу та розвантажує пам’ять перекладача й надає можливість відтворити повідомлення для перекладу
максимально точно, врахувати структурність і послідовність викладу думок.
Використання записів і нотаток у практиці є добровільною справою перекладача, так само як і відмова
від них. У статті наведено терміни різних учених, які надали власну назву явища перекладацьких нотаток,
однак перевагу надано визначенню «перекладацький скоропис» як найуніверсальнішому. Крім того, автори
статті наводять приклади практичних технік, якими може послуговуватися майбутній професійний перекладач для забезпечення якісного усного послідовного перекладу. Серед них: скорочення слів, заміщення та
суперпозиція, транспозиція, використання дужок чи перестановка тощо. Вибір однієї техніки чи їхнього комплексу залежить безпосередньо від бажання перекладача, його особистісних і професійних якостей. Саме він
повинен з’ясувати специфіку комунікативної ситуації, її мети та тематики перекладу, зважаючи також на
власні компетентнісні, фізіологічні, психологічні характеристики і досвід.
Ключові слова: усний послідовний переклад, перекладацький скоропис, транспозиція, суперпозиція,
підготовка перекладача.
Hunchyk I. O., Andriievska V. V. Techniques of note-taking in teaching the consecutive interpreting. The article
deals with the techniques of note-taking in interpreting education. The topicality of the proposed research is determined by contemporary world trends which include the processes of globalization, intercultural communication and
integration. The latest international politics needs specialists who can provide the highest quality translation in oral
form with the maximum correspondence to the rhythm of speech and its dynamics.
The training of future interpreters for consecutive interpretation involves not only impeccable mastery of the student's language skills but also provides him with a toolkit of tactics and technology designed to maximize the effectiveness of the future specialist's goal, taking into account the specifics of the implementation of consecutive interpretation
in real conditions. One of such tools is a translation spelling technique that enables translation efficiency and relieves
the memory of an interpreter, as well as provides the ability to reproduce messages for translation as accurately as
possible, taking into account the structure and consistency of presentation of thoughts.
The use of records and notes in their practice is a voluntary work of an interpreter, as well as a refusal from them. The
article presents the terms of various scholars who gave their own name to the phenomenon of translation notes, but the
preference was given to the definition “translation spelling” as the most versatile. In addition, the authors give examples
of practical techniques that can be used by a future professional interpreter to provide quality oral sequential translation.
They are: word abbreviations, substitution and superposition, transposition, use of brackets or permutation, etc. The
choice of one technique or its complex depends directly on the interpreter's desire, his personal and professional qualities. It is he who needs to find out the specifics of the communicative situation, its purpose and the subjects of translation,
taking into account also their own competence, physiological, psychological characteristics and experience.
Key words: consecutive interpreting, note-taking, transposition, superposition, interpreting training.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. У сучасному ритмі інформатизації та інформування, у світовій ситуації міжкультурної комунікації і плюрилінгвізму, глобалізації
та злиття культур місце перекладача, усного інтерпретатора, привертає особливу увагу, адже рівень
його відповідальності за порозуміння, встанов-

лення контактів і передачі достовірної інформації
надзвичайно високий. У процесі передачі інформації з рідної мови на іноземну і навпаки перекладач зобов’язаний в достатньому обсязі та повною
мірою володіти інформаційно-комунікативними
технологіями та методами, а також бути спроможним зробити усний переклад оптимально продук-
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фіки техніки перекладацького скоропису, а також
опис основних його рис, правил і засобів вираження. Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки завдань, зокрема: окреслити загальні
принципи перекладацького скоропису як одного зі
способів відтворення тексту для перекладу; уточнити термінологічний апарат досліджуваної проблеми;
представити особливі техніки скоропису відповідно
до комунікативної мети перекладу чи змістової специфіки повідомлення для перекладу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Особливу дискусію в науковій літературі розгорнуто навколо формального найменування явища, якому присвячено нашу статтю. Так, у працях різних
учених і дослідників можемо натрапити на різний
термінологічний апарат для репрезентації системи перекладацького запису: «перекладацький скоропис» у Р. К. Міньяр-Білоручева, «універсальний
перекладацький скоропис» у А. П. Чужакіна, «перекладацька нотація» у працях І. С. Алексєєвої чи
«перекладацька семантографія» – у Є. В. Алікіної.
У перекладацькій діяльності названі терміни
часто використовуються як синоніми або позначають той самий феномен. Однак за своєю внутрішньою формою терміни різні і відповідно по-різному
представляють смислові акценти. А саме: термін
«скоропис» висувають на перший план, він акцентує високий темп здійснення процесу фіксації
інформації; термін «універсальний» підкреслює
системний, надіндивідуальний характер основних
принципів передачі інформації, якими послуговується перекладач під час проведення записів; терміном «семантографія» позначають головно фіксацію перекладачем не мовної форми повідомлення,
а його семантичного, змістового складника; термін
«перекладацька нотація», уведений І. С. Алексєєвою, спеціалістом, яка займається перекладами
з німецької та російської мов, актуалізує графічну
природу такої техніки. Визнаючи право на використання кожного із названих термінів, у подальшому
ми будемо оперувати найбільш традиційним, широко вживаним і загальновизнаним терміном «перекладацький скоропис».
На сьогодні техніка перекладацького скоропису
як особлива система швидкої фіксації інформації
у процесі здійснення усного перекладу має майже вікову історію. Скоропис зародився в 30-ті рр.
ХХ століття, на які припав розквіт усного послідовного перекладу, що було прямим наслідком необхідності збільшення активності міжнародної світової політики. Так, під час переговорів у Лізі Націй
звучали досить довгі промови тривалістю близько
30-40 хвилин, що спонукало до пошуків методів
і практик, які би забезпечили фіксацію загальної
інформації та її деталізованих фрагментів з метою
подальшого її відтворення в повному обсязі і зі збереженням змісту. Таким чином з’явилася ідея скоропису, використання чи невикористання якого під
час усного послідовного перекладу деякі дослідники на початку ХХ століття вважали особистою
справою перекладача [2, 12].
Нині ж навчання ведення перекладацького запису займає значне місце в системі професійної під-

тивним, щоб забезпечити абсолютне сприйняття
інформації адресантом і нівелювати відчуття ним
іншомовності чи острах неповноти або неадекватності отриманої інформації. Зокрема, усний послідовний переклад вимагає від перекладача ефективної, максимально швидкої з урахуванням специфіки
такого типу перекладу та найбільш точної передачі
повідомлення, що містить інформацію, необхідну
для зрозуміння адресатом.
Для забезпечення якісного перекладу перекладач
може послуговуватися своїми записами, нотатками.
Такий підхід до виконання послідовного перекладу
є абсолютно індивідуальною, хоча й поширеною
практикою. Кожен фахівець має право самостійно
вирішувати необхідність нотування інформації для
перекладу, беручи до уваги сукупність факторів
і причин: тематичну специфіку інформації для перекладу, комунікативну мету перекладу, просторовочасові обставини його перебігу, загальну фізичну
можливість проведення таких записів. Здійснюючи
нотатки в усному послідовному перекладі, фахівець
зобов’язаний володіти певними технічними практиками та навичками. Наприклад, відносну гарантію
повного і точного перекладу початкової інформації
надає вміння швидко письмово фіксувати найскладніші моменти висловлення. Для цього спеціалісти
використовують перекладацький скоропис, володіння яким є невід’ємною запорукою якісного та адекватного перекладу, а також невід’ємною навичкою
для опанування засад послідовного перекладу.
Таким чином, перекладацький скоропис ми розглядаємо як один із важливих компонентів професійної компетенції перекладача-практика, як
додатковий засіб швидкої фіксації інформації у процесі перекладу, що викликає особливу зацікавленість
у викладачів-теоретиків і спеціалістів-практиків
загалом. З іншого боку, техніка скоропису є актуальною і для викладачів-теоретиків у межах навчання
студентів усного послідовного перекладу та слугує
складником навчального курсу з підготовки майбутніх перекладачів. Оволодіння навичками перекладацького скоропису студентами може не лише
покращити якість перекладу, а й сформувати в них
уміння швидко розділяти отриману інформацію на
головну та другорядну, фіксувати сутність повідомлення або із точністю відтворювати його деталі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу зазначених явищ, технік і понять приділено
належну увагу, адже усний переклад і особистість
перекладача потрапили в поле досліджень широкого
спектру фахівців: лінгвістів і психологів, практиків
і теоретиків. Зокрема, із позиції психолінгвістики
проведено дослідження перекладу як явища загалом
і послідовного перекладу як його різновиду зокрема
[3, 56]. Надзвичайно плідними в цій галузі є також
наукові праці вітчизняних та зарубіжних мовознавців і перекладачів. Серед них відмітимо сучасних
українських дослідників перекладу В. Карабана [1]
та О. Чередниченко [4], які наполягають на необхідності застосування різних підходів, тактик і технік
у процесі перекладу текстів різних жанрів і форм.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
пропонованої статті є розкриття природи та специ-
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Б. Вказівки роду та часу. У скороченні чи графічному позначенні слова або поняття корисним
є вказати його рід і число, що здійснюють суперпозицією -e чи -s у скороченому слові. Наприклад:
chapitres → chaps або développements régionaux
→ ↑s Ral (31), де символ «↑» позначає développement
(= розвиток). Окреслення часу головного дієслова
досягають додаванням до символу чи скороченого
слова закінчення -a чи -ai для майбутнього, -é чи -d
для минулого часу: Je parlerai... → “ai… (31).
3. Зв’язність тексту (les enchaînements).
Одним із елементів мови, яка є водночас найважливішою і найважчою, – це запис когерентності думок і співвіднесеність між ними: сурядність,
підрядність, протиставлення тощо. Повідомлення
може бути повністю деформованим, якщо логічно не пов’язати висловлення з попередньою думкою. Ніколи не потрібно в записах надуживати
з’єднанням. Навпаки, воно з’явиться швидко, якщо
його добре зафіксувати. Здійснення зчеплення передається дуже легко через використання низки сполучникових слів, наприклад:
as, car, why – concept général d’explication,
tho – concept général d’opposition,
but – concept général de restriction,
if – concept général de supposition,
as to – concept général de référence,
asi – concept général de conclusion (13).
Три наступних знаки однаковою мірою є надзвичайно ефективними:
= de même l’on peut dire la même chose pour ce qui
est de concept général d’égalité ou de correspondance;
≠ d’autre part, inversement, contrairement
à = concept général de différence et de manque de correspondance;
+ en outre, si l’on tient aussi compte du fait que
concept général de précision supplémentaire (13).
4. Заперечення і смисловий наголос (l’accentualisation).
Це – два невід’ємні елементи будь-якої природної мови. Відповідно їх записувати слід недвозначно. Заперечення можна відмічати косою лінією, яка
закреслює слово або знак OK. ОК – це міжнародний символ, якій відповідає поняттю «схвалення».
Наприклад: Nous approuvons les propositions de la
5ième conférence → Prons 5’ Con = OK. Позначка OK
у записі виражала би заперечення твердження: Nous
n’approuvons pas les propositions de la 5ième conférence (14).
Якщо смисловий наголос має підвищений чи
абсолютний характер, слово виділяють, підкреслюючи його один чи два рази відповідно. Наприклад:
1) (l’étude) est intéressante : inte
2) (l’étude) est très intéressante : inte
3) (l’étude) est extraordinairement intéressante :
inte (15).
Навпаки, пом’якшення або зменшення значущості явища чи предмету фіксують підкресленням пунктиром: Ce rapport peut ne pas manquer
d’utilité. → Rort utile (15).
5. Суперпозиція.
Полягає в тім, щоб структурувати вертикально одні елементи тексту відносно інших. Вона

готовки перекладача у вищому навчальному закладі.
Під час усного послідовного перекладу основною
рисою, що вирізняє його з-поміж інших видів, є надмірне навантаження пам’яті. З огляду на специфіку
перебігу усного послідовного перекладу, психологічний тиск і умови, у яких він відбувається, а також
фізіологічні характеристики перекладача, у процесі
усного перекладу надзвичайно важко, а іноді неможливо утримати в пам’яті всю інформацію, необхідну
для продуктивного та адекватного перекладу. Вважаємо, що при різноманітті видів пам’яті релевантною для перекладу на слух є пам’ять змісту. Записи та нотатки є тим засобом для перекладача, який
додає йому впевненості, розвантажує його пам’ять
і слугує своєрідною запорукою збереження інформації з метою подальшого її абсолютного відтворення.
Успіх усного послідовного перекладу здебільшого залежить від того, наскільки професійно перекладач володіє перекладацьким записом, наскільки
різноманітними є його техніки ведення. Незважаючи на яскраво виражений індивідуальний підхід
і метаморфозність, якої набуває скоропис у використанні кожним перекладачем окремо, існують базові,
універсальні практики та методи, якими послуговуються усі фахівці усного перекладу. Серед них:
1. Транспозиція поняття, а не слова.
Сутність цього принципу полягає в тому, що під
час передачі повідомлення перекладач зобов’язаний
забезпечити миттєве відтворення тексту іншою
мовою. Важливо в цьому процесі, щоб у тексті не
виявилось подекуди оманливої залежності змісту
від слова. Візьмемо за приклад вислів: Il y a de fortes
chances pour que ... (10). Якщо його нотувати за формальним принципом, тобто словесним, то ключовим словом фрази є chance (= удача, шанс). Якщо
ж керуватися принципом змістовим, ідейним, то
суть повідомлення нестиме в собі лексема probable
(= ймовірний, вірогідний). Другий підхід є дієвішим
і коректнішим у транспозиції поняттєвого складника повідомлення. Тому, аналізуючи зміст висловлювання і передаючи саме його, перекладач зуміє уникнути суперечностей слів і труднощів стилю.
2. Правила скорочень.
А. Скорочення слів. У цьому разі перекладачеві
доводиться зафіксувати скорочене слово за винятком
слів, які мають 4-5 літер. Так, слово spécialisé є багатозначним, тому його краще записати у вигляді Spsé,
ніж Spec. Інші приклади: Stat. можна інтерпретувати
як Statut або Statistiques, тоді коли їхній запис у формі Stut та Stics відповідно дасть змогу уникнути цієї
двозначності. Так само:
Com.
Commission – Con
Comité – Cé
Prod.
Production – Pron
Producteur – Preur
Produit – Prit
Productivité – Prité (11).
Щоб скоротити слово або поняття, перекладачеві варто записати радше перші й останні літери, ніж
максимальну кількість перших букв, аби забезпечити найбільшу ефективність його відтворення під час
перекладу.
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tion, sans pour cela atteindre celle des revenus, de sorte
que le revenu net de la population s’est trouvé accru
(18). Перекладацькі нотатки матимуть такий вигляд:
2004, prix ↑
but             no = income
so             Popion ↑,
де символ ↑ позначає augmentation (= зростання).
Таким чином, техніка розриву полягає у тому,
щоб записати над вертикальною лінією ті елементи,
які могли би бути на її місці, проте опущені з метою
уникнення їх повтору.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Таким чином, на основі усього зазначеного стверджуємо, що вся історія
перекладацького скоропису із часів його виникнення до нинішнього часу характеризується поступовим переходом від використання мовних засобів до
немовної фіксації інформації, графічних символів,
а також поступовим зміщенням акцентів із мовної
форми до рівня змісту і смислового аналізу інформації загалом. Кожен фахівець має свою специфіку
застосування перекладацького запису, що пов’язано
із рівнем фахової підготовки викладача, його досвідом чи/та його психофізіологічними характеристиками. Проте універсальними та базовими практиками у скорописі залишаються скорочення слів,
вертикальне представлення занотованого тексту,
зміщення та перестановка. Використання тієї чи
іншої техніки перекладацького запису або їх комбінація для забезпечення максимально ефективного, адекватного та якісного усного послідовного
перекладу безпосередньо залежить від тематичного
спрямування інформації для перекладу, комунікативної мети останнього, просторо-часовими критеріями перекладацької ситуації і є виключно особистою справою перекладача.

дає змогу: а) групувати думки в логічні розповіді
з повним чи опосередкованим синтезом в момент
читання записів; б) опускати в записах кількість зчеплень, які були б необхідними для зв’язності тексту
[5, 103]. Наприклад:
→ Rort
Le rapport qui a trait
або:
à l’Europe occidentale...
WEur
Le rapport relatif à l’Europe → Rort
occidentale est un document
WEur intt
intéressant
інший приклад:
Les délégations de la France, →
du Royaume-Uni et des Etats
Unis...

Fr
asUK
USA (35)

6. Використання дужок.
Дужки відіграють важливу роль у вертикалізмі
та суперпозиції. У тексті повідомлення для перекладу фахівець віднаходить певні елементи, які він
фіксує, щоб уточнити думку, ідею, занотувати щось
особливе, проте не головне в передачі повідомлення. Ці елементи повинні бути занотовані в дужках
нижче головного тексту, до якого вони належать.
Наприклад:
[…] ce qui a conduit à de nouveaux
+invts
investissements, surtout dans le
→ (Tort)
domaine des transports (17)
7. Розрив, заміщення (le décalage).
Розрив разом із вертикалізмом і суперпозицією
є головним принципом справжньої практики перекладацького скоропису. Пояснити специфіку розриву варто відразу ж на ілюстративному прикладі: Au
cours de l’année 2004, les prix ont subi une augmenta-
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MYTHOLOGICAL CONCEPT SUNGOD IN ENGLISH,
SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES
Gusar A. V.
Institute of Philology of the Taras Shevchenko National University of Kyiv
Modern linguistics pays particular attention to the analysis of the relationship between language and knowledge structures, processes of thinking and consciousness. According to such a tendency, the particular interest is found in the integrative
study of speech and language as a linguo-creative phenomenon and in the study of semiotic and cognitive features of basic
mythological concepts. Special interest of present-day linguistics lies in decoding such concepts and in finding out how these
concepts could be rediscovered in modern discourses, especially in modern songs. Considering all said above we can name the
purpose of this article which was devoted to the analysis of basic mythological concept SUNGOD and to studying its possible
incarnations in different modern song discourses, namely, in English, Swedish and Slavonic (Russian and Ukrainian) and to
the construction of their associative fields, which is significant for understanding the mental processes that occurred when an
individual was perceiving, comprehending and, consequently, cognizing the reality a long time ago and how it works nowadays.
These common features of the inherited fund of Indo-European mythology explains the considerable similarity of separate
Indo-European mythologies, despite the diversity of late contacts with non-European nations, which also had a significant
impact on their development. Anyway, if we summarize all the possible beliefs, ideas and notions both in Northern and in Slavic
mythologies, we will get the description of the universal SUNGOD concept: it contains the image of some divine entity which is
responsible for life-giving light and warmth, day and season cycles, spring and summer periods, the rebirth of life and nature,
wealth, fertility, youth and beauty, new hope, peace, marriage, new generation and posterity, which symbolizes the victory of
all good and bright over the evil and dark. In modern song discourse the core meaning of a universal concept-mythologeme
SUNGOD was preserved but still some new layers were added: god or goddess of sun, love, youth and new life can picture also
one’s beautiful beloved, concept of healing time or just the happy and clear state of mind.
Key words: conceptual sphere, picture of the world, mythological concept, musical discourse, alternative worlds,
conceptual analysis.
Гусар А. В. Концепт-міфологема SUNGOD в англійському, шведському та слов’янському пісенних дискурсах. Сучасна лінгвістика продовжує вивчати зв’язок між мовою та мовленням, з одного боку, та структурою пізнання, мисленнєвими процесами та свідомістю – з іншого. З огляду на таку тенденцію особливий
інтерес викликає інтегральне вивчення мови та мовлення як лінгвокреативного явища, а також вивчення
семіотичних і когнітивних рис лінгвістичних одиниць, які позначають міфологічні феномени. Саме тому
пропоновану статтю присвячено аналізу базового концепту-міфологеми БОГ СОНЦЯ, дослідженню можливих сценаріїв його втілення в різних сучасних пісенних дискурсах, зокрема в англійському, шведському та
слов’янському (російському та українському), та побудові його асоціативних полів, важливих для розуміння
ментальних процесів, які відбувалися, коли наші пращури сприймали, усвідомлювали й аналізували реальність,
та процесів, властивих свідомості наших сучасників.
Зауважено, що спільні риси успадкованого фонду індоєвропейської міфології, незважаючи на
різноманітність пізніх контактів з неєвропейськими народами, пояснюють значну схожість окремих
індоєвропейських міфологій. З’ясовано, що з урахуванням узагальнень усіх можливих вірувань, ідей та уявлень
як у давньогерманській, так і в слов’янській міфології, опис універсального концепту БОГ СОНЦЯ буде виглядати так: концепт-міфологема БОГ СОНЦЯ вміщує в собі образ божественної сутності, яка відповідає за
життєдайне світло і тепло, день і сезонні цикли, весняні та літні періоди, відродження життя і природи,
багатство, родючість, молодість і красу, нову надію, мир, шлюб, нове покоління і потомство, символізує
перемогу всього доброго і світлого над злом і темрявою.
Окреслено, що в сучасному пісенному дискурсі зберігається кореневе значення універсального концепту,
проте й з’являються нові конотації: бог або богиня сонця, любові, молодості і нового життя може бути
також образом коханого чи коханої; символом часу, що зцілює від болю або просто квінтесенцією щасливого
і ясного стану свідомості.
Ключові слова: концептосфера, картина світу, концепт-міфологема, пісенний дискурс, альтернативні
світи, концептуальний аналіз.

Analysis of recent research and publications.
The current state of linguistic science is marked by
a tendency to study the relationship between language, on the one hand, and knowledge structures,
processes of thinking and consciousness, on the other. According to such a tendency, the particular inter-

est could be found in the integrative study of speech
and language as a linguo-creative phenomenon
and in the study of semiotic and cognitive features
of linguistic units to denote mythological phenomena which are supposed to be the basic constructs
of the alternative worlds.
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courses, especially in modern songs. Considering all
said above we can name the purpose of this article which
is to study how the mythological concept SUNGOD is
represented in modern song discourses of different cultures, namely English, Swedish and Slavonic (Russian
and Ukrainian) and the construction of their associative
fields, which is significant for understanding the mental processes that occurred when an individual was perceiving, comprehending and, consequently, cognizing
the reality a long time ago and how it works nowadays.
The outline of the main research material. To
begin our decoding research we will consider first why
we have the intention to compare English, Swedish
and Slavonic linguistic pictures of world in the first
place. During the formation of the corresponding linguistic communities the significant role was played by
the Migration Period, expectedly accompanied by mass
migrations which at one time covered the huge territories of Europe and lasted for several centuries (IV–VII).
The Germanic kingdoms formation process began in
the V century and was experienced differently by different tribes. The West Germanic peoples (Saxon, Jutish, Angle) during a century and a half (from the middle
of the 5th century until the end of the 6th century) moved
to Britain. Having broken the resistance of the Celts, they
founded their own kingdom on the most part of modern
Britain territory. In its turn, the North Germanic peoples
of the Geats, Suiones (Swedes), Danes, etc. had more
isolated position on the territory of modern Scandinavia. This location of the ancient Germanic tribes, as
well as the process of Christianisation and the spread
of the Latin language and the Latin alphabet explain
the further division of the Old Germanic into three language groups – eastern, northern and western. The history of the settlement of the ancient Germans explains
why, for example, in English one can observe “less traces” of ancient German culture than in Swedish. In addition, the common origin of both lingual cultures gives
us the opportunity to speak about the common Germanic picture of the world – a hypothetical reconstruction of common Indo-European components – general,
universal concepts-mythologems, as well as elements
inherent or developed only by Germanic ethnoses.
Slavic culture as well as Germanic has common
Indo-European origin. Furthermore, it influenced historically the Swedish culture and vice versa [10]. Five
thousand years ago at the beginning of Bronze Age
a migration from the steppes (modern part of Ukraine)
to the Scandinavia took place. Besides this, there are
a lot of sources which testify that city of Kyiv as well as
Kievan Rus' was originally founded by some Varangians or Vikings under the leadership of Rurik who started
the first dynasty of Kievan Rus' rulers [16].
In its turn the Indo-European mythology – the oldest
system of mythological representations or mythological
picture of view of ancestors of modern Indo-European
nations (including Slavs, Anglo-Saxons and Swedes) –
can be reconstructed with the help of comparative-historical studies of “reflections” of this system in modern linguistic cultures, linguistic pictures of the world
and discourses. The main sources for the reconstruction
of Indo-European mythology are mythological texts,
as well as descriptions of the corresponding mytholo-

This field has witnessed the appearance of different researches devoted to the development of methods
of conceptual analysis, among which there are remarkable works by A. Askoldov, A. Babushkin, S. Vorkachev,
I. Golubovska, V. Karasyk, V. Kolesov, E. Kubryakova, D. Likhachev, V. Maslova, Z. Popova, I. Sternin,
R. Frumkina, O. Kolesnyk, A. Levytsky etc.
Defining the problem and argumentation
of the topicality of its consideration. A human being
constantly contemplates the world around himself,
he or she perceives, realizes, interprets, feels, cognizes and reproduces it. Depending on the cognitive
activity and reflective abilities of the individual’s
mind, an image of the world is created in his head
and can accurately convey the perception characteristics of the real (from his point of view) and fictional
worlds [8]. So to say, as a result of one's interactive
activities, each person creates a system of concepts
and representations which form the footing of a certain
image of the world or world picture – that is, an originally achievable reality [5]. For some other person,
this reality could be an imaginary/alternative world.
Texts of different discourses, which are at the same
time verbally embodied images of the world or worlds,
also represent semiotic correlates of an infinite number of worlds with different axiological coordinate
systems. A complete set of such discourses constructs
the information field of our planet, the noosphere.
To create a new alternative world a person must first
consider the basic, underlying information structures,
unprovable nature of which allows us to correlate them
with certain universal myths that function in mythological space. The mythological space is the conductor for the person’s consciousness to the underlying
semantic structures which serve as a material for new
alternative informational formations, new worlds, new
texts, new discourses.
According to O. Kolesnyk, national-cultural texts
conceived in the internal form of nominations of mythological concepts and mythological scenarios outline
the initial configuration of the world and the apparent
scenarios of its inner changes. Every rethinking of such
nominations by new participants leads to the creation
of new notational meanings that make the corresponding concepts play in “stereotyped situationally modified
scenarios”, which are a fractal reflection of basic mythological scenarios [5].
Decoding texts using the mythological space provides an entry to the world of a certain level of reality and abstraction and generates in the imagination
of the recipe-interpreter the images and concepts that
make up the “secondary myth”, which differs from
the “original matrix of the world”. Recipe-interpreter or
linguistic personality is the subject of a semiosis that performs linguistically-apocryphal modelling of the world /
worlds, which results in a certain “holographic image”
that, in turn, can be materialized in other code systems,
for example, in music discourse.
Setting the goals and tasks of the article. The relevance of our research is caused by the interest of present-day linguistics in such a decoding of basic concepts
of different mythological spaces and in finding out how
these concepts could be rediscovered in modern dis-
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ing as an Old Norse and Icelandic synonym), at times
referred to as Álfröðull (Old Norse “elf-beam”, “elfdisc” or “elf-glory, elf-heaven”) who is to be a personification of the Sun in Norse mythology. In both the Poetic
Edda and the Prose Edda she is described as the sister
of the moon, Máni, daughter of Mundilfari; she is being
hunted by a monstrous mythical wolf called Sköll [2].
This cosmic pursuit gives us day and night, summer
and winter. Sól is foretold to be killed by this very wolf
during the events of Ragnarök, though beforehand she
will have given birth to a daughter who continues her
mother's course through the heavens. It is often thought
that the Sun goddess lost importance in the religious cult
of the Vikings compared to earlier times (Bronze Age),
yet a lot of her essential characteristics survived in many
goddesses: Freyia’s (Freyr’s sister) golden eyes and her
necklace of flames, Sif’s (Tor’s wife) main attribute, her
hair of gold and we may see the Sun in Freyr’s wife
Gerd´s bright arms, arms so bright that they illuminate
the lands and the oceans [7]. Besides, the valkyriur are
described as bright, shining, southern, golden red, emanating rays, shine, lightening and the way their heat rays
create the honey-dew that falls into the valleys and how
they, quite like Gerd, “illuminate the air and the ocean”
as they ride. So the old, central importance of the Sun
goddess in Scandinavia have been shattered into many
different younger versions of goddesses who have individual names and features, yet who also share many solar
attributes That kind of hypostases is a well-known feature of ancient religions.
All the Slavic gods which were the part of the ancient
pagan pantheon were divided into solar and functional
gods. The third function in Slavic pantheon according
to Toporov classification mentioned above is represented, on the one hand, by Veles the god of cattle, harvest
and wealth and, on the other hand, by four solar gods:
Khoros, Yarilo, Dazhbog and Svarog [13]. The ancient
Slavs always followed and marked the changes
of the year and the phases of the sun. A separate sun god
was responsible for each season.
On the day of the winter solstice Slavs celebrated
the beginning of the new year. They believed that on this
day a small, bright sun – a boy Khoros was born. This
young Sun closes the old year and opens a new one.
While the boy is still small, the Sun is weak and cold
and cold weather prevails on earth, but every day it
grows stronger and it becomes warmer. Yarilo is the god
of the spring Sun, the god of spring wind and warmth,
of conception and nature awakening, sexuality and fertility, and also of peace [17]. His original name was Gerovit or Jarovit, which literally means “Strong/Wroth
Lord” (from the root *ger or *jar, “strong” or “wrathful”) or “Bright Lord”. His reign begins with the day
of spring solstice. He symbolizes a fruitful love and is
often represented as a young and beautiful bridegroom
who takes part in all the spring festivals and is looking for a bride. Yarilo is responsible for good harvests,
rich offspring of cattle and for the victory of the summer
and the warmth over the winter and the coldness.
With the day of summer solstice Dazhbog (Dazhbo, Dazhdibog, Bogdadzh) comes to power. He is also
the god of light and sun (solar heat) who gives life to
the earth, submitter of all good, the guardian of human

gies made from the inside of a certain culture (the Prose
Edda, the Younger Edda), as well as by the external
observers – representatives of other linguistic cultures
and ethnic groups (Herodotus, Tacitus, Caesar, German
and Polish Christian writers).
The common feature of the most Indo-European mythologies is the presence of myths that describe
the creation of the universe from chaos and the regulation of interconnected opposites: “sky – earth”, “day –
night’, “water – land”, “sun – moon”, “animals – plants –
man”. According to V. Toporov, another specific feature
of the Indo-European pantheons present in all known
Indo-European traditions is the division of the gods into
three groups according to their cosmic and social functions: power, war and wealth [4]. The duality of the first
function which had magical and legal aspects – the presence of the younger gods of power, the presence of noble
and brutal aspects of the second function, the heterogeneity of the development of the third function in different traditions were also proved.
In the old Germanic pantheon, functional triad
of gods was also present. Thor (all forms of the deity stem from a Common Germanic *Þunraz, meaning thunder) – a magic hammer-wielding god associated
with thunder, lightning, storms, oak trees and strength,
a protector of mankind – in some cases he performs
the third function of the fertility god [3, 46]. But the main
representative of the third function of wealth and prosperity is Freyr (Old Norse: Lord), sometimes anglicized as Frey. He enters the triad of the supreme rulers
of Asgard, along with Thor and Odin. He is the only
one of this trinity who is in no way connected with war
and conflict. But it is quite a relative remark because
in the old Gemanic world every man was a warrior.
Freyr was worshiped as the god of fertility, summer,
sun and sunshine. His description is in many ways close
to the image of the Slavic Semargl and the Egyptian
Set. But Semargl and Set are the defenders of the Sun
and Freyr is his embodiment, personification. Freyr is
said to “bestow peace and pleasure on mortals” [3, 56].
Sometimes referred to as Yngvi-Freyr, he was especially associated with Sweden and seen as an ancestor
of the Swedish royal house.
Another god responsible for all the gods according to Jacob Grimm is the beloved son of Odin Baldr
(*balþaz, whence Gothic balþs, Old English bald, Old
High German pald, all meaning “bold, brave”) But
the interpretation of Baldr as “the brave god” may be
secondary. “Baltic” (Lithuanian baltas, Latvian balts)
has a word meaning “the white, the good”, and Grimm
suggests that the name may originate as a Baltic
loan into Proto-Germanic [9]. In continental Saxon
and Anglo-Saxon tradition, the son of Woden is called
not Bealdor but Baldag (Saxon) and Bældæg, Beldeg
(Anglo-Saxon), which shows association with “day”,
possibly with Day personified as a deity. This would
сorelate with the meaning “shining one, white one,
a god” derived from the meaning of Baltic baltas, further
adducing Slavic Belobog and German Berhta. Modern
researchers also suggest that the original name for Baldr
must be understood as “shining day”.
There is also this beautiful goddess Sól (Old
Norse “Sun”) or Sunna (Old High German [11] and exist-
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ancient languages (including Classical Latin “aurora”)
by association with the direction of the rising sun that
is to say “east”. On this occasion, the day equates to
night and there is a balance between light and darkness.
After that the day grows longer and the domain of light
prevails. The concept of Easter, thus, has metaphorical links with the ideas of dawn, spring, and rebirth
(as do the holiday’s traditional symbols of eggs, rabbits, and flowers). Nature awakens to life, birds produce new eggs. During Ostara the egg was a powerful and concrete symbol for all new [11]. The yellow
and white of a hard-boiled egg symbolize the daughter
of the sun goddess Sol who has not been born yet. We
break the shell to symbolize the birth of the new sun.
Some researchers wrote that savage peoples in the Polar
Regions had not only given thanks to the sun for “light
to oppose the darkness” (which would seem to refer to
Yule), they had also given thanks for “warmth to dispel the immeasurable cold”. Warmth, of course, does
not return with the light in January, therefore any religious celebration must have come later in the year [1].
The first such celebration of warmth and spring corresponds to Valborgsmässoafton or Walpurgis Night
and takes place at night between the 30 of April and 1st
of May. This was one of the great pagan festivals called
“Beltane” in northern heathen cultures. Then the dawn
time ends and the season of light begins. People welcome the spring and nature's awakening. This time
was also considered to be a feast of the union between
man and woman, god and goddess. Keywords for this
feast are fertility, love, pregnancy. Midsummer (another name Litha) is the second and the most important
warmth celebration period which coincides with summer solstice and take place around June 22-23 when
the sun is at its highest point in the sky, the day is
the longest and the night is the shortest and it is the best
time to gather the life-giving energy before the autumn
and the darkness of winter come. In autumn ancient
Germans had also Alfablót, the Day of the Dead celebration or the Old Norse Halloween. At this time of year
people made sacrifices to the Elves, spirits of the dark
and hidden things, death and all the mysterious, they
were the most powerful during the cold autumn-winter-months that is why on the entry to the first month
of darkness people made an offering of friendship to
the elves so that they could be benevolent rather than
malevolent towards them and assist humans in surviving through the dark cold to come [6].  
These common features of the inherited fund
of Indo-European mythology explains the considerable similarity of separate Indo-European mythologies,
despite the diversity of late contacts with non-European nations, which also had a significant impact on their
development. Anyway, if we summarize all the possible
belie, ideas and notions both in Northern and in Slavic
mythologies, we will get the description of the universal SUNGOD concept: it contains the image of some
divine entity which is responsible for life-giving light
and warmth, day and season cycles, spring and summer
periods, the rebirth of life and nature, wealth, fertility, youth and beauty, new hope, peace, marriage, new
generation and posterity, which symbolizes the victory
of all good and bright over the evil and dark.

destiny and abundance; a god of day, happiness and love.
He was also the god of the underworld and the founder of Slavs. And then we have Svarog. He was the god
of heaven and father of life. He taught people how to use
fire and deal with metal, besides he gave people knowledge and laws. Svarog represents the old cold sun which
rules during the winter period until the new sun Khoros
is born [14].
It is interesting to notice that ancient Norsemen like
Slavs also worshiped different solstices and marked
the route of the sun-goddess Sol during the year with
some very common celebrations. The first of them – Yule
or Jól (pronounciation: “yoh-l”) was the name of the time
between the winter solstice and the Jólablót – “Yule Sacrifice” [7]. The Sun or Sol is doomed to be swallowed by
the wolf. In the Völuspa, this would appear to be the time
of Ragnarök but it is also an annual event – because
every year the Sun of the North is, in fact, swallowed
by darkness. In Norse mythology the wolf is a creature
of Hel and the Underworld representing death, survival
instincts, hunger and greed. In the case of the Sun, we
may assume that the wolf who eats her represents death,
and death is in Norse myths not a fixed state but a transition phase associated with dark and coldness – and winter. The swallowing of the Sun by a wolf may appear to
be a reference to Ragnarok but could also, or originally,
have been an image of how the Sun is swallowed by
darkness during winter. And so Yule, or Jól (or modern
Swedish name of Christmas – “jul”) is the celebration
of its rebirth or the birth of a new sun – her daughter –
who actually is just another personification of the sun.
Eina dottvr / A daughter
berr Alfra/ðvll / is birthed by Elf-Splendor (the Sun
goddess)
aþr hana Fenrir fari; / after she is swallowed by
the wolf
sv scal riða, / She (the New Sun) shall ride
þa er regin deyia, / as the gods are dying
modvr bra/tir mer. / the old paths of her mother.
(Vafthrudnismál st. 47, Poetic Edda)
At the same time we know that other goddesses of solar associations are also threatened by death
or darkness – both Sif and Freyia are in danger
of becoming the brides of giants from the dark spaces.
And the goddess Idunn (goddess of spring and rejuvenation, wife of the god of poets Bragi, a keeper of apples
and granter of eternal youthfulness) is, in fact, abducted by the eagle who represents Death, into the winter
realm in Trymheimr, where Skadi, the goddess of skiing, hunts with the wolves of death, shooting her deadly
arrows. The eagle who abducts Idunn is frequently also
called a “wolf” in the poem Haustlöng so that the theme
of the Sun-eating wolf may be present [12]. The abduction of the bright, southern, light and life-bringing, golden (and thus solar) goddess and the dire need to restore
her to her place among the gods is a recurring theme in
Norse mythology [7].
Another remarkable event held during the spring
equinox is connected with Easter celebration or Ostara in
old German tradition – it is originally the name of the old
German goddess of morning star and of the rising sun
Eoster. Her name has also common Indo-European stem
“aus” which, in its turn, is cognate with “dawn” in many
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case Freya and Idunn are described and Freya possesses
also the features of war goddess: “queen of the Valkyries the fiercest of cavalries – for death, a legion”,
“with her bound of sisters she will conquer all”. They
represent life and death at the same time and overall
love. Sun is also pictured as a young beautiful girl
who “brings in the morning fluttering her skirts all
around… spreading all the light around”. In Swedish
song discourse SUNGOD is represented as something
painful: “ljuset är här vattnet har känt att ljuset är här,
vinden har hört att ljuset är här […] men jorden är
död, jag hatar det här ljuset jag ser dig jag vet vem
du är” [ENG: The light is here the water has known
that, the light is here, the wind has heard that the light
is here [...] but the earth is dead, I hate this light I see
you, I know who you are]. There is also very passionate depiction of Freya who is supposed to be one’s lover: “Freja, kom till mig, låt mig smeka dig! Du är mjuk
och len, skön som solens sken, uti vitan skrud ståtlig
som en gud. Du är vacker som en brud!” [ENG: Freya,
come to me, let me touch you! You are soft and gentle,
beautiful as sunshine, in the white, stately like a god.
You are beautiful as a bride!]. In Russian and Ukrainian songs most often two gods of sun are mentioned:
Yarilo and Dazhbog. Yarilo is a young god, whose soul
is in blossom, he sings the song and makes the clouds
go away: “славу воздаем Яриле младому [...] ой,
да, Ярило! [...] гой ты, младой бог [...] да гони ты
хмуры тучи[...] поверни ты Время – Коло по своим следам!” [ENG: We give glory to Yarilo the young
[...] Oh, yes, Yarilo! [...] you, young god [...] yes, take
away the gloomy clouds [...] turn the Time – Cirlce!],
or he can be pictured as a father-god who brings spring
to people: “Солнышко-солнышко взойди в небоморюшко росы чисто слезаньки освети лучами.
Жемчуга бесценные вспыхнут в чистом полюшке
заиграет песня про Ярило-батюшку[…] Кострами яркими, кострами жаркими… К нам Веснакрасна пришла Весна-красна […] Яро солнышко
взойди….” [ENG: Sun, please, go up into the sky-sea,
pure teardrops of dew will be illuminated with your
rays […] a song about Yarilo-father will be played
[...] With bonfires bright, bonfires hot ... Beautiful
Spring please come to us]. He also represents the resurrection of the nature: “Де Сонце – там Бог. Сонце
гріє, Сонце сяє – вся природа воскресає” [ENG:
Where the Sun is – there is God. The sun is warm,
the sun shines – all nature resurrects]. And Dazhbog
is the symbol of summer he owns the keys to summer and winter: “Не сам же я вийшов, Дажбог
мене вислав, – з правої ручейки і ключики видав.
З правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки
зиму замикати” [ENG: Not on my own I went out,
Dazhbog sent me, – his right hand gave me the keys
to unlock summer, and lock the winter with his left
hand]. He also is a bright father who blesses his children with goodness, beauty and love: “Добрий день
тобі, сонечко яснеє! Ти святе, ти ясне, прекраснеє,
ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори
та долини, і високі могили, освіти мене, Дажбоже,
перед усім миром добротою, красотою, любощами
й милощами[…]” [ENG: Good day to you, the bright
and clear Sun! You are holy, you are bright, beautiful,

In the linguistic cultures of the 20th–21st centuries
in the process of remythologisation not only new meanings are formed, but also new subcultures within certain pictures of world built in literary texts or in musical
genres – where concepts in the structure of “imaginary
worlds” are formed under the influence of re-activated concepts-mythologemes. Such “mythical creativity” is primarily connected with the ideas of repetition,
cyclicity and historical closeness of the human world,
the replacement of heroes, as well as the interchangeability and unity of various mythological systems.
These features do not resemble literally the properties
of primitive myths [15]. The myth, revived and reconstructed by the author in contemporary discourse,
acquires new features and meanings. The author’s
thinking intercourse with mythopoetic thinking, giving
birth to a new myth, somewhat different from his prototype. The author’s subtext, his idea, the meaning for
the sake of which the myth form was used consists in
the difference between the original and the author’s myth.
In modern texts most often universal mythologemes are
reactivated. The ancient German mythologemes (that is,
the concepts that are most closely related to the common
German conceptual structures) are also reflected in contemporary Scandinavian and Slavic linguistic pictures
of world, as well as in English texts, cultures and subcultures due to their joint “mythological matrix”, historical cognation and traditions.
Now we will consider how the concept SUNGOD,
which tends to be reconstructed in modern contexts,
is understood and pictured in nowadays reality. In
English song discourse the god of sun has mostly positive connotations: he is “the star that shines eternal
glow”, “the fire that burns inside your soul”, “the face
of tomorrow” = future, it will “heal your wound”
and liberate you from “your pain, the rage inside your
fury”, he can make “your madness come to the end”,
thereby being the personalization of time – sun moves,
time runs – which can cure the wounds and liberate
all pain, ‘wheel turns … we travel ‘round the sun
but only the Gods know where we run following circles, sun touches night, we travel ‘round the sun but
only the Gods know where we run”; the SUNGOD is
“the fairest of gods”, “wise and strong”, without him
“hope is bound to fall”, “one sight of [his] ray takes
the night away”; “spirits from the past remind [us] we
get our strength from the light up above – God of sun”,
who is “the Great Father” who with the strength
of [his] light “helps us find a way”; when the sun
comes back “the smiles return to the faces”, “the ice is
slowly melting”, it is “so much better now” when one
“see the light, touch the light”, the sun rises “spreading all the light all around”, “filling all the hollows”,
“lighting up the hills all around”, “drives away
the darkness, every day bringing back the warmth to
the ground”; and if it goes “behind the clouds” we all
“will go down”, “all the rain came down, old house
is in ruins if [the sun] would come out again and dry
up all the rain” everyone will be saved. There is also
the goddess who “breathes the life into all” and “love
is her mark”, “her beauty is known wide and far”, she
is also “the keeper of the youth” but at the same time
“she is the master of death, of lust and of war” – in this
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of the universal concept-mythologeme SUNGOD was preserved but still some new layers were added: god or goddess of sun, love, youth and new life can picture also one’s
beautiful beloved, concept of healing time or just the happy and clear state of mind. Our further research will be
devoted to analysing the linguistic means of embodiment
of the concept SUNGOD in different discourses.

you are pure, majestic and respectful; You illuminate
the mountains and valleys, and high graves, please
enlighten me, Dazhbog, with kindness, beauty, affection and grace in front of the whole world].
Conclusions and perspectives of further research in
this field. In conclusion we can see that in modern English,
Swedish and Slavonic song discourse the core meaning
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ФОНЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ
В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Дольник І. М.
Національний авіаційний університет
У статті розглянуто питання мовленнєвого впливу в сучасному політичному дискурсі США і вияв його
на фонетичному рівні. З’ясовано, що однією з найголовніших функцій політичної риторики є функція переконання та впливу, яка реалізується вдалим поєднанням вербальних та невербальних засобів. Удокладнено, що
вербальна комунікація використовує як знакову систему людської мови, так і природну звукову мову, тобто
систему фонетичних знаків. Формами невербального спілкування є міміка, постава, жести тощо.
Доведено залежність ефективності публічної промови від її звукового оформлення, яке здатне підсилити
образотворчість і виразність мови. Виявлено, що найбільш приємними для слухача в англійській мові є сонорні
приголосні та довгі голосні дифтонги, а найбільш неприємними – проривні приголосні разом із короткими
голосними. З урахуванням цього акцентовано на використанні у промовах політиків великої кількості слів, які
об’єднують у собі позитивне значення та милозвучність (liberty, believe, alliance, values).
Обґрунтовано важливість акустичного аспекту, що підтверджено аналізом досліджень американських науковців, на думку яких, політичні діячі змінюють характеристики свого голосу під час виступів перед
різними аудиторіями: спеціально підвищують тон та говорять повільніше, коли хочуть зробити наголос на
певних речах; у разі потреби можуть змінювати свій акцент чи діалект.
Висвітлено роль ритмізації в побудові переконливого виступу. Обґрунтовано, що промовець змінює ритм
висловлювання з метою подолати монотонність і привернути увагу до інформативно значущих частин.
Увиразнюють це елементи сегментного (звукові повтори, як наприклад, асонанс або алітерація, а також
анафора) і суперсегментного рівня (інтонаційні виділення складів у потоці мовлення, просодія).
Ключові слова: звук, алітерація, анафора, ритм, сегментний та суперсегментний рівні, політичний дискурс, політична риторика.
Dolnyk I. M. Phonetic aspects of linguistic influence in the modern American political discourse. The article
deals with the issue of linguistic influence in the contemporary political discourse of the USA and its implementation at the phonetic level. One of the most important functions of political rhetoric is the function of persuasion and
influence, implemented through the successful combination of verbal and non-verbal means. Verbal communication
uses both a sign system of human language and a natural sound language, that is, a system of phonetic characters.
Forms of non-verbal communication are facial expressions, posture, gestures, etc. The author of the work proves that
the effectiveness of the public speech largely depends on its sound design, which can enhance linguistic imagery and
expressiveness. Sonorous sounds and long loud diphthongs appeared to be the most enjoyable to listen in the English
language and the most unpleasant sounds are plosives together with short vowels. Therefore, it is quite clear why politicians often include such words as liberty, believe, alliance, values in their speeches – they combine positive meaning
and sound. Then the article proves the importance of the acoustic aspect. The studies conducted by American scholars
argue that politicians change their voice characteristics in front of various audiences. For example, they raise their
tone and speak slower when they want to focus on certain things. They can also change their accents and dialects if
needed. Finally, the article highlights the role of rhythm in delivering a convincing speech. The change in the rhythmic
structure allows the speaker to avoid monotony and draw attention to the most significant parts. This can be achieved
by the elements of segmental (sound repetitions, such as assonance or alliteration, as well as anaphora) and supersegmental levels (intonational accentuation of syllables in the speech stream, prosody).
Key words: sound, alliteration, anaphora, rhythm, segmental and supersegmental levels, political discourse, political rhetoric.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. У сучасному суспільстві політичний дискурс набуває все більшого значення. Зростає інтерес до нього як з боку
лінгвістів, так і з боку звичайної аудиторії, яка
є третім, непрямим учасником. Основне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб
вселити адресатам, тобто аудиторії, необхідність
політично правильних з точки зору мовця дій і/
або оцінок. Таким чином, мета політичного дискурсу – не описати, а переконати, спонукати до

дії. У цій статті ми розглянемо, як фонетичні засоби загалом, так і деякі фоностилістичні зокрема
допомагають у цьому у виступах американських
державних діячів.
Актуальність роботи обумовлено орієнтацією мовознавчих студій на комплексне та системне
вивчення політичних комунікацій, інтересом до
моделювання комунікативного процесу з урахуванням фактора адресата, а також значною увагою
до дослідження звукової картини промов видатних
політиків.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання фонетичної специфіки політичної промови
порушувало багато науковців. Так, Л. В. Постнікова
провела порівняльний аналіз особливостей реалізації просодичних категорій у зв’язному політичному
дискурсі двох варіантів англійської мови: британської англійської та американської англійської. Вона,
крім усього, простежила, що в американському
політичному контексті реалізаційна варіативність
просодичних категорій виражена менш яскраво.
К. Л. Уланова зосередила свою увагу на компонентах інтонації, яка є важливим засобом формування
різних комунікативних одиниць під час організації
ораторського політичного монологу. Її праці виявляють особливості інтонаційного оформлення ораторських виступів політичного характеру залежно від
змістовних або емоційних чинників. Ритмічну побудову політичних промов досліджують В. В. Даніліна, О. В. Корецька та Ю. А. Васік.
О. Г. Мусаєва вивчає фонетичні аспекти мовленнєвого впливу в політичному дискурсі. Проте увагу
науковця сконцентровано лише на звуковій оболонці виголошених промов. Таким чином, очевидно, що
всі актуальні праці зосереджені на певному фонетичному явищі. Саме тому необхідним залишається комплексне вивчення фонетичних особливостей
публічного мовлення англомовних політиків загалом та фоностилістичних зокрема.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є визначення й дослідження фонетичних особливостей промов сучасних політиків США – країни,
чий вплив на хід світових подій є беззаперечним.
Мета статті передбачає виконання таких завдань:
1) розкрити основні аспекти вербального впливу
в сучасному американському політичному дискурсі;
2) виокремити всі фонетичні засоби, що використовуються політиками та обґрунтувати їх роль у реалізації риторичної орієнтованості політичної промови.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Політична риторика, яку можна визначити як науку про «специфіку, правила і закони мовної діяльності в царині політики як сфери управління суспільством», формує мовний образ політика і тому
викликає особливий інтерес [3, 327]. Мистецтво
виступати перед широкою аудиторією значно розвинене в англомовних країнах і передусім у США.
Комунікативна ефективність промови полягає
в комплексному використанні вербальних і невербальних (інтонаційних і кінестетичних, серед
усього міміки і жестів) засобів. Серед важливих
лінгвістичних аспектів, які покликані допомогти
політикові в досягненні його цілей, можна назвати такі: риторичні, стилістичні, лексико-семантичні, інтонаційні і сегментні. Вербальний вплив
здійснюється за допомогою мовних одиниць, наділених потенційним прагматичним змістом. Стилістичний, лексичний, граматичний, фонетичний
рівні мови – як окремо, так і сукупно – мають високий потенціал впливу й здатні визначати та актуалізувати ті чи інші значення.
Під час підготовки політичного виступу необхідно враховувати його звуковий складник, від якості
якого значною мірою залежить ефективність публіч-

ної промови. Звуковий ряд здатний підсилювати
образотворчість і виразність мови. Іноді політики
та спічрайтери вдаються до засобів звукового символізму і фоноестетики, щоб зробити мову більш
милозвучною і експресивною [4, 123]. Найприємнішими для слухача в англійській мові є приголосні
звуки [l], [m] і [n], довгі голосні дифтонги, посилені плавним багатоскладовим ритмом, тоді як слова
з приголосними звуками [g], [k] та короткими голосними, а також переривчастим ритмом вважаються
неприємними [5]. Тому не дивно, що у промовах усіх
американських президентів ми постійно чуємо слова liberty, believe, alliance, values, nation, democracy,
interdependence, life. Вони поєднують у собі позитивне значення та звучання.
Певну значущість у характеристиці публічних
виступів має й акустичний аспект. Риторика американських лідерів базується на західній моделі
аргументації, яка коріннями сягає античності. Ще
Аристотель виділив 5 головних складників промови, серед яких є акціо – проголошення матеріалу
(промова). Він підкреслював важливість голосу під
час промови. Стверджував, що мова повинна відповідати голосу для досягнення переконання. Інакше
кажучи, коли формулювання є різкими, голос і жести повинні відповідати їм. Також Аристотель зазначав, що передача кожної емоції потребує іншої висоти й тону голосу [8].
Лінгвіст Розаріо Сіньорелло дослідив промови
3 кандидатів на посаду президента США: Дональда Трампа, Гілларі Клінтон та Берні Сандерса. Спочатку він зосередився на промовах, виголошених під
час політичних мітингів перед різними аудиторіями
на великих майданчиках. Лінгвіст проаналізував
кожен голосний звук та обчислив силу й тон голосу кожного оратора. Незважаючи на те, що у всіх
політиків прекрасний, харизматичний голос, вони
говорили по-різному під час виступів перед різними аудиторіями, використовуючи різні діапазони
та силу голосу [6]. Особливо це помітно під час
виступів Дональда Трампа, який завжди підвищує
тон і говорить дуже чітко, коли підкреслює істотні
цифри. Крім того, він змінює силу й тон свого голосу при повторах.
Також відомі політики змінюють діалекти
та акценти, коли звертаються до різних категорій
виборців. Так, у своїй роботі Пітер Рід дослідив
7 промов Барака Обами перед білим та темношкірим населенням. Перший темношкірий президент
США, виступаючи перед темношкірим населенням,
на 25% частіше переходив зі стандартної англійської мови на афро-американський діалект (наприклад, редукований звук [r], [ɪn], а не [ɪŋ] у суфіксах
герундія та дієприкметника І, а також ненапружені
голосні в кінці слів: /ˈhæpɪ/ замість /ˈhæpi/ у слові
«happy») [9].
Ще одним важливим фонетичним аспектом
мовленнєвого впливу є ритмізація. У фонетиці
розглядають ритм мови як рівномірне чергування
наголошених і ненаголошених складів. Оскільки
англійська мова є аналітичною, вона відрізняється
яскраво вираженим ритмічним характером (тонічна
ритміка): наголошені склади, до яких прилягають
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Далі проаналізуємо цитату з інавгураційної
промови Обами: “We, the people, declare today that
the most evident of truths – that all of us are created equal – is the star that guides us still; just as it
guided our forebears through Seneca Falls, and Selma, and Stonewall; just as it guided all those men
and women, …, who left footprints along this great
Mall” (Сьогодні ми, народ, заявляємо, що нашою
дороговказною зіркою залишається найбільш очевидна істина: «Усі люди створені рівними». Цією
істиною керувались наші предки, виступаючи за
права жінок у м. Сенека-Фоллз, вирушаючи в марш
з м. Сельма за права афроамериканців і піднімаючи
Стоунволлські бунти на захист прав меншин. Вона
вабила всіх чоловіків і жінок, …, які колись прийшли на Національний Молл) (2). Фраза «Seneca
Falls, Selma, and Stonewall» слугує чудовим прикладом класичного використання алітерації, яка підкреслює і виділяє триколон. Спічрайтеру вдалося
придумати текст з трьома топонімами, які символізують відповідні рухи за громадянські права, і всі
вони починаються зі звука [s]. Цим самим звуком
починається і слово “star”, яке є підметом в оригінальному реченні. Варто звернути увагу на римування “Falls”, “Stonewall” і “Mall”. Усе це створює
певний ритм у мовленні президента.
Промови Дональда Трампа теж переповнені алітерацією, що робить його мовлення більш живим
і яскравим та допомагає завоювати прихильність
аудиторії: “To defend American jobs and demand
fair trade…”, “Rebuild and revitalize our nation’s
infrastructure…”, “The majesty of America’s mission
and the power of American pride…”, “We must reject
the politics of revenge, resistance, and retribution…”,
“Embrace the boundless potential of cooperation,
compromise, and the common good…”, “The time
to search for the tallest summit, and set our sights
on the brightest star…”, “God Bless You, God Bless
America, and good night!”
Наведемо декілька прикладів вдалого поєднання
фонетичних та синтаксичних засобів мовленнєвого
впливу з промов Барака Обами.
Let us be our brother’s keeper, Scripture
tells us. Let us be our sister’s keeper. Let us find
that (3). Однакові завдовжки ритмічні групи зближують ці речення з віршованою строфою. Сильний
шиплячий [s] та короткі слова, що починаються
з приголосних, посилюють вплив синтаксичного
паралелізму. Такими словами Обама намагається
об’єднати громадськість і спонукає людей до взаємної допомоги.
That we can tuck in our children at night and know
they are fed and clothed and safe from harm. That we
can say what we think.... That we can have an idea...
That we can participate in... (1). У наведеному
прикладі поєднано анафору із синтаксичним паралелізмом. Повторюючи “That we can” («Що ми
можемо») чотири рази, Обама надає своїм словам
все більшої і більшої сили та спонукає до міркувань.
Глядачі повинні відчути, що ці слова з Декларації
незалежності обов’язково збудуться для Америки,
оскільки вона є «континентом надії» і надає незліченні можливості [7].

слабкі редуковані голосні, трапляються в потоці
мовлення з регулярною періодичністю. Таке фонетичне оформлення англійської мови, де кожна ритмічна група, незалежно від числа ненаголошених
складів, що входять до неї, вимовляється приблизно за однаковий період часу, надає їй уривчастий,
«пульсуючий» характер, що відрізняє її, наприклад,
від романських мов, у яких така динаміка пропадає
через більшу «рівноправність» між наголошеними
і ненаголошеними складами [3, 327].
Як стверджує О. О. Вольфовська, публічний
виступ ритмізується в результаті комплексної взаємодії всіх просодичних засобів – мелодичних, темпоральних, динамічних змін, а також специфічного
членування виступу, оскільки реалізаціям просодичних параметрів в усному мовленні притаманні ознаки повторюваності та регулярності [1, 59]. Щоб привернути увагу до повідомлення, промовець змінює
ритм висловлювання, особливо на інформативно
значущих фрагментах промови. До того ж зміна ритмічної будови дає змогу мовцю уникнути монотонності та надає виступу ознак невимушеного, природного мовлення, що ефективніше впливає на публіку.
Упорядкованості ритму надають насамперед
елементи сегментного (звукові повтори, зокрема
асонанс або алітерація) і суперсегментного рівня
(інтонаційні виділення складів у потоці мовлення,
просодія). Релевантним у створенні ритму є й експресивний синтаксис, заснований на таких стилістичних прийомах, як парцеляція, синтаксичний
паралелізм, синонімічна конденсація, антитеза,
період тощо.
У промовах нинішнього президента США
Дональда Трампа переважають односкладові і двоскладові слова з наголошеним закритим складом,
такі як win, weak, problem, smart, tough. Вони надають мовленню особливої ритмічної організації, що
робить його уривчастим і динамічним. Крім того, ті
самі ключові слова зазвичай завершують пропозицію і виділяються в мовленні Трампа додатковими
інтонаційними засобами, наприклад, уповільненням
темпу або високим низхідним тоном [8].
Досліджуючи публічні виступи сучасних американських політиків, не можна не звернути увагу на
значну кількість випадків використання алітерації –
фоностилістичного прийому, метою якого є створити додатковий музично-мелодійний ефект висловлювання. Сутність його полягає у повторі однакових
звуків або сполучень звуків на відносно близькій
відстані один від одного [2, 126].
Розглянемо перший приклад – фрагмент промови Барака Обами на Національному демократичному конгресі: “I believe we can provide the jobs
to the jobless, homes to the homeless” (“Я вважаю,
що ми можемо надати робочі місця безробітним,
а будинки безхатченкам”) (1). Jobless (безробітні)
і homeless (безхатченки) – це дві загальні складні
проблеми, з якими стикнулися американці у своєму
житті, і Обама майстерно використовує алітерацію
та висуває рішення, які демонструють його щирість.
Водночас він висловлює довіру до уряду. Це змушує
аудиторію повірити у свою країну, що і було метою
виступу президента.
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Дольник І. М. Фонетичні аспекти мовленнєвого впливу в сучасному американському політичному дискурсі
функції переконання. Мовний вплив в політичному
дискурсі здійснюється в основному за допомогою
ретельного відбору лексичних одиниць, при цьому
особливу увагу приділено як значенням, так і їхній
звуковій оболонці. Сучасні американські політики
вдаються до тих самих ефективних риторичних
засобів, які мають найбільший вплив на слухачів.
Їхні промови характеризуються експресивністю
і образністю, легко запам’ятовуються і допомагають сформувати образ блискучих ораторів, які вміють майстерно обігравати фонетичними засобами
всі озвучені ними тексти. Найбільш розповсюдженими засобами фонетичного впливу є анафора, алітерація та ритм.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у більш ґрунтовному дослідженні фоностилістичних особливостей публічного мовлення англомовних політиків, яке буде спрямоване на виявлення
закономірностей взаємодії сегментного й суперсегментного рівнів. Також важливо дослідити вплив
вікових і гендерних ознак мовця на фонетичну організацію публічного виступу та на його сприйняття
слухачами.

Розглядаючи фонетичні аспекти мовлення американських політиків, ми також звернули увагу на
звуконаслідування, характерні для мовлення Дональда Трампа. У його виступах за останні роки слово
“bing” уживається найчастіше: “And that’s what we
ended up getting – the king of teleprompters. But, so
when I look at these things here I say you know what, it’s
so much easier, it would be so nice, just bah, pa, bah, pa,
bah, bing, bing, bing.”, “You know, when you have so
many people running – we had 17 and then they started
to drop. Ding. Bing. I love it. I love it” (4). Ймовірно, Трамп використовує його, щоб вказати на якусь
швидку, повторювану дію. Такий фонетичний засіб
(разом з розмовною лексикою, парцеляцією, синтаксичним і лексичним повтором) робить мовлення політика простим і неформальним, що і є основним риторичним прийомом Дональда Трампа. Саме
завдяки цьому його «мовний образ» виявився більш
зрозумілим і переконливим для звичайних американців і приніс перемогу на президентських виборах.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Звукова картина політичної промови є надзвичайно важливою для реалізації
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КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
СИНТАКСИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОДНОРІДНОСТІ
В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
Дядюра Г. М., Кухарєва-Рожко В. І.
Черкаський державний технологічний університет
У статті ґрунтовно проаналізовано комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії
однорідності в науковому тексті. Зазначено, що поняття однорідності в розвитку теорії описової граматики зазнавало різних інтерпретацій. Для з’ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних
речень охарактеризовано категорії однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно спрямованому мовленні, тобто в науковому тексті. Розглянуто типізацію однорідного ряду за такими ознаками: семантичною, лексико-граматичною, позиційною, стилістичною, комунікативною. Функціональний вияв присудкового ускладнення в текстах зумовлює його певне синтаксичне членування, при якому синтаксично однорідні
присудки репрезентовані в різних «поділених» реченнях.
На матеріалі сучасних науково-технічних текстів з’ясовано ступінь цілісності компонентів
однорідного ряду, що залежить від структури однорідних рядів та від характеру їхнього поширення.
Найістотнішою ознакою однорідності є функціональна рівноправність елементів ряду, їх граматична
незалежність один від одного. Ця ознака має своє оформлення в сурядному зв’язку, зовнішніми виразниками якого є або особлива об’єднувальна інтонація (переліку або протиставлення), або сполучники разом
з інтонацією.
У процесі аналізу науково-технічних текстів визначено, що функціональним видом ускладнення односкладних
речень однорідними присудками в науковому стилі української мови є переважно синтаксично однорідні присудки.
У статті показано, що синтаксична організація узгоджується з функцією наукового мислення, спрямованого на усвідомлення світу через логічне освоєння його шляхом розуміння та перетворення фактів пізнання в
смислові категорії.
Ключові слова: науковий текст, односкладні речення, науковий стиль, категорія однорідності, однорідний
ряд, комунікативно-стилістичний аспект, комунікативний потенціал.
Diadiura G. M., Kukhareva-Rozhko V. I. Сommunicative-stylistic aspect of a syntactic category of homogeneity in scientific texts. Communicative-stylistic aspect of the syntactic category in scientific and technical texts is
thoroughly analyzed in this article. It is mentioned that the notion of homogeneity in the development of the theory
of descriptive grammar has undergone various interpretations. To find out the communicative potential of one-member complex sentences the category of homogeneity is described from the position of its use in a scientific text. The
typization of a homogeneous set is considered on the basis of the following features: semantic, lexical-grammatical,
positional, stylistic and communicative.
Functional explication of the predicate complication texts predetermines a certain syntactic division in which
syntactically homogeneous sentences are represented in the “divided” sentences.
The essence of integrity of the components of a homogeneous set which depends on the nature of its distribution is
determined on the materials of modern scientific and technical texts.
The most significant characteristic of homogeneity is functional equivalence of the elements of a set, grammatical
independence from each other. This characteristic has its own representation in the coordinate relationship externally
expressed by either special unifying intonation or conjunction together with the intonation.
In the process of scientific and technical texts analysis it was defined that the functional type of complication of
one-member sentences by homogeneous predicates in scientific style of the Ukrainian language is mainly syntactically
homogeneous predicates.
It is shown that syntactic organization coincides with the function of scientific thinking aimed at world perception
through logical comprehension by understanding and transformation of the facts into semantic categories.
Key words: scientific text, one-member sentences, scientific style, homogeneity category, homogeneous set, communicative-stylistic aspect, communicative potential.

Постановка проблеми та обгрунтування актуальності її розгляду. Висвітлення категорії однорідності в комунікативно-стилістичному аспекті
має важливе значення, оскільки однорідність змінює змістове навантаження речення, його реальний
комунікативний сенс. Для з’ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних речень

необхідно схарактеризувати категорію однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно
спрямованому мовленні, тобто в тексті.
Однорідність зазвичай має очевидне пояснення
в психолінгвістичному плані, що пов’язано з дослідженнями операторів та обсягу пам’яті, здатністю
зберігати ідею змісту повідомлюваного в реченні
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рідності в науковому тексті. Досягнення поставленої
мети передбачає виконання таких завдань: висвітлити поняття синтаксичної однорідності та проаналізувати комунікативно-стилістичний аспект категорії
однорідності на матеріалі українських науково-технічних текстів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Однорідність у стилістичному плані якісно змінює
змістове навантаження речення, його реальний
комунікативний сенс, тому й має якісне значення.
Комунікативно-стилістичній сфері однорідності
притаманне також стирання меж між однорідними
й неоднорідними членами речення. В описовій граматиці опозиція однорідність/неоднорідність досі
існує лише для виправдання ознак першої, до цього
ж не вказано на те, роль якого модифікатора основної структури речення (кількісного чи якісного)
виконує неоднорідність.
У розвитку теорії описової граматики поняття однорідності/неоднорідності зазнавало різних
інтерпретацій. Поступово із загального визначення
виведено неконкретизовану тезу про однорідність
як явище семантично неподільне (члени речення
лежать в одній площині логіко-семантичних відношень і характеризують залежний компонент речення
чи характеризуються ним з одного боку). Семантична неподільність, тотожність як критерій досі розмежовує лише однорідні чи неоднорідні означення,
а не всі однорідні члени речення.
Головним показником однорідності як синтаксичного явища вважають «тотожність синтаксичної
позиції, а це можливо лише при об’єднанні кількох
словоформ у сурядну конструкцію» [4, 185]. Зазначено дві суттєві ознаки: функціональну тотожність
членів однорідного ряду і вираження ними напівпредикативних зв’язків, що сприяє розвиткові динамічної структури речення.
Прості односкладні речення з однорідними членами, зокрема означеннями, додатками, обставинами й узагальнювальними словами при них, є певними типізованими в синтаксисі формами вираження
думки. Еволюція їх витворення в мові, а також знання операцій комбінаторики смислів як актів думки залишається, на думку науковців, поза екраном,
на якому висвічується лише реальна, актуальна
сутність конструкцій. Можна, звичайно, вказувати
на можливі шляхи скорочення, пропуску, еліпсису
тексту речення та речень, гіпотетично реконструювати попередні етапи формування думки. Проте, як
слушно зауважує В. Мартинов, реальна наявність
несконденсованого тексту як основи синтаксичної
конденсації зовсім не обов’язкова. Досить виникнення певного стереотипу, моделі конденсації для
того, щоб речення породжувалося вже в сконденсованому вигляді [11, 97].
Отже, ускладнення речень однорідністю належить до проблеми синхронічного опису мови й може
встановлюватися з позицій уживання в реальному,
комунікативно спрямованому мовленні, текстуальних і контекстуальних умовах.
Опис однорідності за типами відношень подано лише в перелікові сполучників і сполучникових
засобів мови, які ці відношення виражають, а також

факту всупереч розгалуженості конструкції однорідними членами речення. Якщо прийняти за істинне
основне твердження психолінгвістики (лінгвістичні
одиниці психологічно значущі), то саме однорідність матиме високий ступінь значущості, бо регуляторами тут виступатимуть чинники сприйняття мовцем повідомлюваного, тобто набуватимуть
значення саме ті сегменти конструкцій, які виявляються функціонально оперативними як цілісні
в процесі кодування й декодування мови. Цілісність
однорідного ряду (чи руйнування цієї цілісності)
є суттєвим моментом сприйняття повідомлюваного.
Явище однорідності – факт мисленнєвого процесу,
який виражений у мові в чуттєвому і раціональному
плані. Умовно ізолюючи ці два плани змісту думки,
можна вказати на специфікацію однорідності відповідно в стилістичному й мовноструктурному (фенотипічному) напрямах [8, 64].
Описовий синтаксис природно встановлює
фенотипічний реєстр синтаксичних одиниць з проектуванням на мовлення сучасної описової доби
мовного розвитку. Мотивація конструкцій (у реєстрах типів, зразків, моделей) умовами мовлення,
тексту, стилістичною прагматикою належить до
компетенції комунікації. Тому синтаксис умовно
поділяють на конструктивний і комунікативний.
Варто підкреслити саме умовність поділу, оскільки комунікативне призначення вислову з погляду
функціональної граматики зумовлює добір і вираження конструктивних ознак речення. Та все ж таки
для мовної типізації синтаксичної категорії однорідності такий поділ є суттєвим.
У сфері стилістики (стилістичного синтаксису)
розбудова однорідних рядів спричинена експресією.
Чисельна довільність ряду, ускладненість однорідних членів іншими членами речення, що виконують
функцію поширення основних в однорідному ланцюжку, поняттєва смислова сумісність чи несумісність однорідних членів – явища стилістично вмотивовані.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Синтаксична категорія однорідності не знайшла
ще всебічного висвітлення. У нових галузях дослідження синтаксису, що ґрунтуються на структурносемантичних засадах, не визначено теоретичного
напряму досліджень однорідності як одного з найсуттєвіших явищ функціональної структури речення. Вивченню комунікативного аспекту наукового
тексту присвячено низку наукових студій Л. Кадомцевої [8], Г. Золотової [7], В. Кухарєвої [9], Г. Дядюри [6]. Комунікативний аналіз синтаксичної категорії однорідності в науковому стилі здійснено на
основі узагальнення наукових теоретичних праць.
Зокрема, у дослідженні П. Дудика проаналізовано стилістику речення з однорідними членами на
матеріалі художніх текстів [5]. Незважаючи на низку досліджень синтаксичної категорії однорідності
в різностильових текстах, актуальним є вивчення
цієї категорії в науково-технічних текстах з комунікативного погляду.
Формулювання мети і завдань в статті. Мета
пропонованої статті – проаналізувати комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії одно-
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рідності. Ознаки його загальновідомі: 1) наявність
між двома чи більше елементами речення сурядного (єднального) зв’язку; 2) тотожність граматичних функцій цих однорідних елементів у реченні;
3) безпосередня граматична співвіднесеність кожного такого елемента хоча б з одним спільним елементом того самого речення.
У структурі граматичного відношення однорідності сурядний зв’язок, наявний між однорідними
членами, набуває формальних ознак, які дають
змогу говорити про нього як про особливе граматичне відношення сурядності. Цими ознаками
є тотожність граматичних функцій і безпосередня
граматична співвіднесеність з тими самими елементами речення.
Ступінь цілісності компонентів однорідного
ряду залежить від структури однорідних рядів та від
характеру їхнього поширення. Так, найменше проявляється вона в реченнях, де однорідні члени реалізують можливість мати власні синтаксичні зв’язки.
Наприклад: На рис. 9.7 показано розгортку одного
полюсного ділення машини постійного струму і розподіл магнітної індукції В під полюсом (ЕМТ, 205);
Регулювати кутову швидкість двигунів постійного струму можна: введенням додаткового опору
послідовно з обмоткою якоря; зміною напруги на
якорі та зменшенням магнітного потоку шляхом
зменшення струму збудження (ЕМТ, 231); Критерієм доцільності варіанта пристрою вважають або
цехову собівартість виготовлення деталей, або
річну технологічну собівартість виконання операції (ПТО, 310).
Більшою цілісністю відзначаються однорідні непоширені члени речення: Цей тип можна
використовувати для цілочислових і символьних
даних в описах, а також як позначення оператора варіанта (ІН, 180); Блок-схеми, таблиці, графіки, що зображені на окремих сторінках записки, включають у загальну нумерацію сторінок
(ІН, 24); Обчислюємо опір ізоляції між провідниками активної і пасивної ліній зв’язку (ПК, 22),
Тезорезистори широко використовують для визначення статичних і динамічних зусиль у деталях
машин (ЕМТ, 277).
Найбільшою цілісністю відзначаються однорідні
члени, які залежать від одного слова: За способом
збудження мікродвигуни постійного струму виконують з паралельним, незалежним, послідовним збудженням… (ЕМТ, 231).
Однорідні присудки в структурі й граматичних
формах однорідних рядів є категорією типово функціональною. Про це свідчить зворотне перетворення
складних речень на прості ускладнені. Аналіз показує, що текстову варіативність виражено в таких
конструкціях яскраво й послідовно [9, 111–112].
Основою цього синтаксичного процесу є семантична «напруга» смислів у лінійно організованому мовленні. Суттєве значення має також семантика дієслів, що конструюють однорідний ряд. Категоріальне значення дієслівної словоформи зумовлює її роль
як синтаксеми в граматичній структурі речення.
Типізація однорідності, зокрема присудкової, як
один із граматичних рівнів аналізу речення можли-

у перелікові тих позицій, які займає однорідність
у структурі речення. Крім того, вказано на можливі
закриті та відкриті ряди однорідних членів речення.
Суперечливо й непослідовно розглянуто питання
про однорідні й неоднорідні члени речення.
Зазначимо також, що однорідність є такою синтаксичною категорією, типізація якої може здійснюватися лише на основі функціонального прояву
в реченні, взаємодії синтаксису й семантики. Синтаксична однорідність як засіб ускладнення граматичної та семантико-комунікативної структури
речення (при збереженні умовної традиційної назви
явища) є категорією багатоаспектною саме із функціонального погляду.
Л. Кадомцева вказує на те, що типізація однорідного ряду може відбуватися за кількома ознаками:
1) семантичною (головною, що констатує різні
форми ускладнення);
2) лексико-граматичною (лексична наповненість
і граматична форма однорідного ряду);
3) позиційною (позиція однорідних членів
у реченні);
4) стилістичною, комунікативною [8, 71].
Ускладнення основної структури речення водночас спричиняється й семантичними та синтаксичними чинниками, а підґрунтям цього процесу є комунікативна заданість вислову. Проте в тексті, потоці
мовлення однорідному ускладненню властива здебільшого певна (семантична, лексико-граматична,
позиційна чи стилістична) мотивація та відповідна
їй форма. Ускладнення основного речення однорідним рядом залежить також від того, які члени речення входять до його складу.
Синтаксично однорідні додатки й обставини
в межах єднальних відношень лінійно розгортають
односкладне речення, не руйнуючи його синтагматичної структури. Синтаксично однорідні підмети тяжіють до часткової зміни структури простого
речення. Синтаксично однорідні присудки й означення – як виразники предикативних і атрибутивних
відношень – значно впливають на семантичну й граматичну структуру простого односкладного речення, модифікуючи чи руйнуючи її.
У реченні фіксуються не лише результати процесів мислення, а й результати процесів пізнання,
що охоплюють і людські емоції; тому далеко не кожне речення може відповідати логічному судженню.
«Судження не може існувати поза реченням, – зазначає В. Виноградов, – яке є формою його утворення і вираження. Але якщо судження виражається
в реченні, то це ще не означає, що призначення всякого речення – висловлювати тільки судження»
[2, 7]. Наявність у реченні однорідних підметів, а
особливо однорідних присудків, робить це речення
неспівмірним із судженням, оскільки воно (речення) містить у собі – нехай у потенційному стані – не
одне, а кілька можливих суджень.
У реченнях без однорідних членів уся різноманітність граматичних відношень, що складають
структуру цього речення, побудована на відношеннях підпорядкування. Поряд з відношеннями підпорядкування в реченнях з однорідними членами
з’являється нове відношення – відношення одно-
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ємо лінію η (МГ, 170); Щоб вмикати і вимикати в потрібний час приймачі електричної енергії,
застосовують рубильники, кнопки, вимикачі, тобто
пристрої, які замикають і розмикають електричні
кола (ФА, 208).
Функціональний вияв присудкового ускладнення
в текстах зумовлює його певне синтаксичне членування, при якому синтаксично однорідні присудки репрезентовані в різних «поділених» реченнях.
Форм такого поділу точно не можна встановити,
бо не можна передбачити всю можливу та постійно створювану багатогранність словесних побудов.
Та все ж, якими б не були потенційно і ситуативно
різноманітними конструкції (бо не вичерпна думка,
втілювана в мовленні), певні закономірності членування речень будуть регулювати різнооформленість синтаксичних висловів у тексті. У мовленні
сучасної української науково-технічної літератури
спостерігається, наприклад, переважно тричленна будова синтаксично однорідного присудкового
ряду. Причини цього явища можуть бути оприявнені
при дослідженні всіх мовних засобів репрезентації
суджень на сучасному рівні зв’язку мови та мислення, зокрема тих, які стосуються компресії вислову,
регресивних чи прогресивних способів розгортання
думки-речення.
Текстуальне вираження послідовно однорідних
присудків, ряд яких об’єднує модальна й видочасова площина відношень, може бути або повним,
лінійним, або скороченим дієприслівниковим зворотом, що підсилює одночасність і одноактність дій,
або поділеним. Функціональну роль засобу поділу
речень має поширюваність членів ряду зворотами
чи іншою однорідністю: Під час розрахунку вузлів
перевіряють упорний швелер на згинання як балку
на двох опорах з прольотом, що дорівнює відстані
між щоками башмака; визначають розміри горизонтального опорного листа з умови зминання під
ним обв’язувального бруса впоперек волокон і його
товщину з умови згинання плити на двох ділянках
(як балку на двох опорах та консолі) і добирають
переріз затяжок з куткової або круглої сталі, розраховують зварні шви, що кріплять упорний швелер
до щік, щоки – до упорного листа і кутики затяжки – до щік; гребеневий вузол розраховують так
само, як і в трикутній арці (КДП, 174); Арматуру
вкладають у пази, в які заливають епоксидний клей
з наповнювачем, і пакет запресовують (КДП, 161).
Наведені приклади свідчать, що для однорідних
присудків характерна тенденція до тісного смислового зв’язку членів ряду. Цілком очевидно, що
однорідні присудки належать до звичного способу
впорядкування наукового тексту, бо на них поширюються всі особливості цього впорядкування.
Ускладнення структури простого односкладного речення однорідними означеннями є багатоплановим і різноструктурним синтаксичним явищем,
для якого важко встановити граматично значущу
сітку відношень й опозицій. Це пояснюється кількома причинами, зокрема тим, що атрибутивні відношення корельовані з предикативними, виражаються в синтаксичній позиції іменного присудка
й означення, мають різні форми прояву (однорідні

ва й правомірна. Універсальні зразки ускладнення
простого речення однорідними присудками (синтаксично однотипними чи різнотипними в сполучниковій чи безсполучниковій формі зв’язку) вимагають
доповнень і уточнень з позицій функціонального
синтаксису – синтаксису зв’язного мовлення, бо
схема сама по собі не дається; цей лінгвістичний
конструкт можливий лише настільки, наскільки
в мові і в мовленні існують його лексично наповнені
репрезентації [7, 86].
Для з’ясування комунікативної ролі односкладних речень у науковому тексті цінними виявилися відомості, що ускладнення речень однорідними присудками не є продуктом комбінаторики так
званих елементарних речень і відображених у них
основних, типізованих значень [9, 112]. Так само не
можна вважати семантикою елементарного (і відповідного до нього реального) речення суму значень
його лексичних компонентів. У синтаксично однорідні відношення теоретично вступають усі дієслова, у семантично однорідні – частина з них. Поширеність однорідного ряду, його структура й різні
форми (щодо різних типів присудків, які вступають
у синтаксично однорідні відношення) також мають
значення для з’ясування різних напрямків цього
типу ускладнення, функціональний вияв якого ще
й зумовлений дистрибуцією речень, оточеннями
в тексті і контекстуальним фоном оповіді. Синтаксично значущими щодо цього є ті обмеження,
які створює текст для регламентації та збереження
лінійного повідомлення як простої структури [8].
Аналіз сучасних науково-технічних текстів
показав, що функціональним видом ускладнення односкладних речень однорідними присудками
в науковому стилі української мови є переважно
синтаксично однорідні присудки, створювані дієсловами із семантикою послідовності дій, станів,
тобто незамкнені (або відкриті) ряди. До речі,
терміни замкнений і незамкнений ряд однорідних
членів з’являлися порівняно недавно – у працях
В. Борковського, присвячених аналізові сполучників у реченнях з однорідними членами в берестяних
грамотах [1, 11].
У досліджуваних текстах незамкнені ряди однорідних членів тяжіють, як правило, до заміни членів
ряду відокремленими обставинами, вираженими
дієприслівниковими зворотами, що увиразнюють
цілісність складної за семантикою, але формально
лінійної предикації: Позитивний елемент виготовляють у вигляді спіралі з мідного дроту і вставляють у банку (ФА, 207); Їх очищують від іржі
та масла, складають за допомогою струбцини,
вивіряють правильність взаємного положення
і прихвачують в окремих точках (ПТО, 427); Для
кожного із значень і точки [МН, n1] наносять на
графік (рис. 10.15, а) і з’єднують плавною лінією
(МГ, 168).
Зазначимо, що в наукових текстах трапляються
речення з однорідними присудками, які входять до
складу простих ускладнених речень з відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами, або складнопідрядних: Визначивши
для деяких і значення К, обчислюємо η = іК і буду-
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кісного показника прояву цих речень у мові. Цей прояв широкий і теоретично безмежний, як і можливості
думки, що не вичерпує нескінченності мислення. Статичність деяких форм вираження ускладненості відображено у фразеосхемах, якими є, наприклад, речення
з усіма однорідними членами й узагальнювальними
словами при них: За геометричною формою просторові конструкції можна поділити на такі види:
куполи, хрестові склепіння, зімкнуті склепіння, циліндричні оболонки, стрімчасті оболонки, циліндричні
та призматичні складки, оболонки подвійної кривизни – гіпари – і ординарної... (КДП, 208). Уживання
узагальнювального слова є лише моментом згрупування ряду синтаксично однорідних членів речення,
їх синтагматичним з’єднанням. Існує лише дві позиції узагальнювальних слів щодо об’єднуваного ними
однорідного ряду – препозиційна і постпозиційна.
Логіко-граматичний аналіз речень з узагальнювальними словами встановлює дві форми їх співвідношення
з умовиводами (що лежать в основі простих речень
і приховують їхню семантично складну будову) –
дедуктивну й індуктивну [10].
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, аналіз однорідності
всіх членів речення на комунікативно-стилістичному рівні в науковому тексті може виявити більшу
кількість фразеосхем, що створюються в мовленні
й набувають конструктивних ознак мовних типів
і зразків. У досліджуваних текстах спостерігаємо
явище, не типове для інших стилів, а саме – збільшення місткості категорії однорідності. Це збільшення
виявляється в розширенні можливості об’єднання
(сполучникового та безсполучникового) у вигляді
таких однорідних членів речення, які виражають
різні за своїм характером відношення до опорного
слова (до того ж вони часто й морфологічно не однорідні). Репрезентоване дослідження не вичерпує
всього кола питань, пов’язаних з категорією однорідності в науковому тексті. Перспективами нашого дослідження є подальше вивчення синтаксичних
конструкцій iз комунікативного погляду в науковому
стилі мови.

та неоднорідні означення, однотипні й різнооформлені). Наприклад: При обробці вуглецевих, інструментальних сталей та жароміцних сплавів на
нікелевій основі використовують графітні та мідні
електроди – інструменти (МТФ, 14); Складаючи
загальний курс фізики, треба сконцентрувати увагу… на доборі матеріалу… для вивчення як самої
фізики, так і суміжних з нею природничих і технічних наук (МТФ, 4); З досвіду відомо, що порожнього візка легше зрушити з місця або пригальмувати, ніж навантаженого (МТФ, 23); Звідси можна
зробити цікавий і короткий висновок, що загальний опір ділянки кола R12 = 244 Ом, яка складається
з двох паралельно з’єднаних резисторів з опорами
R1 = 440 Ом і R2 = 550 Ом, менший від опору кожного провідника (ФА, 248).
Найістотнішою ознакою однорідності є функціональна рівноправність елементів ряду, їх граматична незалежність один від одного. Ця ознака має своє
оформлення в сурядному зв’язку, зовнішніми виразниками якого є або особлива об’єднувальна інтонація (переліку або протиставлення), або сполучники
разом з інтонацією.
Досить часто в наукових текстах вживаються
речення з однорідними додатками. Однорідні додатки творять синтаксично однорідні ряди без варіантних граматичних форм, зокрема у випадках поєднання однакових чи різних за значенням: Далі необхідно
ввести матрицю значень аргументів і вектор значень функції… (ПК, 33); Наприклад, компонентами методичного забезпечення є документи, в яких
викладено … теорію, методи, засоби, математичні моделі, алгоритми, алгоритмічні спеціальні
умови для опису об’єктів, термінологію, нормативи, стандарти та інші дані, що забезпечують
методологію проектування в підсистемах САПР
(ОСП, 207–208).
Зазначимо, що функціональні особливості ускладнення в проєкції на семантичну й формально-граматичну структуру односкладного речення, виявлені
в закономірностях членування тексту та речень як
його компонентів, набувають значення якісного й кіль-
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АНТРОПОНОМІНАЦІЙ
СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ
Коваленко А. М., Багацька О. В.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
У статті досліджено лексико-семантичні особливостi етнокультурних антропономінацій сучасного
англомовного сленгу в лінгвокультурологічному аспекті. Особливу увагу приділено ролі молодіжного сленгу i
антропономінацій, серед усього у відображенні соціальних, культурних та ціннісних настанов представників
певної етноспільноти. З’ясовано, що з метою структурування виділеної сленгової лексики застосовано
семантико-ідеографічний підхід для створення відповідної моделi, представленої лексико-семантичними
угрупуваннями, зумовленими лінгвокультурологічними, історичними та соціальними чинниками. Зокрема змодельовано лексико-семантичне поле «Назви людей» iз розгалуженою та багаторівневою організацією складових мікрополів і лексико-семантичних груп: «Назви особи за інтелектуальним, інтелектуально-емоційним
станом, властивістю, якістю та їх виявом»; «Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом,
властивістю, дією, за статтю, а також за статтю і віком»; «Назви особи за соціальною властивістю,
за характерним соціальним станом, дією, функцією, за особистими і суспільними відносинами, зв’язками»;
«Назви особи за професією, спеціальністю, родом занять, характером діяльності і пов’язаними з нею
діями, відносинами»; «Назви особи за належністю до раси, національності, а також території, місця проживання, місцезнаходження». Виявлено, що найбільш уживаними СЛО англійського, американського та
австралійського молодіжного мовлення стали антропономінації на позначення певних девіантних проявів
особистості, зокрема надзвичайної фізичної привабливості або потворності, інтелектуальних вад або
асоціальної поведінки. За окремими лексико-семантичними групами кількісні та якісні характеристики в
досліджуваних мовах виявляють диспропорцію, зумовлену національною специфікою сленгу як субварiанта
відповідної національної мови. Аналіз лексико-семантичних груп доводить, що британське та американське суспільство від австралійського вирізняється більшою агресивністю, індивідуалізмом, етноцентризмом.
На противагу цьому молоді Австралії властива значно більша емоційність.
Ключові слова: сленгова лексика, етнокультурна антропономінація, лінгвокультурологічний чинник,
семантико-ідеографічний пiдхід, компонентний аналіз, національна специфіка.
Kovalenko A. M., Bagatska O. V. Lexical and semantic space of ethnocultural anthroponominations of modern English youth slang. The article focuses on the analysis of lexical and semantic peculiarities of ethnocultural
anthroponominations of modern English slang in the linguo-cultural aspect. Special attention is drawn to the role of
youth slang and anthroponominations in particular in the social, cultural and axiological assumptions of the members
of a certain ethnocommunity representation. The principle to structure the analyzed slang lexis is the application of
semantic-ideographical approach to create the corresponding model, represented by lexical and semantic groups,
predetermined by linguocultural, historical and social factors. Thus, the lexical semantic field “People’s nominations”
with a multistructured and multilevel arrangement of the microfields and lexical semantic groups was modelled.
It comprises such microfields: “A person’s nominations according to the intellectual, intellectual-emotional state,
peculiarity, quality and its realization”, “A person’s nominations according to the physical, physiological and psychic
state, peculiarity, actions; according to the sex and age”, “A person’s nominations according to the social peculiarity,
social state, actions, functions, personal and social relations and connections”, “A person’s nominations according to
the profession, specialty, type of activity and related to it actions and relations”, “A person’s nominations in relation
to race, nationality as well as territory, place of dwelling, location”. It was revealed that the slang lexical units of the
English, American and Australian youth speech to denote one’s certain deviational manifestations such as extreme
physical attractiveness as well as ugliness, intellectual deficiency or antisocial behavior. The English, American and
Australian slang under the analysis is devoid of elementary political correctness as there are slang lexical units with
negative connotation to denote people with special needs, different or “alien” religious, national and racial belonging. According to the certain lexical semantic groups the quantitative and qualitative characteristics in the languages
under the analysis reveal the imbalance that accounts for the slang national specificity as a subvariant of a certain
national language. The analysis of the lexical semantic groups proves that the British and American society turn to be
more aggressive, individualistic and ethnocentric in comparison with the Australian that is more emotional.
Key words: slang lexis, ethnocultural anthroponomination, linguocultural factor, semantic ideographic approach,
component analysis, national specificity.
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Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризуються посиленням уваги лінгвістів до порівняльного аналізу мов. Цe закономірно,
оскільки, з огляду на активізацію процесів глобалізації, дослідження, що дають змогу розкрити уявлення кожного народу про специфіку національного шляху в межах загального розвитку цивілізації,
виявити цінність своєї культури, своєрідність мови,
національного менталітету тощо, заслуговують на
особливу увагу. Молодіжний слeнг як унікальне
мовне явище є джерелом антропономінацій, процесу
називання індивідами одне одного крізь призму своєї мови, що відображає концептуальна картина світу.
Актуальність дослідження полягає в необхідності
ґрунтовного вивчення й зіставного аналізу антропономінацій сленгової лексики англомовної молоді
iз застосуванням лінгвокультурологічного та зіставно-типологічного підходів. Виявлення спільного
в національних мовних картинах світу, представлених англійським, американським та австралійським
молодіжним сленгом, уможливлює подальше визначення онтологічних характеристик сленгу як універсального лінгвального фeномену; установлення
вiдмінного сприяє подальшому вивченню специфіки мовного відображення світобачення молоді Великобританії, США та Австралії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження лексики в зіставному аспекті здійснюється в контексті поліпарадигмальності концепцій
мови, передусім лінгвокультурологічної, лінгвокогнітивної i когнітивно-функціональної, у яких відображається об’ємне уявлення про мову як «простір
думки», «осередок буття духу» (В. Гумбольдт).
У контекстi робіт С. А. Жаботинської, О. С. Кубрякової, В. А. Маслової, Ю. С. Степанова, С. Г. ТерМінасової, Н. В. Уфімцевої та інших дослідників
мова виступає як могутній інструмент, що формує
людську спільноту в етнос через зберігання і передавання культури, а саме набору способів соціальної
практики, які випрацювані людьми для соціально
значущих практичних та інтелектуальних дій і зберігаються в соціальній пам’яті колективу.
Розробці проблематики лінгвокультурологічних
аспектів номінації, а також етнокультурної специфіки національно-маркованих елементів мови
присвячено праці М. П. Кочергана, Ю. А. Зацного,
R. Dirven, G. Falk, C. Jourdan, E. Partridge, A. Wierzbickiej та ін. У цих студіях представлено важливе
теоретичне підґрунтя для подальших прикладних
досліджень, зокрема вивчення особливостей реалізації етноспецифічних концептів з метою самоідентифікації та самовиділення у процесi міжкультурної
комунікації.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
пропонованої статті є проаналізувати лінгвокультурологічні особливості етнокультурних антропономінацій у сучасному молодіжному сленгу Великобританії, США та Австралії. Зазначена мета
дослідження передбачає виконання таких завдань:
окреслити етнокультурні антропономінації як об’єкт
лінгвокультурологічних досліджень; змоделювати лексико-семантичний простір етнокультурних

антропономінацій сучасного англомовного молодіжного сленгу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Молодіжний сленг відображає соціальні, культурні
і ціннісні особливості середовища, у якому функціонує мовна картина світу носія молодіжного сленгу.
Останній характеризується очевидною своєрідністю, оскільки володіє притаманним йому набором
мотиваційно-прагматичних установок. Вивчення
антропономінацій молодіжного сленгу в лінгвокультурологічному аспекті з опертям на лексико-семантичний складник дасть змогу відтворити мовну
картину світу його носія, у якій втілюється певний
концептуальний зміст, представлений знанням про
світ особистості, i ціннісний елемент, що відображає сприйняття світу, специфіку і систему норм
та цінностей, переваг та ідеалів.
Принципи структурування сленгової лексики
полягають у застосуванні семантико-ідеографічного
підходу для створення моделі, що слугує еталоном
зіставлення й забезпечує адекватний опис лексикосемантичної системи порівнюваних мов з урахуванням системних зв’язків та ієрархічних відношень.
Можливість застосування цього підходу ґрунтується на загальновідомій тезі про нерозривний зв’язок
мови і мислення, оскільки мислення має загальнолюдську природу, а когнітивно-семантичний континуум є спільним для всіх мов [7]. Проте кожна конкретна мова членує його специфічно.
Вихідною тезою, що дозволяє використання
семантико-iдеографічного підходу до структурування сленгового лексикону, а звідси визначення специфіки сленгової картини світу, є положення про те, що
слова одного семантичного поля мають загальний
смисловий код і разом зберігаються в мозку людини.
Семантичне поле постає як спосіб відображення тієї
чи іншої ділянки дійсності в нашій свідомостi.
З огляду на те, що підґрунтям для опису лексикосемантичної системи порівнюваних мов мають бути
системні зв’язки та ієрархічні відношення, у межах
цього дослідження за ієрархічним принципом виокремлено такі лексико-семантичні угруповання:
лексико-семантичні поля (ЛСП) (сукупність лексичних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, що
віддзеркалюють поняттєву, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ) та мікрополя
(менша за обсягом сукупність лексичних одиниць,
об’єднаних спільністю змісту та виділених у межах
лексико-семантичного поля).
Семантичні комплекси сленгових лексичних
одиниць (СЛО) характеризуються значним ступенем розмитості, а отже, з опертям на семний склад
англійські, американські та австралійські сленгові
лексичні одиниці можуть бути уналежненими до
кількох лексико-семантичних груп та мікрополів.
Так, наприклад, австралійську СЛО cook – образ
жінки-домогосподарки, що не стежить за собою
та має обмежене коло інтересів, за набором сем,
які входять до структури її значення, відносять як до
мікрополя «Назви особи за професією, спеціальністю,
родом занять, характером діяльності і пов’язаними
з ними діями, функціями, відносинами», так і до мікрополя «Назви особи за інтелектуальним, інтелекту-
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– «Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією, за статтю, а
також за статтю i віком»;
– «Назви особи за соціальною властивістю, за
характерним соціальним станом, дією, функцією, за
особистими i суспільними відносинами, зв’язками»;
– «Назви особи за професією, спеціальністю,
родом занять, характером діяльності i пов’язаними
з нею діями, відносинами»;
– «Назви особи за належністю до раси, національності, a також території, місця проживання,
місцезнаходження».
Докладніше розглянемо кожне з них.
Мікрополе «Назви особи за інтелектуальним,
інтелектуально-емоційним станом, властивістю,
якістю та їх виявом» включає 18 СЛО (14.63%)
Великобританії, 20 СЛО (10.75%) США та 11 СЛО
(9.32%) Австралії. Обсяг сленгової лексики молоді Великобританії, США та Австралії свідчить про
значну репрезентативність зазначеного мікрополя. Спільною тенденцією в досліджуваних мовах
є домінування лексикалізації певних відхилень від
норми, тому загальновживаними є СЛО на позначення осіб iз недостатнім рівнем інтелектуального
розвитку, наприклад:
– СЛО Великобританії: bozo – a fool; burk –
a fool, clot – a stupid person, dip stick – a stupid person,
divvy – a stupid person;
– СЛО США: airhead – дурень;
– СЛО Австралії: Galah – дурень.
Семантику номінації bozo з’ясовуємо шляхом
лінгвокультурологічного аналізу традицій Великобританії. Йдеться про людину, яка неадекватно
поводить себе в компанії. Сленгова лексична одиниця burk містить культурну конотацію: it is short for
‘Berkeley-Hunt’, who was an 1890s stage idiot. Застосувати компонентний аналіз до виявлення семантики немотивованих антропономінацій clot, dip stick,
divvy неможливо. Про значення номінації airhead
свідчать її семантичний континуум, який формують семи air – вітер і head – голова, що уможливлює тлумачення цiєї антропономінації як тієї, що
називає людину, у якої вітер в голові, тобто легковажну. Сленгова лексична одиниця Galah походить
від назви пташки в Австралії, яка видає дивні звуки.
Отже, є всi підстави зробити висновок, що в основі утворення антропономінацій лежить культурнонаціональний досвід, що визначає певну етнокультурну спільноту.
Мікрополе «Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією,
за статтю, a також за статтю i віком» нараховує
33 СЛО (26.82%) Великобританії, 79 СЛО (42.47%)
США та 42 СЛО (35.59%) Австралії. Не відповідними нормі у сленгу є ознаки надзвичайної фізичної привабливості (англ. awesomity – an awesome
person, амер. baldwin – a good-looking male, spunk –
a good looking person) і вияв потворності. Семантику
антропономінації awesomity визначаємо із внутрішньої форми знака: лексема awesomity містить сeму
awesome – фантастичний, тобто людина неймовірної краси. Етнокультурну специфіку американського молодіжного сленгу визначає антропономіна-

ально-емоційним, інтелектуально-емоційно-фізичним
станом, властивістю, якістю та їх виявом».
Проблема багатоманітності значень актуальна
не тільки для досліджуваних ЛСП, але й для будьякого угруповання лексичних одиниць, об’єднаних
семантичною домінантою. Належність таких лексичних одиниць до певного лексичного угруповання в кожному конкретному випадку визначається
на основі подібності їхніх мовних характеристик
та відповідного зв’язку з найближчими семантичними партнерами.
Семантико-ідеографічний підхід дає змогу змоделювати карту «змістового всесвіту» національної мови, закріпленої в ньому картини світу. На
відміну від стандарту, сленг представляє стихійну,
мінімально оброблену мовну реальність, тому картування світу сленгом зумовлено особливою світоглядною позицією мовців. Позаяк світогляд в етносах різний, семантико-ідеографічна репрезентація
сленгової лексики, а звідси i сленгова картина світу в порівнюваних мовах буде специфічною [1, 9].
Можемо дійти висновку, що специфіка виокремлення антропономінацій сучасного молодіжного сленгу
Великобританії, США та Австралії в межах лексико-семантичних угрупувань зумовлена лінгвокультурологічними, історичними та соціальними чинниками. Аналіз сленгу досліджуваних мов, здійснений
шляхом його семантико-ідеографічної репрезентації
з використанням компонентного аналізу зазначених
одиниць, дав змогу виявити особливості сленгової картини світу в британському, американському
та австралійському лінгвосоціумах.
У контексті нашої роботи досліджуємо вибірку
антропономінацій сучасного молодіжного сленгу Великобританії, США та Австралії, загальна
кількість яких становить 427 слeнгових одиниць.
Вибірку зроблено зi словників сучасного молодіжного сленгу [17; 18; 19; 20; 21; 22]. Антропономінації сленгу Великобританії, США та Австралії входять до складу лексико-семантичного поля (ЛСП):
«Назви людей» (123 англійських, 186 американських та 118 австралійських сленгових лексичних
одиниць (СЛО).
Молодіжний сленг має антропоцентричний
характер, тому сленгізми в мовленні молодих людей
відображають безпосередньо ставлення індивіда
(молодої людини) до навколишньої дійсності, виражають його емоції, бажання, відносини в колі сім’ї
та друзів, дають оцінку діям і вчинкам інших людей.
Таким чином, структурування ЛСП «Назви людей»
проведено з урахуванням фізіологічного статусу
людини як біологічного виду, його інтелектуальних здібностей, соціальної належності, громадської
діяльності, предметів i явищ, пов’язаних з його життєдіяльністю, особливостей сприйняття.
Змодельоване ЛСП є розгалуженою та багаторівневою організацією складників (мікрополів і лексикосемантичних груп). Найзначнішими з лексико-семантичних мікрополів, виокремлених у межах ЛСП
«Назви людей», є:
– «Назви особи за інтелектуальним, інтелектуально-емоційним станом, властивістю, якiстю
та їх виявом»;

54

Коваленко А. М., Багацька О. В. Лексико-семантичний простір етнокультурних антропономінацій...
wingy – «однорука людина», jelly-belly – «товста
людина» тощо. Аналіз англомовних СЛО свідчить
також про те, що відмінні від певної лінгвоспільноти релігійна належність, расові або національні
ознаки, позначені відповідними лексемами, наприклад God forbid – «єврей», jungle bunny – «представник негроїдної раси», також вважаються відхиленням від загальноприйнятої в певному соціумі норми.
Мікрополе «Назви особи за професією, спеціальністю, родом занять, характером діяльності i
пов’язаними з нею діями, відносинами» нараховує
29 СЛО (23.57%) Великобританії, 39 СЛО (20.96%)
США та 28 СЛО (23.72%) Австралії. Саме це мікрополе ілюстративно демонструє вплив культури на
мову країни, адже номінування людей за професіями, спеціальностями, родом занять здійснюється
завдяки усвідомленню культурної спадщини народу:
– СЛО Великобританії: bro – the archetypal college party boy, affluential – having both money and power or influence, Hooray Henry – the young upper class,
lollipop man – a crossing guard;
– СЛО США: big kahuna – the important person; the knowledgeable authority on some matter
(From the Hawaiian word for “priest” ), can-shaker –
a fund-raiser. (As if a person were holding a can for
the solicitation of coins from passersby.), desk jockey –
someone who works at a desk in an office. (Patterned on
disk jockey.);
– СЛО Австралії: cockie – farmer (Farmers were
called cockies in the early days of European settlement
because, like the birds of the same name, they made
their homes on the edges of permanent waterholes),
bushranger – highwayman, outlaw, greenie – environmentalist.
Визначити семантику антропономінацій bro,
Hooray Henry, lollipop man неможливо без знання
культури Великобританії. Так, bro – це молода людина, яка часто відвідує вечірки, але активної участі
в них не бере, a лише стоїть з червоною пластиковою склянкою в руці і чекає на щось захоплююче.
Hooray Henry – це молодь верхівок суспільства, яка
проводить свій час на гомінких вечірках.
Мікрополе «Назви особи за належністю до
раси, національності, а також території, місця проживання, місцезнаходження» утворюють
12 СЛО (9.75%) Великобританії, 4 СЛО (2.15%)
США та 13 СЛО (11.01%) Австралії. Основною
характеристикою цього мікрополя є детермінованість вибору та використання етнокультурних
антропономінацій у процесі міжетнічного спілкування упередженнями тa стереотипними установками стосовно інших народів. З континууму необмеженої кількості різних характерних ознак для
номінації обирають одну, найбільш загальну ознаку.
З іншого боку, назва, яку дають чужому етносу, містить розрізнювальну ознаку протиставлення, зумовлену опозицією «свій – чужий» [пор. 7].
Серед таких етнокультурних антропономінацій
представників «чужих» народів у сучасному англомовному молодіжному сленгу виділяємо:
– СЛО Великобританії: kipper – an Australian
person, loiner – an inhabitant of Leeds, West Yorkshire,
frog – a French person, sausage – a German person,

ція baldwin, що походить від власного імені актора
Алека Болдвіна. Своєрідність цієї антропономінації
полягає в тому, що вона виражає унікальну ознаку
свого денотата. Імена такого типу є загальновідомими, а тому i значущими для культури своєї країни.
Надмірно активна соціальна позиція (америк.
high-up – авторитетна посадова особа; Mr. Big –
можновладець) є відхиленням від норми так само,
як i відсутність такої позиції або низький соціальний статус (англ. sod – принижений, зневажений
чоловік).
Часто антропономінації набувають яскраво вираженого негативного конотативного значення для
досягнення певного перлокутивного ефекту, частіше
за все приниження ровесників та іншого оточення,
наприклад:
– СЛО Великобританії: minger – ugly;
– СЛО США: bugly – really ugly;
– СЛО Австралії: dog – unattractive woman.
Компонентний аналіз до немотивованої ЛСО
minger застосувати неможливо, тому ми тлумачимо
значення цієї лексеми з огляду на те, що вона римується з лексемою finger – палець, що певним чином
співвідноситься з неприємною людиною. На семантику лексеми bugly вказує її внутрішня форма, зокрема сема в її складі bug – жук, який протиставляється
канонам краси. Для того, щоб засвідчити непривабливість жінки, молодь Австралії часто порівнює її
з твариною, наприклад, dog – unattractive woman.
Мікрополе «Назви особи за соціальною властивістю, за характерним соціальним станом,
дією, функцією, за особистими i суспільними відносинами, зв’язками» формують 31 СЛО (25.20%)
Великобританії, 44 СЛО (23.64%) США, 24 СЛО
(20.33%) Австралії. СЛО цього мікрополя позначають людину як частину соціальної спільноти, визначають її роль в окремій спільноті. Спільною характеристикою всiх трьох лінгвосоціумів є крайній
вияв соціальних характеристик. Специфіка мікрополя «Назва особи за соціальним станом, за особистісними i суспільними відносинами» відбиває
етнокультурні тенденції:
– СЛО Великобританії: Anthony – недоброзичлива людина;
– СЛО США: baddy – недоброзичлива людина.
Семантика антропономінації Anthony відображає
етноспецифічну картину світу Британського соціуму, оскільки з історії відомо, що Anthony Blunt був
зрадником королеви, що зумовлює її негативну культурну конотацію. Лексема baddy у своїй семантиці
містить сему bad – поганий, яка вказує на значення
самого слова, але культурного смислу ця номінація
не набуває, нa відміну від згаданої вище.
Надмірна агресивність особи (анг. yob – невихована людина, хуліган; америк. rough neck – хуліган, головоріз) є такою ж неприйнятною для носіїв
сленгу, як i надмірна толерантність (австрал. Gawdhelp-us – безпорадна, дратівлива людина). У багатьох цивілізованих соціумах лексеми на позначення характеристик осіб, які не відповідають певним
нормам, замінюють нa більш толерантні або політкоректні, чого не відбувається у сленгу, оскільки в ньому наявна велика кількість СЛО таких, як
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bog-trotter – an Irish person, spaghetti – an Italian person, про значення яких свідчить внутрішня форма
знака, та немотивовані ЛО: Scouser – someone from
Liverpool, yank – an American, septic – an American.
– СЛО США: bamma – a rural person, such as
someone from Alabama; a hick, blanco – a white person; a Caucasian, caucasian waste – worthless white
people, які є немотивованими лексичними одиницями з непрозорими етнокультурними імплікаціями.
– СЛО Австралії: banana bender – a person from
Queensland, ane toad – a person from Queensland,
cockroach – a person from New South Wales, crow eater – a person from South Australia, pom, pommy, pommie – an Englishman, seppo – an American, sheepshagger – A New Zealander, sandgroper – a person from
Western Australia. Такі немотивовані СЛО несуть
в собі культурну конотацію та вирізняють «свою»
мовну картину світу від «чужої».
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Розподіл виявлених СЛО
за лексико-семантичними полями i аналіз словотворчих засобів наочно демонструють, наскільки молоді
люди виявляються винахідливими у створенні різних номінацій, що відображають їхню життєву дійсність тa світовідчуття. Найбільш уживаними СЛО

англійського, американського та австралійського
молодіжного мовлення стали антропономінації на
позначення певних девіантних проявів особистості,
зокрема надзвичайної фізичної привабливості або
потворності, інтелектуальних вад або асоціальної
поведінки. Водночас досліджуваний англомовний
молодіжний сленг позбавлений елементарної політкоректності, оскільки в ньому наявні численні СЛО
з негативною конотацією на позначення осіб із особливими потребами, відмінною або «чужою» релігійною, національною та расовою належністю.
Кількісні тa якісні характеристики за деякими
лексико-семантичними групами, репрезентованими
у досліджуваних мовах, виявляють диспропорцію,
зумовлену національною специфікою сленгу як субваріанта відповідної національної мови. Британське
та американське суспільство порівняно з австралійським вирізняється більшою агресивністю, індивідуалізмом, етноцентризмом, тоді як молоді Австралії властива значно більша емоційність. Кількісний
та якісний (iз застосуванням лінгвокультурологічного підходу) аналіз лексико-семантичних угруповань сучасного англомовного молодіжного сленгу
дали змогу визначити специфічні риси сленгової
картини світу в досліджуваних лінгвоспільнотах.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЕНТНО ЗУМОВЛЕНИХ
ПРЕДИКАТАМИ ДІЇ, ПРОЦЕСУ ТА СТАНУ ОБ’ЄКТНИХ СИНТАКСЕМ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ю. МУШКЕТИКА «ЯСА»)
Ковальчук М. В., Ющишин Л. І.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті розглянуто об’єктні синтаксеми як різновид субстанційних синтаксем у семантично елементарних реченнях на предмет з’ясування особливостей їх семантики. Особливу увагу зосереджено на модель
«НАД + оруд. відм.» як засіб вираження об’єктної синтаксеми. Матеріалом для дослідження послугував
роман Ю. Мушкетика «Яса».
Зауважено, що семантико-синтаксичний аспект є одним з важливих рівнів вивчення речень у сучасній
українській мові, оскільки дає змогу ґрунтовно проаналізувати семантичну будову речення, що є необхідною
умовою підходу до речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці, без чого не можлива побудова викінченої
синтаксичної теорії.
З’ясовано, що синтаксеми як одиниці семантико-синтаксичного рівня поділяють на первинні і вторинні,
наявність/відсутність яких у реченні свідчить про семантичну структуру цього речення – семантично елементарне чи семантично неелементарне речення. Наголошено, що об’єктна синтаксема є однією з
найрепрезентативніших у семантично елементарному реченні, визначено її місце серед інших субстанційних
синтаксем, окреслено зумовленість різними типами предикатів (дії, процесу, стану) і установлено відповідний
континуум експлікованих значень. Актуалізовано специфіку предикатів дії як найбільш продуктивного типу
предикатів, названо їхні диференційні ознаки.
Виявлено семантичні групи предикатів дії, процесу і стану, які здебільшого прогнозують об’єктну синтаксему, репрезентовану моделлю «НАД + оруд. відм.», простежено значеннєві особливості об’єктних синтаксем. На основі дібраного фактичного матеріалу помічено здатність об’єктних субстанційних синтаксем
залежно від синтаксичного оточення виражати різні значеннєві відтінки.
Проаналізовано випадки функціонування в семантично неелементарному реченні прийменниковоіменникової конструкції «НАД + оруд. відм.» у ролі інших синтаксем, зокрема первинної локативної чи
вторинної атрибутивної.
Ключові слова: семантико-синтаксичний аспект, субстанційна синтаксема, об’єктна синтаксема,
семантика.
Kovalchuk M. V., Yushchyshyn L. I. Semantic peculiarities of objective syntaxemes connected with predicatives of
action, process and state by valency relations (on the material of the novel “Yasa” by Y. Myshketyk). The article deals
with the objective syntaxemes as a kind of substantive syntaxemes in semantically elementary sentences with the aim of
finding out the peculiarities of their semantics. Particular attention is paid to the model “НАД + оруд. відм.” as a means
of expressing an objective syntaxeme. The material for the study was based on Y. Mushketyk’s novel “Yasa”.
It is noted that the semantic-syntactic aspect is one of the important levels of studying sentences in the Modern
Ukrainian language, since it enables to analyze the semantic structure of the sentence thoroughly, which is a necessary
condition of the approach to the sentence as a multi-aspect syntactic unit, without which it is impossible to construct
a complete syntactic theory.
It has been found out that syntaxemes as units of semantic-syntactic level are divided into primary and secondary ones, the presence/absence of which in the sentence indicates the semantic structure of this sentence –
semantically elementary or semantically non-elementary. It is emphasized that the objective syntaxeme is one
of the most representative in a semantically elementary sentence. Its precondition is defined by various types of
predicatives (action, process, state) and the corresponding continuum of explicated meanings is determined. The
specificity of the predicatives of action as the most productive type of predicatives is actualized, their differential
attributes are named.
The semantic groups of predicatives of action, process and state which mostly predict the objective syntaxeme
represented by the model “НАД + оруд. відм.” are revealed, their semantic peculiarities are traced. On the basis of
the selected actual material, we notice the ability of the objective substantive syntaxemes, depending on the syntactic
environment, to express different shades of meaning.
We analyze cases when prepositional-noun construction “НАД + оруд. відм.” functions in a semantically non-elementary sentence in the role of other syntaxemes, in particular the primary locative or secondary attributiveness.
Key words: semantic-syntactic aspect, substantive syntaxeme, objective syntaxeme, semantics.
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Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Останніми десятиліттями
в дослідженні синтаксису сучасної української мови
помітне прагнення глибше проникнути в механізм
функціювання синтаксичного рівня загалом і кожної
з його одиниць зокрема, що потверджує функційний
багатоаспектний підхід до аналізу синтаксичних
одиниць, який передбачає розгляд речення як основної синтаксичної одиниці у трьох аспектах – формально-синтаксичному, семантико-синтаксичному
та комунікативному. Посилену увагу дослідники
приділяють семантико-синтаксичному аспектові,
що зумовлено зацікавленістю змістовою сферою,
що слугує важливим чинником розуміння специфіки
мови, її організації як засобу пізнання й комунікації.
Саме основна синтаксична одиниця – речення – найпоказовіше репрезентує спосіб організації семантики й процес її втілення у формально-граматичній
структурі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Семантичний підхід до вивчення синтаксичних
одиниць залишається актуальним протягом останніх десятиліть дослідження граматичної системи
української мови, свідченням чого є численні дослідження науковців, зокрема І. Р. Вихованця [2; 3],
А. П. Загнітка [6; 7], К. Г. Городенської [4], Н. Л. Іваницької [8; 9], М. Я. Плющ [21; 22], Н. М. Костусяк [11] та інших. Крім того, комплексно досліджено компонентний склад семантично елементарних
і неелементарних простих речень [17], семантикосинтаксичні залежності в межах простого і складного речень [16].
Відомо також студії, автори яких зосередили
свою увагу на докладному вивченні тих чи тих
синтаксем, до того ж як предикатних, зокрема
предикатів дії (мовлення) [18], предикатів стану
[10; 14; 15], предикатів процесу [12], так і субстанційних, серед них адресатних [19; 20], інструментальних [17, 202–225] та ін.
Об’єктом пропонованої розвідки є об’єктні синтаксеми. На проблемах опису, класифікації, функціювання об’єктної синтаксеми теж неодноразово фокусували свою увагу мовознавці. Зокрема,
О. Ф. Ледней системно – на власне-семантичному,
семантико-синтаксичному та формально-синтаксичному рівнях – дослідила об’єктні синтаксеми
в семантично елементарному та неелементарному
простих реченнях [13]; О. Г. Межов проаналізував
лексичні, морфологічні, функційні особливості
об’єктних мінімальних семантично-синтаксичних одиниць з установленням ядра та периферії
об’єктної семантики [17]. Проте відразу зазначмо,
що відмінковій периферії, а особливо прийменниково-відмінковим засобам, об’єктної синтаксеми
дещо недостатньо приділено увагу в названих працях, що і спонукало нас докладніше розглянути цю
проблему.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
пропонованого дослідження є простежити семантичні особливості об’єктних синтаксем як різновиду субстанційних первинних одиниць елементарного простого речення в сучасній українській мові,
виражених моделлю «НАД + оруд. відм». Реаліза-

ція поставленої мети передбачає виконання низки
завдань: 1) визначити місце об’єктної синтаксеми
серед інших субстанційних синтаксем; 2) окреслити диференційні ознаки об’єктних синтаксем;
3) з’ясувати типи предикатів, які зумовлюють
об’єктну синтаксему, репрезентовану моделлю
«НАД + оруд. відм.»; 4) простежити семантику
самих об’єктних синтаксем.
Матеріалом для дослідження послугував роман
Юрія Мушкетика «Яса».
Виклад основного матеріалу дослідження.
У сучасній вітчизняній граматиці набула важливого значення проблема опису семантичної організації речення. Центральним компонентом, або ядром,
речення є предикат, який виконує першорядну роль
для конституювання її семантичної структури, позаяк прогнозує певний набір тих чи тих субстанційних
синтаксем, які детерміновані його лексичним значенням. Таке прогнозування оперте на теорію вербоцентризму, представники якої акцентували на беззаперечній ролі дієслова як організаційного центру
речення (К. Бекер, Й. Майнер та ін.), як особливого
засобу у вираженні предикативності, як класу слів
з найбільш розгалуженою системою морфологічних
категорій [5, 218], що, своєю чергою, тісно пов’язана
з іншою теорією – теорією валентності, сутність
якої полягає у здатності предикатів (основним носієм валентності є дієслово) відкривати відповідну
кількість семантичних позицій «учасникам» дії –
актантам [5, 269], тобто іменникам чи іменниковим
конструкціям.
Традиційно прості речення на семантичному
рівні поділяють на семантично елементарні і семантично неелементарні. Семантично елементарним
називають просте речення, що складається тільки
з одного предиката й зумовлених його семантикосинтаксичною валентністю іменникових (субстанційних) синтаксем.
Специфіка семантично неелементарного (або
ускладненого) простого речення передбачає наявність, окрім предикатних і субстанційних, синтаксем невалентного характеру. Це вторинні одиниці
предикатного типу, які утворилися внаслідок різноманітних перетворень вихідних речень і виражають
сукупність значень ознаки [3, 136].
З огляду на наш предмет дослідження ми зосередимо свою увагу на семантично елементарному
реченні.
Іменникові (субстанційні) синтаксеми в семантико-синтаксичній структурі простого елементарного речення виділяють на основі субстанційних
семантико-синтаксичних відношень, які постають
між субстанційними синтаксемами і відповідними
предикатами. Відповідно до різновидів субстанційних відношень (суб’єктних, об’єктних, адресатних,
інструментальних і локативних) вирізняють такі
типи субстанційних синтаксем: 1) суб’єктні синтаксеми, що позначають діяча або носія процесу, стану,
якості, кількісної ознаки; 2) об’єктні синтаксеми, що
позначають предмет, на який спрямовано дію, процес або стан; 3) адресатні синтаксеми, що вказують
на особу або іншу істоту, на користь чи на шкоду якої
відбувається дія; 4) інструментальні синтаксеми, які
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– «ПРО + знах. відм.», напр.: І зараз Філон думав
тільки про те, як йому врятуватися (584);
– «ДЛЯ + род. відм.», напр.: Опала Сулейман
Кегая повернулася для нього та Киліяни несподіваним боком (604);
– «ЗА + оруд. відм.», напр.: Краєм ока він [Сірко]
увесь час стежив за татарами... (642);
– «ПЕРЕД + оруд. відм.», напр.: За довгі роки
пройшов перед Сірком людський рід: простаки
й хитруни, щирі й підступники... (79);
– «НАД + оруд відм.», напр.: Вони прийшли
помститися за поглум невірного над правовірним...
(773).
Однією з досить поширених є модель
«НАД + оруд. відм.». Проте ця конструкція, окрім
вираження об’єктних відношень, що засвідчує здатність її виконувати свою первинну функцію в семантично елементарному реченні, може експлікувати
також іншу первинну функцію – локативну, до того
ж із відтінком загальної локалізації, напр.: ... сонце повисло над обрієм (812), і шляху руху, напр.:
...полинуть [пташенята] у хащі над лиманом (813),
або вторинну – означальну, напр.: З маківки могили
видно розсохаті верби над лиманом (6).
Об’єктна синтаксема, яка представлена моделлю
«НАД + оруд. відм.», детермінована здебільшого
предикатами дії, що спричинено загальною тенденцією зумовленості об’єктних синтаксем предикатами дії з їхніми диференційними ознаками динамічності, процесуальності, фазовості, активної ролі
суб’єкта [17, 62], а, за О. І. Леутою, ще й контрольованості, волюнтативності, каузативності, акціональності, перехідності, потенційної спостережуваності
[15, 13]. Серед семантичних груп предикатів дії, які
прогнозують аналізовану модель, найчастіше вживаються дієслова зі значеннями:
1) розумової діяльності, пор.: думати, мізкувати, міркувати, поміркувати, роздумувати, розмірковувати, а також стійкі лексичні словосполучення на кшталт, напр.: Думав над тим [Сірко] давно
й довго (445); А тепер вони [Мокій і Лаврін] сядуть
удвох та поміркують над Лавріновою долею...
(206); ...якийсь час він [Лаврін] роздумував над тим
(362). Часто семантично елементарне речення з предикатом цієї семантики, облігаторними суб’єктом
і об’єктом стає осердям семантично неелементарного речення, поширеного обставиною міри і ступеня,
напр.: Кріпко думав над тим молодий козак... (762);
Важко, до болю в скронях думав Сірко над тим...
(98). Серед дібраного фактичного матеріалу на
позначення розумової діяльності, яка синтезує водночас мислення і викладення цього на папері (тобто
писання), вживається дієслово пріти із семантикою
«напружено працювати» (СУМ, VIII, 109), напр.:
Два писарі пріли над аркушами, а лист так і лишився незакінчений (32); А нащо рвати такого гарного
респонса? Всю ніч над ним прів (99). Подібне значення передає й дієслово нахилятися, яке первинно
належить до предикатів дії-локативності [17, 70],
проте в переносному значенні експлікує «тяжко
працювати», напр.: Рядки, над якими гетьман нахилявся до самого столу, в свічкаревому очу – як грубі
гужівки (556);

позначають знаряддя або засіб, за допомогою яких
виконують дію; 5) локативні синтаксеми, що виражають місце, напрямок руху і шлях руху [17, 47].
Серед субстанційних синтаксем однією з найбільш уживаних є об’єктна синтаксема. Синтаксист О. Межов диференціює її за такими ознаками: 1) об’єктна семантико-синтаксична функція;
2) валентний зв’язок з динамічними / статичними
предикатами; 3) правобічна валентна позиція стосовно предиката; 4) облігаторність / факультативність; 5) пасивність [17, 145].
Дослідниця О. Ф. Ледней доповнює ці ознаки
ще кількома, уважаючи, що об’єктній синтаксемі
притаманні: 6) широка семантична диференціація
(назви конкретних, які не існують поза людською
діяльністю, об’єктів і понятійних ситуацій реального світу, на позначення яких виступають усі лексико-граматичні розряди іменників та займенників);
7) наявність основного (знахідний відмінок) і периферійних (називний, родовий, давальний, орудний,
місцевий, прийменниково-відмінкові форми) морфологічних варіантів; 8) типова формально-синтаксична позиція додатка (передусім прямого); комунікативна позиція реми [13, 7].
Виокремлення названих диференційних ознак,
за якими розмежовують об’єктну синтаксему від
інших субстанційних, засвідчує її вагому роль як
компонента структури простого речення.
Щодо морфологічного вираження, то відмінкові
форми, які здатні експлікувати об’єктну синтаксему, формують ядро і периферію. Основним засобом
вираження, або ядром, слугує в сучасній українській мові знахідний відмінок. За спостереженнями
О. Ф. Ледней, частотність його вживання дорівнює
68,2 %. «Він є спеціалізованим виразником прямого об’єкта у відмінковій системі української мови,
оскільки функціонує на позначення об’єктних синтаксем усіх п’яти рангів: об’єкта дії, об’єкта стану,
об’єкта локативного предиката дії, об’єкта процесу
та об’єкта якісної ознаки-відношення» [13, 11–12].
Проблему установлення ієрархії у системі відмінків
з опертям на формально-синтаксичні і семантикосинтаксичні функції відмінків ґрунтовно досліджував І. Р. Вихованець [1]. Йому ж належить авторство
класифікації семантичних варіантів усіх субстанційних синтаксем загалом і об’єктної, серед усього
вираженої знахідним відмінком, зокрема. Також цю
проблему порушували М. Я. Плющ, О. К. Безпояско, А. П. Загнітко та ін.
Відмінкову периферію об’єктної синтаксеми
становлять форми безприйменникових родового,
давального, орудного та місцевого відмінків, а також
прийменниково-відмінкові форми.
У контексті нашого дослідження розглянемо способи вираження об’єктних синтаксем прийменниково-відмінковими формами. Серед найчастіше поширених моделей:
– «НА + знах. відм.», напр.: Марко перебивав
ціпильном просянку, а сам скрадливо поглядав на
Киліяну (394);
– «У/В + знах. відм.», напр.: Ждан не вельми
вірив у його [Колиски] совісливість і правдивість...
(563);
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напр.: Може, доля хоч трохи зласкавиться й над
ними [Лавріном і Киліяною] (609); Вона [Киліяна]
квилила, ридала, просила зглянутися над її красою,
молодістю, над тим, що вона – сирота (782).
Помірно репрезентованою в тексті роману
Ю. Мушкетика «Яса» є об’єктна синтаксема при
предикатах стану, серед усього предикатах буттєвості, із додатковими значеннєвими відтінками:
1) «бути володарем», «мати владу над кимось,
чимось», «мати силу над кимось, чимось», пор.:
царювати, панувати, володарювати, лексичні
словосполучення мати владу, мати силу, напр.: –
Щоб тобі, скурвому синові, так хотілося дихати, як мені над тобою панувать, – плюнув [суддя]... (449); Тільки кошовий і мав над ним владу...
(83); ...втішалася [Киліяна] своєю владою над
ним [Лавріном], молодістю, дикістю... (149);
Десь у глибині душі Ногаєць почував, що страх
має над ним більшу ... силу... (256);
2) «бути зверхнім», напр.: Й відчув [Самойлович]
якусь зверхність над отим шепотом... (107);
3) «бути вищим, кращим щодо якостей від
когось», пор.: торжествувати, напр.: – ... а нам
милість божа при нашій правді допомогла і торжествувати над вами дозволила... (676).
Щодо семантики самої об’єктної синтаксеми, то,
як засвідчив дібраний фактичний матеріал, переважають іменники на позначення істот, здебільшого
осіб, чи займенники, які на них вказують, або іменники з абстрактним значенням.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Виконаний аналіз дає
підстави висновувати, що семантична диференціація периферійних відмінкових та прийменниковоіменникових форм, як і основних відмінкових форм
об’єктної синтаксеми (ядро) в семантично елементарному реченні, є зумовлена семантичним типом
предиката. Дібрані на матеріалу роману Ю. Мушкетика «Яса» об’єктні синтаксеми, репрезентовані
моделлю «НАД + оруд. відм.», з урахуванням типів
предикатів (дії, процесу і стану), які їх детермінували, відповідно кваліфікуємо як об’єкти дії, процесу
і стану. Найчастіше уживаними виявилися об’єктні
синтаксеми при предикатах дії, зокрема зі значенням розумової діяльності та мовленнєвої діяльності, виконуваної з метою покепкувати, посміятися
над кимось.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо
в опрацюванні об’єктних синтаксем інших моделей
у межах периферійних відмінкових чи прийменниково-іменникових форм.

2) фізичної діяльності, виконуваної з метою
поглумитися, пор.: збиткуватись, позбиткуватись,
напр.: ...позбиткуватись над ханськими слугами –
про таке й гадки [прибулі] не мали (616); З найдальших монастирів їдуть голими драбиняками чорноклобучники, гнуться, побираються, над ними
збиткуються, кепкують... (434);
3) мовленнєвої діяльності, виконуваної з метою
покепкувати, посміятися, пор.: кепкувати, піджартовувати, пожартувати, покепкувати, посміятися1,
потішатися, напр.: Казан-Казановський спочатку довго кепкував над Мокієм (203); [Назар]
потішається над якимсь неборакою... (438);
Од самої косовиці парубки піджартовували над
Сироваткою... (203); Часом Лаврінові здавалося, що Дорош посміявся над ним... (157). Подібну
семантику виражають і т. зв. лексичні словосполучення на зразок чинити жарт, напр.: Правда, кілька
разів і Сироватчин болотяний учиняв над ним жарти... (197);
4) фізичної дії, виконуваної з метою покарати
когось, пор.: чинити, чинити дію, чинити розправу, розправлятися, напр.: Й побив Сірко Тимоша
˂...˃ вчинив над ним правий суд, а хтось учинив
неправий суд над його сином (707). На межі семантики предиката дії чи процесу перебуває, на нашу
думку, дієслово звершитися в реченні ...над ним
[Аадиль-Гіреєм] звершився грізний закон Фатіха (428), яке позначає певною мірою виконане
покарання, проте без називання активного виконавця дії;
5) дії-локативності як різновиду предикатів дії
(тут, на відміну від прикладу із цим дієсловом вище,
вже йдеться про пряме значення), пор.: хилитися,
схилятися, гнутися, напр.: Козаки, котрі допомагали Кайданові, опустили пораненого на землю й теж
посхилялися над Кирилом (770).
Об’єктну синтаксему моделі «НАД + оруд. відм.»
можуть прогнозувати також предикати процесу,
зокрема на позначення:
1) «ставати вищим у вчинках, помислах від
когось», пор.: вивищуватися, возноситися, підніматися, підноситися, напр.: Дорожив [Марко] своїм
життям, у душі вивищувався над іншими людьми...
(669); Тоді, принаймні у власних помислах, людина
піднімається над коханцями, над звитяжцями,
над мудрецями... (52–53); ... сподівався [Мурашко]
зробити щось для ладижинців і підносився в думках
над ними (313);
2) емоційно-психічних процесів, зокрема «виявляти милосердя», пор.: зласкавитися, зглянутися,
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ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ АВТОРСЬКОГО НАРАТИВУ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РЕЧЕНЬ З ІНВЕРСІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ
(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ)
Ковтун О. В., Гончаренко А. А.
Національний авіаційний університет
У статті досліджено шляхи відтворення стилістичного потенціалу інверсії англомовного художнього
тексту українською мовою. Значну увагу приділено особливостям синтаксичного устрою англійського речення, способам вираження синтаксичних відношень в українській та англійській мовах, одним із яких є, зокрема, порядок слів у реченні. Запропоновано теоретичне обґрунтування поняття інверсії, яку трактують як
стилістичний синтаксичний засіб, що реалізується в незвичному розташуванні мовних елементів у реченні.
Визначено особливості художнього стилю. З’ясовано, що художні тексти вирізняє метафоричність,
образність одиниць різних мовних рівнів, застосування багатих можливостей синонімії, багатозначності,
різноманітних стильових пластів лексики. Інверсія англомовного художнього тексту є поширеною
стилістичною фігурою, яка виконує функції образності та незвичайності. Обґрунтовано, що головною
проблемою художнього перекладу є не складність передачі сенсу, а передача унікального авторського
стилю, естетики, багатства мовних засобів, які впливають на атмосферу і настрій, закладені в тексті.
Проаналізовано приклади передачі авторської стилістичної інверсії при перекладі художнього твору з
англійської мови українською.
У дослідженні використано компаративний метод, який дав змогу порівняти кілька перекладів інверсійних
конструкцій та виявити найуживаніші способи перекладу, простежити точність передачі авторського задуму та стилістики. Прикладами стилістично забарвлених інверсійних конструкцій слугували художні твори
Джейн Остін «Чуття і чутливість» та «Гордість і упередження» і Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та
їх переклади (переклади творів Джейн Остін зробили В. Горбатько (2005 р.) та Т. Некряч (2011 р.); роман
Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» переклали П. Соколовський (1971 р.) та У. Григораш (2009 р.)).
Основними параметрами аналізу є виявлення перекладацьких трансформацій, адекватності перекладу
українською мовою і збереження функцій інверсії в перекладених реченнях.
Ключові слова: художній текст, інверсія, переклад, стилістична інверсія, переклад інверсійних
конструкцій, методи перекладу.
Kovtun O. V., Honcharenko A. A. Rendering the stylistic of the author’s narrative while translating the sentences with inversion structure (based on the material of the literary texts). The article is dedicated to the ways of
rendering stylistic potential of the inversion of English literary texts into Ukrainian. Particular attention is paid to
the peculiarities of the syntactic arrangement of the English sentence, the ways of expressing syntactic relations in
the Ukrainian and English languages, that represent the linguistic specificity and, therefore, such relationships can be
expressed by the order of words in the sentence. Theoretical explanation of the concept of inversion is provided, which
is defined as stylistic syntactic means, which implemented in unusual order of language elements within the sentence.
The features of belles-letres style are defined. It is found out that literary texts are distinguished by metaphorical,
figurative units of different language levels, the use of the great variety of synonyms, polysemy and various stylistic
layers of vocabulary. The inversion of a literary text is considered to be an extremely popular stylistic figure that performs functions of imagery and novelty. It is substantiated that the main problem of translation of a literary text is not
the difficulty of rendering the sense but the unique author's style, aesthetics, the abundance of linguistic means that
affect the atmosphere and mood embodied in the text. Also, the examples of rendering author's stylistic inversion while
translating literary texts from English into Ukrainian are analyzed.
The research is carried out with the help of a comparative method which allows to compare several translations
of inversion constructions and to identify the most commonly used methods of translation, the accuracy of the conveying the author's concept and stylistics. Examples of stylistically-colored inversion constructions are taken from
works by Jane Austen “Pride and Prejudice”, “Sense and Sensibility”, “Jane Eyre” by Charlotte Bronte and their
translations made by V. Gorbatko “Pride and Prejudice” in 2005 and T. Nekryach in 2011, also the translation of
“Jane Eyre” made by P. Sokolovsky in 1971 and Y. Grigorash in 2009, the translation of “Sense and Sensibility” by
V. Gorbatko in 2005.
The main parameters of the analysis are the identification of translation transformations, the adequacy of the
translation into the Ukrainian language and the preservation of inverse functions in translated sentences.
Key words: literary text, inversion, translation, stylistic inversion, translation of inversion constructions, translation methods.
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Ковтун О. В., Гончаренко А. А. Відтворення стилістики авторського наративу при перекладі речень ...
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Останнім часом увагу мовознавців привертають найтонші відтінки стилістичного значення мовних одиниць різних рівнів, серед
іншого й синтаксису. Синтаксичної розмаїтості
художнього тексту, його виразності та емоційності досягають використанням фігур синтаксису, до
яких належить інверсія. Аналіз наукової літератури
свідчить, що інверсія є стилістичним синтаксичним
засобом, що реалізується в незвичному розташуванні мовних елементів у реченні.
З огляду на те, що емфатичні мовні елементи
є невід’ємною частиною авторської стилістики, проблема розуміння та перекладу є надзвичайно важливою. Всебічне і глибоке дослідження інверсії необхідне для правильного сприйняття та адекватного
перекладу художніх текстів. Проблема перекладності інверсійних конструкцій полягає в тому, що часто
виникають помилки під час навмисного використання інверсії або під час перекладу цього мовного
явища, адже перекладачеві необхідно відтворити не
тільки оригінальну ідею, а й передати індивідуальний стиль автора та відобразити стилістичне навантаження речення відповідно до синтаксичних норм
мови перекладу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових праць
щодо перекладу речень з інверсійною структурою свідчить, що дослідження питань перекладу
було в центрі уваги таких лінгвістів, як В. Аракін,
Т. Барабиш, Л. Войналович, І. Гальперін, Н. Денисенко, В. Каушанська, О. Пухонська, Ю. Скребнєв,
Т. Яхонтова, Д. Деніелсон, Д. Білбер, Д. Крістал
та багато інших. Ґрунтовний підхід до розв’язання
проблеми перекладу художньої прози та правил її
відтворення представлено у статті англійського вченого та письменника Хілера Беллока «Про перекладання» (1931), що була опублікована Оксфордським
університетом [10]. Проте, незважаючи на численні
студії, низка проблем, серед яких проблема передачі стилістичного потенціалу при відтворенні різних
видів інверсії та виділення закономірностей перекладу інверсійних конструкцій у художньому тексті,
й досі залишається не розв’язаною.
Формулювання мети і завдань статті. Мета
дослідження полягає у виявленні стилістичних особливостей і закономірностей передачі авторського задуму в англомовних реченнях із інверсійною
структурою при їх перекладі українською. Серед
основних завдань, виконання яких сприятиме реалізації поставленої мети, такі: 1) дослідити значення
інверсії в контексті речення англомовного художнього твору; 2) з’ясувати стилістичні особливості
відтворення інверсії в художньому тексті з англійської мови українською.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Людська мова складається з відносно незалежних
один від одного компонентів. Мовознавці виділяють у мові три основних компоненти – фонетику,
граматику і лексику. Граматикою, або граматичною будовою, називають той компонент мови,
який забезпечує вираження найбільш часто повторюваних значень. Синтаксисом є частина грама-

тики, яка має справу з побудовою словосполучень
і речень [7, 407].
Синтаксичні відношення можуть виражатися не
тільки лексично або морфологічно, але й за допомогою розташування слів і словосполучень у лінійному ланцюжку – порядком слів [7, 408]. Питання про
порядок слів будь-якої мови – кардинальне питання синтаксису цієї мови, бо це «каркас» найменшої одиниці комунікації, тобто речення, яке, своєю
чергою, будується з «цеглинок» – слів. Як не може
бути речення без слів, так не може бути і речення
без певного, властивого певній мові порядку слів»
[9, 121]. Через те що система словозмінних форм
у іменників, займенників і прикметників англійської
мови не є яскраво вираженою, порядок слів набуває
особливого значення.
Для англійської мови характерним є контактне
розташування слів, тобто таке розташування, коли
слова, пов’язані за змістом, розміщуються поруч,
наприклад, “a modest man” (контактне розташування означення й означуваного), Крім контактного
розташування слів, існує й дистанційне. Його суть
полягає в тому, що слова, які пов’язані за змістом,
розташовуються непослідовно.
У випадку із дистанційним розташуванням,
порядок слів у реченні є особливо регламентованим. Наприклад, у реченні “That is the man I was
speaking of” – «Це та людина, про яку я говорив»,
пов’язані за змістом слова man і of перебувають на
дистанції один від одного, але таке їх розташування стає можливим лише тому, що для прийменника of відведено конкретне місце, а саме в кінцевій
частині речення, оскільки при такому переміщенні
немає можливості об'єднання цього слова з якимось
іншим іменником [6, 58].
В англійському дискурсі – як в усному, так
і писемному – існує багато варіантів речень. Згідно
з Д. Крісталом, такі варіантні типи речень формують
два головні типи відповідно до типу синтаксичного ладу речення – з правильним або неправильним
порядком слів. Перший тип часто називають головним, другий – другорядним [11, 216]. Другорядний
тип представлено явищем зворотного порядку слів.
У художньому тексті не поодинокими є випадки,
коли на першому місці виявляються другорядні члени речення чи присудок, а підмет переставляється
в прикінцеву позицію в реченні. Порядок слів може
бути змінений з метою підсилення певного слова
чи групи слів. Мета такого виділення – привернути увагу читача. Річ у тім, що порядок слів у мові
виконує кілька важливих функцій синтаксичного,
змістового і стилістичного характеру. Стилістична функція порядку слів полягає в тому, що член
речення, розташований у нехарактерному для нього
порядку, отримує додаткове змістове та експресивне навантаження. Саме в такому контексті найчастіше розглядають інверсію.
Інверсія визначається положенням синтаксично
пов’язаних між собою членів речення щодо один
одного. Зміна порядку слів не може бути не обмежена, вона підпорядковується певним правилам, тобто
використовуються не всі можливі варіанти розміщення членів речення, а тільки деякі [3, 43].
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та неприязнь до персонажа. Аналіз перекладу свідчить, що інверсійна структура оригіналу не відтворена. Перекладач використав трансформацію генералізації, змінивши was her nature на прислівник
завжди. Стилістичний потенціал вихідного тексту
частково переданий за допомогою підсилювальної
частки так.
Порівняймо відтворення такої інверсійної конструкції на прикладі перекладу У. Григораш: «Такою
вже вона була: завжди жорстоко кривдила мене»
(2, 33). Переклад виконано трансформуванням
модуляції: словосполучення was her nature перекладено такою вже вона була, при цьому використано
часткову інверсію українською мовою. Стилістичний потенціал передано якісно, адже читачеві одразу зрозуміло ставлення місіс Рід до головної героїні.
Стає зрозумілим й те, що Джейн не має ненависті
та глибокої образи на тітоньку.
2. Інверсійна конструкція, коли присудок, виражений дієсловом, передує підмету. Дієслівний присудок виражається смисловим дієсловом в особовій
формі, яка може бути простою або складною формою будь-якого часу, стану або способу.
Подібну конструкцію проаналізуймо на такому
прикладі: “And steadfastly was she persuaded, that he
could have no explanation to give, which a just sense
of shame would not conceal” (6) – «Потім поступово дійшла переконання, що він може надати
лише такі пояснення своєї поведінки, про які людина з належним почуттям сорому воліла б за краще
промовчати» (3). За рахунок вживання інверсійно
виокремленої частини складеного присудка автор
виражає почуття героїні, а тому така інверсійна конструкція набуває смислової значущості в інформаційній структурі речення. У перекладі автор вилучає
займенник вона, а конструкцію was persuaded змінює на дійшла переконання. Таким чином, В. Горбатько використовує граматичну трансформацію,
змінюючи присудок на підмет. Стилістичне навантаження також відчутно в тексті перекладу, хоча синтаксична структура речення змінена.
Розглянемо переклад цього речення, виконаний Т. Некряч: «Вона була твердо переконана, що
він не знайде пояснень, які б не викликали сорому»
(4, 222). Як бачимо, перекладач використовує трансформацію вилучення, а також не зберігає інверсійної структури. На нашу думку, такий переклад є не
дуже вдалим, адже відтворює тільки зміст речення,
а не стиль.
3. Прямий додаток займає початкову позицію.
Прямий додаток позначає предмет або особу, на яку
безпосередньо переходить дія, виражена перехідним
дієсловом. З метою емфатичного виділення прямий
додаток може виноситися на початок речення.
Для української мови такий прийом є цілком
звичним. Проте в англійській мові його кваліфікують як розширення меж, оскільки в перекладі через
відтворення периферійних проявів норми мови оригіналу відповідними іншомовними засобами, що
займають у ній ядрову позицію і не виходять за межі
звичного, постає певна асиметрія.
Розглянемо приклад: “Something of vengeance
I had tasted for the first time” (8) – «Вперше в жит-

Розташування головних членів речення підпорядковується комунікативній функції висловлювання. Підмет – тема (про що йдеться в реченні) – у нейтральних розчленованих висловлюваннях завжди
передує присудку, а присудок – рема (те, що сказано
про це) – зазвичай розташовується в кінці речення
[4, 42]. Найчастіша зміна порядку розташування
членів речення полягає в актуалізації висловлювання. У розмовній мові принцип розміщення слів
є іншим, через те що порядок слів тут відображає
процес формування висловлювання [8, 84].
Інверсія членів речення та словосполучень
в англійській мові є дуже виразним емфатичним
засобом, чого не можна сказати про українську мову.
Тому ми часто спостерігаємо інверсійний порядок
слів в англійських художніх текстах. О. Смирницький виділяє граматичну та стилістичну функції
порядку слів англійського речення: «Граматична
інверсія служить для формування деяких комунікативних типів речень; стилістична інверсія зумовлена навмисним порушенням прямого порядку членів
речення з метою емоційного або смислового виділення певного елемента, зв’язування окремих частин складного речення та збереження тривалості
думки» [5, 185].
Синтаксис художнього твору зумовлений характером художнього матеріалу. Різні види синтаксичних конструкцій, що відрізняються від звичайних
і використовуються в художніх творах, називають
стилістичними фігурами, або фігурами поетичного
синтаксису [2, 32]. До таких фігур належать: риторичні запитання, еліптичні конструкції, синтаксичний паралелізм, градація тощо. Найуживанішою
стилістичною фігурою, як зауважує С. Єрмоленко,
є інверсія [1, 294].
Художній переклад – особливий напрям
у перекладацькій діяльності, що полягає в перекладі художнього твору з однієї мови іншою. Головною
проблемою художнього перекладу є не складність
передачі сенсу, а передача унікального авторського
стилю, естетики, багатства мовних засобів, які впливають на атмосферу і настрій, закладені в тексті.
Розглянемо переклад найуживаніших конструкцій стилістичної інверсії, зокрема:
1. Предикатив (часто з дієсловом-зв’язкою), який
виражений іменником, займенником, прикметником,
інфінітивом та передує підмету. Предикатив означає
якусь ознаку підмета, а дієслово-зв’язка з’єднує підмет та предикатив і виражає особу, число, час і стан.
Іменна частина присудка перед дієсловом-зв’язкою
не часто вживається в мовленні, а тому має стилістичне навантаження.
Розглянемо приклад, у якому предикативна частина виражена інфінітивом, та переклад такого
речення, виконаний П. Соколовським: “For it was
her nature to wound mecruelly” (8) – «Вона завжди
так жорстоко мене ображала» (1). Як бачимо, підмет nature набуває нового додаткового значення to
wound mecruelly. У цьому прикладі інверсійна конструкція was her nature допомагає читачеві чітко
уявити та зрозуміти характер персонажа та ставлення автора до нього. За допомогою інверсії автор
викликає емоції, що створюють у читача недовіру
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ком, – просторінь неба. На тлі неба з-за пагорба
видніла до пояса постать жінки, подана в таких
туманних і м'яких барвах, які я тільки спромоглася дібрати» (1). Постпозиція означення або прикладки в художній прозі надає стилю урочистості,
піднесеності й певної музикальності. Так виникає
зачин, композиційний елемент, що зазвичай розпочинає розповідь.
Цікаво порівняти переклад, зроблений У. Григораш: «Над горою та збоку простягалося темно-синє небо в сутінках, з-за неї тяглася до неба
постать жінки до пояса, зображена таким тьмяними та м’якими відтінками, які я тільки змогла
дібрати» (2, 144). Перекладач зберегла інверсію,
також спостерігаємо трансформацію вилучення
порівняння dark blue as at twiligh, яке відтворено як
темно-синє небо в сутінках. Стилістичне навантаження опису картини збережено теж.
6. Обставинні слова, що зазвичай стоять після
присудка, займають початкову позицію.
Перекладаючи речення, у якому на початку стоїть обставина часу: “Now was the time when her sonin-law's promise to his father might with particular
propriety be fulfilled” (7) – «Ось і настав найбільш
підходящий час для названого сина місіс Дешвуд
належним чином виконати обіцянку, яку він дав своєму батькові» (5), автор використав трансформацію
додавання, увівши в речення словосполучення найбільш підходящий, за допомогою якого відтворив
емфазу інвертованого англійського речення, при
цьому збережена його інверсійна структура.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Відхилення від встановленого порядку слів у реченні має назву інверсія,
що є одним з найпопулярніших мовних засобів
вираження авторського стилю, впливу на читача
та створення образності тексту. Інверсія входить
у предмет вивчення стилістики як відхилення від
норми. В англійській мові інверсія членів речення та словосполучень є виразним емфатичним
засобом, що оприявнено в англомовних художніх
текстах.
При відтворенні речень з інверсією важливо
розуміти функціональні особливості таких інверсійних конструкцій в тих чи інших реченнях та комунікативну мету використання їх.
Проаналізувавши приклади реалізації стилістичної інверсії, доходимо висновку, що через розбіжності норм української та англійської мови перекладачі
здебільшого не відтворюють синтаксичної структури вихідного речення, натомість користуються
трансформаційними перетвореннями, такими як
додавання, вилучення, антонімічний переклад тощо.
При перекладі інверсія може повністю зберігатися,
частково або зовсім не зберігатися. Зазначене зумовлюється як граматичними законами мови перекладу,
так і стилем та майстерністю перекладача.

ті я скуштувала помсти» (1). Автор використовує
часткову інверсію. П. Соколовський вдався до трансформації переміщення, виділяючи необізнаність
героїні та її відчай. Синтаксична структура речення
не була відтворена, інверсія також не передана при
перекладі українською мовою. Стилістичне навантаження відчувається завдяки лексичному наповненню речення.
У. Григораш перекладає речення так: «Вперше
я відчула смак помсти» (2, 38). Перекладач не відтворила інверсійну конструкцію. Переклад не передає стилістичне навантаження вихідного тексту.
4. Речення, у яких початкову позицію займає
прийменниковий додаток. Проаналізувавши фактичний матеріал, ми з’ясували, що такий стилістичний варіант інверсії найчастіше застосовують
автори. Через відмінності норм мов, задіяних
у процесі перекладу, спостерігаємо емфатичну
асиметрію, яку можна частково вирівняти за допомогою уведення в цільовий текст додаткових лексичних засобів – у цьому випадку означального
займенника все: “Of this she was perfectly unaware;
to her he was only the man who had made himself
agreeable nowhere, and who had not thought her
handsome enough to dance with” (6) – «Про все це
Елізабет зовсім нічого не знала – для неї він був
лише молодиком, який ніде й нікому не подобався
і який вважав її недостатньо вродливою, щоб із
нею танцювати» (3). Часткова інверсія вихідного тексту збережена. В. Горбатько конкретизував
ім’я головної героїні та використав модуляцію значення perfectly, відтворюючи його як зовсім нічого. Бачимо об’єднання двох речень в одне. Також
перекладач використав додавання займенника все.
Дещо інший переклад у Т. Некряч: «Про все це
Елізабет не здогадувалася. Для неї він лишався
чоловіком, який викликав неприязнь, де б не з’являвся,
і який уважав, що вона не настільки гарна, щоб
скласти пару йому в танці» (4, 28). Можемо спостерігати збереження часткової інверсії першотвору
при перекладі. Перекладач залишила речення відокремленими. Переклад виконаний майже дослівно.
Загалом відчувається стилістичний потенціал перекладеного тексту.
5. Означення, виражене прикметником, займає
кінцеву позицію. Означення, розташоване в постпозиції, не є типовим для англійської мови. У художньому мовленні таке розташування може бути
спричинене комунікативно-прагматичною метою –
увиразнити думку.
Розглянемо цю інверсійну конструкцію на такому прикладі: “Beyond and above spread an expanse
of sky, dark blue as at twilight: rising into the sky
was a woman’s shape to the bust, portrayed in tints as
dusk and soft as I could combine. The dim forehead
was crowned with a star”(8) – «А поза нею і над
нею розкинулась темно-синя, – як буває смер-
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Костюк М. М., Чугай А. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено питанню функціонування лексико-стилістичних одиниць у сучасних французьких
наукових статтях (філологічного спрямування). Визначено основні характеристики сучасного наукового
стилю, зокрема: інформативність, логічність, послідовність викладу, точність, об’єктивність, ясність,
структурованість, лаконічність висловлювань. Обґрунтовано залежність якості сучасної французької
статті не тільки від форми, а й від стилю викладу.
Розглянуто питання плагіату як важливого феномену в науковій сфері. З’ясовано, що, згідно з
дослідженнями, французькі науковці дуже відповідально ставляться до цитування, надаючи перевагу
інтерпретуванню.
Особливу увагу приділено дослідженню лексичних зворотів, їх організації та функціонуванню у французьких наукових статтях. Визначено 10 груп лексичних домінант відповідно до їх функцій у контексті:
ствердження, деталізація та уточнення (L’auteur prétend; Il affirme; On peut croire que... ); надання
нової інформації (D’abord; D’une part; Premièrement; Avant tout); додавання інформації, подробиць, нанизування ідей (Puis; Ensuite; De surcroît; D’autre part ; Par ailleurs); установлення логічного зв’язку між
частинами тексту (Dans ce contexte; Conformément à; Parallèlement à; On sait que); протиставлення
двох або більше ідей (Contrairement à; Mais; Toutefois; Au contraire); забезпечення предметності тлумачень, підтвердження чи спростування думки іншого науковця (En vérité; Évidemment; Bien sûr; Sans aucun
doute; Effectivement); виявлення причинно-наслідкового зв’язку в наукових статтях (Alors; Ainsi; Donc;
En effet; C’est pourquoi); наведення прикладів (Par exemple; Notamment; Comme; Par analogie); представлення додаткової інформації (De même; Voire; D’ailleurs; En plus; En outre); узагальнення (Enfin; Donc;
Bref; Pour conclure; À la fin).
Помічено, що стилістичні особливості проявляються в сучасних наукових статтях у вигляді тропів та
фігур, зокрема метафори, риторичних запитань та іронії. Наявність у наукових статтях стилістичномаркованих одиниць свідчить про відходження від класичних правил, властивих науковому стилю, а також
ілюструє вияв авторської мовної особистості.
Ключові слова: науковий стиль, плагіат, лексичні домінанти, терміни, стилістичні особливості.
Kostiuk M. M., Chuhai A. O. Lexical and stylistic characteristics of modern French scientific articles.
The article is dedicated to the question of functioning of lexical and stylistic units in modern French scientific articles
(philological studies). The main characteristics of scientific style have been defined: informativity, logic, sequence of
presentation, accuracy, objectivity, clarity, structuring and laconism. The quality of modern French article depends
not only on its form, but also on the style of presentation. Plagiarism is considered as an important phenomenon in
the scientific sphere. According to research, French scholars are highly responsible in regard to quoting and prefer
interpretation.
Particular attention is paid to the study of lexical units, their organization and means of expression in French
scientific articles. Ten groups of lexical dominants have been defined according to their functions in the context: affirmation, detailing and claryfying (L’auteur prétend; Il affirme; On peut croire que...); presenting new information
(D’abord; D’une part; Premièrement; Avant tout); adding information, giving details and ideas (Puis; Ensuite; De
surcroît; D’autre part ; Par ailleurs); establishing a logical connection between parts of the text (Dans ce contexte;
Conformément à; Parallèlement à; On sait que); contrasting two or more ideas (Contrairement à; Mais; Toutefois;
Au contraire); ensuring the objectivity of interpretation, confirmation or refutation (En vérité; Évidemment; Bien
sûr; Sans aucun doute; Effectivement); establishing causative-consecutive connection in scientific articles (Alors;
Ainsi; Donc; En effet; C’est pourquoi); presentation of examples (Par exemple; Notamment; Comme; Par analogie); giving additional information (De même; Voire; D’ailleurs; En plus; En outre); generalization (Enfin; Donc;
Pour conclure; À la fin).
It turned out that stylistic peculiarities are presented in modern French scientific articles in the form of tropes
and figures, in particular metaphors, rhetorical questions and ironies. The use of stylistically-marked units in French
scientific articles indicates a deviation from classical rules of scientific style, and also illustrates the manifestation of
the author’s linguistic personality in the scientific text.
Key words: scientific style, lexical dominants, plagiarism, terms, stylistic peculiarities.
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Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її дослідження. У ХХІ столітті лінгвісти
приділяють велику увагу вивченню різних функціональних стилів в іноземних мовах. Помітне місце
щодо цього займає і французька мова. Передумовою для таких досліджень став процес глобалізації, покращення різних аспектів наукового знання,
активне міжкультурне спілкування, розвиток різноманітних сфер діяльності людини. Науковий стиль
досить часто залишається менш дослідженим, що
спричинено насамперед відсутністю яскравих стилістичних ознак, які б його характеризували. Безпосередньо вибір теми пропонованої розвідки визначається тим, що на сьогодні актуальним для вивчення
є науковий стиль французької мови, засоби якого
репрезентовані в сучасних французьких статтях,
присвячених розгляду тих чи тих наукових проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Поняттю наукового стилю присвячено низку праць
українських та зарубіжних дослідників. Питання історії вивчення наукового тексту порушували
Е. Бенвеніст, Ж. Алкантара, В.І. Карабан, В.Б. Бурбело, А.Д. Бєлова та інші. Основні загальні характеристики наукового стилю, поняття нового наукового
стилю, якому притаманні такі риси, як орієнтація на
реципієнта та вияв мовної індивідуальності автора,
розглянуто в роботах Н. В. Зелінської та Н. Ф. Непийводи. Стилістичні особливості наукового викладу у статтях, зокрема риторичні норми написання
наукових статей, представлено у студіях Ф. Фабера
та С. Шалома.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є визначення основних лексичних та стилістичних характеристик сучасного французького наукового стилю. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: виокремити основні
ознаки наукового стилю, репрезентованого в сучасних статтях французьких дослідників; установити
лексичні домінанти наукового викладу; охарактеризувати особливості організації кожної з них та засоби їх вираження.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Основною метою будь-якої наукової статті є представити читачеві наукову теорію та/чи практичне
застосування результатів цієї теорії. Звідси важливими характеристиками наукового стилю повинні
бути: інформативність, логічність, послідовність
викладу, точність, об’єктивність, ясність, структурованість, зрозумілість, лаконічність висловлювань.
Крім того, якість наукової інформації пов’язують
не тільки з формою, а і зі стилем викладу, з виявом
авторської мовної індивідуальності та з орієнтацією
на читацьку аудиторію [2, 15].
У сучасних наукових статтях мовні засоби спрямовані на аналіз нових наукових розробок і теорій,
що передбачає використання відповідної термінології, серед іншого й англіцизмів, наявність таблиць
та графіків, залучення великої кількості цитат
та покликань на першоджерела, чітке структурування тексту, яке включає поділ на розділи, підрозділи
та абзаци [1]. Фрази, які представляють зазвичай
одну ідею, є короткими і чіткими. На логічність
наукового мовлення вказують слова, які слугують

для встановлення логічних зв’язків та послідовності викладу думки (наприклад d’abord, ensuite, primo,
ainsi тощо).
Важливою ознакою наукового стилю у статтях є вживання авторами великої кількості термінів (слів та словосполучень). Дібраний у контексті
нашої роботи фактичний матеріал засвідчує використання лінгвістичної термінології. Виявилося,
що частотними є вузькогалузеві терміни типу sens,
syntaxe, verbe, usage, grammaire, lexique, norme,
prosodie, phonème, sujet, trope тощо.
Автори сучасних французьких наукових статей дотримуються основних загальноприйнятих правил цитування за стилем APA (American
Psychological Association) [4]. Покликання подають у круглих дужках, де зазначають прізвище
та рік, наприклад: (Caron, 1989). Варто зауважити,
що при цьому не використовують перед прізвищем ініціали імен цитованих науковців, як це було
прийнято раніше і як є правильним при оформленні покликань у науковій статті, опублікованій
в Україні, напр.: Estienne emploie le terme affinitas,
que l’on peut traduire par affinité… (28) ; Meigret,
en 1550, pose l’usage comme quasi équivalent de la
langue du natif (40).
Що стосується написання чисел, то тут також
існують певні правила: числа з одного до двох прописують літерами, а всі інші – цифрами, напр.:
Une fois l’usage réduit en règles, une fois l’union, la
confusion des deux qui fait la langue… (42) ; Les trois
types de production évoqués ici sont de bons révélateurs
de la nonfinitude du noyau de langue (52) ; Nous lisons
dans la page 396 (62); Deux mots courants font l’objet
d’une remarque de prononciation (107).
Питання плагіату у Франції стоїть так само
гостро, як і в нашій країні [5]. Тому французькі
науковці використовують цитування виключно для
визначень або для цитат відомих людей, не забуваючи при цьому обов’язково оформити покликання на
джерело, напр.: Richelet constate et décrit la variation
sociolinguistique, recommande ou déconseille… (100).
Примітно, що французькі дослідники віддають
перевагу саме аналізу та інтерпретації, а не цитуванню, що підтверджує думки французьких журналістів, які вважають плагіат інтелектуальною лінню
(“paresse intelectuelle”) або ж способом навчання
написання наукової статті (“plagier c’est apprendre
à écrire”) [6].
Для французького наукового стилю характерне послуговування безособовою формою, вказівним прикметником “ce/cette” та займенником “on”:
Le corpus principal de cette recherche est un ouvrage
(121) ; On le sait, dès la parution des Remarques,
la notion “usage” proposée par Vaugelas a suscité
d’importante controverses (78). Однак у наукових
статтях ми виявили чисельні випадки вживання
першої особи однини і множини, тобто форм “je”
та “nous”. Наприклад, у кожній статті аналізованого збірника сучасних французьких наукових статей
“Bon usage et variation sociologique” автори вживають форми першої особи однини та множини:
Dans deux autres publications, j’ai en quelque sorte
alimenté la thèse d’Hélène Merlin en étudiant d’assez
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près comment le dire de la norme s’incarnait depuis la
critique du Cid (111); En seconde partie, j’examinerai à
travers de son regard sur ce parler régional les aspects
sociolinguistiques… (121); Nous nous intéressons
également aux facteurs qui ont influencé la conception
du «bon usage » et les enjeux socioculturels liés à cette
tradition (19); Nous voyons là l’effet des premiers
résultats d’une philologie scientifique à peine éclose…
(143); Nous essaierons ensuite, à partir de cette étude
de cas, de généraliser nos observations afin d’arriver
à une conclusion plus globale sur l’ensemble de la
discipline (149). Таке не трапляється в текстах підручників чи посібників.
Під час формулювання думки переважає форма теперішнього часу (Le présent de l’indicatif),
напр.: Par ce texte, nous voulons surtout contribuer à
formuler des questions et hypothèses… (160) ; Tirons-en
les conclusions pour notre étude (230). Форму майбутнього часу подибуємо рідше, зазвичай у детальному аналізі певної теорії: On notera aussi la formule
négative… (159).
З метою уникнення повтору дієслів зі значенням
«пропонувати», «йтися» тощо автори використовують велику кількість синонімів. Серед найчастотніших дієслів у текстах сучасних наукових статей
уживаються: montrer, démontrer, révéler, indiquer,
suggérer, mettre en évidence, viser, noter, dire, croire,
affirmer, proposer, avancer, faire valoir que, soutenir.
Наприклад, в одній зі статей автор вживає дієслово “viser”, яке є близьким синонімом до дієслова “voir”, проте якнайкраще передає нюанс значення «концентрувати увагу» (fixer avec attention,
concentration son regard sur l’objectif qu’on veut
atteindre, le Larousse), а також підсилює це значення
прислівником “surtout”: Cette recherche visait surtout
à vérifier comment le jugement s’énonçait lorsqu’il
a pour agent la Compagnie… (114).
У наукових статтях французьких дослідників
можна визначити 10 груп лексико-семантичних
домінант, згрупованих відповідно до їх семантичного навантаження в науковому тексті.
1. Слова та звороти, які дають змогу авторові
стверджувати, деталізувати та надавати певні уточнення, що забезпечують ясність та зрозумілість
тексту. Найчастотнішими виявилися такі: Il affirme;
L’auteur prétend; Selon toutes probabilités...; On peut
croire que... ; Certains auteurs affirment, alors que
d’autres...; Suivant ce principe, on peut affirmer que...;
Il est possible de dire que…; Il convient de préciser
que...; Nuançons cette affirmation; Il se peut que...
Наприклад, в одній зі статей автор вживає дієслово
“affirmer”, яке має значення впевненості та твердості в обстоюванні певної позиції (énoncer quelque
chose avec force et conviction, Larousse): Brun affirme
sa position critique et son but… (122).
2. Слова та звороти, які представляють нову
інформацію, роблять текст логічним та переконливим, допомагають автору зробити аналіз чітким
та структурованим, а реципієнту – не загубитися
в потоці інформації [7]: D’abord; D’une part; En
premier lieu; Premièrement; Il convient de dire; Tout
d’abord; À première vue; Avant tout; Avant toute chose;
Au premier abord.

3. Слова та звороти, які уможливлюють додавання певної інформації, удокладнення, нанизування ідей: Ainsi; Puis; Ensuite; De surcroît; D’un autre
coté; À ce sujet; En second lieu; D’autre part ; Au reste;
Par ailleurs. Наприклад у реченні “La description
linguistique, de surcroît, y reste tributaire d’une
esthétique et d’une axiologie, voire d’une morale” (96)
автор надає додаткову інформацію, вживаючи зворот de surcroît, який структурує речення.
4. Вдале оформлення наукової статті, поділ на
абзаци та правильний синтаксис допомагає якнайкраще передати інформацію, забезпечує логічність
аргументації та переконливість проаналізованих
теорій. Тому важливими є слова та звороти, які встановлюють логічний зв’язок між абзацами, таким
чином забезпечуючи когерентність тексту. Найчастіше використовуваними конструкціями в сучасних
французьких наукових статтях є: Dans ce contexte;
Conformément à; À l’instar de; Parallèlement à;
Considérant que; Comme nous l’avons mentionné;
On sait que; Suivant cette idée; Selon nos conclusions;
Nous avons vu plus haut que. Незвичним є приклад,
де автор статті вживає зворот “À l’instar de” у значенні «за зразком» (À la manière de quelqu’un, de
quelque chose, à leur exemple, Larousse), що додає
контексту науковості та аргументованості: A l’instar
du retard accumulé par la Compagnie pour élaborer
son dictionnaire, ce criblage de questions anecdotiques
reflète l’impuissance… (111).
5. Діалогічність є важливою характеристикою сучасних наукових статей, оскільки передбачає звернення до адресата, та й загалом будь-який
науковий текст не можна уявити без полеміки. Діалогічність здебільшого репрезентовано в межах
певного аналізу, оскільки автори неодноразово
протиставляють або порівнюють дві різні позиції.
З метою засвідчити таку полеміку, подати бачення
її учасників послуговуються словами та зворотами на кшталт: Contrairement à; Mais; Par contraste;
À la différence de; Toutefois; Cependant; Au contraire;
Néanmoins; Encore que; En dépit. Наведемо декілька прикладів: Vaugelas semblait assimiler les deux
notions, mais les commentateurs les dissocient parfois …
(87); En revanche, Bellegarde admet l’ellipse dans la
conversation… (91); Contrairement à ce qui semble
se passer dans d’autres pays… (221); Cependant il est
remarquable qu’elles ne sont pas toutes exprimées avec
des mots (122). Окрім семантичного навантаження,
ці лексичні компоненти структурують саму статтю.
6. Слова та звороти, що слугують для забезпечення предметності тлумачень, підтвердження або
спростування думки іншого науковця: En vérité;
En effet; Évidemment; Justement; Bien sûr; Sans
aucun doute; Effectivement; Certes; Même; En fait;
вони можуть перебувати на початку або всередині речення: En effet, des deux formules concurrentes
“bon usage”et “bel usage”… (87); Elles presentent
évidemment pour nous un intérêt d’autant plus grand
qu’elles nous renseignent sur la vision du monde
linguistique du Brun… (127).
7. У кінці кожної статті автор доходить логічного висновку, узагальнюючи проведений аналіз.
Крім того, всередині статті є декілька логічних
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langagier (227). Крім того, точність у наукових
статтях часто досягається вживанням відносних
займенників lequel, laquelle.
Стилістична маркованість не є характерною для наукового стилю, особливо якщо це стосується підручників, монографій тощо. У роботах
сучасних французьких науковців все ж знаходимо
випадки використання стилістичних засобів – тропів та фігур, зокрема метафори, іронії, риторичного запитання тощо, які працюють для розкриття
ідеї наукової статті. Наприклад, риторичне запитання автори наукових статей вживають для привернення уваги та зацікавленості читача. Риторичне запитання ставлять у кінці наукової статті, що
вказує на перспективність дослідження, а також
можливість подальшої розробки питання. Наведемо декілька прикладів вживання риторичного запитання: Un retour à l’écrit ? (137); Avouons-le bien
volontiers, ce passage reste relativement flou quant
aux modalités de prise en compte de la francophonie
dans cette dernière édition du dictionnaire.
Cet intérêt se traduit-il par un changement des
modalités définitoires ou d’exemplification des
articles ? Se traduit-il par une introduction massive
de mots issus de la francophonie ? (163)
Іронія видається нам нетиповою в контексті наукового стилю, оскільки крізь неї можна побачити
чітку позицію автора: Et c’est ainsi que Zazie, dans
le métro parisien, des années 1950 peut s’exclamer :
Médoukipudonktan (148); La plaisanterie ouvre
grandes les portes de la tolérance (89); Ne soyons pas
dupes (159). Іронії, метафори, риторичні запитання
та інші фігури, які подибуємо в сучасних наукових
статтях, вказують на відходження від класичних
правил наукового стилю, а також ілюструють вияв
авторської мовної особистості.
Висновки й перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Проведений аналіз показує,
що в наукових статтях (філологічного спрямування)
французьких дослідників є багато лексичних домінант, серед яких найбільш вживані такі: D’abord;
Ainsi; Puis; Ensuite; De surcroît; À l’instar de;
Cependant; Contrairement à; En effet; Évidemment;
Alors; Ainsi; Donc; Notamment; En particulier;
De même; Enfin. Особливістю сучасних французьких наукових статтей є присутність у них автора, яка
вербалізується вживанням займенника першої особи, дієсловами, які надають суб’єктивність, та стилістичними засобами, серед яких іронія чи риторичне запитання. Подальші перспективи дослідження
вбачаємо в розробці зведеної інформації щодо типових рис наукового стилю в сучасних французьких
посібниках та підручниках.

частин, які ведуть до висновків. Для встановлення
причинно-наслідкового зв’язку в наукових статтях
уживають такі лексичні домінанти, що удосконалюють форму викладу: Alors; Ainsi; Donc; C’est ainsi;
Par conséquent; En effet; C’est pourquoi; De ce fait;
À la suite de; Ceci/cela entraîne. Наведемо приклади: Le bel usage deviant alors un rêve lointaine…
(92); Il faut, donc, encore et toujours, apprendre cet
évitement dans les manuels, qui montrent comme autre
constante le pessimisme langagier (227); C’est ainsi
que le modèle de Lobentanzer est celui d’une langue
morphologiquement et syntaxiquement complexe (229);
Ainsi, le vers est plus adapté aux “expressions riches”,
quand la prose “doit être plus simple” (88).
8. Важливим складником будь-якої наукової
статті є наявність яскравих та переконливих прикладів. Для подання прикладів науковці вживають
такі слова та звороти: Par exemple; Notamment; En
particulier; C’est à dire; Comme; Par analogie. Наведемо декілька прикладів: Bellegarde ne méconnaît
pas les hésitations effectives de l’usage, notamment
littéraires… (87); En particulier, Bellegarde n’a que
dédain pour les “jeux de mots”, c’est-à-dire les figures
fondées sur la seule parenté des signifiants (90).
9. Частотними є також слова та звороти, які автори вживають для того, щоб представити додаткову інформацію, яка в науковій статті є вкрай важливою, оскільки робить її актуальною: De même;
Voire; D’ailleurs; En plus; En outre; Par ailleurs; En
d’autres mots; À ce propos; Autrement dit; De surcroît.
Виявилося, що частотним є зворот “De même”:
De même que Vaugelas, qui “emploie clairement une
échelle d’acceptabilité”… (87). De même, certaines
figures sont, pour Bellegarde, quasi réservées aux vers
(89); S’y ajoutent des griefs implicites tels que l’abus
de matérialité, la référence aux professions humbles
ou à l’animalité, voire l’affleurement des fonctions
organiques (96).
10. Важливими є звороти, які підсумовують
сказане автором в абзаці або ж у цілому тексті,
узагальнюють певні думки про поняття, забезпечуючи докладність висновків: Enfin; Donc;
En somme; Bref; Pour conclure; Au total; À la fin;
Finalement; Au fond; En fin de compte. Наведемо
декілька яскравих прикладів: Enfin, l’opposition qui
est le plus longuement analysée dans les Réflexions…
(90). En somme, quelque flou et parcellaire que soit
leur éclairage… (96). En somme, ce Janus bifrons
a tout d’un ouvrage de transition dans lequel on
dirait que l’autorité académique joue davantage des
coudes pour s’imposer (113). Il faut, donc, encore et
toujours, apprendre cet évitement dans les manuels,
qui montrent comme autre constante le pessimisme
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НЕВМОТИВОВАНІ ЗООНІМИ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
НАЇВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Крижко О. А.
Бердянський державний педагогічний університет
У дослідженні розглянуто поняття наївної картини світу, установлено структурно-семантичні
особливості невмотивованих зоонімів як складових елементів наївної картини світу. Зокрема, акцентовано на тому, що, незважаючи на розмаїття трактувань, поняття мовна картина світу дає можливість
науковцям виявити її соціальний зміст, антропоцентричний характер, окреслити провідну роль досвіду у
створенні картини світу, певною мірою пояснити, яким чином співіснування різних типів світобачення та
світосприйняття зумовлює необхідність об’єднання окремих видів картин світу в одну загальну концептуальну картину світу.
З’ясовано, що тип пізнавального процесу як підґрунтя формування картини світу визначає її як наукову, повсякденну або наївну. Остання відбиває інтерпретацію людиною дійсності на основі знань, уявлень і
асоціацій, яких вона набуває у процесі чуттєво-емпіричного пізнання навколишнього світу і які, закріплюючись
у мові, піддаються оцінці й обробці, входять до повсякденної (наївної) та наукової картини світу як невід’ємна
частина, першоджерело будь-яких знань.
У статті зазначено, що група зоонімів індоєвропейського походження сформувалася як лексико-граматичний клас іменників, ці слова в дериваційному плані майже не розвивалися лексико-семантичним способом, тобто тривалий час їм не були властиві переносні значення. Лише з розвитком мислення, зокрема
асоціативного, виникають різноманітні лексичні та синтаксичні метафоричні новотвори.
Виявлено, що невмотивовані зооніми спільнослов’янського походження майже не мають лексико-семантичних варіантів, тобто вони однозначні, і тяжіють до термінологічного вживання, формуючи наукову картину світу.
Установлено специфіку зоонімів власне українського походження на референційно-денотативному рівні,
яка полягає в тому, що їх назви застосовуються до достатньо широкого кола позначуваних, їм властива широка дериваційна синонімія, синонімічний ряд представлений нейтральною базовою основою та синонімами для
вираження позитивної (негативної) оцінки, особливо пестливого ставлення, пов’язаного із демінутивністю.
Ключові слова: невмотивовані зооніми, первинний семіозис, наївна картина світу, концептуальна картина світу, наукова картина світу.
Kryzhko O. Non-motivated zoonyms as components of a naive world picture. The study considers the concept of
a naive world picture, establishes the structural-semantic peculiarities of non-motivated zoonyms as components of a
naive world picture.
In particular, the author emphasizes that despite the diversity of the interpretations of the notion of a linguistic
picture of the world in science or in different schools within a single discipline, it gives scientists an opportunity to find
its social meaning, anthropocentric character and outline the leading role of experience in creating the world picture,
explain how the coexistence of different types of attitude and outlook necessitates the unification of certain types of
pictures of the world into a single conceptual picture of the world.
The type of cognitive process through which the picture of the world is formed, defines it as a scientific, everyday
or naive. The last picture reflects the interpretation of reality by a person on the basis of knowledge, representations
and associations, acquired in the process of sensual-empirical knowledge of the world, which, fixed in the language,
are subjected to evaluation and processing, are the part of the everyday (naive) and scientific picture of the world as
an integral part, source of any knowledge.
The article states that a group of zoonyms of Indo-European origin was formed as a lexico-grammatical class of
nouns. These words almost did not develop by lexico-semantic means in the derivational way, that is, for a long time
they didn’t possess figurative meanings inherent in portable values. There are various lexical and syntactic metaphorical new formations with the development of associative thinking.
Non-motivated zoonyms of common Slavic origin almost do not have lexico-semantic variants, they are unambiguous, and tend to terminological use, forming a scientific picture of the world.
The specificity of zoonyms of the proper Ukrainian origin at the referencial and denotative level consists in the fact
that their names are applied to a sufficiently wide circle of signified ones, they are characterized by a broad derivative
synonymy, a synonymic row is represented by a neutral base and synonyms for expressing a positive (negative) evaluation, especially of a diminutive attitude, related to deminutiveness.
Key words: unmotivated zoonyms, primary semiosis, naive picture of the world, conceptual picture of the world,
scientific picture of the world.
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Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Мовна картина світу,
що історично склалася в повсякденній свідомості
конкретного мовного колективу і відбита в мові як
сукупність уявлень про світ, визначає спосіб концептуалізації дійсності.
Водночас концептуальна картина світу формується поступово. Спочатку виникають уявлення про
дійсність як результат осмислення пізнаваного сегмента світу, потім відбувається закріплення отриманих вражень і уявлень за допомогою досвідченої
практики, і на останньому етапі отримана картина
світу використовується як орієнтир для подальшого
пізнання світу. Отже, концептуальна картина світу
не є безпосереднім відображенням навколишньої
дійсності, вона експлікує пізнання визначеного сегмента світу і його інтерпретацію окремим індивідом
чи групою за допомогою мислення [9].
Відповідно до типу пізнавального процесу (науковий, ненауковий та ін.), завдяки якому формується
картина світу, її визначають як наукову, повсякденну
або наївну. Остання відображає пояснення людиною дійсності на основі знань, уявлень та асоціацій,
яких вона набуває у процесі життєвого досвіду і які,
закріплюючись у мові, зазнають оцінки й обробки,
входять до повсякденної (наївної) та наукової картини світу як її невід’ємна частина [9].
Властивий конкретній мові спосіб концептуалізації дійсності почасти універсальний, почасти
національно специфічний, унаслідок чого носії різних мов можуть бачити світ по-різному, крізь призму своїх мов.
Актуальність вказаного дослідження визначається встановленням національної специфіки структурно-семантичних особливостей невмотивованих зоонімів як складових елементів наївної
картини світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Як уважають учені, невмотивовані зооніми належать до лексичних елементів первинного семіозису, коли відбувалося найменування навколишнього світу [5; 2; 3].
На думку Є. Д. Мальонової, наївна картина
світу характеризується з позицій діалектичності,
консервативності, антропоцентричності, прагматичності та суб’єктивності і виконує світоглядну, гносеологічну, інтегративну та комунікативну
функції, зв’язуючи один з одним людей і об’єкти
світу. Дослідниця вважає, що наукова картина світу, зокрема термінологія, виникає на основі тих
мовних форм, у яких існує наївна картина світу: «Терміносистема мислиться як мовна модель
визначеної галузі знання (В. М. Лейчик). Дефінітивна функція терміна зумовлює кореляцію концептуальної картини світу з терміном за схемою:
концептуальна картина світу – (процес пізнавальної практики) – приватна картина світу – враження – поняття – дефініція – термін» [9, 9].
Як зазначає Є.Д. Мальонова, формування картини світу або її зміна відбувається у процесі діалектики уявлень людини про простір і час, про об’єкти,
що наповнюють світовий простір, опису основних
законів і правил, яким підпорядковуються елементи

і частини світу, розуміння мети та змісту світових
процесів, місця і ролі людини у світі [9].
Формулювання мети і завдань статті. Мета
цього дослідження – проаналізувати структурносемантичні особливості невмотивованих зоонімів
як складових елементів наївної картини світу. Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:
1) розглянути поняття наївної картини світу;
2) установити структурно-семантичні особливості
невмотивованих зоонімів як складових елементів
наївної картини світу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Універсальність концептуалізації світу в період первинного семіозису підтверджує розподіл за тематичними групами назв тваринного світу. Це традиційна
в лінгвістичному плані класифікація: дикі тварини,
свійські тварини, птахи, риби, комахи та інші.
Як свідчать результати добору, до спільноіндоєвропейського фонду уналежнено більшу частину
зоонімів на позначення дикої природи, зокрема
диких тварин, що дійсно було первинним у пізнанні світу людиною, а вже потім відбулося одомашнення тварин.
Серед найбільш важливих найменувань диких
та свійських тварин у становленні світосприйняття
українців – вовк, бобер, лось, видра, вівця, корова,
бурундук, дик («дикий кабан; вепр» (СУМ, ІІ, 274)),
лис, лев, мамонт, морж та ін.
Специфіка наведених зоонімів полягає в тому, що
їм властивий лексико-семантичний словотвір, тобто
використання вже наявного мовного знака в іншій
семантичній функції – на позначення іншої реалії.
Дериваційний процес щодо зазначених зоонімів відбувався у двох напрямах: 1) метонімічному
та 2) метафоричному. Метонімічний напрям віддзеркалює спрямування розумової діяльності людини за суміжністю означуваних, наприклад: бобер –
«хутро цього гризуна» (СУМ, І, 205); лис – «хутро
цієї тварини» (СУМ, ІV, 489); лев – «скульптурне
зображення цієї тварини; у словосполученнях вживається також у термінологічному значенні: морський лев – науково неточна назва тварини родини
ластоногих, яка водиться біля узбережжя Каліфорнії; мурашиний лев – комаха з прозорими крилами,
зовні схожа на бабку, личинка якої живиться мурашками» (СУМ, ІV, 458).
Особливістю цих метонімічних новотворів (лексико-семантичних варіантів слів) є те, що вони стилістично нейтральні, на відміну від лексико-семантичних варіантів, які утворилися на метафоричній
основі, наприклад: лис – «(перен.) про хитру, лукаву
людину» (СУМ, ІV, 489); лев – «(перен.) про дуже
хоробру, безстрашну людину» (СУМ, ІV, 458). Наведені лексико-семантичні варіанти мають, по-перше,
аксіологічне забарвлення, а по-друге, універсалогічний характер, тобто в основу вторинної номінації
в різних народів покладено ті самі ознаки – хитрість,
хоробрість [6].
Групу назв свійських тварин, крім названих,
формують бик, бугай, вівчарка, віл. Специфіка вторинного утворення від зоонімів свійських тварин
полягає в тому, що вони майже не утворюються на
основі метонімічного перенесення, але пракктич-
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побутових умовах, часто з примусу (у в’язниці, в окопах і т. ін.)» (СУМ, І, 746); джмелів слухати (зневажл.) – «бути в стані запаморочення»; під джмелем – «напідпитку» (СУМ, ІІ, 263). Дуже рідко такі
зооніми здатні розвивати термінологічне значення,
що зумовлює звуження первинного лексичного значення з подальшою спеціалізацією. Наприклад,
воша, функціонуючи як термін, позначає рослинного паразита; тлю (СУМ, І, 746).
Відзначимо, що група зоонімів індоєвропейського походження є найчисленнішою. Певною
мірою це пояснюється тим, що давня людина не
відділяла себе від природи. Пізнаючи світ, вона
первісно пізнавала світ тварин, тому на початку
це були найменування представників конкретних підвидів тварин. Кількісно домінували назви
диких тварин та птахів.
Характеризуючи праслов’янський глоттогенез,
учені визначають два чинники. Це становлення граматичної системи та становлення власної лексичної
системи. Так, для утворення лексичної системи надзвичайно важливі були «процеси словотворення,
орієнтовані на формування назв різноманітної лексико-семантичної природи» [13, 185].
За результатами нашої вибірки зооніми
спільнослов’янського походження становлять п’яту
частину від загальної кількості, хоча традиційно
фонд спільнослов’янської лексики є найчисленнішим у багатьох мовах [13, 185]. Такий дисбаланс
можна пояснити тим, що період найменування конкретних предметів фізичного, серед усього й тваринного, світу в основному був уже завершений.
До них належать: білан – «шкідник садових і городніх культур – білий метелик з чорними жилками
або плямами на крильцях» (СУМ, І, 180); білизна
(Aspius aspius) – «хижа прісноводна промислова
риба» (СУМ, І, 181); білка (білиця), білуга, білуха
(Delphinapterus leucas) – «ссавець з родини дельфінових, поширений в арктичних і прилеглих до них
водах» (СУМ, І, 185); біляк – «заєць, що має біле
хутро» (СУМ, І, 185); бражник – «великий метелик з різноманітним забарвленням» (СУМ, І, 226);
в’юрок – «північна невеличка пташка, що живе
в тайзі» (СУМ, І, 795); воробець (діал.) – горобець
(СУМ, І, 739); вівчарик – «дрібний перелітний співучий птах жовтувато-зелено-сірого забарвлення,
із шилоподібним дзьобом» (СУМ, І, 551); гагарка –
«північний морський птах завбільшки з невеличку
качку» (СУМ, ІІ, 9); берестянка – «маленький корисний перелітний птах» (СУМ, І, 161); гаїчка – «дрібна
пташка родини сирицевих» (СУМ, ІІ, 15); вільшанка
(Evithacus) – «невеличка перелітна співуча пташка»
(СУМ, І, 676); вівсянка: 1) «маленький перелітний
жовтогрудий птах роду горобиних» (СУМ, І, 550);
2) «дрібна ставкова риба» (СУМ, І, 550); вовчок
(Gryllotalpa vulgaris): 1) «комаха з ряду прямокрилих; капустянка; багатоїдний шкідник» (СУМ, І,
713); 2) «невеличкий ссавець з роду гризунів, що
впадає в зимову сплячку; соня» (СУМ, І, 713).
З наведених прикладів у тематичному аспекті
спільнослов’янські за походженням зооніми представлено здебільшого назвами птахів, диких тварин та риб – зазвичай тих, що населяли території

но всі мають метафоричний лексико-семантичний варіант з яскраво вираженою негативною або
позитивною оцінкою, наприклад: бугай – «(лайл.)
про велику, сильну, але нерозумну людину»
(СУМ, І, 246); вівця – «(перен. зневажл.) про покірну, лякливу людину» (СУМ, І, 551).
Група зоонімів на позначення птахів достатньо
численна. Це також пояснюється тим, що в освоєнні світу птахи займали одне з провідних місць. Не
випадково, що в усі часи панувала звуконаслідувальна теорія походження мови, в основі якої були
звуконаслідувальні слова, пов’язані зі співом птахів.
Серед дібраного фактичного матеріалу виокремлюємо такі назви: орел, журавель, гуска, кулик, гага,
гагара, баклан, вивільга, ворон, ворона, кава – діал.
галка, лунь, гоголь, дятел, дрохва, голуб, жовна (те
саме, що дятел), ібіс, іволга, гава, бекас, беркут та ін.
Ці первинні найменування завжди метафоричні, а внаслідок цього – аксіологічні, оцінні,
експресивні. Наприклад, гоголем ходити (входити, увійти) – означає «ходити поважно, гордовито» (СУМ, ІІ, 102); ворона, уживаючись стосовно
людини, характеризує її як неуважну й передає
зневажливе ставлення мовця (СУМ, І, 740). Ще
однією специфікою зоонімів на позначення птахів
є їх участь у порівняльних конструкціях у функції
головного аксіологічного (оцінного) елемента [4].
Дуже часто вони є складовою частиною фразеологічних зворотів, прислів’їв, приказок: Лякана
(полохлива і т. ін.) ворона й куща (й тіні, й пня)
боїться – «про того, хто раз перелякався і потім
усього боїться; дуже обережний»; Ні пава ні ворона;
Пізнати ворону по пір’ю – «видно справжню суть
людини з її поведінки» (СУМ, І, 740); [Мов] гаву
ковтнути – «бути мовчазним»; Гав (гави) ловити –
«нічого не робити; пропускати яку-небудь нагоду;
бути неуважним, неспритним» (СУМ, ІІ, 8). Примітно, що таке вживання є універсальною властивістю
зоонімів у багатьох мовах [1; 8; 10; 11; 12; 14].
Окреслені ознаки зоонімів в аспекті лексичної
деривації підтвердили висновки попередніх дослідників, які спеціалізувалися на вивченні переносних
значень. Так, зіставляючи зоосемізми (переносні
значення зоонімів, що вживаються відносно людини) англійської та української мов, Г. Л. Кривенко
доводить: по-перше, «деталізація представлення
складників зоосемічного фрагмента картини світу
суттєво зростає від переносних значень назв безхребетних тварин до назв хребетних в обох досліджуваних мовах, що пояснюється віддаленістю /
наближеністю тварини до людини в об’єктивній дійсності» [7, 9]; по-друге, базовий рівень категоризації
назв тварин у переносному значенні в плані структурованості концептосфер ЛЮДИНА та ТВАРИНА
свідчить про їх прототипову природу. Це засвідчено
й нашими спостереженнями.
Серед зоонімів на позначення комах найбільш
поширеними є: блоха, муха, оса, бджола, воша,
джміль, міль та ін. Незважаючи на те, що ця група
зоонімів не численна, вони беруть активну участь
у творенні фразеологічних одиниць, віддзеркалюючи національно-культурну специфіку мови: вошей
годувати (відгодовувати) – «перебувати в поганих
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Зоонім на позначення дикої тварини вовк має
кореляційні пари за такими параметрами: за статтю:
вовк – вовчиця (рідко – вовчиха); за збільшенням ознаки: вовк – вовкулака; за збільшенням ознаки та зневажливим ставленням одночасно: вовцюга, вовчисько,
вовчище; за зневажливим ставленням: вовк – вовцюган.
У переносному значенні слово вовкулака вживається на позначення відлюдькуватої людини для
передачі зневажливого ставлення. До того ж за
народними повір’ями, відповідно до міфопоетичних
уявлень слов’ян, вовкулаком називають людину, що
обертається у вовка. Отже, у цих конотаціях передається страх давньої людини перед цією жорстокою
твариною.
Слово заєць в аспекті лексичної деривації характеризується такими утвореннями: позначення дорослої істоти: зайчисько, зайчук; назва самки: зайчиха,
зайчиця; позначення недорослої істоти з пестливим
значенням: зайчатко, зайченятко.
Новотвори від зооніма звір безпосередньо віддзеркалюють основне лексичне значення, але мають
конотативні ознаки різного типу: діалектне: звірик (від
звіря); інтенсивність ознаки: звірина; розширення значення: звірина (тварина взагалі); розмовне: звірюка,
звірюга, звіряка (рідко); зменшене: звірючка (від звірюка). Відповідно до антропоцентричного принципу
зооніми звірюка, звірюга можуть у переносному значенні характеризувати жорстоку, люту людину. У цьому випадку слово має конотацію лайливого. Хоча
є протилежні випадки, коли, наприклад, характеристика балакучої людини переноситься на птицю: балабан – «птах родини соколових» (СУМ, І, 93).
За нашими спостереженнями, найпоширеніший
відтінок значення, актуалізований у похідних дериватах, – це збільшення або зменшення розміру, тобто фізичний вимір: збільшення – вужака, гадючище,
комарище, коропище, котисько, котище; зменшення – вошка, вужик, в’юнець, в’юнок, ґедзик, кібчик,
кліщик, кнурець, комашинка, комашка, баранець,
баранчик. Значно менше було дериваційних варіантів. Як правило, у таких випадках використовувався
суфікс одиничності -ин(а) (комашина) або безафіксний засіб (мураха).
Характерною рисою назв тварин у наївній картині світу є їх варіативність залежно від: стилю
мовлення: вужак (розм.), глухань (розм.), журавка
(розм.), кося (дит.), кицька (розм.), кітка (розм.),
котко (фольк.), коток (фольк.); території поширення: вутя (діал.), курятко (діал.), медведик
(діал.), бушель (діал.), бушля (чапля – діал.), відвуд
(одуд – діал.), вутка (діал.), бобир (діал.), медведиця (діал.), медвідь (діал.), котюга (діал. – собака);
частоти вживання: журав (рідко), козлиця (рідко).
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, група зоонімів
індоєвропейського походження сформувалася як
лексико-граматичний клас іменників. Ці слова
в дериваційному плані майже не розвивалися
лексико-семантичним способом, тобто тривалий час
їм не були властиві переносні значення. Лише з розвитком мислення, зокрема асоціативного, постають
різноманітні лексичні та синтаксичні метафоричні
новотвори.

слов’янських народів, навіть якщо цілком та повністю поділяти гіпотезу про міграційний характер прабатьківщини слов’ян.
Слід зазначити, що деякі зооніми мають омонімічні утворення в тваринному світі. Як правило, це
терміни асоціативно-метафоричного типу, наприклад: вовчок (Orobanche L.) 3) «паразитична рослина, що розвивається на коренях інших рослин»
(СУМ, І, 713); 4) «пагін, що виростає на старому
стовбурі дерева, куща» (СУМ, І, 713).
Отже, невмотивовані зооніми спільнослов’янського походження утворюють відносно нечисленну групу назв на позначення птахів, диких тварин
та риб, поширених на слов’янських територіях.
Специфіка формування власне українського
лексичного фонду полягає в тому, що, по-перше,
частково він утворився ще до виникнення
східнослов’янської писемності; по-друге, деякі його
елементи належать до епохи праслов’янського діалектного членування [13, 189]. Без сумніву, це вже
похідні слова з виразною національно-мовною специфікою, але для сучасного носія української мови
вони вже втратили первинну мотивацію, тобто
сприймаються як невмотивовані.
Аналізуючи зооніми з урахуванням словотворчих
елементів як репрезентантів власне українського
походження, вважаємо за доцільне виокремити групу назв недорослих істот (малят), генетично співвідносну з давніми основами на -*епt. У нашій вибірці
такі назви кількісно переважають, зокрема: вуженя,
гавеня, вовченя, вороненя, гаденя, гадюченя, гайвороненя (гайвороня), галеня, галченя, горобеня, граченя, гусеня, дрозденя, дятленя, жабеня, жайвороня, журавленя, зайченя, звіреня, зозуленя, зубреня,
індиченя, їжаченя, каченя, китеня, кібченя, козеня,
коненя, котеня, кошеня, криженя, кроленя, ластовеня, левеня, лелеченя, лисеня, лосеня, мавпеня, медведеня, мишеня.
Про поширеність таких слів свідчить їх широка
дериваційна синонімія. Майже кожне слово у вказаному значенні має відповідний нейтральний синонім
та синонім на вираження позитивної (негативної)
оцінки, особливо пестливого ставлення, пов’язаного
із демінутивністю.
Досліджуючи словотвірно-граматичну оформленість зоонімів з позицій genus sexus, відзначимо, що
назви тих тварин, які мають значення для ведення
господарської діяльності або здавна живуть поруч із
людиною, характеризуються кореляційними парами
за статтю, пор.: -к(а), напр.: голуб – голубка; журавель – журавка, індик – індичка, кіт – кішка; -их(а),
напр.: заєць – зайчиха, їжак – їжачиха, лелека – лелечиха; -иц(я), напр.: лебідь – лебедиця, лось – лосиця
та ін. Деякі з них мають дублетні форми, наприклад,
лебідь – лебедиця, лебедиха, лебедя, лебідка.
Процес лексико-граматичного оформлення зоонімів відповідно до граматичного ладу української
мови відбувався дуже бурхливо. Ті тварини, які
певною мірою відображали світоглядні, зокрема
міфопоетичні, уявлення слов’ян, мають достатньо
розгалужену систему дериваційних форм у лексикофразеологічному складі мови. Наведемо декілька
найбільш типових прикладів.
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дериваційна синонімія, синонімічний ряд представлений нейтральною базовою основою та синонімами для вираження позитивної (негативної) оцінки,
особливо пестливого ставлення, пов’язаного із демінутивністю.
У подальших наукових розвідках досліджуватимуться особливості української зоонімної міфологічної картини світу.

Невмотивовані зооніми спільнослов’янського
походження майже не мають лексико-семантичних
варіантів, тобто вони однозначні, і тяжіють до термінологічного вживання, формуючи наукову картину світу.
Специфіка зоонімів власне українського походження на референційно-денотативному рівні полягає в тому, що їх назви застосовуються до достатньо
широкого кола позначуваних, їм властива широка
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ТИПИ ТА СТРАТЕГІЇ АВТОРСЬКОЇ МОВНОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ
КАУЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ)
Лепетюха А. В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
У статті з’ясовано, що у процесі каузації людичних моно- та поліпредикативних мовленнєвих інновацій
із синтаксичною синонімією як прояву амбігуентності мови автор використовує три типи мовної гри:
а) актуалізацію синонімічних розширених та кількісно рівнокомпонентних граматизованих конструкцій;
б) реалізацію граматизованих та аграматизованих структур із недостатністю вираження; в) продукування типових та нетипових аграматизованих висловлень з метою полегшення або ускладнення інтерпретації
інформації адресату. За рахунок зворотної реконструкції (мовлення → мова) моно- і полісинонімічних синтагм та моно- і поліпредикативних висловлень із моно- та полісинонімією виявлено та досліджено віртуальні
(мовні) операції з трансформації первинної структури, у результаті яких формуються вторинні редуковані,
розширені та кількісно рівнокомпонентні синонімічні конструкції з різним рівнем семантико-синтаксичної
схожості в межах функціонально-семантичного макрополя, серед яких мовець обирає ко(н)текстуально
адекватну преференціальну побудову згідно з певною комунікативною інтенцією.
«Альтернативний» лінгвістичний експеримент, що полягає у штучній заміні актуалізованої структури системними (мовними) синонімічними трансформами, дав змогу визначити ступінь ко(н)текстуальної
пертинентності кожного члена синонімічного ряду та розкрити ідіостильові особливості аналізованих
письменників. Доведено, що лінгвістичний експеримент може виявитися не вдалим у випадку недостатності
вираження в інтра- та інтерко(н)текстах.
Ключові слова: авторська мовна гра, «альтернативний» лінгвістичний експеримент, мовленнєва
інновація, пертинентність, синтаксична синонімія.
Lepetiukha A. V. Types and strategies of the author’s linguistic game in the process of causation of constructions with syntactical synonymy (on the material of French fiction prose of the XX century). In this article it is found
out that in the process of causation of ludic mono- and polypredicative discourse innovations with syntactical synonymy as a manifestation of the language’s ambiguity the author uses three types of linguistic game: а) аctualization of
synonymic extended or quantitatively equally componental grammatized constructions; b) realization of grammatized
and non-grammatized structures with insufficiency of expression; c) production of typical or atypical non-grammatized utterances aimed at facilitating or complicating the interpretation of information to the addressee. Using inverse
reconstruction (discourse → language) of mono- and polysynonymic syntagmas and mono- and polypredicative
utterances with mono- and polysynonymy virtual (linguistic) operations of transformation of primary structure are
revealed, as a result of which secondary reduced, extended and quantitatively equally componental synonymic structures with different level of syntactical and semantic similarity within the borders of semantic-functional macrofield
are formed among which the speaker chooses a co(n)textually adequate preferential construction according to his
communicative intention. The “alternative” linguistic experiment which consists in artificial substitution of actualized
structure by systemic (linguistic) synonymic transforms allows to determine the level of co(n)textual pertinence of each
member of synonymic series and to reveal the idiostyle peculiarities of analyzed writers. It is proved that the linguistic
experiment can be unsuccessful in case of insufficiency of expression in the intra- and interco(n)texts.
Кey words: “alternative” linguistic experiment, аuthor’s linguistic game, discourse innovation, pertinence,
syntactical synonymy.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Питання обумовленості мовних змін та вибору автором тієї чи іншої
віртуальної (мовної) структури є пов’язаним із
взаємовідношеннями між системою і нормою.
Актуалізація ненормативних синтаксичних моделей є проявом амбігуентності мови. Із цього приводу Р. А. Будагов зазначає, що можливості тієї
самої одиниці мови можуть опинитися поза всілякою системою і, як наслідок, нормою [5, 227]. Цей
феномен пояснюється «законом зношення» (термін
А. Фрея) [25, 11] мови, тобто стиранням експресив-

ності будь-якого мовного знака. При цьому потреба
в експресивності, що зберігається, прагне поновити знак як із семантичного, так і з формального
погляду; з огляду на це місце старих експресивних
знаків посідають нові знаки. В. Б. Шкловський
говорить про ефект «відсторонення», «розхитування старого смислу». Учений припускає, що, використовуючи слово у незвичайному значенні або
змінюючи форму його вираження, мовець послабляє сполучувальні зв’язки цієї мовної одиниці
та надає слову більшої автономії – аж до повного знищення певної валентності знака [27, 84].
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М. М. Бахтін вказує на семіотичну бідність слова:
«висловлене слово соромиться самого себе в єдиному світі того смислу, який потрібно було висловити» [3, 117]. О. С. Кубрякова також підкреслює,
що коли мова стає звичаєм, костеніє, стереотипізується, вона перестає слугувати засобом адекватного вираження «внутрішнього світу людини», який
є багатшим, ніж мова-норма [18, 146].
Отже, мовна структура базується на певних
нормативах, що, з одного боку, полегшують процес формування і сприйняття мовних утворень,
з іншого – не забезпечують повноцінного відображення внутрішніх, індивідуально-креативних когнітивних процесів побудови мовних знаків.
Аналіз асистемних феноменів, тобто так званих
морфологічних, лексичних, синтаксичних тощо
«помилок», що з’являються у процесі каузації
(породження) мовно-мовленнєвого акту, дає змогу
«розкрити якості, притаманні розуму, що лежать
в основі людської розумової діяльності в таких
її сферах, як вживання мови звичайним, вільним
і творчим способом» [30, 7]. Ф. де Соссюр зазначає, що «помилки могли б виглядати як «індивідуальні висловлення», підкорені індивідуальним
тенденціям» [32, 181]. На думку Ш. Баллі, «неправильності», помилки «повинні піддаватися систематичному і неупередженому дослідженню. Принаймні ті, що виникають постійно, ˂…˃ частіш
за все породжуються глибинними тенденціями
у мовленні в цілому або ˂…˃ відповідають потребі виразності» [29, 51–52].
Таким чином, поява помилок у синтаксичних
структурах (зокрема у висловленнях із синтаксичною синонімією (далі – СС)) детермінується тими
функціями, які вони повинні виконувати (більша
виразність, економія, експлікація, ускладнення
інтерпретації комунікативної інтенції автора тощо).
О. В. Долгова виділяє два типи помилок у мовленнєвих інноваціях, що виникають на межі семантичного і метасемантичного (стилістичного) рівнів
функціонування синтаксичних одиниць: а) помилки, яких припускаються люди, які недостатньо
володіють правилами синтаксису; б) власне мовні,
інгерентні передумови виникнення синтаксичної
амбігуентності, тобто різноманітних видів «гри»
з мовою для досягнення особливих експресивних
ефектів при побудові мовлення [14, 12–13].
Асистемні феномени кваліфікуються багатьма
вченими як «негативний мовний матеріал», або
мовленнєві аномалії. Обґрунтовуючи можливість
або неможливість того чи іншого висловлення,
Л. В. Щерба оцінював його з позицій розуміння,
визначаючи негативний матеріал як будь-яку мовленнєву реалізацію, «що не розуміється, або не
відразу розуміється, або важко розуміється, а тому
не досягає мети» [28, 275]. Аномалії, тобто висловлення, які суперечать «лінгвістичній інтуїції»
[22, 35] реципієнта інформації (різні неправильності та помилки мовлення, вилучені з текстів або
отримані експериментально), «порушують правила

семантичної граматики, роблячи ці правила явними» [7, 249]. Р. Лахманн також вважає, що «порушення ніколи не є руйнуванням мовних правил
у розумінні їхнього заперечення: воно завжди відсилає до правил, виявляючи їх ˂…˃ саме в порушенні» [20, 260]. Б. М. Гаспаров стверджує, що традиційний, стереотипний шлях використання мови
не завжди є найбільш ефективним. У зв’язку із цим
випадки аномалії наявні у мовній грі, коли мовець,
«зустрічаючись з іррегулярністю, відмовляється від
принципу дотримування правил і створює мовну
«надзвичайну подію», що найбільш адекватно відображає можливості мови» [11, 37]. Т. В. Булигіна
та А. Д. Шмельов зазначають, що в науці відкриття нерідко починається з усвідомлення аномалії
[6, 238], оскільки «… гра у порушення семантичних
і прагматичних канонів має на меті проникнення
у природу самого канону, а через нього і в природу речей» [2, 303]. Згідно з Л. Н. Фоміною, «саме
навмисність й усвідомленість дозволяють відхиленню від норми стати мовною грою» [24, 164].
Отже, одним із виразників асистемності мови
як неодмінної умови еволюції мовної системи
є мовна гра адресанта.
Реалізація комунікативного наміру автора
та ко(н)текстуальна інтерпретація лінгвістичних феноменів за допомогою гри ґрунтуються на
людичній функції мови. Ф. де Соссюр використовував гру в шахи з метою довести як подвійність мови (розташування фігур та процес гри),
так і математичну природу розташування (корелятивні зв’язки). Мовознавець пояснював таке
порівняння тим, що як гра, так і мова повністю
залежать від установлених правил. З іншого боку,
очевидно, що кожний шаховий хід здійснюється
однією фігурою, яка може змінити всю гру. У мові
так само зміна окремих елементів відображається на всій системі [31, 173]. В. Г. Гак визначає як
універсальну стрижневу функцію мови людичну
функцію – здатність мови до просторових, темпоральних і соціальних варіацій у результаті відходу
від стереотипних установок [10, 335].
Асистемність та амбігуентність як показники
людичної функції мови виявляються при породженні синонімічних конструкцій у процесі мовної
гри адресанта в реалізації людичних граматизованих та типових (усталених у мовленні та неусталених у мові) і нетипових (неусталених у мові
і мовленні) аграматизованих мовленнєвих інновацій. Відсутність у сучасних лінгвістичних студіях моделей і засобів інтерпретації та визначення
ступеня ко(н)текстуальної пертинентності людичних моно- та полісинонімічних моно- та поліпредикативних висловлень адресатом повідомлення
визначають актуальність цієї наукової розвідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Термін «мовна гра» увів у лінгвістику Л. Вітгенштейн, який вказував на те, що в мові «об’єкти
містять у собі можливість усіх ситуацій» [9, 83].
На думку вченого, мова в цілому і конкретний
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знак мови становлять «безформну, розпливчасту
масу», межі якої є не визначеними, оскільки кожний знак включає до себе реальний й уявний світи.
Мовна гра – це єдине ціле: мова і дія, з якою вона
є переплетеною [там само, 124]. Для Я. Хінтикки
в мовній грі основна роль належить суб’єкту, який
у процесі пізнання є здатним обрати один із запропонованих шляхів або навіть створити свій власний підхід. Я. Хінтикка наполягає на активному
характері людського пізнання, що ґрунтується на
взаємодії суб’єкта з реальністю та становить своєрідну гру суб’єкта з природою [26, 59].
Прибічники функціонально-динамічної парадигми дослідження мови розуміють мовну гру як
двоплановий процес, що виявляється в усвідомленому порушенні норм мовлення з урахуванням
знання про закони вживання мовних одиниць [4,
278; 8, 270] та становить «кінцевий результат текстоутворювального процесу побудови мовної форми мовцем» [16, 12]. Так, Н. Д. Арутюнова визначає мовну гру як «послідовність дій відхилення
від норми, що бере свій початок від сприйняття
світу, який поставляє дані для комунікації, проходить через сферу спілкування, відкладається
у лексичній, словотвірній і синтаксичній семантиці і завершується у словесній творчості» [1, 8].
На думку В. А. Пищальникової, сутність мовної гри полягає в операційному механізмі лінгвокреативних перетворень операцій у дії, і цей механізм виявляє одну з універсальних якостей мови
[21, 106]. Л. Н. Фоміна також визначає мовну гру
як форму мовленнєвої діяльності людини, спосіб
вираження особистості мовними засобами, у якому
виявляється її індивідуальний стиль і в якому мовна особистість реалізує свої лінгвокреативні здібності [24, 6]. О. В. Журавльова вважає, що мовна
гра – це «активне неконвенціональне використання індивідом моделей та структур мови» [15, 72],
базоване на маніпуляції когнітивними моделями
смислопородження, яка відображає стабільний
стан усієї системи мови [там само, 6], тобто вона
представляє один зі шляхів самогенезису, саморозвитку мови за рахунок власних ресурсів [там
само, 8]. Французький учений E. Вінтер-Фромель
для вивчення мовної гри використовує підхід лінгвістичного почуття, тобто лінгвістичної компетенції, що виявляється у мотивації та ремотивації
лінгвістичних одиниць, з якими грають [33, 21].
У пізніших лінгвістичних дослідженнях мовна гра постає як «свідомий мовний експеримент,
що має творчий початок та естетичну природу»
[19, 5]. Згідно з Т. А. Грідіною, мовна гра – усвідомлений мовний експеримент (мовна неправильність, що допускається усвідомлено), який спирається на неканонічне використання мовних засобів
з метою створення ігрових висловлень. При цьому
мовець апелює до інтелектуального досвіду та здібностей слухача [12, 37]. Л. І. Сапогова трактує
мовну гру як «процес, акт, факт використання
людиною його мовної здібності як системи потен-

ціальних мовних представлень для експериментування з різними рівнями мови з метою виявлення
у процесі гри їхніх неочікуваних можливостей,
що дозволяють відчути радісне захоплення феноменом мови, усвідомлення своєї влади над ним»
[23, 216]. В. З. Санников вважає, що мовна гра
«ґрунтується на знанні системи одиниць мови,
норми їхнього використання і засобів творчої
інтерпретації таких одиниць» [22, 15], та розглядає її як лінгвістичний експеримент, «усвідомлене
маніпулювання мовою, побудоване якщо не аномальності, то принаймні на незвичності використання мовних засобів» [там само, 17].
Формулювання мети і завдань статті.
Метою статті є виявлення та аналіз типів і стратегій авторської мовної гри у процесі каузації
моно- та поліпредикативних мовленнєвих інновацій із СС та визначення особливостей авторського
ідіостилю шляхом зворотної реконструкції (мовлення → мова) віртуальних трансформаційних
процесів у межах функціонально-семантичного
макрополя СС, відправною точкою якої є спостереження адресантом преференціальних опцій;
та проведення «альтернативного» лінгвістичного
експерименту (термін Л. В. Щерби) [28, 275], що
полягає у штучній заміні актуалізованої структури віртуальними синонімічними трансформами
з метою детермінації ступеня ко(н)текстуальної
пертинентності кожного висловлення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У пропонованій статті певні типи синонімічних
конструкцій розглянуто як один із видів авторської мовної гри, що починається з процесу створення вторинних синтагм та пропозицій і вибору
одного із людичних синонімічних трансформів
та закінчується актуалізацією преференціальної
опції в певному ко(н)тексті.
У процесі породження людичних висловлень
із СС автор повідомлення використовує в різних
обсягах узагальнену полісемію. З одного боку,
багатозначні синонімічні конструкції реалізуються комунікантом для збагачення змісту висловлення за рахунок ко(н)текстуальних семантичних
відтінків; з іншого – адресант актуалізує певні
референти, що ускладнюють реципієнтові розуміння поданої інформації. У такому разі для правильної інтерпретації полісемії адресатом залучаються додаткові ко(н)текстуальні фактори.
Мовна гра адресанта виявляється у продукуванні синонімічних розширених або кількісно рівнокомпонентних (термін автора) граматизованих
конструкцій, граматизованих та аграматизованих
структур із «недостатністю вираження» (термін
А. Фрея), тобто висловлень, «що не відповідають
заданій функції (ясності, експресивності тощо)»
[25, 17], та типових і нетипових аграматизованих моно- та поліпредикативних моно- та полісинонімічних висловлень з метою полегшення або
ускладнення інтерпретації адресатом авторської
комунікативної інтенції.
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Представимо схематично типологію авторської мовної гри у процесі каузації синтаксичних синонімів:

Мовна гра адресанта
І тип
розширення
кількісна
рівнокомпонентність

полегшення
інтерпретації

ускладнення
повідомлення

ІІ тип
недостаність
вираженість
ускладнення
інтерпретації
повідомлення

ІIІ тип
типові
аграматизовані
конструкції
полегшення
інтерпретації

нетипові
аграматизовані
конструкції
ускладнення
повідомлення

Рис. 1. Типи авторської мовної гри у процесі породження СС

референта ce récit (ця розповідь) пояснює його значущість для автора, яку він бажає передати читачеві
через повторне введення до висловлення того самого референта в прономінальній формі (ce récit = le).
(2) Simon n’est pas homme à se laisser faire
(5, 137)
Цитований приклад кількісно рівнокомпонентного висловлення становить граматизовану структуру,
актуалізовану відповідно до стратегії полегшення
адресатові розпізнавання авторського комунікативного наміру. Віртуальний синонімічний ряд цієї мовленнєвої інновації виглядає так: Simon n’est pas
homme qui se laisse faire (первинна пропозиція) →
Simon n’est pas homme à se laisser faire (адекватна
структура). У пре- та посттекстах автор актуалізує
складнопідрядні висловлення з відносними займенниками que / qui. Пертинентність преференціальної
опції можливо пояснити двома причинами: а) синтаксичне «розвантаження» інтерфрастичного (дистатнтного) ко(н)тексту; б) загальна тенденція до
економії, що спостерігається в сучасній французькій художній прозі і яка виявляється в аналізованому
прикладі на рівні лексем (qui → à):
On veut lui arracher le prisonnier qu’il protège.
Simon n’est pas homme à se laisser faire (qui se laisse
faire). S’il a été nommé maire, il le doit à son sérieux,
à sa vigueur aussi qui lui a toujours permis d’affirmer
son autorité. Ceux qui sont à portée de ses poings en
connaissent aussitôt la dureté.
(3) Vite imaginer (1, 24)
Поданий приклад еліптичного інфінітивного
монопредикативного висловлення є елементом мовної гри адресанта другого типу зі стратегією ускладнити інтерпретацію повідомлення через недостатність вираження:
Un autre imaginant le tout pour se tenir compagnie.
Dans le même noir que sa créature ou dans un autre.
Vite imaginer.
Як бачимо, у первинній структурі можуть міститися ко(н)текстуально не виражені актанти та предикати: il faut / on doit / je dois / il doit vite imaginer або
вона може бути представленою іншим номінальнопредикатним сполученням. Таким чином, недо-

При використанні стратегії полегшення інтерпретації синонімічної мовленнєвої інновації (розширених та кількісно рівнокомпонентних граматизованих та типових аграматизованих МПВ і ППВ)
автор прагне до «універсалізації понять, стереотипності викладу» [17, 44] з метою максимально наблизити розуміння читача / слухача до тих смислів, які
він вкладає у преференціальну опцію, тобто допомогти адресату розпізнати його комунікативний
намір і визначити ступінь пертинентності висловлення в певному ко(н)тексті. З іншого боку, стратегія
ускладнення інтерпретації актуалізованих побудов
спрямовує діяльність реципієнта інформації на «відновлення унікальної авторської програми, зближаючи розуміння читача з його власним розумінням»
[там само, 41].
Проілюструємо виділені типи мовної гри
та авторські стратегії конкретними прикладами
висловлень із СС:
(1) Ce récit, j’aurais voulu le faire en termes plus
simples encore (4, 199)
Наведена граматизована, розширена анафоричним займенником (le) мовленнєва інновація становить приклад першого типу авторської мовної
гри зі стратегією ускладнення інтерпретації повідомлення і розпізнавання комунікативної інтенції
письменника, оскільки зворотнореконструйована
первинна структура аналізованого синонімічного
трансформу (j’aurais voulu faire ce récit en termes
plus simples encore) видається при поверхневому
спостереженні адресатом цілком пертинентною
в такому ко(н)тексті:
– Mais pourquoi ce récit, me demanda Nathanaёl,
dans un livre que tu consacres à la joie ?
– Ce récit, j’aurais voulu le faire en termes plus
simples encore. (J’aurais voulu faire ce récit en termes
plus simples encore).
«Альтернативний» лінгвістичний експеримент
дає змогу довести, що ко(н)текстуальну адекватність
актуалізованої структури зумовлено ідіостильовими особливостями творчості А. Жіда, який надає
перевагу розширеним синонімічним висловленням; з іншого боку, ініціальне емфатичне виділення
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ської мовної гри з актуалізації синонімічних побудов, оскільки вона становить редуковану граматизовану преференціальну опцію, що відображає
загальну літературну тенденцію до економії мовних засобів.
Як зазначає Е. Вінтер-Фромель, не всі «лінгвістичні інновації є людичними, але імплікують схожі
процеси (ре)мотивації» [33, 21]. Функціональносемантичне макрополе першої, нелюдичної структури містить такі мікрополя: c’est une folie (первинна
пропозиція) → folie (адекватна структура). Друга,
аграматизована синтагма exclamé-je імплікує вторинну референціацію у вигляді займенника (me),
що порушує мовну норму (мовленнєвою аномалією), оскільки дієслівний компонент є незворотним
предикатом, який не вживається у непрономінальній
формі. Синонімічний ряд другої преференціальної
опції такий: je m’exclame (первинна структура) →
m’exclamé-je (близька структура) → exclamé-je
(адекватна структура). Інверсування першого трансформу пояснюється відсутністю у французькій мові
інверсивної форми для першої особи однини дієслів першої групи, яка замінюється носіями мови
на дієприкметник минулого часу. Актуалізація
аграматизованої побудови, що ускладнює інтерпретацію повідомлення та розпізнавання авторської
інтенції, – це одна з відмінних рис ідіостилю СанАнтоніо. У посттексті наявна велика кількість типових та нетипових аграматизованих структур:
Qu’à cet instant solennel et épiscopal, v’là-t-il pas le
con de setter irlandais ...
Que cette fois : dans le cul la balayette, mon Tonio,
t’es feinté de première. (...) Elle entre, je lourde.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, мовна гра становить універсальний феномен, «особливу форму
лінгвокреативного мислення, багатофакторний
процес численної інтерпретації знаків, що виявляє
їхній асоціативний потенціал у системі мови і свідомості конкретних індивідів» [13, 51], здатність
мовців до специфічного використання усталеного лінгвістичного коду розширенням, звуженням,
актуалізацією людичних кількісно рівнокомпонентних структур – залежно від комунікативної
інтенції та особливостей ідіостилю – та до тлумачення мовленнєвих інновацій за рахунок зворотної
реконструкції системних трансформаційних процесів і визначення ступеня пертинентності всіх
членів віртуального синонімічного ряду в поданому ко(н)тексті. Інакше кажучи, до мовної гри залучаються мовець та реципієнт інформації з різними
ігровими стратегіями та ролями.
Перспективним вважаємо дослідження типів
та стратегій мовної гри адресата з метою правильної інтерпретації людичних синонімічних структур
та розпізнавання авторського комунікативного наміру читачем / слухачем шляхом його залучення до
«ігрового поля»: мова ← адресат ↔ адресант.

статність вираження в інтра- та інтерфрастичному
ко(н)текстах унеможливлює розпізнавання адресатом авторської комунікативної інтенції та правильну інтерпретацію інформації, а отже, призводить
до провалу «альтернативного» лінгвістичного експерименту.
(4) J’étais une huître peinarde dans son confort hermétiquement clos, et tout d’un coup, voilà-t-y qu’Alice
me cueillait, m’ouvrait la gueule et m’aspergeait de
citron (2, 81)
Приклад (4) становить типову аграматизовану
полісинонімічну поліпредикативну конструкцію
з подвійним розширенням: презентативом voilà que
та особовим займенником y – скороченим у просторіччі фонетично помилковим варіантом займенника il (порівняймо: (5) Ne voilà-t-il pas maintenant que l’envie s’emparait d’elle de faire un éclat?
(3, 114)) на рівні одного з підрядних висловлень:
voilà-t-y qu’Alice me cueillait… Первинна структура зазнає подвійної трансформації в межах одного
функціонально-семантичного макрополя: Alice me
cueillait → Voilà qu’Alice me cueillait – розширення
нефокалізуючим презентативом, тобто виділювачем усього висловлення, що не специфікує окремого референта (приблизна структура) → Voilà-t-y
qu’Alice me cueillait (розширення прономінальним
компонентом з інверсією презентатива) (ко(н)текстуально адекватна структура). Актуалізація інверсивної подвійно розширеної мовленнєвої інновації
ускладнює адресату інтерпретацію повідомлення,
оскільки первинна пропозиція характеризується
семантичним значенням констатації факту, тоді як
обидва трансформи є конклюзивними синонімічними конструкціями, що відповідають авторському
задуму побудови розповіді. При цьому приблизна структура є синтаксично спрощеною відносно адекватної, отже, більш легкою для розуміння
реципієнтом інформації. Тільки посттекст, у якому
реалізується інверсивне поліпредикативне висловлення з медіальною елімінацією прислівника pas,
дозволяє адресату розкрити ідіостильові особливості Ф. Бегбедера і, таким чином, обґрунтувати
ко(н)текстуальну пертинентність складних інверсивних конструкцій:
J’étais une huître peinarde dans son confort
hermétiquement clos, et tout d’un coup, voilàt-y qu’Alice me cueillait, m’ouvrait la gueule et
m’aspergeait de citron.
– Seigneur, ne cessais-je de me répéter, faites que
cette fille aime son mari, parce que sinon, je suis dans
la merde!
(6) Folie ! exclamé-je (6, 32)
Наведена мовленнєва інновація становить
подвійно звужену в межах кількох функціональносемантичних макрополів полісинонімічну структуру. Ініціальна номінальна еліптична конструкція
(з імплікацією екзистенційного звороту c’est) не
належить до жодного з виокремлених типів автор-

81

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство, № 11, 2019
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). № 11, 2019
ЛІТЕРАТУРА
1. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык / Н. Д. Арутюнова // Вопросы языкознания. – 1987. – № 3. – С. 3–19.
2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений : Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука,
1988. – 341 с.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 495 с.
4. Брайнина Т. Д. Языковая игра в произведениях Саши Соколова / Т. Д. Брайнина // Язык как творчество. – М. :
Наука, 1996. – С. 276–283.
5. Будагов Р. А. Сходства и несходства между родственными языками / Р. А. Будагов. – М. : Добросвет, 2004. – 280 с.
6. Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина,
А. Д. Шмелёв. – М. : Языки русской культуры, 1997. – 576 с.
7. Вежбицка А. Семантические примитивы : Введение / Анна Вежбицка // Семиотика. – М. : Радуга, 1983. –
С. 225–252.
8. Виноградова В. Н. Словотворчество В. Набокова / В. Н. Виноградова // Язык как творчество. – М. : Наука, 1996. –
С. 267–276.
9. Витгенштейн Л. Философские исследования / Людвиг Витгенштейн // Философские работы. – М. : Гнозис,
1994. – Ч. 1. – 612 с.
10. Гак В. Г. Языковые преобразования / В. Г. Гак. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 763 с.
11. Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ / Б. М. Гаспаров. – М. : Новое литературное обозрение, 1996. – 350 с.
12. Гридина Т. А. Языковая игра : стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т,
1996. – 214 с.
13. Гридина Т. А. Произвольная мотивация как механизм языковой игры / Т. А. Гридина // Известия Уральского университета. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2000. – № 17. – С. 51–56.
14. Долгова О. В. Синтаксис как наука о построении речи / О. В. Долгова. – М. : Высшая шк., 1980. – 191 с.
15. Журавлёва О. В. Когнитивные модели языковой игры (на материале заголовков русских и английских публицистических изданий) : дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Олеся Владимировна Журавлёва. –
Барнаул, 2002. – 207 с.
16. Кибрик А. Е. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / А. Е. Кибрик, А. С. Нариньям. – М. : Наука, 1987. – 335 с.
17. Кловак Е. В. Типичные авторские модели как реализация универсального и индивидуального в идиостиле :
дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Елена Владимировна Кловак. – Тверь, 2015. – 155 с.
18. Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство языка. К постановке проблемы / Е. С. Кубрякова. – М. :
Изд. АН, 1997. – 85 с.
19. Лаврик Э. П. Cемантическое согласование как cредство создания языковой игры / Э. П. Лаврик // Вестник Ставропольск. гос. ун-та. – 2011. – № 76. – С. 5–12.
20. Лахманн Р. Демонтаж красноречия : Риторическая традиция и понятие эстетического / Рената Лахманн. – Спб. :
Aкадемический проект, 2001. – 368 с.
21. Пищальникова В. А. Языковая игра как лингвистическое явление / В. А. Пищальникова // Языковое бытие человека и этноса : психолингвистический и когнитивный аспекты. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2000. – Вып. 2. – С. 105–116.
22. Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / В. З. Санников. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 624 с.
23. Сапогова Л. И. Механизмы языковой игры и их роль в создании комического / Л. И. Сапогова // Известия ТулГУ.
Сер. Психология. – Тула : ТГУ, 2003. – Вып. 3. – С. 224–236.
24. Фомина М. И. Современный русский язык : лексикология / М. И. Фомина. – М. : Языки славянской культуры,
2004. – 319 с.
25. Фрей А. Грамматика ошибок / Анри Фрей ; [пер. с фр.]. – М. : КомКнига, 2006. – 304 с.
26. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования / Яакко Хинтикка. – М. : Прогресс, 1980. – 447 с.
27. Шкловский В. Б. О теории прозы / В. Б. Шкловский. – М. : Советский писатель, 1983. – 383 с.
28. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.
29. Bally Ch. Le lanagage et la vie / Charles Bally. – P. : Payot, 1926. – 238 р.
30. Chomsky N. Language and mind / Noam Chomsky. – New York : Harcourt, Brace, Jovanovich, 1972. – 194 p.
31. Mejìa С. La linguistique diachronique : le projet saussurien / Сlaudia Mejìa. – Genève : Librairie Droz, 1998. – 768 р.
32. Saussure F. de Cours de linguistique générale / Ferdinand de Saussure. – P. : Payot, 1986. – 331 p.
33. Winter-Froemel Е. Enjeux du jeu de mots : Perspectives linguistiques et littéraires / Еsme Winter-Froemel, Angelika
Zirker. – Berlin, München & Boston : De Gruyter, 2015. – P. 283–339.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
Beckett S. Compagnie / Samuel Beckett. – P. : Éditions de Minuit, 1980. – 24 р.
Beigbeder F. L’amour dure trois ans / Fraderic Beigbeder. – P. : Grasset, 1997. – 195 p.
Benoît P. Les compagnons d’Ulysse / Pierre Benoît. – P. : Albin Michel, 1987. – 256 p.
Gide A. Les nourritures terrestres / Andre Gide. – P. : Éditions Gallimard, 1971. – 256 p.
Noli J. La marée de l’ombre / Jean Noli. – P. : Plon, 1985. – 160 p.
San-Antonio Bouge ton pied que je voie la mer / San-Antonio. – P. : Éditions Fleuve noir, 1982. – 224 p.

82

Лілік О. О., Сазонова О. В. Антропоніми в художньому дискурсі Галини Пагутяк...
УДК 811.161.2’373.23(045)
DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.11.2019.175421

АНТРОПОНІМИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «УРІЗЬКОГО ЦИКЛУ»)
Лілік О. О., Сазонова О. В.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
У статті проаналізовано склад антропонімів у романах «урізького циклу» Галини Пагутяк. Досліджено
риси мистецького стилю письменниці та художньо-ідейні особливості романів «Урізька готика» і «Слуга з
Добромиля»; простежено їх вплив на формування онімного простору.
Стверджено, що найбільшою групою онімів у романах є антропоніми. Окреслено чинники, які зумовлюють склад антропонімів у творах «урізького циклу» Галини Пагутяк. Серед них, зокрема, жанрово-родові
особливості, традиції слов’янського найменування, специфіка світогляду авторки, її творчого задуму, джерела творів, історична й життєва основа романів, особливості часо-просторової організації, на якій побудовано сюжетно-композиційну канву.
Розглянуто основні групи антропонімів у порівняльному аспекті із визначенням їх функцій у кожному з
художніх текстів і відповідно ролі для реалізації мистецького задуму. У процесі дослідження з’ясовано, що
в літературній антропонімії Галини Пагутяк переважають такі модельні структури: двочленні – «пан та
ім’я» або «пан та прізвище», «ім’я та прізвище», «ім’я та прізвисько», «ім’я та по батькові», «назва члена
родини та ім’я», «професія та ім’я»; одночленні – спадкові йменування, лише ім’я або прізвище. Закцентовано на тому, що жіночі антропоніми з огляду на особливості образної системи становлять значно меншу групу порівняно з чоловічими. З-поміж жіночих антропонімів переважають одночленні (лише ім’я) або двочленні
(ім’я та населений пункт чи професія).
Виокремлено групу антропонімів, які репрезентують «імена історичних осіб», «культурологічні імена»,
використані з метою часового маркування та моделювання персонального художнього світу. Доведено, що
антропонімічні одиниці – це струнка система, завдяки якій реалізується ідейно-художній задум прозаїка.
Ключові слова: антропонім, роман, «урізький цикл», онім, онімний простір, художній текст.
Lilik O. O., Sazonova O. V. Anthroponyms in the Halyna Pahutiak’s literary discourse (on the material of the
novels of the “Urizian cycle”). In this article the composition of the anthroponyms in the novels of the “Urizian cycle”
by Halyna Pahutiak was analyzed. The authors investigate the features of the writer's artistic style and the ideological
peculiarities of the novels “Urizian Gothic” and “Servant from Dobromil”, define how they influenced the formation
of the onymic space. O. Lilik and O. Sazonova argue that the largest group of onyms in the novels is anthroponyms.
The authors prove that the composition of anthroponyms in the works of the “Urazian cycle” by Galina Pagutyak
depends on many factors, namely: genre-generic features, traditions of the Slavic name, the specifics of the author’s
worldview, her creative idea, sources of works, historical and vital foundations of novels, features of the time-spatial
organization on which the story-compositional canvas is constructed.
Researchers analyze the main groups of anthroponyms in novels comparing the specifics of their functioning in
each of the literary texts and defining their role for the implementation of the literary conception. In the process of the
research it was found out that in the anthroponym’s system of Galina Pagutyak the following model structures dominate: two-component – “mister and name” or “mister and surname”, “name and surname”, “name and surname”,
“name and patronymic”, “family member name and name”, “profession and name”; one-component – hereditary
names, only the name or surname. The article emphasizes that female anthroponomies constitute a considerably
smaller group, compared to men due to the peculiarities of the figurative system. Among female anthroponyms are
dominated by one-component (only name) or two-component (name and locality or profession).
It is revealed that a separate group of anthroponyms is represented by “names of historical persons”, “cultural
names” used for the purpose of time marking and modeling of the personal artistic world. The authors argue that
anthroponymic units are a harmonious system through which the ideological and literary conception of the prose
writer is realized.
Key words: anthroponym, novel, “Urizian cycle”, onym, onymic space, literary text.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Предметом сучасних мовознавчих досліджень в Україні стають особливості
онімотворчості окремих вітчизняних письменників.
Увага науковців до проблем лінгвістики тексту загалом та літературної ономастики зокрема зумовлена
сучасними культуроосвітніми процесами, активним розвитком когнітивного напряму дослідження

зв’язків між мовою та текстом, а також антропоцентричного підходу щодо їх взаємних впливів. Тому
актуальності набуває твердження О. Потебні, що
«слово слугує лише точкою опори для думки і що
нові точки прикріплення, добуті думкою, лише підсилюють її ріст» [8, 116], тобто слово у творі стає
засобом вираження знань про навколишній світ
у процесі комунікативної та художньо-естетичної

83

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство, № 11, 2019
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). № 11, 2019

функція замінюється стилістичною. Ономасти вважають, що предметом дослідження в поетиці оніма
є поетонім – ім’я в літературному творі (у художньому мовленні, а не в мові), що виконує, крім номінативної, характеризувальну, ідеологічну і стилістичну функції, вторинні стосовно реальної онімії,
з притаманною йому рухомою семантикою [4; 6].
Дослідники ономастичного матеріалу в художніх текстах одностайні з тим, що праця письменника в доборі власних назв – це досить складний
і водночас важливий творчий процес, який відбувається під впливом низки інтралінгвальних та екстралінгвальних чинників, а саме: жанрово-родових
особливостей, специфіки світогляду митця, його
творчого задуму, джерел творів, історичної основи,
хронотопу, на якому побудована сюжетно-композиційна канва [5; 6].
У процесі дослідження онімів насамперед варто
брати до уваги, що кожен народ має свою територію та антропосистему, і саме національна традиція визначає онімічну символіку. Окремою галуззю
дослідження для антропонімістів є вивчення власних
імен українців у художній літературі, де зосереджено увагу на соціальну умотивованість антропонімів,
способи та засоби проявів емоційно-експресивних
відтінків власних найменувань, цілісної організації
тексту. Як уже зазначалося, власні назви в художніх
творах стають також вагомим засобом відтворення
національної символіки. Саме як певні концептуальні одиниці, вони виявляють здатність до втілення
авторського задуму, слугують асоціативним фоном
у розгортанні сюжету твору, передають особливості національного і місцевого колориту, відбивають
історичну епоху, у якій відбуваються події тощо.
У цьому контексті зазначимо, що романи Галини Пагутяк «Урізька готика» і «Слуга з Добромиля»
поєднані спільним топосом: дія романів відбувається на Львівщині, звідки родом і сама письменниця.
Для неї Уріж і Добромиль – це особливий хронотоп,
власний світ, чітко окреслений просторово і ніби
«законсервований». Щобільше, цей світ – лише для
обраних, для тих, хто тут народився: «…чужому тут
було зле» (1, 3). Дилогія поєднана не тільки спільним
топосом, а й образною системою. Сюжет «Урізької
готики» творять містичні персонажі: селянин Петро
та його син Орко, «роджені опирі». Їхні спроби протистояти власній демонічній природі виявляються
марними, урешті-решт вони «потинають» так званих «зайвих» (на думку опирів) мешканців Урожа,
для того щоб мати змогу залишити село й виїхати
до Америки. Роман «Слуга з Добромиля» містить
оповідь про 800-річну боротьбу галицьких лицарів
Ордену Золотої Бджоли (переважно опирів) з Драконом (воєводою, згодом капітаном НКВС).
Письменниця своїм найкращим романом уважає
твір «Урізька готика»:
«Написаний за мотивами розповіді Франка про
спалення упирів у селі Нагуєвичах 1830 року. Мене
ця розповідь настільки вразила, що переслідувала
кілька років. Написала його тою мовою, якою була
написана та давня оповідь. І Василь Габор (письменник та видавець. – О. Л., О. С.) мені сказав, що,
читаючи, не міг відрізнити, де там Франко, а де я.

діяльності. Посилений інтерес до авторських власних назв пояснюється тим, що їх вибір, використання
та внутрішня форма належать до семантично-характеризувальних, стилістично-маркованих, експресивних елементів творчості письменника, тобто, по
суті, є яскравою ознакою його ідеостилю. Структура
власної назви, її варіативність та характерні ознаки
дають підстави для висновків стосовно індивідуального онімного стилю автора та особливостей його
онімної творчості. Саме власні назви є тим суттєвим елементом авторських мовних засобів, що дає
змогу об’єктивно оцінити авторське бачення подієвості, персонажів, дійсності, його мовну картину
світу та ідейно-смисловий рівень художніх творів.
Цікавим є й питання культурної площини власних
назв у художніх творах: як і всі мовні одиниці, оніми відображають особливості сприйняття дійсності
певним народом і є ключовим складником його мовної картини світу. Усі зазначені аспекти відкривають
широкі дослідницькі перспективи, особливо в контексті творчості сучасних українських письменників, яка на сьогодні фактично залишається не дослідженою науковцями. Одним із таких представників
сучасної української літератури є Галина Пагутяк,
автор багатьох містичних романів і дитячих книжок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідники художньої доробку Галини Пагутяк
(В. Агеєва, І. Біла, В. Габор, М. Жулинський, Р. Мовчан, Є. Нахлік, В. Панченко, Н. Синицька) відзначають нестандартність світогляду письменниці,
своєрідне поєднання реалістичних і фантастичних
елементів у її прозі, глибокий психологізм та інтелектуалізм, національну автентичність. Окремі аспекти
онімотворчості мисткині висвітлювали такі дослідники, як-от: Л. Семак (аналіз контекстуальної синоніміки), Н. Лісняк, С. Панцьо (дослідження функціонально-стилістичних особливостей антропонімів).
Однак на сьогодні бракує студій, присвячених особливостям функціонування антропонімів у літературних текстах «урізького циклу» письменниці.
Формулювання мети і завдань статті. Мета
статті – аналіз літературно-художніх антропонімів
творів «урізького циклу» (романів «Слуга з Добромиля», «Урізька готика») Галини Пагутяк з екстраполяцією на антропонімію як, з одного боку, важливий складник індивідуально-авторської творчої
палітри прозаїка, а з іншого – репрезентант зв’язку
митця з культурно-історичним контекстом у діахроніїї та синхронії.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Літературна ономастика є вторинною стосовно
загальної ономастики, отже, має з нею низку спільних ознак [6, 15–24]. Проте різниця полягає в тому,
що в будь-якому творі автор сам творить онімний
простір, а отже, закономірності використання онімів залежать безпосередньо від авторської позиції.
У контексті нашого дослідження зазначимо, що
онімний простір входить у загальну образну систему і відображає загальну специфіку творчості
автора; він ілюструє взаємозв’язки між онімами,
їхнє становлення та функції. Ще однією важливою
характеристикою літературного оніма є зміна його
функціонального наповнення, тобто номінативна
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Писала тою мовою, якою розмовляють у моєму рідному Урожі та Нагуєвичах – ті села розділяє між
собою лише шість кілометрів» (1, 3).
Аналіз художньо-ідейного змісту творів Галини
Пагутяк дає підстави для висновку, що її творчість
характеризується значним упливом фольклору, а
саме народних переказів та легенд містичного ґатунку, – у її творах постійно присутні образи персонажів потойбічного світу. Літературознавці наголошують на поєднанні у творах «урізького циклу» ознак
містично-філософського, метафоричного, героїчного фентезі, готичної прози, історичного роману [2].
Сама письменниця на запитання про містичні елементи відповідає:
«Думаю, вона (містика – О. Л., О. С.) прийшла не
відразу. Хоча містика мене все життя оточувала.
Я родом з містичного Урожа. З дитинства дуже
уважно слухала, що говорять навколо. Містика прийшла до мене через історію, якою я дуже цікавилася: слухала різні оповіді, хоч і не могла розпитувати
детальніше про те, що чула, бо таке було виховання. Тепер дуже багато всього втрачено, хоча за
останні роки по крихті дещо дозбирала» (1, 3).
Працюючи з індивідуальним стилем письменниці, А. Артюх виокремлює такі характерні його
риси – вільне оперування часовими вимірами,
тяжіння до множинності часо-просторових моделей, відтворення трагічного світосприйняття персонажів, порушення проблеми духовної деградації
й морального зубожіння сучасного суспільства.
«Мотиви самотності, відчуженості, покинутості,
конфлікт митця з дійсністю тощо в її прозі провідні» [1, 12]. У цілому, як слушно зауважує Т. Тебешевська-Качак, творчості Г. Пагутяк, що починається у 80-ті роки ХХ ст., властиві «неординарний
художній світ, індивідуальний стиль, жанрові імпровізації та спроби експериментування, синтезування традицій і новаторства» [9, 51]. Усі ці ознаки вплинули й на формування онімного простору
у творах «урізького циклу» Галини Пагутяк, а також
особливості функціонування антропонімів у них.
Аналіз фактичного матеріалу дав підстави
для висновків, що найбільшою групою онімів
є антропоніми. У назву одного з романів винесено
ім’я головного героя роману – Слуга з Добромиля.
Зазначимо, що воно відображає художньо-ідейний
зміст роману, оскільки детермінує життєве покликання героя, його екзистенційну місію. А. Артюх
вибір імені вважає ключовим моментом самоідентифікації головного героя в довколишньому світі
[1, 9]. Варто зауважити, що упродовж розвитку дії
головний герой кілька разів змінює ім’я, зокрема
під час хрещення він обирає собі християнське
ім’я Сильвестр. У прийомній родині йому дають
ім’я – Сівач, яке було пов’язане з особливим умінням засівати зерно так, щоб його не викльовували
птахи (3, 104). Проте авторка дає своєму герою не
просто ім’я Сівач, а Сівач Позичений, оскільки,
по-перше, у родині він жив тимчасово, а по-друге,
його часто запрошували засівати поля односельців,
«позичали» його. За аналогією з іменем головного
героя утворені імена інших героїв роману – Купець
з Добромиля, Купець з Перемишля. Походження

цих назв має історичну основу, коли за відсутності прізвищ люди для ідентифікації й виокремлення додавали до імен назви населених пунктів чи
свою етнічну належність. Г. Бучко, досліджуючи
структурні моделі прізвищ Бойківщини, зазначає, що на антропонімійну систему бойків впливали особливості їхнього суспільно-політичного
розвитку і географічного положення території.
Прізвища виникали шляхом закріплення за громадянами на основі певних юридичних актів кінця ХVІІІ–ХІХ ст. тих лексем, які функціонували
в ролі додаткових (при імені) засобів ідентифікації
особи з давніх часів. ˂...˃ Таким чином, поняття
прізвищ фактично збігається з поняттям творення
тих додаткових засобів ідентифікації особи, які
закріплювалися як спадкові іменування [3, 16].
Саме тому в романах Галини Пагутяк здебільшого трапляються двочленні антропоніми. Проведений аналіз засвідчив, що письменниця віддає перевагу формулі «ім’я та прізвище», а також
«ім’я та прізвисько», у її творах майже немає формули «ім’я та по батькові». Наприклад, в романі «Слуга з Добромиля» репрезентовано такі власні імена:
Гриць Воцалак, Розалія Ступак, Дмитро Паска,
Клементій Фатараш, Стефан Страшівський, Семен
Лозина, Іван Миронців, Петро Онишкевич, Филип
Красицький, Марічка Звіринська, Ганна Олексин,
Василько Будзиків. У романі «Урізька готика» теж
бачимо подібну ситуацію: Петро Безуб’яків, Митро
Кімаків, Юліан Стеблинський. Наголосимо, що
посесивність у прізвищах є вказівкою на те, чий
син – Кімаків, Олексин, Будзиків, Миронців. Це
дає змогу дослідникам аналізувати функціонування
цих антропонімів у контексті західноукраїнського ономастикону, водночас семантика та структура
прізвищ Стеблинський, Страшівський, Звіринська
вказує на польське походження.
Зазначимо, що стосовно людей, до яких народ
ставився з повагою, письменниця вживає формулу
«ім’я та по батькові» – зазвичай це були представники інтелігенції. Окрім того, пояснюємо це тим,
що ці герої діють у період 40-х років ХХ ст., коли
така форма звертання була звичною. У романі «Слуга з Добромиля» їх двоє: Адам Вікентійович, лікарпсихіатр; Олексій Іванович, головний лікар Добромильської лікарні, комуніст і фронтовик, до якого
колега ще звертається «пане Олексію». В «Урізькій
готиці» форма називання «пан та ім’я» або «пан
та прізвище» трапляється значно частіше, зокрема:
пан Юліан, пан Стеблинський, пан Болеслав, пан
Гнат, панна Емілія. Здебільшого таке звертання свідчить про відповідний соціальний чи професійний
статус і адресоване шанованим односельцям – учителю, ключниці, фотографу.
Окрім того, у романі «Урізька готика», на відміну від «Слуги з Добромиля», спостерігаємо формулу, що позначає родинні зв’язки між героями і має
вигляд «назва члена родини та ім’я», наприклад:
вуйко Митро, син Орко, небіжка Марія, сестричка
Орися, Митрова жінка Текля. Очевидно, письменниця використовує таку формулу антропонімів як
традиційну для буковинського села та з метою увиразнення зв’язків між образами твору.
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бок Онисько»). Підтвердженням є те, що панського
дворецького, як людину поважну, називають Леонтієм. Проте така форма може використовуватися для
найменування дітей, як зменшувально-пестлива,
наприклад: Василько, Орко. Як наголошують мовознавці, приклади чоловічих імен з кінцевим -о є особливістю західноукраїнського регіону [3].
Значно меншою за обсягом є група жіночих імен.
Ймовірно, це пояснюється тим, що у творах відсутні яскраві жіночі образи, вони в основному відіграють другорядну, фонову роль. У тексті твору «Слуга
з Добромиля» подибуємо такі оніми: Олена з Ляшків Мурованих, Настя Вовк, Марія з села Вовчого,
кухарка Ганна, яку ще називають Ганнусею, Оля,
дружина повстанця (3). Бачимо, що переважає просто ім’я або ім’я, яке поєднується з назвою населеного пункту. В «Урізькій готиці» подано такі жіночі імена та прізвища: Текля, Настя, Бабійка, Гафія,
Регіна, Марися, кухарка Юстина, Ривка (2).
Найбільш неоднорідним пластом ономастикону
художніх творів Галини Пугутяк є імена історичних
осіб, знакових постатей зі світової історії, зарубіжної літератури. Як зазначає Т. Тебешевська-Качак,
важливою особливістю творчості письменниці
є символізація, тобто тяжіння до творення і використання символів для моделювання персонального художнього світу [9, 57]. Символізм закладений і у власних назвах. Зокрема, у романі «Слуга
з Добромиля» натрапляємо на імена історичних
осіб, що пов’язано з особливостями часово-просторової організації тексту, наявністю історичної
сюжетної лінії. Ці поетоніми автор вживає як у прямому, так і в переносному значенні, і вони є ознаками, притаманними описуваній епосі, штрихами
до загальної характеристики персонажів. Авторка
звертається до подій ХІІІ–ХVІ ст., у контексті яких
згадує про князя Льва Даниловича Галицького, який
виступає водночас і як реальна особа, і як часовий маркер. Загалом згадуються князі Галицького
та Волинського князівств для позначення певної
епохи і відтворення атмосфери доби: волинський
князь Роман Мстиславович (помер 1205 р.), батько Данила Галицького; Юрій Галицький або Юрій
Львович, син Льва Даниловича; король Даниїл,
батько Лева Даниловича. Окрім того, з подібною ж
метою згадуються також і Моравські Гербути, відомий шляхетський рід (3, 184). Помічаємо (правда,
побіжно) і знакові постаті зі світової історії, зарубіжної літератури для позначення окремих явищ.
Наприклад, з метою характеристики інтелектуального рівня персонажа роману «Слуга з Добромиля» названі Маркіз до Сад та Зигмунд Фрейд;
радянський лейтенант порівнюється з давньоримськими імператорами Калігулою і Нейроном, які
відомі своєю жорстокістю. У негативному значенні
постає воєвода і господар Влад Цепеш (граф Дракула), який фактично є родоначальником опирів,
а отже, безпосередньо пов’язаний із художньоідейним змістом та образною системою роману.
Подібну ситуацію спостерігаємо і в «Урізькій готиці»:
«Звісно, корабельний агент не читав ні Штірнера, ні Ніцше, і то добре, бо хтозна якого переродження зазнала би його бідна душа» (2, 34).

Деякі герої в обох художніх текстах позначаються за допомогою формули «професія та ім’я»:
корчмар Лейба, санітари Федь та Йосип, пастух
Андрей, копачі Петро, Микита, Іван, завгосп Стефан (Степан), ворожбит з Бусовиськ. Особливо
виразно в романах «Слуга з Добромиля» й «Урізька готика» авторка зображує образи ченців, які
конкретизує й ідентифікує за допомогою статусу
та імені, наприклад: молодий послушник Ілля, якого ще у творі називають Ільком; послушник Йоан;
брат Самуїл; отець Теофіль; брати Павло й Никодим; Хома, якого поза очі називали Хомою Невіруючим; Чернець Антоній; Лука; брат Атаназій,
Кирило, Святий Онуфрій.
Одним із головних персонажів роману «Урізька
готика» є отець Антоній, чи єгомость Антоній, про
якого авторка пише, що він «...був єдиною і найвищою духовною інстанцією в Урожі» (2, 17). Уже
з перших сторінок він постає як свій для містичного,
незвичного, готичного Урожа, бо народився тут, прожив усе життя, і село не відпустило його до монастиря. Священик так само сумний, як і Уріж, у якому
похорон більше, аніж весіль. Він, сам того не відаючи, «уподібнився Урожу, тому темному старому
організмові, що сам себе лікував, заривав у землю
й оплакував» (2, 18). Цікаво, що Галина Пагутяк
в одному з інтерв’ю зізналася, що сама не знала, що
в Урожі жив реальний прототип Антонія – священик на прізвище Драгус, який вів записи про село
та його жителів (1, 3).
Значно рідше в романі «Урізька готика» трапляються одночленні антропоніми, наприклад, героїв чоловічої статі називають лише за прізвищем
(Безуб’як, Волощук), водночас використовує автор
і множинну прізвищеву форму на позначення родини: Безуб’яки, Винницькі, Ільницькі, Страшівські
(2). Можна це пояснити тим, що дія відбувається
фактично в межах одного населеного пункту, а отже,
це може бути звична формула, під якою людину чи
родину знали односельці. Подібного ми не спостерігаємо в іншому із досліджуваних романів.
Досить часто герої мають лише ім’я, наприклад: у романі «Слуга з Добромиля» є такі антропоніми: Савка, Онисько, Грицько, Гриць, Остап,
Петро, Микита, Іван, Тиміш, Тимко, Місько;
у романі «Урізька готика» – Петро, Орко, Дмитро,
Стефан, Гнат, Болеслав, Гриньо (Гривко), Дмитруньо, Петрусь, Гарась, Орисуня, Влодко, Ісусик,
Антось, Гарась.
С. Панцьо, Н. Лісняк зазначають, що особовим
іменам властива регіональна співвіднесеність з конкретним антропоніміконом. Імена, прізвища, імена
по батькові відображають колорит описуваної місцевості, особливості тутешнього антропонімікону
[7, 187]. На нашу думку, авторка здебільшого звертається до розмовного, повсякденного варіанту імені. Уважаємо, що це пов’язано з такими фактами:
по-перше, бажанням авторки достовірно передати
атмосферу буковинських сіл, особливості народного укладу; по-друге, демонструванням того, що згадані герої належать до нижчих верств суспільства,
до яких не виявляли особливої поваги односельці
(у тексті знаходимо характеристику «бідний пару-
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«пан та прізвище» (пан Юліан, пан Стеблинський),
«ім’я та прізвище», «ім’я та прізвисько» (Гриць Воцалак, Розалія Ступак, Петро Безуб’яків, Митро Кімаків), «ім’я та по батькові» (Адам Вікентійович, Олексій Іванович), «назва члена родини та ім’я» (вуйко
Митро, син Орко), «професія та ім’я» (корчмар Лейба, отець Теофіль); одночленні – спадкові йменування
(Сівач, Купець), лише ім’я (Ісусик, Антось). Окрему
групу представляють «імена історичних осіб» (Роман
Мстиславович, Юрій Галицький), «культурологічні
імена» (Маркіз до Сад, Доктор Фауст, Влад Цепеш).
Проаналізовані антропонімічні одиниці – це струнка
система, завдяки якій реалізується ідейно-художній
задум прозаїка. Вона є важливим джерелом для аналізу авторської концепції світобачення, а тому потребує
подальших розлогих досліджень.

Про загальну ерудицію головного героя – інтелігента та шляхтича Юліана Стеблинського – свідчать
й інші антропоніми в тексті: Доктор Фауст, Фрейд,
Юнг, Ребрандт, король Артур (2, 52).
Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Загалом окреслене дає підстави для висновку, що на формування ономастикону Галини Пагутяк вплинули як інтралінгвальні, так
і екстралінгвальні чинники, серед іншого: естетикосвітоглядна позиція авторки, опертя на традиції
слов’янського найменування, творчий задум, жанрові особливості, історична й життєва основа романів,
специфіка їхньої часо-просторової організації.
У процесі дослідження з’ясовано, що в літературній антропонімії Галини Пагутяк переважають такі
модельні структури: двочленні – «пан та ім’я» або
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ПОЛІКОДОВІСТЬ ЯК ОЗНАКА
АНГЛОМОВНИХ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ
Лютянська Н. І.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
У статті йдеться про полікодовість як ознаку англомовних мас-медійних текстів. Проблему полікодовості
розглянуто із врахуванням співвідношення «текст – дискурс». Визначено поняття «текст» і «дискурс» та
схарактеризовано ознаки кожного з них. Наголошено на динамічному характері дискурсу та статичному
характері тексту.
Проаналізовано останні розвідки та публікації з теорії дискурсу та лінгвістики тексту, які оприявнили
такі феномени, як мас-медійний дискурс та мас-медійний текст, що і є матеріалом вивчення в нашій статті.
Дослідження проведено з використанням методу семіотичного аналізу, методу прагматичного аналізу та
функціональному методу.
Окреслено особливості англомовних мас-медійних текстів, зокрема наголошено на полікодовій природі їх,
а також структуровано двома гетерогенними частинами – вербальною та невербальною. Остання зазвичай
виражена аудіально або візуально. Виявлено, що тексти, у яких поєднано знаки різних систем, мають різні
назви. Серед них – полікодові, контаміновані, гібридні та креолізовані тексти.
Дефіновано поняття «полікодовий текст», яке межує з поняттям «креолізований текст». Виокремлено
їхні спільні та відмінні риси. З’ясовано, що повідомлення, які передаються в мас-медійному тексті, закодовані
певними знаками. Відповідно знаки в такому повідомленні поділяються на знаки-індекси, знаки-образи та
знаки-символи. Кожен із цих різновидів характеризується власними ознаками. Зазначено, що в мас-медійних
текстах переважають знаки-образи та знаки-символи. Вони функціонують як єдине ціле, закодовуючи певний фрагмент дійсності. Знаки-образи передають невербальний складник мас-медійного тексту, тоді як знаки-символи – вербальний.
Зауважено, що до полікодових текстів належать і кінотексти, які становлять теж немалий інтерес,
позаяк порівняння спільних та відмінних рис таких текстів дає змогу визначити різновиди знаків, характерних для обох різновидів текстів.
Ключові слова: мас-медійні тексти, полікодовий текст, креолізований текст, семіотичний код.
Liutianska N. I. Polycode nature of English media texts. The article deals with polycode nature of English media
texts. The above mentioned notion is studied in the close connection to the term “discourse”. Their definitions as well
as characteristics are given. It is stressed that discourse possesses dynamic character while text possesses static one.
The recent publications in discourse studies and text linguistics are analyzed. Recent studies also mention such terms
as “media discourse” and “media text”. The latter is the basis of our research which was conducted with the help of
several methods. They are method of semiotic analysis, method of pragmatic analysis and functional method.
The peculiarities of media texts are studied. English media texts that are spread via the Internet have polycode
nature. The latter combine two heterogeneous parts, verbal and non-verbal. Non-verbal part of such texts is expressed
via audial or visual means. It is investigated that texts combining signs of different systems are called in different ways.
For instance, polycode, contaminated, hybrid and creolized texts. The definition of the term “polycode text” is given
and it is studied in the connection to the term “creolized text”. Their common and distinguishing features are given.
It is studied that message expressed in media texts is transmitted via signs of different types. Signs here can be divided
into signs-indexes, signs-images and signs-symbols. Each of the above mentioned types has its own set of characteristics. It should be mentioned that the number of signs-images and signs-symbols is bigger. They function as the whole
unity decoding some certain fragment of reality. Moreover, signs-images deal with non-verbal part of the media text
whereas signs-symbols – with the verbal one.
Film texts also belong to polycode texts and they are of great interest for studying. Comparison of their common
and distinguishing features will give an opportunity to identify types of signs that are inherent for both types of texts.
Key words: media text, polycode text, creolized text, semiotic code.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Друга половина двадцятого століття характеризується підвищенням уваги
лінгвістів до вивчення дискурсу (Т. А. Ван Дейк,
В. І. Карасик, G. Cook, J. Cutting).
При цьому термін «дискурс», як його розуміють у сучасній лінгвістиці, є близьким до поняття «текст». Проте в першому випадку йдеться про

динамічний, такий, що розгортається у часі, характер мовного спілкування, а в іншому – про статичний об’єкт, результат мовної діяльності. Згідно з іншим підходом, дискурс одночасно включає
динамічний процес мовної діяльності та її результат
(текст). Останній розглядають як основну комунікативну одиницю, спосіб зберігання та передачі
інформації, форму існування культури та продукт
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нет, загалом і полікодовості як основної їх ознаки
зокрема.
Об’єктом дослідження є англомовні мас-медійні
полікодові тексти, предметом – лінгвопрагматичні
особливості англомовних мас-медійних полікодових текстів.
Матеріалом слугують англомовні мас-медійні
тексти, що становлять онлайн версію видань – як
якісних, так і таблоїдів. Для аналізу вибрано британські та американські мас-медійні видання, які
висвітлюють суспільно-політичну тематику.
Під час дослідження ми використовували низку
методів, серед яких метод семіотичного аналізу, метод
прагматичного аналізу та функціональний метод.
Використання методу семіотичного аналізу зумовлене гетерогенною природою текстів сучасних англомовних мас-медіа, у яких знаки різних семіотичних
систем існують у тісному зв’язку один з одним, утворюючи єдиний зміст повідомлення. Для декодування
останнього необхідно враховувати всі наявні в тексті семіотичні коди. Визначенню функціонального
навантаження різнокодових засобів у англомовних
мас-медійних текстах посприяв функціональний
метод. Метод прагматичного аналізу застосовано
для встановлення взаємозв’язку засобів, якими автор
повідомлення послуговувався для впливу на читача
з метою передачі необхідної інформації. Дослідження прагматичного впливу на реципієнта передбачало
визначення прагматичної спрямованості вербальних
та невербальних засобів впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Мас-медійні тексти не є однорідними за своєю
структурою. Вони поєднують дві частини – вербальну та невербальну. Поєднання в тексті знаків
різних кодових систем позначається різними термінами, а саме: креолізовані тексти (Ю. А. Сорокін,
Є. Ф. Тарасов, А. А. Бернацька), контаміновані,
або гібридні (Ю. А. Бєльчик), полікодові тексти
(Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт, А. Г. Сонін).
Активно вживаним є термін креолізований текст,
що пов’язаний з термінами креолізована мова (змішана мова), креолізація (спочатку використовувався
на позначення процесу утворення нових етнічних
груп, потім – на позначення процесу змішування мов). Виділяють тексти з повною та частковою
креолізацією. У текстах з повною креолізацією вербальний компонент залежить від візуального ряду, а
власне зображення є обов’язковим елементом. Прикладами таких текстів є реклама, наукові та науково-технічні тексти. Крім того, більшість текстів, що
розповсюджуються через мережу Інтернет, належать
до текстів з повною креолізацією. Другу групу формують газетні, науково-популярні та художні тексти.
У них вербальні та іконічні елементи взаємодіють,
при цьому вербальний компонент є автономним, а
іконічний – факультативним до основного.
Сучасні дослідження присвячено саме полікодовим текстам. Уперше термін полікодовий текст
увели 1974 року Г. В. Ейгер та Л. В. Юхт. Вони
виділили монотексти та власне полікодові тексти.
Останні визначають як тексти, утворені поєднанням
в єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних складників – вербального тексту в усній або

певної історичної епохи [12, 105]. Текст складається
зі слів, кожне з яких містить у собі знак, що також
має свою структуру та різновиди. Знаки відіграють
важливу роль у процесі порозуміння між автором
та реципієнтом [13], а тому й у процесі комунікації.
Загальна спрямованість сучасних філологічних розвідок з теорії комунікації, теорії дискурсу та лінгвістики тексту, тенденція до вивчення мовних явищ
у культурно-семіотичній площині і зумовлює актуальність цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Термін «дискурс» використовується в різних значеннях, що дає змогу вченим стверджувати про «розмитість» його поняттєвих меж. Зокрема, поняття
дискурсу асоціюється з усіма виявами комунікації
в суспільстві (комунікативний дискурс) [14] та комунікацією у межах певних каналів (візуальний дискурс) [3]. Крім того, дискурс пов’язують з виявом
правил спілкування, способів викладу та втілення
прагматичної мети мовців (дидактичний дискурс)
[8]. У багатьох джерелах дискурс сприймається як
вияв культурної комунікації. Наприклад, виділяють
дискурс модернізму [10]. Урахування етнокультурних особливостей спілкування дає підстави для
виокремлення міжкультурного дискурсу [17]. Соціальні, вікові та статеві характеристики учасників
комунікації також ототожнюються з типами дискурсу. У таких випадках говорять про політичний [7]
та феміністичний дискурс [11].
У лінгвістиці поняттєвий діапазон терміна «дискурс» теж широкий. З огляду на різноманіття його
тлумачень існує таке визначення як «тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, відбувається
в межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників. Дискурс
є синтезом когнітивних, мовних, позамовних чинників, які детерміновані конкретним колом «форм
життя», залежних від тематики спілкування. До того
ж дискурс має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів» [1, 138].
В умовах сучасного суспільства, де рушійною
силою є інформація, ключовим видом дискурсу, що
реалізує рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини, є мас-медійний, який
ще називають медіадискурсом. Його визначають
як «сукупність процесів та продуктів мовленнєвої
діяльності у сфері масової комунікації у всьому їх
різноманітті та складності їх взаємодії» [4, 21].
Розглядають це явище і як «тематично сфокусовану, соціокультурно обумовлену мовленнєвомисленнєву діяльність у мас-медійному просторі» [6, 16]. Варто зазначити, що медіадискурс має
вигляд ієрархічно організованого континууму текстів, у якому одиниці меншого структурно-змістового об’єму входять до складу більших цілих частин
[5, 133]. Різновиди мас-медійного дискурсу залежать від використаних комунікативно-інформаційних каналів і реалізуються завдяки різноманітним
мовним засобам і стратегіям.
Формулювання мети і завдань статті. Метою ж
цієї статті є дослідження англомовних мас-медійних
текстів, що розповсюджуються через мережу Інтер-
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писемній формі, зображення, а також знаків іншої
природи [15, 117]. Згідно з іншим визначенням, це
тексти, у яких повідомлення закодовано семіотично
різними засобами, вербальними та невербальними
компонентами, які об’єднуються в певну структуру з характерною взаємозалежністю складників, як
у змістовому, так і формальному аспектах [9, 235].
При цьому інколи терміни «креолізований текст»
та «полікодовий текст» є взаємозамінюваними,
оскільки межі між ними не чіткі.
У нашому дослідженні ми будемо використовувати термін полікодовий текст, адже він видається доцільним і органічним при позначенні тексту
як когерентного цілого, що становить поєднання
декількох семіотичних кодів. До полікодових текстів належать тексти, які поєднують у собі аудіальний, візуальний, анімаційний та власне вербальний
складники, що функціонують комплексно. Прикладами полікодових текстів є твори кінематографії,
телевізійні програми та тексти в мережі Інтернет.
У нашому випадку до полікодових текстів відносимо мас-медійні тексти, зокрема й англомовні.
Коди, що зашифровані у мас-медійному тексті,
виражені знаками, які відповідно поділяють на: знаки-індекси, знаки-образи та знаки-символи [13].
Знаки-індекси безпосередньо вказують на позначуваний ними предмет.
Знаки-образи є подібними до позначуваних предметів. До них належать картини, креслення, фотографії.
Знаки-символи виражають певні предмети, значення яких встановлюють за взаємною згодою.
Знакову природу мови вивчає семіотика. Використовуючи засоби семіотики, автор мас-медійного
тексту може завдяки словам-символам описати
ситуацію, про яку йдеться.
Мас-медійні видання переважно характеризуються знаками-образами та знаками-символами.
До знаків-образів належать фотографії, що супроводжують мас-медійний текст. Їх використовують
одночасно зі знаками-символами. Добір знаків-символів, а відповідно й знаків-образів, які формують
єдине ціле, залежить від цільової аудиторії та мети
повідомлення. Знаки-символи привертають увагу читачів, несучи певне смислове навантаження.
Якщо говорити про заголовки та добір знаків до них,
то вони акумулюють значення всього мас-медійного
тексту, передають його основну ідею та водночас
зацікавлюють потенційних читачів. Наприклад,

Hong Kong's identity as a city
of rights and freedom is under threat –
so we protest
Інший заголовок дібрано із якісного британського видання “The Guardian”. Завдяки певному набору
знаків-символів заголовок акумулює основну ідею
мас-медійного тексту – передачу повідомлення про
протести у Гонг-Конзі. Метою ж цього заголовка
є привернення уваги потенційних читачів, які цікавляться тематикою протестів.
Важливу роль відіграють знаки-символи і при
кодуванні повідомлення для передачі певного
фрагмента дійсності. У цьому випадку варто зазначити і складник повідомлення, який передають
знаками-символами. Йдеться про особливості
графічних засобів (розмір і колір шрифту). Нижче запропоновано фрагмент з попереднього масмедійного тексту про промову Дональда Трампа:
By Danielle Allen
February 6 at 1:23 PM

Danielle Allen is a political theorist at Harvard University and a
contributing columnist for The Post.
The stated theme of President Trump’s State of the Union was compromise. Was his speech
convincing? The philosopher Aristotle taught that the persuasive qualities of oratory flow from a
combination of the line of argument, the character of the speaker and the emotional orientation
the speaker conveys to the audience. For instance, to believe a speaker, you have to think that
person directs goodwill toward you. The president said “compromise,” but does his character and
did the emotional tenor of the speech back up that stated claim?
They did not (1)

Як видно із поданого фрагмента, кожну частину повідомлення виділено окремим кольором або
шрифтом, що несе своє навантаження у сприйнятті змісту повідомлення. Спочатку подано відомості
про автора тексту, його посаду, а потім власне повідомлення. Подібна організація повідомлення характерна і для ще одного уривку із тексту про протести
у Гонг-Конзі:
Antony Dapiran
The proposed law has provoked a response like no other in recent years.
Here’s why

In extraordinary scenes that could have been a direct replay of 2014’s Occupy
Central protests, thousands of anti-government protesters surrounded
the Hong Kong government offices and Legislative Council building at
Admiralty today, blocking roads and forcing the government to postpone a
planned meeting to debate a controversial proposed extradition law (2)

Trump said ‘compromise.’
His tone said otherwise.

Примітно, що візуальний елемент мас-медійного тексту відтворено знаками-образами, вираженими фотографіями персонажів статей або
предметів, про які йдеться. Вони переважно різнокольорові та передають тональність вербальної
частини повідомлення. У першому випадку йдеться про фотографію Дональда Трампа під час його
промови (див. Рис 1), а в другому – про зображення протестантів у Гонг-Конзі (див. Рис 2).

У наведеному прикладі подано заголовок із
якісного видання “The Washington Post”. Власне
мас-медійний текст був представлений у рубриці
“Opinions”, у якій друкуються думки авторитетних
осіб щодо суспільно-політичних тем. Із заголовку
стає відомо про промову президента США Дональда
Трампа, яка була досить не вдалою і не мала відповідного перлокутивного ефекту.
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Рис 1

Рис 2

Усі елементи англомовних мас-медійних текстів
взаємопов’язані між собою, утворюють єдине ціле,
поєднуючи дві гетерогенні частини, що виражені як
знаками-символами, так і знаками-образами.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, дослідивши англомовні мас-медійні тексти, ми дійшли висновку,
що вони не є однорідними за своєю структурою.
Англомовні мас-медійні тексти належать до полікодових утворень, які поєднують знаки різних видів

для передачі основного повідомлення та впливу на
потенційну аудиторію читачів. До таких знаків належать відповідно знаки-символи та знаки-образи, які
функціонують як єдине ціле задля передачі повідомлення.
Перспективами подальших розвідок вважаємо
дослідження полікодовості інших видів текстів,
наприклад, кінотекстів, для порівняння спільних
та відмінних рис між ними та аналізу різновидів знаків, характерних для кожного з них.
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GRAMMATICAL DIFFICULTIES OF CONSECUTIVE
AND SIMULTANEOUS INTERPRETING
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Nowadays consecutive and simultaneous interpreting is in the focus of translation studies with the rapid development of international relations of Ukraine. The article highlights the problems of grammatical difficulties of interpreting. The author focuses upon difficulties in rendering English articles, difficulties in rendering tense and aspect forms
of the English verb, difficulties in rendering forms expressing unreality, difficulties in rendering evaluative components
of utterances, difficulties in rendering affirmative and negative constructions; considers word-order and functional
sentence perspective of messages.
The most challenging problems appear to be the use and rendering articles, tense and aspect forms and evaluative
components of messages. Practical observations and works of modern writers on the use of articles testify to the fact
that the definite article in Modern English is sometimes omitted and is often used where there is a tendency for its
communicational purpose of indicating definiteness. The same tendency is observed with the indefinite article which
may be omitted for the sake of minimisation of communicative efforts through reducing redundancy of messages.
Interpreters should pay special attention to rendering the perfect forms of the English verb, while the “future time”
is mostly expressed by the forms of the Present Indefinite and the Present Continuous Tenses. Evaluative components
of messages in interpreting may be omitted or not depending upon where the evaluation is located – in the attribute
or in the antecedent of the message. Word-order in English is fixed, while in Ukrainian it is mostly free and the rheme
may be placed in any place of the utterance. Thus, in interpreting from Ukrainian into English the word-order often
has to be changed. All of these issues, if resolved successfully, greatly contribute to creating high quality, adequate
and equivalent interpretation product.
Key words: grammatical aspects of interpreting, consecutive and simultaneous interpreting, evaluative component, discourse.
Максімов С. Є. Граматичні труднощі послідовного та синхронного перекладу. Реальність сьогодення та
швидкий розвиток міжнародних зв’язків України ставить послідовний та синхронний переклад в центр уваги
сучасного перекладознавства. У статті досліджуються граматичні труднощі послідовного та синхронного
перекладу, з якими досить часто стикаються усні перекладачі. Автор розглядає труднощі відтворення в перекладі
англійських артиклів, перекладу видо-часових форм англійського дієслова, способи перекладу форм вираження
нереальності дії, а також труднощі трансформації порядку слів та функціональної перспективи висловлювання.
З’ясовано, що найбільш суттєвими граматичними викликами для усних перекладачів є вживання
артиклів, видо-часових форм дієслова та оцінних компонентів висловлювання. Практичні спостереження
та наукові праці сучасних дослідників стосовно вживання артиклів свідчать про те, що означений артикль
в сучасній англійській мові інколи опускається і вживається здебільшого на позначення комунікативної
функції означеності. Те саме стосується неозначеного артикля, який часто опускається задля мінімізації
комунікативних зусиль та зменшення надмірності висловлювання.
Зазначено, що усні перекладачі також мають особливо уважно ставитися до перекладу перфектних
видо-часових форм дієслова та форм вираження «майбутнього часу», оскільки ця категорія в сучасній
англійській мові здебільшого виражається формами простого або тривалого теперішнього часу. Оцінний
компонент може зберігатися або опускатися в перекладі залежно від його розташування – в означенні або
в означуваному слові.
Акцентовано на тому, що порядок слів в англійській мові є фіксованим, а в українській – вільним, тому рема
в українській мові може бути розташована в будь-якому місці висловлювання. Така різниця в синтаксичній
будові мов змушує усних перекладачів часто змінювати порядок слів у висловлюванні. Використання
оптимальних перекладацьких стратегій для розв’язання цих проблем значно сприяють створенню
високоякісного, адекватного та еквівалентного перекладу.
Ключові слова: граматичні аспекти усного перекладу, послідовний та синхронний переклад, оцінний
компонент, дискурс.

Defining the problem and argumentation
of the topicality of its consideration. The article
deals with grammatical challenges that occur in consecutive and simultaneous interpreting. This problem
is important nowadays as the inability of interpreters
to overcome grammatical difficulties in comprehend-

ing and rendering oral discourse messages may lead
to serious mistakes in translation. Interpreting plays
a significant role both at the national and international levels as nowadays Ukraine has become an equal
partner in its relationships with the world community
of nations.
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Recent research and publications on the problem. In Ukrainian translation studies there seems to be
no profound publications on this problem. However,
there are authors in other countries, who, at least partially, touch upon it. Thus, Zh. S. Sarmanova [6] suggests
a general overview of some grammatical difficulties
of simultaneous interpreting, M. A. Apollova [2] deals
mostly with teaching specific features of English grammar to students and Marianne Celce-Marcia [8] focuses
on understanding the Past Perfect Tense constructions
in a particular discourse. Some grammatical difficulties
of interpreting from English into Russian were analyzed
by G. V. Chernov [7], though he focuses mostly on lexical and semantic aspects of interpreting. The importance of discourse in understanding grammar patterns
is the subject of two profound publications by B. Hatim,
I. Mason [10], B. Hatim, J. Munday [11], who view discourse as the “clue” to perception and understanding
oral messages. R. Hughes and M. McCarthy [12] proceed from analysis of sentences to discourse grammar
as an essential component of teaching Modern English.
The purpose and the objectives of this article are
to outline basic grammatical difficulties of consecutive
and simultaneous interpreting oral discourse messages
from English into Ukrainian and vice versa. In doing
so the author would like to share with the international community of interpreters some of his experience in
the sphere of consecutive and simultaneous interpreting
gained throughout more than 20 years of professional
work in this field.
1. Grammatical difficulties in understanding
oral texts
Grammatical forms and syntactic constructions cannot be isolated from the lexical items they consist of.
Therefore, in real life most translation/interpretation
transformations (such as addition, omission, transposition, replacement, antonymic translation, compensation,
compression, expansion, etc.) are complex techniques
and include both lexical and grammatical components
[1]. In practice interpreting begins only after the interpreter has understood meanings of the words (so that they
make sense) and perceived (“unpacked”) grammatical
structures of the source language message. Researchers
in the field of written translation and consecutive interpretation believe that grammatical aspects are less challenging for interpretation comparing with the lexical
ones due to the natural redundancy of grammar, especially if the languages involved belong to the Indo-European family [5]. However in simultaneous interpreting certain problems may be caused by the difference in
the source language (SL) and the target language (TL)
syntactic structures, first of all, in the word-order, which
in Ukrainian and Russian is often inverted so that focus
is made on the rheme of the utterance, whilst the Standard English declarative sentences have a fixed order
of words. Interpreters, especially beginners, may also
have problems with “hearing” and, therefore, rendering English articles, the Perfect tense forms of the verb
and forms expressing unreality (oblique moods), affirmative and negative constructions. Although grammatical factors cause fewer problems than the lexical ones,
still interpreters have to be aware of certain potential
threats listed below.

2. Difficulties in rendering English articles. Practice shows that articles (both the definite and the indefinite) are often omitted by the speakers of English. Thus,
Paul Rastall writes that nowadays “there is a tendency
for the definite article to be used in English only for its
communicational purpose of indicating definiteness, i. e.
that the referents named by a given noun are specific
or known ones. That tendency conflicts with those cases in which the definite article is redundant. One result
of that conflict is that redundant articles are increasingly
omitted. Changes in the occurrence of the definite article are part of the “synchronic dynamics” of English
and a normal part of the tendency towards the minimisation of communicative effort through reducing redundancy” [15, 37] for example: Stephen Sackur, the BBC
presenter: <…> My guest today was till 2002 a senior
British diplomat at *United Nations. He has decided to
ignore those official requests for silence. Why? Normally
the definite article “the” should be used before the name
of the international organisation.
The same tendency is observed with the indefinite
article. Examples of such omissions are: a) If somebody
is successful that is reason enough for me to listen to
their advice; b) A student of mine appeared with bottle
of medicine. Normally the indefinite article “a” should
be used before “reason” in the first sentence and before
“bottle” in the second [9]. In such cases the omitted articles require no rendering in interpreting.
However, communicational purposes of indicating
definiteness require the use of the so-called lexically
charged articles, which are usually marked by the intonation, e. g.: Stephen Sackur, the BBC presenter: We
gonna talk about (↑) the system at some length but
I want to start considering Iraq and what you’ve written about Iraq. In such case the article requires rendering into Ukrainian, otherwise the translation would be
incomplete: Ми поговоримо про цю систему (або: про
систему Британської дипломатії) трохи пізніше, а
зараз я хочу звернутися до Іраку та до того, що ви
написали про Ірак.
Other instances of mandatory rendering English
lexically charged articles in written translation were
described in detail by I. V. Korunets [4]. The same rules
apply to oral interpretation and usually result either
in addition of certain words or in rendering English
articles by Ukrainian pronouns, adjectives, etc., e. g.:
The Johnsons – подружжя Джонсонів; The problem is
in the focus of our attention – ця проблема знаходиться
у центрі нашої уваги; He is the fellow I’m looking for –
це саме той хлопець, якого я шукаю; He did not go out
in the morning – Він не вийшов на вулицю наступного
(if the context tells so) ранку; He didn’t say a word – Він
не сказав жодного слова; It was only for a moment – Це
тривало тільки одну мить; There is a woman waiting
for you – Там якась жінка чекає на вас.
In certain cases the definite article may indicate
that the object is a unique, or a well-known one, which
becomes clear from the context. Thus, if in Birmingham,
England, someone says I am a student of the University, it should be understood that the person is a student
of the University of Birmingham located in Edgbaston
but not of the other two less distinguished universities
in this city.
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If you don’t do (not *will not do) that, it will be difficult
to predict the consequences.
3. Inability to apply the rules of the sequence of tenses, e. g.: Вони сказали, що прийматимуть участь
у роботі семінару – They said that they would participate (not *will participate) in the workshop.
4. Difficulties in rendering forms expressing
unreality
Forms expressing unreality, which are traditionally called the “Subjunctive Mood” or “Oblique
Moods”, indicate that the action is considered to be
unreal, unlikely, problematic, hypothetical, desirable,
recommended, etc. While finding options for these
verb-forms interpreters have to observe the following
recommendations:
a) Make yourself sure that the speaker has really
used the Subjunctive (Conditional) Mood form and not
the clause of a real condition, i. e. distinguish between
If it does not rain, we will go to the beach (Якщо не
буде дощу, то ми підемо на пляж) and If it did not
rain, we would go to the beach (Якщо б не було дощу,
ми би пішли на пляж).
There is a debate nowadays whether was can be
used in clauses of unreal condition and after wish
instead of were as even the native speakers of English
often use was where it should be were according to
the rules of traditional English grammar. Leaving
this debate behind, the author of this article supports
the view of the writers on traditional English grammar, which requires the use of were in the mentioned
instances, treating was as ungrammatical or spoken variant. Thus, Cathrine Traffs writes: “Use were
if the state of being you are describing is in no way
the current reality. This is true whenever a hypothetical
situation is expressed, for example: Would you invite
me over if I were more polite at the dinner table?;
If it were possible to solve the puzzle, I would have done
it. Another sure sign that you should use the subjunctive is when the word wish is used. A wish is the desire
or hope for something that cannot or probably will not
happen, e. g.: I wish I were the winner of the Nobel
Prize in Literature; He wishes his grammar were better
<…>. These phrases are never correct: I wish I was;
I wish it was; he wishes he was; she wishes she was”
[17]. Therefore, even though languages are changing,
interpreters should be guided by the correct grammar
as they may always learn and use “broken English”
in private conversations (outside the conference room)
throughout their professional career;
b) Remember that forms of the be, speak, go, etc.
type after predicates expressing order, proposal, request,
arrangement, recommendation are quite common nowadays both in American and in British English, e. g.:
It is necessary that he speak at the conference – Йому
необхідно виступити на конференції (an alternative variant is should speak); It is important that these
reforms be strengthened – Необхідно закріпити ці
реформи;
c) Always be on alert if the speaker uses contracted (shortened) forms of the mood auxiliaries, especially with the perfect forms of the verb which refer
an action to the past – failure to perceive these forms
may cause serious errors in interpreting messages, e. g.:

The indefinite article, which indicates the rheme
of the utterance often, requires changes in the wordorder, so that the rhematic noun is placed at the end
of the utterance, e. g.: A girl entered the room –
До кімнати увійшла дівчина.
3. Difficulties in rendering tense and aspect forms
of the verb
Rendering of the tense and aspect forms of the verb
presents no serious problems because tense forms are usually “backed up” by adverbs, pronouns and other deictic
markers of time and place, which ensure high level of temporal redundancy in oral discourse. Thus, even ungrammatical utterances Yesterday I *come home and I *see that
my wife *is not in (recorded by the author of this article in
Birmingham, England), or Financial activities of tobacco
control *has not been discussed internationally (recorded
by the author at the international conference) are easily
interpreted in the given contexts. However, interpreters
should be always on alert when the speaker uses the Perfect group of the English tenses. Thus, the Past Perfect
often requires lexical addition (expansion), e. g.: His wife
had been beautiful – Його дружина колись (or коли
була молодою) була красунею.
There are also multiple ways of expressing future
time in modern English and some authors even claim
that English “has no future tense, because it has no future
tense inflections” [14]. Thus, the most common ways
of expressing future turn to be: 1. The Present Indefinite
Tense (e. g.: We leave tonight for Texas); 2. The Present
Continuous Tense (e. g.: You are publishing a book in
just a few weeks’ time called “The Independent Diplomat” and you call it a “personal account of the descent
from illusion to disillusionment”); 3. Verbs shall, will
or the reduced form‘ll with the base forms of the verb
which are treated rather as modal verbs implying a deliberate predetermined action [13; 18] (implying Ukrainian
неодмінно, обов’язково, напевно, etc.) or used in
the official (e. g. legal) discourse with the meaning
of obligation; 4. The form to be with the Infinitive
(e. g.: Our flight is to leave at 11:00 a.m.); 5. Semiauxiliaries such as to be going to or to be about to with
the base form of the verb (e. g.: We are going to leave
your parents some money).
In all these cases interpreters either use
the relevant Ukrainian options for rendering shall, will,
‘ll in the official discourse (e. g.: the Simple Present
which in Ukrainian may acquire the modal meaning
of obligation: сторони здійснюють, зобов’язуються
здійснювати, etc.) or use expansion by adding some
relevant Ukrainian markers of the future (e. g.: будуть
здійснювати; здійснюватимуть; маємо, збираємося
щось зробити; неодмінно; обов’язково, etc.).
Practical observations show that typical mistakes of interpreters in rendering the Ukrainian tense
and aspect forms of the verb into English result from
the following:
1. Failure to use the Present Perfect Tense in utterances like: Я живу в Києві вже шість років – I have
lived (not *lived, *live, *am living) in Kyiv for six years;
2. The use of the Future Indefinite Tense in English
in the adverbial clauses of condition and time after if,
when, till, until, before, after, etc., e. g.: Якщо ви цього
не зробите, то наслідки буде важко передбачити –
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If I’d been (for had been) present in Strasbourg last
month, I’d have spoken (for would have spoken) to Lord
Judd – Якщо б я був у Страсбурзі минулого місяця,
то я би мав розмову з лордом Джаддом;
d) Always be ready to render pat phrases with
the Subjunctive Mood of the type: От, якби завжди
було так! – Oh, if only it were so forever!; Нехай
буде так! – Let it be!; Хай живе мир! – Long live
peace!; God forbid! – Борони Боже!, хай Бог милує!;
God damn it! – От бісова душа!
5. Difficulties of rendering evaluative components in simultaneous interpreting
Semantic structure of oral messages normally contains the following components, which ensure that
the messages acquire certain sense in the act communication:
■■ the deictic component: orientation of the message with regard to the “person”, space” and “time”,
e. g.: I warn you that it is probably cold outside;
■■ the modal component: treating the proposition
by the speaker as possible, impossible, desired, mandatory, unnecessary, likely, unlikely, doubtful, real, unreal
etc., e. g.: I warn you that it may be cold outside;
■■ the evaluative component (оцінний компонент):
positive or negative evaluation of the elements
of the proposition by the speaker (or absence of such
evaluation – “zero evaluation”), e. g.: I warn you that it
is cold (negative evaluation) outside, so, since you are
unwell (negative evaluation), you’d rather wear your
warm (positive evaluation) sweater;
■■ the pragmatic component: indicator of the aim
of pronouncing the utterance (communicative intention)
as it is planned by the speaker [16], e. g.: I warn (the act
of warning) you that it is cold outside.
However, if the deictic and the modal components
present no major difficulties for interpreting, it is
the evaluative component that may be a challenge for
simultaneous interpreters due to the deficit of time.
Evaluative components may play different roles in
the semantic structure of utterances. If they are parts
of the theme they may often be redundant and omitted
(compressed) in interpreting [3; 7], e. g. The significant
advances in science and technology open up great opportunities for the rapid development of human and material
resources of Ukraine – <...> Досягнення у галузі науки
та техніки забезпечують нам сьогодні можливість
швидко розвивати людські та матеріальні ресурси
України. Omission of the evaluative adjective істотні
in interpreting does not damage the sense of the utterance and its communicative effect. However, if the evaluative component is placed in the rheme of the utterance, it becomes a part of the “informational focus”
and its omission may result in distortions in interpreting,
e. g.: We have always attached considerable importance
to the development of self-governance – Ми завжди
приділяли значну увагу розвитку самоврядування.
Omission of the evaluative adjectives значну, велику
would result in а certain loss of the sense – evaluation,
in this particular case.
In terms of semantic structure evaluative phrases
may be classified into:
1. Phrases in which the evaluative component
is included in the attribute and the antecedent

(антецедент, означуване слово) either contains weak
evaluation or no evaluation at all:
Table 1
Types of evaluative components (type 1)
ATTRIBUTE:
ATTRIBUTE:
evaluation positive
evaluation negative
meaningful concept
difficult assignment
reliable means
adverse effect
priority measures
tragic results
successful outcome
explosive situation
Phrases in which the evaluative component is
included in the antecedent and the attribute is rather
an intensifier of quality the meaning of which is equal to
the generic adverb “very”:
Table 2
Types of evaluative components (type 2)
ANTECEDENT:
ANTECEDENT:
evaluation positive
evaluation negative
positive assurance
significant deterioration
meaningful co-operation fruitless expenditures
clear guidelines
tremendous waste
durable peace
deep regret
Omission of the evaluative attribute in rendering
phrases of the first type will result in considerable losses of meaning; however, the evaluative attribute may
be easily omitted (compressed) in interpreting phrases
of the second type where evaluation is “embedded” in
the antecedent [7].
6. Difficulties in rendering affirmative and negative constructions
Interpreters sometimes have problems with distinguishing between affirmative and negative messages,
which occur due to certain phonological interference
(interrelation of similar sounds, failure to “hear”
the no/not particles), poor SL signal, or excessive concentration of attention on other parts of the message.
The best safeguard in such situations is the communicative context of the message; however, in consecutive interpreting there is always an option to apologise and ask the speaker to repeat what has been
said which is seldom possible in simultaneous interpreting. A real-life example (recorded by the author
of this article at the international conference) is given below: Нам абсолютно [?] імпонує допомога
з боку міжнародних організацій where it is not
easy to perceive the message phonologically due to
the interference of the -но in абсолютно which could
have been wrongly understood as не (імпонує). In
this case the real sense of the message becomes clear
from the overall discourse and the on-going messages:
Нам абсолютно імпонує допомога <…>.
However, interpreters have to remember that there
are no “perfect” speakers (as well as no “perfect” interpreters) and that there is always a threat to mishear or
misunderstand the message due to various objective
and subjective factors of the real-life communication.
Thus, the main focus should be made on the context so
that to reduce these risks to a minimum.
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7. Word-order and functional sentence perspective of messages
Below the focus is made only on those syntactic aspects, which are relevant for oral simultaneous
interpreting. The main challenge here is that messages in simultaneous interpreting have to be often
perceived before the source language speaker structurally completes them. Most authors argue that simultaneous interpreters use the so-called “split programme”
of perceiving and interpreting syntactic structure of the
SL messages. In other words, simultaneous interpreters
construct “the inner syntactic structure” of messages
long before (in terms of seconds) they are completed by
the SL speaker using the mechanism of anticipation [7,
185–193]. Interpreters seem “to look into the inner syntactic depth” of utterances and plan their possible structure. However, successful anticipation of syntax without
considerable delays and pauses is possible if interpreting
is performed between languages with a similar syntactic structure. Syntactic structure of utterances reflects
the way in which the speakers of different languages
present the theme and the rheme, or, in other words, it
reflects the functional sentence perspective of utterances.

Some languages have similar models of functional
sentence perspective (FSP) as it was mentioned above,
which means that the rheme (the “new information”)
tends to be placed at the end of utterances by the speakers. These are usually languages with the fixed word-order, like English. However in languages with the free
word-order (like Ukrainian, Russian and other Slavonic languages) the rheme may be placed in any place
of the utterance and may be marked either by putting
the rheme in an unusual place (e. g. at the beginning
of the utterance), by the use of the Passive Voice constructions (in which the grammatical subject denotes
the object of the action, while the grammatical object
denotes the doer of the action), or by intonation (putting
a special stress on the “most important words”).
Generally speaking “the word-order” is defined as
the “arrangement of the components of the sentence in
a certain order” [7, 196]. However, in the practice of interpreting the “arrangement of the components of the sentence” mostly refers to identification of the object (both
direct and indirect) and the subject, while the predicate
(verb) comes next. Compare the following Ukrainian
utterances with their relevant translations:

Table 3
Arrangement of the sentence components
Predicate (verb) – subject – attribute – object
Subject – predicate (verb) – object – attribute
Минуло сорок три роки з часу заснування Організа- Organisation for Security and Co-operation in Europe
ції з безпеки та співробітництва у Європі.
has completed 43 years of its existence.
Subject – attribute – objects – adverbial modifier
Subject (with attributes) – predicate (verb) – object
(with attributes) – predicate (verb in the Passive
(with attributes) – adverbial modifier (with attributes)
Voice) – object (with attributes)
Великих успіхів у сприянні залученню іноземних
Our specialised Committee of the Verkhovna Rada
інвестицій за минулі три роки, незважаючи на чис- of Ukraine has made a significant progress regardless
ленні труднощі, було досягнуто нашим профільним of numerous difficulties in attracting foreign
комітетом Верховної Ради України.
investments to Ukraine.
Adverbial modifier – predicate (verb) – object –
Subject – attribute – predicate (verb) –
attribute – object
adverbial modifier
Абсолютно необхідно продовжити процес рефор- Reform of the Ministry of Finance should be continued
мування Мінфіну.
by all means.
In these examples the word-order of Ukrainian
utterances is inverse, which, if interpreted as it is, may
result in certain inconveniences for the English TL listeners. Therefore, interpreters often have to change
the word-order of Ukrainian utterances in translating
them into English.
Syntactic transformations in simultaneous interpreting are closely linked to the anticipation abilities
of the interpreter and to the time frame, allowed by
the speaker to “unpack” syntactic structure of the utterance. Practice of interpreting shows that there may
be two approaches to rendering syntactic structures
of the SL messages:
1. Interpreter renders syntactic constructions as they
go, i. e. without transformations, which often makes
translation awkward and “non-native speaker level” but
quick and informative;
2. Interpreter tries to perceive “the peak (rhematic)”
components of messages (especially if the contrasted
languages differ in their syntactic structure), which often
results in pauses, gaps and delays in interpreting. However,

after such pauses (often filled in with the gap-filler “-err”,
“-erm” sounds of the interpreter), professional simultaneous interpreters are usually able to produce a chain of transformed and syntactically correct utterances.
Therefore, the following conclusions can be made
as a result of the analysis performed in the article –
grammatical difficulties of consecutive and simultaneous interpreting may be caused by those listed below:
1. Difficulties in rendering English articles; 2. Difficulties in rendering tense and aspect forms of the verb;
3. Difficulties in rendering forms expressing unreality;
4. Difficulties in rendering evaluative components; 5.
Difficulties in rendering affirmative and negative constructions; 6. Word-order and functional sentence perspective of messages, which may differ in the source
and the target languages.
Further research into the problem may concern other
grammatical difficulties, which may come to the interpretation agenda any day, as languages continue to
change in the course of their development and interpreting practice is a life-time process, which never ends.
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ТЕРИТОРІАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА
У СЛОВНИКАХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Мельник Т. П.
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України
У статті проаналізовано територіальні маркери, зафіксовані в реєстрах кодифікаційних праць, які
відобразили стан лексичного складу літературної мови та мовної політики першої половини ХХ століття.
Дослідження формування словникових реєстрів безпосередньо пов’язане із вивченням трансформацій, які
відбуваються в розвитку мови. Саме лексикографічні праці зазвичай уважають об’єктивними джерелами
для систематизації цих змін.
З’ясовано, що перетворення, які відбулись у мовній політиці першої половини ХХ століття, зумовили позитивні зрушення в популяризації власне українського лексичного багатства. Добором лексикографічного матеріалу
науковці намагалися показати, що українська мова має власні ресурси для називання будь-яких предметів, явищ чи
процесів. У результаті аналізу словникових реєстрів студійованого періоду досліджено можливості української
літературної мови на початковому етапі її наукового унормування та кодифікації. Визначено критерії добирання
територіально обмеженої народнорозмовної лексики до лексикографічних праць.
Установлено, що основою для селекції мовних явищ до кодифікаційних реєстрів першої половини ХХ століття
послугували записи із художніх творів, фразеологічні сполучення та нотатки із народної мови, численне
синонімічне багатство української лексики. Виявлено, що ілюстрування словникового матеріалу за рахунок уведення діалектної лексики зумовило уточнення семантичної структури лексичних одиниць, надало додаткових
значень словам, які розширили сфери побутування. У процесі комплексного аналізу словників означеного періоду
та новочасних лексикографічних джерел визначено місце діалектних лексем у кодифікаційній практиці сучасної
української літературної мови: діалектизми першої половини ХХ століття в наш час або стали нормативними
лексичними варіантами, або повністю архаїзовані, або є засобом відтворення місцевого колориту мови.
Ключові слова: українська літературна мова, кодифікаційні реєстри, лексикографічні праці, територіальні
маркери, народнорозмовна лексика.
Melnyk T. P. Territorial markers of the Ukrainian vocabulary in the codification practice of the first half of the
XX century. The article analyzes the territorial markers recorded in the registers of codification works, which reflected
the state of the lexical composition of the literary language and language policy in the first half of the XX century. The
research of the formation of dictionary registers is directly related to the study of transformations that take place in
the development of the lexico-semantic system of the literary language. They are precisely lexicographic works that
are generally considered to be objective sources for the systematization of these changes.
Transformations that took place in the language policy of the first half of the XX century have led to positive changes in the promotion of the actual Ukrainian lexical wealth. While collecting lexicographic material, scientists tried to
show that the Ukrainian language has its own resources for naming any objects, phenomena or processes. As a result
of the analysis of vocabulary registers in the studied period, the possibilities of the Ukrainian literary language at
the initial stage of its scientific regulation and codification were investigated. The criteria of selection of territorially
limited folk-language vocabulary for lexicographic works are determined.
It was established that the basis for the selection of linguistic phenomena to the codification registers of the first
half of the XX century was the recording of literary works, phraseological combinations and notes from the folk
language, synonymous riches of the Ukrainian vocabulary. It was found out that the illustration of the vocabulary
through the introduction of dialectal vocabulary led to a refinement of the semantic structure of lexical units, provided
additional meanings to words that expanded the sphere of existence. In the process of complex analysis of dictionaries
of this period and modern lexicographic sources, the place of dialectal lexemes in the codification practice of modern
Ukrainian literary language is determined. It has been established that dialecticisms of the first half of the XX century
have become standard lexical variants, or are fully archaic, or are a means of reproducing the local language.
Key words: Ukrainian literary language, codification registers, lexicographic works, territorial markers, folk
vocabulary.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Питання функціонування мови в Україні в першій половині ХХ століття
особливо відчутно залежало від складних історичних, політичних та соціальних обставин. Суспільні
зрушення, які відбувались у житті народу, зумовили

трансформації і в лексико-семантичній системі української мови. Особливого значення набули проблеми
вироблення єдиної літературної унормованої мови
для всього українського населення. Над усталенням
мовної норми активно працювали А. Кримський,
Є. Тимченко, М. Сулима, О. Курило, О. Синявський,
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В. Сімович, С. Смеречинський та інші. Усупереч усім труднощам на шляху розвитку мови, уже
у 20-х рр. уперше за всю історію відбулося унормування української літературної мови на наукових
засадах – у лексикографічних виданнях, правописі,
працях мовознавців. Словники стали своєрідною
репрезентацією стану не лише лексичного складу
літературної мови, а й мовної політики першої половини ХХ століття. Оскільки основними критеріями
при визначенні мовної норми науковці називали
народну мову та мову творів авторитетних письменників (М. Пилинський, О. Курило, О. Синявський,
М. Сулима), то до кодифікаційних реєстрів лексикографічних праць окресленого періоду увійшли переважно слова з художніх текстів та загальнонародної
мови. У процесі опрацювання матеріалів до словників науковці намагались дати російським словам цілі
ряди синонімічних відповідників в українській мові,
використовуючи при цьому лексеми з різних регіонів України і відображаючи їх за рахунок уведення
спеціальних обмежувальних маркерів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання лексикографічного опрацювання лексичного багатства української мови першої половини
ХХ століття неодноразово ставали об’єктом наукових праць українських мовознавців – від початкового етапу нормувального процесу і до сучасності. До
історії та теорії лексикографії окресленого періоду
звертались М. Пилинський, П. Горецький, Л. Паламарчук, В. Німчук, Г. Мацюк, Н. Данилюк, Л. Полюга, О. Тараненко, Т. Кульчицька, В. Старко. Лексикосемантичні процеси в українській літературній мові
та їх місце у словниках першої половини ХХ століття досліджували Л. Лисиченко, О. Муромцева,
С. Єрмоленко, О. Тараненко, Н. Сологуб, І. Кочан,
Л. Струганець, О. Стишов, В. Чабаненко, Т. Коць,
Л. Мовчун, В. Семиряк, В. Юносова, Л. Кучеренко,
О. Радченко та інші.
Формулювання мети і завдань дослідження.
З огляду на те, що досі немає окремого ґрунтовного спостереження, присвяченого визначенню місця
територіально обмеженої народнорозмовної лексики в лексикографічних реєстрах першої половини
ХХ століття, мета нашої розвідки – здійснити комплексний аналіз територіальних маркерів української
народної лексики, що увійшла до кодифікаційній
праць першої половини ХХ століття.
Джерельною базою для репрезентації територіального маркування лексичного складу стали лексикографічні джерела, які найповніше відображали
багатство української мови в період встановлення
мовних норм: «Російсько-український словник»
у 3-х тт. (К., 1924–1933); «Практичний російськоукраїнський словник», упорядкований Г. Сабалдирем (К., 1926); «Українсько-російський словник»
А. Ніковського (К., 1926); «Фразеологія ділової
мови» за редакцією В. Підмогильного та Є. Плужника (К., 1927); «Українсько-російський словник»,
упорядкований О. Ізюмовим (Х., К., 1930).
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідження формування словникових реєстрів безпосередньо пов’язане із вивченням трансформацій,
які відбуваються в розвитку лексико-семантичної

системи літературної мови. Саме лексикографічні
праці, як правило, вважаються об’єктивними джерелами для систематизації цих змін. Перетворення,
які відбулись у мовній політиці першої половини
ХХ століття, зумовили позитивні зрушення у популяризації власне українського лексичного багатства.
Добираючи лексикографічний матеріал, науковці
намагалися показати, що українська мова має власні
ресурси для називання будь-яких предметів, явищ
чи процесів.
Опрацювавши реєстри словників досліджуваного періоду, можемо стверджувати, що синонімічні ряди українських відповідників до іншомовних слів найчастіше поповнювалися 4 категоріями
слів: 1) з художніх творів; 2) з народної мови;
3) з мови преси; 4) номенклатурні й термінологічні лексеми, якщо вони набули широкого вжитку.
Одним із найбільш дискусійних питань для лексикографів стало питання введення діалектизмів, які
відображали широкий пласт народної мови та суттєво збагачували українську літературну мову. Як
зауважує С. Головащук, при доборі діалектних слів
науковці насамперед опиралися на більш-менш
обґрунтоване визначення ступеня їх уживаності
в літературній мові [1, 44].
Значну частину лексичного масиву сформували
слова західних регіонів України з відповідним територіальним маркуванням:
1. Гал.: рос. единство – укр. однота (РУС, І, 267),
желе – галярета (РУС, І, 279), житница –
шпихлір (РУС, І, 288), журналист – дневникар
(РУС, І, 290), извозчик – фіякр (РУС, І, 153),
обжалование – рекурс (РУС, ІІІ, 9), плотовщик – бізун, флисник (РУС, ІІІ, 238), казарма – касарня
(РУС, ІІ, 226), кассир – касієр (РУС, ІІ, 253), колонна – колюмна (РУС, ІІ, 294), причёска – фризура
(РУС, ІІІ, 546), проба – стрібунок (РУС, ІІІ, 552),
обесцвечивать – відбарвлювати (РУС, ІІІ, 9), обман –
злуда (РУС, ІІІ, 18), обмен – виміна (РУС, ІІІ, 20),
обручённый – зрукований (РУС, ІІІ, 34), обстановка – спраток (РУС, ІІІ, 36), овод – бурчимуха
(РУС, ІІІ, 43), огонь – ватра (РУС, ІІІ, 45), парень –
легінь, шугай (РУС, ІІІ, 163), пастух – бац (РУС, ІІІ,
166), плут – ошуст (РУС, ІІІ, 240), поздравление –
ґратулювання, гратуляція (РУС, ІІІ, 319), кабінет –
ґабінет (РУС, ІІ, 223), коридор – коритар (РУС, ІІ,
323), митинг – віче (РУС, ІІ, 543), конец, аминь – авус
(УРСН, 12), бродяга – андрус (УРСН, 14), приобретатель – доробкович (УРСН, 207), ранец – таністра
(УРСН, 769), кожанная дорожная сумка – ташка
(УРСН, 771), обучающий мастерству – термінатор
(УРСН, 773), шум, тревога – тертус (УРСН, 774),
утопленник – топелець (УРСН, 779), гильза – тутка
(УРСН, 787), поставщик – ліверант (УРСІ, 383).
За нашими спостереженнями, частина лексем
галицького походження або не увійшла до сучасних лексикографічних видань (однота, дневникар,
фіякр, рекурс, бізун, флисник, касієр, колюмна,
стрібунок, відбарвлювати, зрукований, спраток,
бурчимуха, ґабінет, авус, андрус, доробкович, таністра, тертус, топелець, тутка), або має обмежувальну позначку «заст.» (ташка, термінатор,
ліверант, віче).
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Слово виміна стало нормою української літературної мови і в одинадцятитомному «Словнику
української мови» (далі СУМ) вживається як «дія за
значенням виміняти і вимінювати» (СУМ, І, 431).
Деякі галицизми увійшли до сучасних кодифікаційних праць з ремарками діал. (шпихлір, касарня,
фризура, злуда, ватра, легінь, бац, коритар) або зах.
(ошуст, гратуляція, галярета).
2. Зап.: рос. кактус – укр. кактея (РУС, І, 264),
капелла – банда (РУС, ІІ, 241), капель – окап (РУС,
ІІ, 242), капля – кропля (РУС, ІІ, 243), карета – каруца (РУС, ІІ, 247), картофель – бульба, бараболя
(РУС, ІІ, 250), кладовая – спіжарня (РУС, ІІ, 266),
компас – магнет (РУС, ІІ, 304), костюм – стрій
(РУС, ІІ, 337), кочерга – кутач (РУС, ІІ, 343),
красивый – файний (РУС, ІІ, 349), кружево – коронки (РУС, ІІ, 368), лезвие – вістря (РУС, ІІ, 419),
люстра – світич (РУС, ІІ, 469), магазин – склеп
(РУС, ІІ, 471), мед – мід (РУС, ІІ, 499), мех – футро
(РУС, ІІ, 526), лишай – обрісник (РУС, ІІ, 440), отец –
дедьо (УРСН, 421), ноябрь – падолист (УРСН, 525).
Лексичні одиниці кактея, магнет, кутач, дедьо,
обрісник не поповнили лексикографічні праці сучасного періоду. Лексеми банда, окап, кропля, каруца,
бульба, бараболя, спіжарня, файний, коронки, склеп,
мід, футро змінили маркування на «діал.». Слово
вістря зафіксовано зі збереженням первинного значення: «1. Тонкий, загострений або звужений кінець
якогось предмета. 2. Гостра, різальна сторона якогонебудь знаряддя; лезо» (СУМ, І, 685).
Другу групу територіально маркованих слів
у словниках першої половини ХХ століття обмежено позначкою «діал.»: дятел – якіль (РУС, І, 265),
огурец – гурок (РУС, ІІІ, 47), коклюш – скуса
(РУС, ІІ, 287), парень – парбок (РУС, ІІІ, 163),
перекрёсток – хрестик, хрещатик (РУС, ІІІ, 191),
печалится – печалуватися (РУС, ІІІ, 224), петух –
кокош (РУС, ІІІ, 223), калачик – ковтюшок (РУС, ІІ,
231), лайкий – звягливий (РУС, ІІ, 396), лодка – каюк
(РУС, ІІ, 445), март – березіль (РУС, ІІ, 485), мель –
мілач (РУС, ІІ, 509), лежанка – припічок (РУС, ІІ,
410), лук сеянец – гарбажійка (РУС, ІІ, 457), камушек – кимляшок (РУС, ІІ, 236).
Слова скуса, ковтюшок, мілач, гарбажійка, кимляшок не стали надбанням сучасних кодифікаційних
праць. Більшість лексем зберегли ремарку «діал.».
Лексичні одиниці каюк та припічок є нормою української літературної мови. Каюк: «1. Невеликий
човен із плоским дном і двома веслами» (СУМ, ІV,
126). Припічок: «1. Горизонтальна площина перед
челюстями печі під комином, продовженням якої
є черінь печі… 2. Виступ на скелі з горизонтальною
площиною» (СУМ, VІІ, 709).
До третьої категорії належать слова з територіальними маркерами відповідно до назв регіонів
України:
– Херсонщ.: кодола – у значенні «канат», штроп –
«кільце», привод – «передня частина риболовної снасті», віха – «комета», ґайда – «коза», хідня – «хода»,
удаль – «вдача»;
– Звениг.: креймах – «камінь», скобзалка – «ковзанка», лісосіка – «лісова ділянка», партика – «ски-

ба», багацько – «багато», розкидалка – «гойдалка»,
моргунчик – «гасник», морочливий – «капризний»,
кошель – «кошик», снасть – «тулуб», гладушка –
«глек»;
– Київщ.: сачок – «кофта коротка», моташка –
«моток», сніговина – «лавина», підзімки – «заморозки», затуляти – «застувати», зорок – «зіниця»,
здільник – «умілець», живець – «джерело», дочинення – «відношення», веґеря – «мегера»;
– Черкащ.: юга – «марево», хирний – «кволий»,
бияк – «молот», запикуватися – «заминатися», беркий – «липкий», мозольований – «мозолистий»,
цмок – «помпа», кальний – «брудний»;
– Канівщ.: батова – «група», брижитися – «морщитися», майстерія – «інструмент»,
маняк – «поплавок», невистачка – «нестача»;
– Уманщ.: тирло – «лігво», сталка – «лезо»,
допіро – «щойно»;
– Полтавщ.: цівка – «шпулька», тринкалі –
«могорич», комиз – «примха», чимисувати – «різати
великими скибками», кутушкати – «оповивати»,
саморідний – «натуральний», призапаситися –
«запастися»;
– Дніпропетр.: кубах – «ямка для висадки рослин», гайкатися – «баритися», забірчий – «нападний», розсолода – «непроворна людина»;
– Кам’янеч.: бурса – «зграя», калабаня – «калюжа», почутка – «поголос», бутіти – «ревіти», довідно – «достовірно», витарасувати – «вимостити»;
– Черніг.: шкилити – «глузувати», суга –
«наліт», валява – «громада», шупити – «розуміти»,
передник – «передпокій», лея – «злива», шагати –
«палахкотіти»;
– Поділля: матерас – «матрац», корчистий –
«кущистий», сутичі – «вузький прохід», мокляк –
«порожній горіх», опиус – «п’яниця»;
– Харк.: закубрячити – «запиячити», залоптати – «защеміти», струпаки – «дорога у грудках»,
коритуватий – «жолобчастий», намаль – «обмаль»,
святобожний – «богомільний».
Частина із зафіксованих слів стали нормами
літературної мови і досі функціонують у ній. Так,
у СУМі без зміни первинного значення представлено лексеми кодола «дуже грубий і міцний
мотузок; линва, канат» (СУМ, ІV, 207), лісосіка
«ділянка, на якій вирубали, рубають або рубатимуть ліс» (СУМ, ІV, 526), партика «діал. Скиба, шматок хліба» (СУМ, VІ, 78), брижитися
«1. Укриватися брижами, утворювати дрібні
хвилі… 2. Укриватися зморшками, складками»
(СУМ, І, 234), тирло «… 2. Лігво, кубло звірів…»
(СУМ, Х, 121), цівка «…2. текст. Шпулька для
намотування ниток (у ткацькому човнику, прядці
і т. ін.)» (СУМ, ХІ, 69).
Велику групу слів, які введено до лексикографічних реєстрів аналізованого часового проміжку
з народнорозмовної мови без будь-яких обмежувальних позначок, було детально вивчено колективом працівників Інституту мовознавства АН УРСР
у 1970–1980 роках і описано в СУМі, а згодом
і в інших словниках за допомогою введення територіальних маркерів:
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– зах.: лічниця – лікарня (ПРУС-С, 25), рискаль – лопата (ПРУС-С, 166), гандель – торгівля
(ПРУС-С, 42), форст – дошка (УРСН, 816);
– діал.: гарматня – арсенал (ПРУС-С, с. 10), креденець – буфет (ПРУС-С, 29), фоса – рів (ПРУС-С,
143), зільник – гербарій (ПРУС-С, 396), вагани – корито (ПРУС-С, 43), знегіддя – лихо (ФДМ, 11), будучина – майбутнє (ФДМ, 18), обарінок – бублик (УРСН,
493), обцас – каблук (УРСН, 506) тежик – вазон
(УРСН, 772), трибушон – штопор (УРСН, 782),
калабалик – розгардіяш (РУС, ІІ, 224), гостець –
ревматизм (РУС, ІІ, 336), опасок – пояс (УРСН, 513),
трухан – індик (УРСН, 785), борлак – горло (РУС, ІІ,
224) покіст – лак (РУС, ІІ, 397), страмина – драбина
(РУС, ІІ, 419), голомозина – лисина (РУС, ІІ, 461).

Висновки та перспективи подальших досліджень
у цьому напрямі. Опрацювавши реєстри лексикографічних праць першої половини ХХ століття, можемо
стверджувати, що з урахуванням нагальної потреби
подати широкий перелік української лексики упорядники словників розширили синонімічні ряди слів уведенням діалектних синонімів, які або стали нормативними
лексичними варіантами, або повністю архаїзувалися,
або є засобом відтворення місцевого колориту мовлення.
Запропонований у статті комплексний аналіз
територіальних маркерів, зафіксованих у реєстрах
кодифікаційних праць першої половини ХХ століття, можна застосувати в дослідженнях з історії української мови та діалектології.
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King Danylo University
This article looks into cross-cultural semantic differences of words like doctor, a loan, in English and Ukrainian
and it breaks a new ground for the study of language and cultural values. There is a brief insight into language-culture
relationship which steadily comes back into the focus of cotemporary linguistics.
The investigation shows that significant benefits can be gained from the integration of semantics, etymology,
discourse analysis, cross-cultural linguistics, and contrastive linguistics. Anna Wierzbicka points out that language
and culture are not just interconnected, but inseparable The contextual and cultural relevance combined navigate the
interpreter within the realm of cultural complexity of the Source and Target Laguages (Dirven, 2015). The diachronic
analysis of the English lexeme doctor borrowed from Latin ’church father’ (biblical) has expanded its semantic structure by medical person, university lecturer, scientific degree since late 14c. In Ukrainian доктор is also a borrowing
from Middle Latin doceo “teacher“, “scholar“ and the component “a person practiced medicine” (XIV c.) has not
taken the dominant position in the lexical meaning of the noun доктор which is still occupied by the component
учений “scientist, scholar.“ Though borrowings embedded in the Target Language still represent “a wealth of cultural baggage of the Source Language which sooner or later can be further actualized in discourse.
The cross-cultural or intercultural semantics, according to Bert Peeters, is a contrastive or comparative
study of culturally-marked words like doctor aimed at reaching a better understanding of known cultural values
and explicative communicative norms.
Key words: loan/borrowing, etymology, apposition, semantics, structure, discourse, cross-cultural.
Михайленко В. В. Запозичення на міжкультурному перехресті. Пропонована стаття продовжує серію
робіт авторa (2009; 2016, etc) з функціональної семантики прикладки у структурі речення та типології дискурсу сучасної англійської мови. У статті досліджено міжкультурні семантичні розбіжності слів, зокрема
лексеми доктор – латинського запозичення в англійській та українській мовах, що накреслює шляхи вивчення
мовних одиниць у безпосередньому зв’язку з культурними ціностями мовного соціуму.
Зауважено, услід за Анною Вежбіцькою, що мова і культура не просто взаємопов’язані, вони – нероздільні.
Наведено власну гіпотезу, згідно з якою, актуалізація компонента лексичного значення слова може бути контекстно залежною, тоді як компонент лексичного значення частотного слова може бути контекстно незалежним, але обидва пов’язані з контекстом і культурою.
Міжкультурна семантика, за словами Б. Пітерса, є контрастивним або порівняльним дослідженням
культурно маркованих слів, спрямованим на краще розуміння культурних цінностей, експлікованих
комунікативних норм, відомих як адресантові, так і адресату. У світлі нових даних у процесі вивчення культурних семантичних відмінностей лексеми doctor латинського запозичення в англійській та
українській мовах вирізнено однакову кількість компонентів в її лексичному значенні. Водночас помічено,
що їхня компонетна таксономія відрізняється, крім компонента «людина, яка лікує хворих» – домінанти
в англійській одиниці, тоді як в українській одиниці вона периферійна, до того ж найчастіше вона
передається українською лексемою «лікар». В академічній спільноті лексеми доктор і професор є
взаємозамінними в окремих випадках, хоча американські та британські лексеми вирізняються семантичною структурою лексеми professor. Такі культурно-семантичні відмінності є значущими особливо для
усного та письмового перекладу.
Проведене дослідження засвідчує, що значні переваги можна отримати завдяки міждисциплінарній
інтеграції семантики, етимології, дискурс-аналізу, міжкультурної та контрастивної лінгвістики.
Ключові слова: запозичення, походження, прикладка, семантика структура, дискурс, міжкульурний.

Preliminaries. John Locke in his “Essay Concerning Human Understanding” (Chapter 2, 1690) emphasises that when a man speaks to another, it is that he
may be understood: and the end of speech is, that
those sounds, as marks, may make known his ideas to
the hearer. That then which words are the marks are
the ideas of the speaker: nor can any one apply them
as marks, immediately, to anything else but the ideas
that he himself has. This leads him to explore different types of words, how we understand them, and how
we use them to increase knowledge [13]. According to
our hypothesis actualizing a component of the word

lexical meaning can be context-bound, while the highly frequent meaning component can be context-free but
the both are context-bound and culture-bound [2]. Anna
Wierzbicka points out that language and culture are not
just interconnected, but inseparable [20]. The contextual
and cultural relevance combined navigates the speaker/
addressee/translator/interpreter within the realm of cultural complexity of the the Source and Target Laguages.
This article will look into cross-cultural semantic differences of words like doctor for the translation objectives
also and it will break new ground for the study of language and cultural values.
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The end-goal of this article is an introduction to
the basic assumptions, scope and methodology of loans
like doctor investigation, focusing on the empirical
search for the common features due to their origin
and their distinctive features resulted in their individual development in English and Ukrainian languages
[see 8].There is also a brief insight into language-culture relationship which steadily comes back to the edge
of cotemporary linguistics. First and formost, we shall
develop the corpora analysis. The cross-cultural or
intercultural semantics [see 12], Bert Peeters says, is
a contrasticve or comparative study of putative cultural words aimed at reaching a better understandig
of known cultural values and explicatig communicative norms [17, 17].
Discussion. We would like to present a contrastive analysis of the address doctor or an apposition [5, 184] used in English and Ukrainian from
the perspective of cross-cultural semantics, to blaze
the trail of the branch of linguistics which investigates the relationship between meaning and culture in
discourse. The cross-cultural or intercultural semantics, Bert Peeters, says, is a contrasticve or comparative study of putative cultural words aimed at reaching a better understandig of known cultural values
and explicatig communicative norms [20, 10; 3, 1].
Pragmatically, the apposition is generally an explanation of the referent expressed by the personal name. It
usually adds information that the speaker or narrator
consider necessary to clarify what they have previously expounded. In some cases it becomes expected in
certain contexts of their interaction to avoid possible
ambiguity or misunderstanding [8]. The diachronic analysis of the English lexeme doctor borrowed
from Latin ’church father’ (biblical) has expanded
its semantic structure (medical person, university
lecturer, scientific degree) since late 14 c. In Ukrainian
доктор is also a borrowing from Middle Latin doceo
“teacher”, “scholar” and the component “a person practiced medicine” (XIV c.) has not taken the dominant
position in the lexical meaning of the noun доктор
which is still occupied by the component учений “scientist, scholar”. Though borrowings embedded in
the Target Language still represent “a wealth of cultural baggage of the Source Language” [cf: 20; see
also 7, 162] which sooner or later can be further actualized in discourse.
Martn Jay writes that there is a permanent “semantic
defamilirization of words that seemed commonplace,
like theory, subversion, paganism, and so on – begin
to appear strange, while other words that until present
may have been strange – abjection, the uncanny, psychlogism, and so on – are interrogated until they reveal
at least a few of their secrets [10, 5]. The semantic structure of words in the process of their functioning in discourse, as a social construct may be widening or narrowing to adapt to the speaker’s communicative aims.
Tle lexeme doctor is frequently used as an apposition to the proper noun, or functions autonomously
[1, 453]. Address is a very important and very frequent practice in everyday discourse of many linguocultures and certain address practices have become
ritualized to the extent that their meaning becomes

blurred and obscured. Pragmatically, the apposition
is generally an explanation of the referent expressed
by the personal name and usually it adds information
that the speaker or narrator consider necessary to clarify what they have previously expounded [see 11, 39].
In some cases it becomes expected in certain contexts
of their interaction to avoid possible ambiguity or misunderstanding [4, 504; 8].
In the English-speakinng countries, for instance,
in the university setting students address their lecturers as Doctor + Surname or Professor [15, 83], as well
as colleagues address each other Doctor or Professor
in the academic setting when Australian university
students address their lecturers by their first name, or
in the hospital setting patients address medical staff
as Nurse or Doctor. David Evans says that whithin
discourse language units are much more than words
and phrases and disemboded sounds but rather coming
to life of social interaction. Rather, it is about the way
in which the world is ordered through social practices
[7, 3; 9, 22–23].
Corpora analysis. In the process of the etymological analysis of the lexeme doctor disclosed its
history in the English Vocabulary. It was borrowed in
c. 1300, in the form of doctour, “church father”, from
Old French doctor and directly from Medieval Latin doctor teacher, adviser, scholar. In classical Latin it
denoted “teacher, agent”, a noun from docere “to show,
teach, cause to know”, originally “make to appear right”
and causative of decere “be seemly, fitting”, from PIE
root *dek- “to take, accept”.
The diachronic analysis of the English lexeme
doctor has investigated its semantic dynamics which
stresses its expansion. From late 14 c. the component
“holder of the highest degree in a university, one who
has passed all the degrees of a faculty and is thereby
empowered to teach the subjects included in it” actualized in the word lexical meaning and , consequently, the component “teacher, instructor, learned man;
one skilled in a learned profession” was revealed in
the word lexical meaning The component “medical
professional, person duly licensed to practice medicine” (replacing native OE leech) was revealed in
the word lexical meaning in c., 1400, though this use
of the word was still periphery until late 16 c. The transitional stage is exemplified in Chaucer’s Doctor
of phesik (Latin physica came to be used extensively in
Medieval Latin for medicina). In Middle English there
was the medicin “a medical doctor” (mid-15 c.) also
borrowed from French. Similar usage of the equivalent of doctor is colloquial in most European languages: Italian dottore, French docteur, German doktor, Lithuanian daktaras, though these typically are
not the main word in those languages for a medical
healer. For similar evolution, we can compare Sanskrit vaidya – “medical doctor”, literally “one versed
in science”. German Arzt, Dutch arts are from Late
Latin archiater, from Greek arkhiatros “chief healer”,
hence “court physician”. French médecin is a back-formation from médicine, replacing Old French miege,
from Latin medicus. Thus, we can define three dominant components in the lexical meaning of doctor
in English Vocabulary: (i) a religious teacher, adviser,
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scholar (Church father, XIIIc.); (ii) highest degree in
a university; and (iii) a person duly licensed to practice medicine (from 1400, though not in use until
late 16 c.) (Etymological Dictionary online).
In Ukrainian доктор is also a borrowing from
Middle Latin doceo “teacher”, “scholar” (ECУМ)
and the component “a person practiced medicine”
(14 c.) has not taken the dominant position in the lexical meaning of the noun доктор which is still occupied
by the component учений “scientist, scholar”. Though
borrowings embedded in the Target Language still represent “a wealth of cultural baggage of the Source Language [cf: 20; see also 7, 162] which sooner or later can
be further actualized in discourse.
The semantic dynamics of the Ukrainian lexeme doctor “a person with a medical degree” «oсоба з вищою
медичною освітою, яка лікує хворих» (AТСУМ) has
a synonym лікар originally Slavic derived from the stem
вьраті «говорити ← заговорювати» and the suffix, – «чь» і слова «вьраті», що означає «говорити»;
in Bulgarian лікар «знахар, чаклун», see Serb-Chroatian «чарівник, чаклун, волхв, знахар», the verb
врачіті «ворожити, гадати, пророкувати, лікувати
(знахарством)». verb врачіті «ворожити, гадати,
пророкувати, лікувати (знахарством)».
The anlysis of the dictionary definitions of the noun
doctor has revealed the following constituent:
(1) А person with a medical degree who treats people who are ill or injured (Cambridge1; Collins1, 3);
(2) А person who has the highest-degree from
a college or university: physician, surgeon, dentist, or
veterinarian (Cambridge 2; Collins 3). Note: In British English: dentistswho look after people’s teeth),
and vets (=doctors who look after animals) are all
referred to by the titles Mr, Ms, Mrs, or Miss. In the US,
however, all of these doctors use the title Doctor (Collins; Macmillan);
(3) А person who has been awarded a higher academic degree in any field of knowledge (Cambridge 3;
Collins 4);
(4) А teacher or learned man, Archaic (Collins 6;
Macmillan 2).
Accordingly, the decomposition of the lexical meaning of the noun doctor gave rise to its semantic structure formation: MD (doctor, dentist, veterinarian),
academic degree of any specialist, teacher, learmed
man. Cf: Ukrainian lexeme actualizes the components:
доктор, докторка, докорант, докоторанка, лікар,
учений, учитель.
The Law Dictionary suppors the definitions give by
the encyclopedic dictionaries: doctor (i) a learned man;
one qualified to give instruction of the higher order
in a science or art; (ii) In colloquial language, however, the term is practically restricted to practitioners
of medicine. Harrison v. State, 102 Ala. 170, 15 South.
503; State v. Mc- Knight, 131 N. C. 717, 42 S. E. 580,
59 L. R. A. 187.This term means, simply, practitioner
of physic, without respect to system pursued. A certificate of a homoepathic physician is also a “doctor’s certificate”. Corsi v. Maretzek, 4 E. D. Smith (N. Y.).
The BNC gives the following illustrations of semantic structure of the noun doctor revealing the following
components:

(i) A person with a medical degree (see Cambridge,
Collis, Macmillan), when used autonomously in the sentence it is written in lowercase cf.:
1. So er, was it that doctor, Doctor Patrick Steptoe?
2. There used to be a doctor, called Doctor Bessie lived there.
There is an assumption that Ukrainian лікар “doctorr” might have been borrowed from Germanic,
c.f. Goth,. iekeis «лікар», OHG. lahhi гот. Іёkіпоп
«лікувати», двн. Lachiпon (ECУМ) and represents
the English correspodence of doctor, e.g.:
3. Вперше українці можуть вільно обирати
лікаря у медзакладі, незалежно від форми власності.
4. Це розвантажить лікарів, дозволить їм більш
якісно та оперативно надавати медичні послуги
пацієнтам.
In colloquial English, however, the term doctor s
practically restricted to practitioners of medicine (Law
Dictionary). This term means, simply, practitioner
of physic, without respect to system pursued. When it is
used as an apposition followed by the persoal name it is
written in uppercase, see also:
5. You should have a reasonably clean bill of health
by then,' Doctor Staples said. (Health care)
6. He was seated again in Doctor Staples's office,
watching the doctor examined his x-ray on an illuminated screen. (Health care)
7. Doctor Minden had no right to interfere with my
treatment programme. (Health care)
The given component is also the dominant in
the English term referring to various areas of health care,
dentistry and veterinary – doctor colloquially, and Doctor appositively. Unikely the Ukrainian спеціаліст
ветмедицини is labeled ветеринар “лікар, що лікує
тварин, з фахівець з ветеринарії” originates from
French vétérinaire, English “veterinarian” cf. German
Veterinär which came first from Latin veterinārius
«sumpter» (see Fasmer). Thus English and Ukrainian
terms have the common origin, but differentiated in
the areas of their use: English veterinarian (abbreviation vet) “a person trained in the medical treatment
of animals” (Cambridge), colloquially a doctor is, while
in Ukrainian it is used in both styles, e.g.:
8. Офіційний лікар ветеринарної медицини – це
спеціаліст ветеринарної медицини.
Though English veterinary clinic is rendered
into Ukrainian as “ветеринарна лікарня” retaining
the derivative лікарня from лікар, e.g.:
9. Тема реорганізації державних установ
ветеринарної медицини не стосується лікарень
- вони функціонуватимуть у тому ж статусі.
The English term dentist “a person whose job is treating people's teeth” [Cambridge] has a general name
doctor, in Ukrainian стоматолог «фахівець із
стоматології; дантист, зубний лікар, лікарстоматолог». Ukrainian дантист was borrowed
through Russian from French dentiste which originates
from Latin deпs, dentis “tooth”, cf: OHG zan → MG.
Zahn, OLG tand, see Ukr. Ясна [Fasmer]. Accordingly, English and Ukrainian having the common origin differetiated in styles. See Latin doctor, doctoris:
(1) academic title, (2) doctor (3) instructor, (3) teacher,
(4) trainer (Latin-English Dictionary online).
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The noun lexeme doctor actualizig the component
“a person who has been awarded a higher academic degree in any field of knowledge” is a characteristic
feature of the English culture, e.g.:
10. Doctor Trevor, ITN newscaster Trevor McDonald is to become an Honourary Doctor of Letters (IT)
11. His Postscript evokes the aim of a white-coated Doctor Kundera' to solve an aesthetic problem: how
to write a novel. (Literature)
Maria Panes points out that by using apposition
the author foregrounds a certain aspect of the discourse, an aspect, primarily, a degree which has great
importance in the interchange between the interlocutors representing different professional communities
[cf 17, 93]. This discourse is an active phenomenon
whch is likely to actualize the definite component
of the word lexical meaning encoded by the speaker
[see 18, 17]. Additionaly, the interlocutor or interpreter can decode the author’s intended component with
the help of the word distribution and lexical professionalisms, e.g.:
Illustration 5. “Discourse of Health care” (health).
Illustration 6. “Discourse of Health care” (examine,
x-ray, illuminated screen).
Illustration 7. “Discourse of Health care” (treatment
programme) help to recreate a general context, besides
the communicative situation can its bit.
Illustrations 10. “Discourse of literature” (newscaster, letters).
Illustration 11. “Discourse of literature” (postscript,
write, novel).
In the academic English or printed mass media
the lexeme doctor may be implicit and cotextually
redundent due to the position of the referent – the Ph.D.
degree (“attested from 1869; abbreviation of L. Philosophiae Doctor 'Doctor of Philosophy”) in the professional
community is taken for granted, e.g.:
12. “This study is an incremental step toward a fuller understanding of turbulence”, said Stewart Zweben, lead author of the research published in the Journal Physics of Plasmas.
13. „On the test data sets examined, the FRNN has
improved the curve for predicting true positives while
reducing false positives”, said Eliot Feibush, a computational scientist at PPPL.
14. “This research opens a promising new chapter
in the effort to bring unlimited energy to Earth”, Steve
Cowley, director of PPPL, said of the findings, which
are reported in the current issue of Nature magazine.
Illustration 12. “Discourse of Physics” (lead author
of the research, Physics of Plasmas).
Illustration 13. “Discourse of Physics” [+ Computation] (true positives, false positives, computational scientist).
Illustration 14. “Discourse of Physics” (energy,
director of PPPL).
In some cases the lexeme professor “a faculty
member of the highest academic rank at an institution
of higher education”. It was borrowed in late 14 c. with
the component teacher, i.e. “one who teaches a branch
of knowledge”, from Old French professeur (14 c.)
and directly from Latin professor “person who professes
to be an expert in some art or science; teacher of highest

rank”, agent noun from profiteri “lay claim to, declare
openly” (see profess). As a title prefixed to a name, it
dates from 1706. Short form prof is recorded from 1838.
The rank presupposes that the bearer must have a Ph.D.
degree, e.g.:
15. Professor Mann works on gravitation, quantum
physics, and the overlap between these two subjects.
16. Professor of Chemical Biology, Oxford University is recognised for ground breaking research into
the structures and properties of biological molecules.
17. Professor Sir Gordon Duff is a Fellow of the Academy of Medical Sciences, the Royal College of Physicians and the Royal College of Physicians of Edinburgh.
Illustration 15. “Discourse of Physics”.
Illustration 16. “Discourse of Chemical Biology”.
Illustration 17. “Discourse of Medical Sciences”.
The fact is that in the UK, much of Europe (and, for
the most part, in Australasia and South Africa), ‘professorship’ denotes distinction: a professor is someone who
has been promoted to the highest academic grade – usually on the basis of her or his scholarly achievements.
It’s the equivalent to what, in North America, is known
as full professorship; Most professors will be PhD-holders (COBUILD, Collis, Macmillan, Oxford).
In written texts Doctor is abbreviated to Dr, its frequence is 10884 cases in BNC. e.g.:
18. Dr McNab had thoughtfully retired as his patient
was regaining consciousness (Surgery).
19. Dr Curtis is well satisfied with your patient's
chest (Surgery).
20. Dr Akhlaghi is registered with the General Dental Council and NHS England and also has affiliations
with the British Dental Association (Dentistry).
21. Dr. Mangat always ensures he takes time with
us and everything is perfect – he capped my husband‘s
front teeth (Dentistry).
22. Dr Akhlaghi is registered with the General Dental Council and NHS England and also has affiliations
with the British Dental Association (Dentistry).
23. Dr Glen Foley enjoys every aspect of veterinary
medicine (Veterinary).
24. Dr Naomi Hosker graduated from Royal Veterinary College in 2012 (Veterinary).
25. Dr Ahmer Wadee is a Chartered Scientist and Chartered Mathematician, and is a Fellow
of the Institute of Maths & Applications and the Institute
of Structural Engineers (Mathematics).
26. Who was willing to leave a Western nuclear
establishment to help Dr Tariq build his atom bomb was
either an idiot or a traitor (Atomic Physics).
Besides, both the title ad the degree are not used
together in English, when in German it is a regular case.
In Ukrainian the abbreviation Д-р as an apposition
whch is usually in the postposition to the personal name
is not frequent, but rather widely used as a degree marker of any person who holds a doctorate, e.g.:
27. Іва́нців Володимир Васильович: Д-р біол.н.,
проф. 2008 [Д-р Іва́нців В. В.]
28. Василь Фурман, доктор економічних наук, –
гість «112 Україна».
We must admit that pragmatically appositions are
used by the speaker to underline a specific feature
of the interlocutor or the person spoken of [see 4, 504)].
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The discourse analysis proves that the context or setting are very important for the felicitous communication
which encourages interlocutors to use ritualized cliche
in a definite situation adopted in the society. No two
languages are ever sufficiently similar to be cosidered
as represeting the same social reality [7, 5], especially, when the dynamic semantics underwent at different
speed. By using apposition the author foregrounds a certain aspect of the discourse, an aspect which has great
importance in the interchange between the interlocutors.
Findings and perspectives. The present paper
continues a series of papers on functional semantics of the apposition in the structure of sentence

and discourse [14; 15] In light of new findings on cultural semantic differences of doctor, a Latin loan, in
English and Ukrainian we can reveal the same number
of components in its lexical meaning but their taxonomy differs, besides the component “a person who treats
patients” is the dominant one in the English unit,while
in the Ukrainian unit it is periphery and most frequenfly it is rendered by the lexeme лікар. In the academic community the lexemes doctor and professor are
interchangeable in some cases, though the American
and British differ in the semantic structure of the lexeme
professor. Such cultural semantic differences are significant for translation and interpreting.
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АЛЕГОРЕМА ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОСТМОДЕРНОГО УКРАЇНСЬКОГО
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ)
Монастирська Х. Р.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
У статті досліджено явище алегорії як художнього засобу в сучасній лінгвістці. Проаналізовано
найуживаніші конструктивні моделі, у результаті чого виокремлено основні типи семантичних відношень,
репрезентованих алегорійними утвореннями. Схарактеризовано мовно-естетичні засоби вираження алегореми семантичного ускладнення в художньому тексті.
На семантичному рівні алегореми поділено на трансформовані чи нетрансформовані одиниці, до складу яких входять як репрезентативи, так і апелятиви, що тісно взаємодіють між собою та виконують
образотвірну функцію в художньому тексті. З’ясовано, що значення репрезентативів полягає в тому, щоб
фіксувати відповідальність мовця за інформацію про стан речей та правильність суджень. Установлено, що
апелятив – це функціонально-багатозначний компонент комунікативного акту, вокативний комунікативнопрагматичний тип висловлень й мовленнєвих актів, який має низку семантичних та комунікативнопрагматичних ознак та властивостей. Алегореми-апелятиви надають художньому тексту, зокрема окремим
висловленням, різноаспектних семантичних характеристик.
З опертям на частотність уживання та форму реалізації алегорійного значення здійснено систематичні
спроби класифікації алегорійних репрезентативів. Виділено власне алегореми, алегорійні порівняння,
алегорійні фразеологізми, відалегорійні прикметники та дієслова, які реалізують процес алегоризації.
Власне алегорему визначено як домінанту, яка без будь-яких семантичних змін окреслює особливе через
загальне чи загальне через особливе. Водночас, як в алегорійному порівнянні, процес нашарування ознак
відбувається за допомогою аналітичних засобів – сполучників. Окрему категорію становлять алегорійні фраземи, що постають як одиниці, частинами яких є алегореми. Простежено, що відалегорійні прикметники чи
епітети в умовах художнього тексту викликають конкретний мовно-естетичний ефект.
Авторська преференція вживання цих одиниць залежить від бажання відкрито чи завуальовано репрезентувати функції алегорем у тексті.
Ключові слова: художній текст, алегорія, алегорема, мовно-естетичні засоби вираження алегореми,
трансформована алегорема, нетрансформована алегорема, репрезентатив, апелятив, власне алегорема,
алегорійне порівняння, алегорійний фразеологізм, відалегорійний прикметник та дієслово, алегоризація, мовно-естетичний ефект, авторська преференція.
Monastyrska Kh. R. Allegoreme as a language-aesthetic category (on the basis of postmodern Ukrainian
literary text). The article investigates the phenomenon of allegory as a literary means in modern linguistics. The most
commonly used constructive models have been analyzed, during the analysis of the practical material the main types
of semantic relations represented by allegorical formations have been singled out. The linguistic and aesthetic means
of expressing the semantic complication of allegory in the literary text have been characterized.
At the semantic level, allegories have been divided into transformed or non-transformed units, which include both
representatives and appellatives, they interact closely with each other and perform a figurative function in the literary
text. The signification of the representatives is to record the speaker's responsibility for information about the state
of affairs and the correctness of the judgments. It has been stated that appellative is a functional and multi-valued
component of a communicative act, a vocative communicative-pragmatic type of statements and speech acts, which
has a number of semantic and communicative-pragmatic features and properties. Allegoremes-appellatives provide a
literary text, including a separate statement, with versatile semantic characteristics.
Systematic attempts have been made to classify allegorical representatives; the basis of division is the frequency
of use and the form of implementation of allegorical meaning. Among the allegorical representatives, we distinguish
proper allegoremes, allegoreme as a component of a comparative construction, allegoremes-phraseological units, and
allegorical adjectives and verbs that implement the process of allegorization.
Proper allegoreme is defined as a dominant, which, without any semantic changes, outlines special through general or general through special. At the same time, as in the allegorical comparison, the process of layering of the features
takes place with the help of analytical tools – conjunctions. Allegorical phrasemes make a separate category, which
we consider as units where allegories are their parts. It has been observed that the allegorical adjectives or epithets
in terms of literary text cause a specific linguistic and aesthetic effect.
The author's preference for using these units depends on the desire to represent the functions of the allegory in the
text openly or covertly.
Key words: literary text, allegory, allegoreme, language-aesthetic means of allegoreme expression, transformed
allegoreme, non-transformed allegoreme, representative, appellative, proper allegoreme, allegoreme as a component
of a comparative construction, allegoremes-phraseological units, allegorical adjective, allegorical verb, allegorization, linguistic and aesthetic effect, author's preference.
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Монастирська Х. Р. Алегорема як мовно-естетична категорія (на матеріалі постмодерного...
Український постмодерний художній дискурс
як багатовимірний мовний простір характеризується складністю тексту, що передбачає здатність
мовних компонентів виходити за традиційні рамки та викликає посилене зацікавлення реципієнта. «Вихід із тексту», покликання на передтекст
є невід’ємними компонентами на полотні інтертекстуальності, що і становить основу породження
нетрадиційного тексту.
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Відомо, що для українського
постмодерного художнього дискурсу характерне
виявлення ірраціональності художньої свідомості,
зневіра в раціональному пізнанні світу, актуалізація ролі творця тексту, відтворення внутрішнього
конфлікту світу та особистості, що виражається
у внутрішніх пошуках людини. У художньому тексті
втілено тяжіння до мовних експериментів, ускладнення синтаксичної будови, інтелектуалізацію прози
[10, 8]. Для увиразнення теми, ідеї, образу, ситуації
звертаємося до явища алегорії, яке слугує інструментом для цілеспрямованого прирощення смислу
до основного змісту повідомлення, що і становить
об’єкт наших пошуків. Актуальність дослідження
зумовлено необхідністю встановлення характеристик алегорем-назв тварин та особливостей їх метафоричного вживання на позначення рис характеру
людини в художньому тексті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему дослідження алегорійних одиниць висвітлено
у працях багатьох науковців з акцентом на певних
лінгвістичних параметрах. Системні спроби диференціації понять алегорії та символу здійснено у розвідках М. Ф. Алефіренка, Е. Калера, О. Ф. Лосєва,
Н. Попової, Ц. Тодорова та ін. Особливості функціонування алегореми в художньому тексті з’ясовували
В. Г. Гак, Н. Д. Арутюнова, О. В. Кунін, В. В. Виноградов, О. І. Смирницький, Е. Рош та ін. Аспекти
алегорії на матеріалі німецької барокової драми проаналізував В. Беньямін.
Формулювання мети і завдань дослідження. Мета нашої розвідки полягає в розробленні
системної класифікації алегореми як мовознавчої
категорії, описі якісних характеристик кожної одиниці її поділу. Основне завдання такого типу розвідок – проникнути крізь оболонку у глибинний
смисл тексту, щоб за допомогою алегореми розкрити його ідею, зрозуміти приховану інформацію
[22, 156], адже саме алегорія як вид «інакомовлення» завжди проходить шлях дешифрування
[21, 131]. Звідси для реалізації поставленої мети
слід виконати такі конкретні завдання: розробити параметри для класифікації алегорем; з’ясувати
найсуттєвіші диференційні риси алегорем з лінгвістичного погляду; установити та описати семантичні засоби реалізації алегорем.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Алегорія як позначення вторинної номінації є чинником творення образності, емоційності та експресії
в художньому тексті. За визначенням науковців, суть
алегорії полягає в тому, що через конкретний образ
уможливлюється розкриття абстрактного поняття,
твердження [9, 16–17].

Вивчення мовно-естетичних засобів реалізації
алегорем у художньому тексті з урахуванням систематизації та пояснення контекстних значень порівняно з їхньою фіксацією в тлумачних словниках дає
змогу розподілити їх за структурою на трансформовані та нетрансформовані.
Для пояснення процесу впливу алегорії на художній текст та диференціації типів алегорії розроблено
покроковий аналіз, який складається з таких етапів:
–– визначення первинного значення номінативної
одиниці, яка слугує основою алегореми;
–– обґрунтування символічного значення базового
номінативного елемента алегореми;
–– розгляд контекстного значення, що полягає
у визначенні компонентів, які становлять його ядро
та периферію.
З опертям на пропонований підхід можемо представити комплексне значення алегореми та, згідно
з концепцією Д. Б. Гудкова [6, 199–200], уналежнити
її до класу трансформованих чи нетрансформованих
одиниць.
Нетрансформовані алегореми, які також називають «канонічними», не підпадають під структурносемантичні зміни, тоді як трансформовані зазнають
перетворення, проте їх значення легко розпізнаване
та відновлюване [3, 35]. Стосовно функціонування
різниця полягає в тому, що трансформовані алегореми спочатку зіставлювані з «канонічними», а вже
потім включені в смислове ядро контексту; зазначимо, що первинне поверхневе значення накладає
відбиток на формування смислу висловлення, а
головний акцент зроблено саме на те слово чи словосполучення, яке змінює «класичне» в «канонічне». Інакше кажучи, використано прийом, названий
«обманливим очікуванням» [6, 199–200].
Нетрансформованими називаємо алегореми, які
у фікційній ситуації не набувають додаткових смислових нашарувань [6, 12], а відображають зафіксовані в мовній картині світу мовно-естетичні поняття.
Отож нетрансформовані алегореми зберігають свою
автентичну форму та не потребують дешифрування.
Наприклад:
Карл Йозеф рішуче рубонув повітря і сказав:
«Гаразд, гаразд, я винен, я тепер ніякий не європеєць, а п’яна свиня!». Цього вистачило, аби ментор урешті відстав. Самокритичність – ось на
чому йому, виявляється, залежало (Ю. Андрухович.
«Дванадцять обручів»).
Основу виникнення трансформованих алегорем,
як зазначає В. І. Кононенко, становлять «традиційні культуреми, які, входячи в сучасні тексти, частково втрачають набуті раніше смисли, піддаються
новій метафоризації та символізації, змінюючи сполучуваність» [11, 23]. Тому для розуміння значення
таких алегорем слід декодувати авторське повідомлення, зокрема його структуру, форму та смисл компонентів, які перебувають у тісному зв’язку між
собою та безпосередньо впливають на домінантну
сему, нашаровуючи додаткові конотації. Звернімося
до тексту:
Така чудесна різдвяна листівка зі звістуючим
радість янголом, наче з якогось іншого світу. Зате
я, ідіот, нікуди не виїхав. Я надійна одиниця електо-
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рату, по таких, як я, ще не одна мавпа видереться
на верхні гілки влади (Л. Костенко. «Записки українського самашедшого»).
Оскільки об’єкт наших розвідок становлять алегореми, основою яких є лексичні одиниці на позначення представників тваринного світу, послуговуємося класифікацією зооморфізмів, запропонованою
Т. Ю. Міхєєвою [13], що дає підстави поділити алегореми на апелятиви та репрезентативи; останні,
згідно з концепцією К. Бюлера, існують автономно
та паралельно один одному [1, 33].
Репрезентативи як структурні компоненти процесу репрезентації надають адресатові інформацію
щодо реального стану справ [18, 170]. Комунікативне значення репрезентативів полягає в тому,
щоб «зафіксувати (різною мірою) відповідальність
мовця за повідомлення про стан речей та правильність висловленого судження» [19, 242–264]. Так,
Дж. Серль термін репрезентатив розуміє як іллокутивні типи, орієнтовані на шляху від дійсності до
висловлення, які передбачають у мовця наявність
відповідної думки, метою якої є відображення стану справ у світі, чий пропозиційний зміст нічим не
обмежений [19, 242–264].
У процесі наукової розвідки здійснено систематичні спроби класифікації алегорійних репрезентативів. Підґрунтям поділу слугує частотність уживання та форма реалізації алегорійного значення.
У групі алегорійних репрезентативів розрізняємо:
власне алегореми, алегореми, що є компонентами
порівняльних конструкцій, алегорійні фразеологічні
звороти, відалегорійні прикметники та дієслова.
Запропоновану послідовність розгляду алегорійних реалізацій пояснюємо тим, що власне алегорема
визначена як домінанта, без будь-яких семантичних
змін, яка на основі перенесення ознак окреслює
особливе через загальне чи загальне через особливе
[16, 225]. Водночас, як в алегорійному порівнянні,
процес нашарування ознак відбувається за допомогою аналітичних засобів – сполучників, які уможливлюють присвоєння об’єкту порівняння нових
якісних ознак. Щодо алегорійних фразеологізмів,
відалегорійних прикметників та дієслів, то їх можна
кваліфікувати як опосередковані носії алегорійного
значення домінанти.
Звернімося для прикладу до тексту роману
В. Дрозда «Самотній вовк» та проаналізуймо власне
алегорему РИБА/ (-КА):
Але ви рибка з акваріума, і вам здається, що по
той бік скляної стінки у рибах тече гарячіша кров.
А кров у всіх однакова, температура її давно відома.
Замолоду всі ми дивимося на світ крізь рожеві окуляри, проте з роками їх знімаємо. Діалектика буття, як казав мій покійний товариш Петро Харлан.
На першому етапі схарактеризуймо семантичну
структуру слова риба – ‘водяна хребетна тварина,
яка дихає жабрами і має плавці та шкіру, звичайно
вкриту лускою’ [25, VIII, 526]. У словнику символів
знаходимо, що риба позначає млявість, мовчазність,
безвольність [24, 681]. Цю лексему використовують також на позначення людини в’ялої, яка зовні
не виявляє емоцій [25, VIII, 526]. У пропонованому контексті прирощення нових смислів зумовлено

взаємодією основної семи з контекстними конотаціями. Важливу роль у тексті відіграє вживання
демінутива рибка, за допомогою якого підвищено
ступінь експресивності. Бачимо, що зміщення смислових акцентів відбувається внаслідок сполучення
з атрибутом з акваріума, який функціонує як імпліцитний дискриптив (акваріум – ‘1. скляна посудина
або штучне водоймище для утримання й розведення
риб, водяних тварин і рослин; 2. спеціальний заклад,
в якому вивчають і демонструють водяних тварин
і водяні рослини’ [25, І, 26]).
Проаналізуємо: сполучення лексичних одиниць
рибка (семи: ‘хребетна тварина’, ‘млявість’, ‘інертність’) + з акваріума (семи: ‘середовище проживання’, ‘обмеженість’), відтак експліковано образ
людини, яка зростала та проживає в певному середовищі, її коло знайомств обмежено кількістю людей,
чиї зацікавлення не відрізняються від її власних,
динамізм висловлення підсилено семою ‘мрійник’
(від предикатів здається, що по той бік скляної
стінки тече гарячіша кров; дивитися на світ крізь
рожеві окуляри) й асоціатів ‘молодість’, ‘неосвіченість’ (від сполучень замолоду всі ми дивимося …
крізь рожеві окуляри; проте з роками їх знімаємо).
Спираючись на твердження В. І. Кононенка стосовно нагромадження імпліцитного змісту в тканині художнього тексту, стверджуємо, що будь-яке,
навіть стале порівняння вміщає в собі потенції
образності, «які можуть розкриватися внаслідок
самої здатності порівняння, в нашому випадку, алегорійного, розширюватися до меж метафоричного
вживання» [12, 17–18].
Наведемо приклад алегорійного порівняння
з метою засвідчити твердження, що стандартизоване
за змістом порівняння формує ускладнену структуру, яка втілює прихований образ:
Я впала, так і не дійшовши до вершини, я падала
так довго, скільки тривав грюкіт і голос Мартофляка, але він усе-таки дійшов, і я була рада, що так
сталося, що принаймні він один з нас двох побував
там, на вершині, я дала йому це щастя, він дійшов,
він вдячно терся об мене, як найвірніший пес, а
я лиш повторювала «що будемо робити, що будемо
робити»… (Ю. Андрухович. «Рекреації»).
Запропонований К. Г. Городенською аналіз розгорнутого порівняння як предикативної частини вважаємо доцільним застосувати в аналізі алегорійних
утворень. Реалізоване в контексті пропонованого
художнього тексту алегорійне порівняння функціонує за такою схемою: вдячно терся об мене, як найвірніший пес ← чоловік треться + найвірніший пес
[5, 46–47]. Комбінація предиката тертися та номінатива пес із залученням порівняльного сполучника
як вказує на пряме ототожнення людини і собаки.
Можна погодитися, що відокремлення «живих»
порівнянь від стереотипів, стійких висловів, які
позбавлені образного смислу, вимагає з’ясування
асоціативного співвідношення референта й корелята [3].
Схарактеризуємо запропоноване в художньому
тексті Ю. Андруховича порівняння: Він вдячно терся об мене, як найвірніший пес; це типовий приклад
алегорійного порівняння. Визначаємо домінантну
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сему лексеми собака, похідною від якої є лексема
пес: собака – ‘домашня тварина родини собачих, яку
використовують для охорони, на полюванні і т. ін.’
[25, ІХ, 430]. Враховуємо, що лексемі пес додатково
властива негативна конотація: ‘про погану, негідну
людину, що своїми вчинками, діями викликає обурення й загальний осуд’ [25, VI, 340]. Аналізуючи
контекст художнього тексту, розуміємо, що постає
ще одне значення, яке є стереотипним у нашому
суспільстві: собака – найвірніший друг людини; цілком логічно, що виникають асоціації з безкорисливою любов’ю, яка нічого не вимагає взамін. Вислів
найвірніший пес у нашому випадку набуває, однак,
конотації корисливої людини, яка прагне задоволення своїх особистих потреб із тим, щоб вплинути
на співрозмовника. Отже, епітети залучено як засіб
посиленого експресивного порівняння.
Керуючись положенням Т. Ю. Докуніної, визначаємо порівняння, які реалізуються за допомогою
сполучників та модально-порівняльних часток як,
мов, неначе та ін.; та синсемантичних слів [7, 166].
Синсемантичні слова – повнозначні компоненти, які
характеризуються семантичною недостатністю, не
можуть самостійно зреалізувати свою семантику,
потребують компенсації змісту іншими залежними
словами в певній граматичній формі (зазвичай за
допомогою відмінків залежного слова) [8, 42].
Окрему категорію становлять алегорійні фраземи, що їх розглядаємо як одиниці, частинами яких
є алегореми.
Як зазначають мовознавці, образний сенс фраземи розкривається в разі руйнації її внутрішньої
оболонки, тільки тоді відбувається усвідомлене
повернення до її мотивації; на ґрунті первинних
значень слів, що стали компонентами звороту,
розкривається новий смисл; образність фраземи
в нових словосполученнях остаточно не втрачається; в новому тексті залишається «залишок» образності, який і створює мовно-естетичний ефект
[12, 20–21]. Розглянемо текст:
Смаленого вовка він не бачив, той гоголівський самашедший. У нього собачки листуються
й розмовляють. А у нас тут люди гавкають. Вчора
обгавкала продавщиця. Обматюкав якийсь шоферюга. У нас тут такі бувають персонажі, хоч
намордник їм на фізіономію одягай (Л. Костенко.
«Записки українського самашедшого»).
У Словнику фразеологізмів української мови
знаходимо таке значення фразеологізму: «не бачити смаленого вовка – бути недосвідченим, зазнавати труднощів, випробувань у житті» [27, 25]. Задля
встановлення алегорійного смислу фраземи береться до уваги контекст: порівнюємо вживання лексеми собачка у прямому значенні з вживанням відалегорійних предикатів з компонентами гавкають,
обгавкала, які описують дії людини, входять в алегорійний контекст, створюють розширену алегорему,
додаткові конотації виникають у вислові намордник + їм + на + фізіономію + одягай. Отож людина
уподібнюється до тварини, а саме до собаки, однак
алегорійна фразема, вжита для контрасту, по-новому
характеризує явище, додаючи до його номінативного ядра суттєві оцінні конотації.

Звернімося до відалегорійного прикметника чи
епітета, який в умовах художнього тексту викликає
конкретний мовно-естетичний ефект. Навіть у функції постійного епітета такі утворення набувають
стилістичної маркованості, перебуваючи у зв’язку із
народною традицією, оскільки абстрактний характер
таких епітетів, «насичених психологічним, асоціативним змістом, не здається простим, побудованим
лише на зовнішніх характеристиках людей, тварин
чи явищ природи» [2, 177]. Розглянемо приклад:
Мліючи від нетерплячки, Слава розшматовує
конверт і довідується, що успішно пройшов творчий конкурс. Всесоюзних масштабів прізвище, відоме йому зі шкільних хрестоматій, що значиться
у підписі, робить нашого лірика просто-таки збаранілим від щастя. Улітку він покидає свій завошивлений, зачуханий, свій задрипаний Партизанськ
чи Мухоморськ, місто хіміків, і вирушає на завоювання Москви. Фотокартку з Люсею-Нюсею зберігає в найнесподіваніших місцях (Ю. Андрухович.
«Московіада»).
Завдяки відалегорійному епітету, який стає вдалим засобом створення негативного іронічного
ефекту, текст набуває додаткової емотивності. Проаналізуємо функцію відалегорійного прикметникаекспресива.
Лексема збаранілий походить від власне алегореми БАРАН, що позначає, по-перше, ‘самця вівці’,
по-друге, ‘нерозумну, слабкодуху людину’ [25, І, 103].
Відалегорійний прикметник викликає іронічний
ефект, автор таким чином висміює реакцію персонажа на звістку про успішну здачу випробувань, показує, що він втрачає здоровий глузд від щастя.
Слідом за репрезентативом виділяємо ще одну
групу алегорем – апелятиви. Беручи за основу класифікацію комунікативно-інтенціональних типів
висловлення, Л. П. Рижова визначає апелятив як
функціонально-багатозначний компонент комунікативного акту, як вокативний комунікативно-прагматичний тип висловлень й мовленнєвих актів, що має
низку семантичних та комунікативно-прагматичних
ознак та властивостей [17, 14]. На думку М. С. Скаба,
функціональна сфера апеляції становить сукупність
мовних одиниць різних ярусів, використовуваних
мовцями для виконання спеціального комунікативного завдання – установити, підтримувати та регулювати мовленнєвий контакт між учасниками спілкування
[20, 6]. Алегореми-апелятиви надають художньому
тексту, зокрема окремим висловленням, різнопланових семантичних характеристик. Порівняйте:
Ось вона, моя люба сестра, що сьогодні буде
в студії зі мною і з вами, ось вона вже йде, гряди,
голубице (заграв церковний гімн), гряди, солодка моя,
тіло моє вже чекає на тебе, вже кохає тебе, як ніхто не кохав через тисячі літ, о гряди! (О. Забужко.
«Я, Мілена»).
За словником, голуб – ‘птах ряду голубоподібних
з різнобарвним пір’ям та великим волом’. Периферійна конотативна сема: ‘зображення білого голуба – символ миру’ [25, ІІ, 118]. В О. Забужко образ голубки стає
уособленням почуттів любові, прагнення до створення
сім’ї. Алегорема-апелятив голубице позначає набір сем
‘чистота’, ‘кохання’, ‘ніжність’, ‘вірність’ та ‘ласка’.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, репрезентативи
та апелятиви входять до складу трансформованих чи
нетрансформованих одиниць, тісно взаємодіють між
собою та в тканині сучасного постмодерного тексту
виконують образотвірну функцію. Поділ алегорійних

одиниць на власне алегореми, алегорійні порівняння,
алегорійні фразеологізми, відалегорійні прикметники
та дієслова дає змогу відслідкувати процес алегоризації. Авторська преференція використання цих одиниць залежить від бажання відкрито чи завуальовано
репрезентувати функції алегорем у тексті.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КІНОФІЛЬМУ
“BRIDGET JONES'S DIARY” З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
Павельєва А. К., Асауленко В. В.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Останнім часом в українському перекладознавстві зростає інтерес до перекладу кінофільмів. У статті
зазначено, що переклад аудіовізуального контенту має свої особливості та складнощі, пов’язані із лексичними, граматичними, культурними розбіжностями між мовами оригіналу та перекладу. З огляду на це
виокремлено актуальні теоретичні та практичні проблеми сучасного кіноперекладу, зокрема збереження
реалій, культурних символів, доречність перекладацьких додавань та опущень, правильність використання
лексико-граматичних замін загалом, необхідність створення дефініцій різновидів відео- та аудіоперекладу,
класифікацій та систематизації методів кіноперекладу тощо.
Здійснено аналіз останніх досліджень у сфері кіноперекладу. З’ясовано, що з урахуванням того, що
кінопереклад є більш вільним, ніж художній переклад, перекладач змушений вдаватися до скорочень, зокрема опущення, додавання та помилок (помилкової заміни інформації). Предметом дослідження у статті
виступають засоби перекладу роману та кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс» з англійської мови на
українську. Зауважено, що через лексичні та граматичні невідповідності неспоріднених мов перекладач
фільму «Щоденник Бріджит Джонс» послуговувався лексико-граматичними замінами, перестановками, опущенням (вилученням слів), конкретизацією, вільним перекладом, додаванням слів, антонімічним перекладом.
Особливу увагу приділено вільному перекладу – вдалому використанню такої перекладацької трансформації
та випадкам, коли оригінальний текст втрачає смисловий складник. Відзначено, що часто перекладачеві
доводилося застосовувати комбінації декількох трансформацій одночасно: перестановка + додавання, перестановка + заміна, опущення + конкретизація, опущення/додавання + вільний переклад, опущення + заміна,
вилучення + додавання.
Ключові слова: кінопереклад, аудіовізуальний переклад, перекладацькі трансформації, кінотекст,
кінодискурс.
Pavelieva A. K., Asaulenko V. V. The peculiarities of translation of the film “Bridget Jones's Diary” from
English into Ukrainian. Recently, in Ukrainian translation studies, scientists have taken interest in film translation.
Interpretation of audiovisual content has its own peculiarities and translation problems related to lexical, grammatical, and cultural differences between the target language and source language. Therefore, the article highlights the
actual theoretical and practical problems of modern film translation: the preservation of realias, cultural icons, the
relevance of translation additions and deletions, the accuracy of usage of lexico-grammatical substitutions in general,
the necessity for the creation of definitions of varieties of video and audio interpretation, classifications and systematization of film translation methods etc.
The author of the article has made the analysis of recent studies in the field of film translation and has outlined
the prospects of future research in this area. Since film translation is more loose than literary translation, the interpreter has to use abbreviations (omissions, additions and mistakes (inaccurate substitution of information). The
research subject in this article is translation methods of the novel and the film “Bridget Jones's Diary” when translating from English into Ukrainian. In particular, it is noted that because of lexical and grammatical contradictions
between unrelated languages, the translator of the film used lexico-grammatical substitutions, transposition of
words and phrases, omissions (elimination of words), substantiation, loose translation, addition of words, antonymic translation. Special attention is paid to loose translation, in particular, to the proper use of such translation
transformations and cases where the original text loses its semantic constituent. It is noted that in most cases, the
film translator had to use combinations of several transformations simultaneously: transposition of words and
phrases + addition, transposition of words and phrases + substitution, omission, + substantiation, omission / addition + loose translation, omission + replacement, elimination + addition.
Key words: film translation, audio-visual translation, translation transformations, film text, film discourse.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Кінопереклад як окрема сфера дослідження останнім часом стрімко
розвивається у вітчизняному перекладознавстві.
Переклад аудіо-візуального контенту має свої особливості та складнощі, пов’язані із лексичними,
граматичними, культурними розбіжностями між
мовами оригіналу та перекладу. Особливо цікавим

видається аналіз перекладу з англійської мови на
українську тих кінофільмів, які були зняті на основі художніх творів, перекладених українською
мовою. Надважливою проблемою кіноперекладу
в Україні є збереження реалій та культурних символів мови оригіналу, доречність перекладацьких
додавань та опущень, правильність використання
лексико-граматичних замін загалом.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
До проблеми кіноперекладу в Україні зверталися
М. А. Самкова [8], Г. Г. Слишкін [9], Н. О. Шубенко
[11], Т. В. Журавель [3], А. В. Чернова та А. А. Аванесян [10], А. П. Мельник [6], І. В. Софієнко та інші.
Так, А. П. Мельник розглядає основні поняття у сфері кіноперекладу, визначає його особливості, установлює об’єкт та одиницю перекладу у сфері кіно,
а також окреслює місце кіноперекладу в ієрархічній системі аудіовізуального перекладу. Окрім того,
у зазначеному дослідженні здійснено спробу вирізнення понять кінодискурсу та кінотексту [6]. У науковій розвідці Т. В. Журавель розмежовано поняття «кінопереклад» та «аудіовізуальний переклад»,
визначено їх головні особливості, простежено етапи
розвитку й становлення різних видів кіноперекладу
в Україні та світі [3]. А. В. Чернова та А. А. Аванесян підкреслюють, що на сьогодні в українському
кіноперекладі основною проблемою є не просто
міжмовне транскодування, а міжкультурне відтворення кінотексту для цільової аудиторії іншомовної
етнокультурної традиції. Дослідники з’ясовують
основні проблеми сучасного українського кіноперекладу та виокремлюють чинники, які необхідно
враховувати у процесі перекладу: вік героїв, їх культурний рівень та соціальний статус, специфічний
гумор, культурні традиції, необхідність «вміщатися»
в хронометраж тощо [10].
Незважаючи на те, що в українському перекладознавстві зростає інтерес до кіноперекладу, питання термінології, класифікацій, методів перекладу
тощо є недостатньо дослідженими й потребують
уваги науковців. Особливо важливим є практичний
розгляд кіноперекладу на прикладі англомовних
кінофільмів.
Формулювання мети і завдань статті. Мета
роботи – дослідження способів перекладу кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс» з англійської мови
на українську. Відповідно до мети перед нами постають такі завдання дослідження: схарактеризувати
засоби перекладу кінофільму «Щоденник Бріджит
Джонс» з англійської мови на українську; порівняти
особливості перекладу роману та художнього фільму «Щоденник Бріджит Джонс».
Предметом дослідження виступають засоби
перекладу роману та кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс» з англійської мови на українську.
Теоретичну базу для нашого дослідження
сформували праці таких вчених, як Я. І. Рецкер,
Л. С. Бархударов, А. В. Федоров, Г. Гачечіладзе,
Т. А. Казакова, В. І. Карабан, В. В. Коптілов, К. Райс,
В. Н. Комісаров [5], В. С. Виноградов [1], Н. К. Гарбовський [2], Т. Б. Козак [4], А. К. Павельєва [7; 12]
та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Переклад кінофільмів – це один із видів художнього перекладу, а отже, записану інформацію будемо
аналізувати із точки зору трансформацій, що були
використані перекладачем.
Кінопереклад є більш вільним, ніж художній, а
іноді навіть наближається до «вільного» перекладу.
Зазвичай це пов’язано з тим, що при дубляжі необхідна певна синхронність, збігання руху губ акторів

та перекладних реплік. Саме тому перекладач змушений скорочувати текст, трансформуючи його так,
щоб аудіовихід збігався з відеорядом. Серед скорочень вирізняють опущення, додавання та помилки
(помилкова заміна інформації).
Через лексичні та граматичні невідповідності
неспоріднених мов перекладач фільму «Щоденник
Бріджит Джонс» найчастіше використовував лексико-граматичні заміни. Наприклад: “It all began
on New Year’s Day in my thirty-second year of being
single” – «Ця історія почалася на Новий рік на
тридцять другому році моєї самотності» (слово
“all” замінено на слово «історія»; словосполучення
“of being single” – на словосполучення «моєї самотності»); “Excellent. I’m national laughing stock” –
«Чудово. Я національний клоун» (словосполучення
“laughing stock” замінено словом «клоун»).
Нерідко в перекладі застосовують такий прийом, як опущення: “Every year she tries to fix me up
with some bushy-haired middle-aged bore and feared
this year would be no exception” – «Щороку вона
намагається звести мене з якимось занудою, цей
день міг не стати виключенням» (опущення частини тексту, а також заміна англійського слова
“year” (рік) словом «день»); “I’m joking, you daft
cow” – «Я жартую, дурненька» (опущення слова “cow”); “By the way, the Darcy’s are here. They
brought Mark with them” – «До речі, прийшли Дарсі, і Марк теж» (трансформація опущення, а також
заміна “are here” на дієслово «прийшли»);“Have we
got the most fantastic surprise for you” – «Ми приготували приголомшливий сюрприз» (опущення словосполучення “for you”); “And especially will not
fantasize about of particular person who embodies
all this things” – «Найголовніше, не мріяти про
людину, що поєднує усі перераховані риси»; “You
don’t need to protect him. He’s no friend of mine” –
«Не прикривай його, ми не друзі»; “Anyway, fuck
him. Listen, don’t let him ruin our evening” – «Та біс
з ним. Не псуємо наш вечір».
При перекладі кінофільмів може застосовуватися такий спосіб перекладу, як вільний переклад
(помилковий), іноді з випадками трансформації
перестановки. Саме таким чином перекладено
наступні речення: “Well, you’ve only just met her” –
«І коли ж ви встигли?»; “You career girls. Can’t put
it off forever” – «Робота роботою, та час подумати
про майбутнє»; “Right here. That was the moment” –
«Дістали. Набридло. Тепер чи ніколи»; “Ugh. He’s
just a big knob with no knob” – «Ох, йому і у штанах нічим похвастатися»; “Everyone knows diaries
are just full of crap” – «У ньому всі пишуть дурниці»;
“I got back to town. A meetings come up” – «Мені треба у місто. Ділова зустріч».
Примітно, що здебільшого перекладачеві кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс» доводилося
застосовувати комбінації декількох трансформацій
одночасно.
Найчастіше перекладачі роблять перестановки
слів у реченні та замінюють окремі слова на доречніші варіанти з мови перекладу. Наприклад: “You
staying at your parents for New Year?” – «Ти святкуватимеш новий рік з батьками?» (перестановка
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слів у реченні та заміна слова “staying” на «святкуватимеш»); “Once again I found myself on my own
and going to my mother’s annual turkey curry buffet” –
«Я знову залишилася сама і подалася до матері
та її традиційної індички у соусі карі» (лексико-граматичні заміни + перестановки слів у реченні).
“I thought you said she was thin” – «Ти сказав,
що вона струнка». Ця репліка засвідчує, що перекладач застосував опущення частини речення, а
також трансформацію конкретизації (англійське
слово “thin” (худий) конкретизовано українським
«стрункий»).
Інколи перекладачі поєднують додавання або
опущення слів з вільним перекладом частини речення чи репліки: “Human-right barrister. Pretty nasty
beast, apparently” – «Він адвокат із прав людини.
Певно злий, як пес»; “Yes, well, perhaps it’s time to
eat” – «Гаразд, певно час до столу» (опущення слова “уes” при перекладі + вільний переклад другої
частини речення).
“Wish I could be lying with my head in the toilet
like a normal people” – «Я би краще зараз посиділа
у ванні, як усі нормальні люди». У цій репліці при
перекладі з англійської мови на українську застосовано трансформацію заміни, зокрема: “lying” – на
«посиділа»; опущення (“with my head”); вільного
перекладу (помилки): замість “toilet” слово «ванна»;
додавання слова «усі».
“I just want to staple things to her head” – «Мені
так і хочеться впустити їй на голову щось важке».
Тут використано перестановку та додавання слова
(«важке»).
“Will persevere with resolution to find a nice sensible
man” – «За планом я маю шукати порядного і чутливого хлопця». У перекладі цієї репліки перекладач послугувався трансформацією додавання слів, а
також заміною слова “man” на «хлопець».
“I could say, in all honesty, I’ve ever quite forgiven
him” – «Не можу сказати, що пробачив йому».
Тут використано прийом антонімічного перекладу
(можу сказати – не можу сказати), а також опущення
слів (“І”, “in all honesty”).
“I hope he’s good enough for our little
Bridget” – «Сподіваюся він гідний Бріджит». Відтворенню репліки посприяла трансформація опущення слова (“little”), а також заміна – словосполучення “good enough” словом «гідний».
“Put on some more make up” – «Більше макіяжу
перед ефіром». При перекладі цієї репліки спостерігаємо вилучення словосполучення “рut on” та додавання словосполучення «перед ефіром».
“No. I like you very much – just you are” – «Так.
Ти мені подобаєшся, така яка є». У поданому фрагменті застосовано трансформації вилучення словосполучення “very much”, а також антонімічного
перекладу: слово “no” (ні) перекладається українською «так».
“I have to say, this really is the most incredible
shit” – «Це найсмачніша гидота, що я їв». Тут спостерігаємо вилучення слів “I have to say”, “really”;
додавання частини речення («що я їв»); а також вільний переклад (“the most incredible shit” – найсмачніша гидота).

Проаналізовані перекладацькі трансформації
можна показати у вигляді діаграми:
Трансформації, що були використані
при перекладі кінофільму
“Щоденник Бріджит Джонс” українською мовою
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Лексико-граматичні заміни, 19% (9 од.)
Перестановки, 9% (4 од.)
Опущення, 32% (15 од.)
Конкретизація, 2% (1 од.)
Вільний переклад, 21% (10 од.)
Додавання слів, 13% (6 од.)
Антонімічний переклад, 4% (2 од.)

Рис. 1. Трансформації, що були використані при
перекладі кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс»
з англійської мови на українську
(у відсотковому співвідношенні)

Як засвідчує діаграма, відсоткове співвідношення різних трансформацій при перекладі кінофільму
«Щоденник Бріджит Джонс» українською мовою
виглядає так:
–– лексико-граматичні заміни – 19%;
–– перестановки – 9%;
–– опущення (вилучення слів) – 32%;
–– конкретизація – 2%;
–– вільний переклад – 21%;
–– додавання слів – 13%;
–– антонімічний переклад – 4%.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Проаналізувавши кількісний та якісний склад трансформацій у процесі
перекладу тексту кінофільму «Щоденник Бріджит
Джонс», доходимо висновку, що основне завдання
перекладу кінофільму – передати текст так, щоб
репліки дублера виходили одночасно з відповідним
відеозображенням і сам фільм не перетворювався на суцільний текст, а тому користуються тими
видами трансформацій, за допомогою яких можна більш стисло та максимально повно передати
глядачеві перекладений текст реплік. Основними
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з них є: лексико-граматичні заміни, перестановки,
опущення (вилучення слів), конкретизація, вільний переклад, додавання слів, антонімічний переклад. Примітно, що часто перекладач використовує
комплекс трансформацій, чим досягає сконденсованості передаваної думки.

Порівняльний аналіз перекладу роману та кінофільму «Щоденник Бріджит Джонс» може стати
предметом подальших досліджень у сфері перекладознавства. Крім того, вартими уваги були б нові
спроби перекладу українською мовою як твору, так
і кінофільму.
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ПРИКМЕТНИКИ З КОМПОНЕНТАМИ -ВИДНИЙ, -ПОДІБНИЙ
В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ТА ПЕРЕКЛАДНОМУ СЛОВНИКАРСТВІ
Приймак Д. М.
Київський національний лінгвістичний університет
Сучасні українські термінологічні системи пересичені невластивими лексико-синтаксичними елементами, штучно насаджуваними від 1930-х років з метою асимілювання української мови до російської. Одним
із прикладів такої непитомої термінології є складні прикметники з другою основою -видний, -подібний на
асоціативне позначення ознаки об’єкта, скальковані з російської моделі (-видный, -образный).
Виконане в статті дослідження українських словників, виданих до 1933 р., засвідчує, що традиційними для
українського словотвору у функції визначення схожості предметів є суфіксальні прикметники на -аст(ий)/яст(ий), -ат(ий)/-ят(ий), -уват(ий)/-юват(ий), -ист(ий)/-іст(ий). Попри аргументи деяких дослідників щодо
семантичної непрозорості таких лексем і їх непристосованості до наукового вжитку, історичні джерела
демонструють домінування згаданих лексичних одиниць в українській термінології до початку доби активних
мовних репресій. Використання суфіксальної моделі може бути продуктивне й у формуванні складних слів,
термінологічних словосполучень.
Як і в одномовній академічній літературі, у перекладному словникарстві поширене використання скалькованих з російської мови термінів. Опрацьовуючи такі слова, лексикограф може обрати одну з двох альтернатив: або й надалі послуговуватися непитомими словотворчими компонентами, або ж відновлювати
автентичні підходи до термінотворення. Істотний ризик другого підходу полягає в тому, що оригінальна
термінологія в перекладних словниках іноді ускладнює сприйняття змісту для пересічних користувачів.
Наявність онлайн-словників сприяє можливостям реконструювання питомої термінології. Завдяки
відсутності обмежень щодо обсягу тексту словникар має змогу наводити необхідні уваги й надавати посилання на докладну інформацію, обґрунтовуючи повернення в обіг оригінальних термінів і, таким чином, спрощуючи їх якісне інтегрування до практичного вжитку.
Ключові слова: складні прикметники, суфіксальний спосіб, українська термінологія, термінотворення,
кальки, словникарство.
Pryimak D. M. Adjectives with the Components -видний, -подібний in Ukrainian Terminology and Bilingual
Lexicography. The contemporary Ukrainian terminological systems are penetrated with uncharacteristic lexical and
syntactic units imposed artificially in the course of forced submission to the Russian language since the 1930s. An
example of such unnatural terms is compound adjectives with the second components -видний or -подібний for
denoting resemblance formed under the Russian model (-видный, -образный).
Based on the analysis of Ukrainian dictionaries published before 1933 performed within this research, it can be
affirmed that the traditional Ukrainian model is based on suffixal adjectives in -аст(ий)/-яст(ий), -ат(ий)/-ят(ий),
-уват(ий)/-юват(ий), -ист(ий)/-іст(ий). While some researchers claim such lexemes to be semantically non-transparent and thus not adapted for scientific environments, historical sources testify that they used to be the predominant
option before the start of terminological repressions.
In bilingual lexicography, the use of Russian calques is common, which is mainly due to the wide spreading of such
terms in scientific literature. Therefore, lexicographers face two main alternatives when working with these units in
translations: either to preserve the extrinsic models or to restore the authentic terminological approaches. The main
issue associated with the latter is that the presentation of original words in bilingual dictionaries might complicate the
use of necessary terms by ordinary users.
With the availability of online dictionaries, the reconstruction of traditional terminology can become more effective. Thanks to the abolition of space and volume limits, lexicographers can provide the required notes and explanatory links in order to justify their use of genuine terms instead of calques, thus not only offering original terminology
but also contributing to its spreading and integration into practical usage.
Key words: compound adjectives, suffixal formation, calques, Ukrainian terminology, lexicography.

Формулювання проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Сучасна українська
наукова термінологія розвивається за умов домінування непитомих лексико-синтаксичних моделей,
запроваджуваних централізовано від 1930-х років.
Спроби дослідників щодо уніфікування термінологічних систем на базі питомих засад української

мови мають здебільшого спорадичний характер, а
впроваджені на такому ґрунті державні стандарти
часто ігноруються в літературі, у словниках, законодавчих актах тощо. Брак зуніфікованості негативно
впливає на українську мову загалом і відчувається
зокрема в перекладній лексикографічній роботі.
Укладачі словникових видань часто тільки поширю-
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ють непитомі елементи, одним з яких є словотвірні кальки – прикметники з компонентами -видний,
-подібний, які превалюють у науковій номенклатурі
на позначення подібності одного об’єкта до іншого.
Водночас реконструювання питомої лексики в словникарстві без вироблення комплексного обґрунтованого підходу може спричиняти низку проблем,
пов’язаних із правильним уживанням автентичних
термінологічних моделей та їх поверненням в обіг.
Актуальність дослідження полягає в необхідності виявлення можливостей уніфікування української
термінології на базі питомих моделей та вироблення
єдиного підходу щодо правильного представлення
таких термінів у перекладних словниках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему
існування в українській мові складних прикметників із другою основою -подібний, -видний та їхнього
конкурування з лексемами, утвореними суфіксальним способом, висвітлено в працях Л. П. Кислюк [1],
Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловської та Л. П. Кислюк [2], О. І. Южакової [5] і низки інших науковців.
Дослідники фокусують свою увагу на окресленні
особливих рис словотвірних кальок, аналізі їхнього походження та особливостей функціонування
в українських термінологічних системах. Проте такі
дослідження не виявляють можливостей реконструювання питомих суфіксальних форм в українській
мові, а з-поміж іншого в українській лексикографії,
здебільшого наголошуючи зінтегрованість скалькованих форм до мовної системи та їхню усталеність.
У цій статті буде досліджено, чому і як можна відновлювати й повертати в обіг питомі моделі творення розглядуваних прикметників, а також запропоновано якісний підхід до представлення такої
автентичної термінології в перекладних словниках.
Формулювання мети і завдань статті. Мета
статті – показати можливості реконструювання
питомої української термінології та зробити спробу
систематизації її в перекладних словниках. Завдання статті: проаналізувати поточний стан використання прикметників із другою основою на -видний,
-подібний в українській термінології; виявити сучасні й історичні позиції відповідних прикметників,
утворених за суфіксальною моделлю; випрацювати
рекомендації щодо практичного відновлення питомих термінів замість скалькованих; запропонувати
якісний підхід до представлення такої оригінальної
термінології в перекладних словниках
Виклад основного матеріалу дослідження.
Л. П. Кислюк зазначає, що сьогодні в українській
науковій термінології простежується домінування
утворених основоскладанням прикметників з компонентами -видний, -подібний на асоціативне позначення ознаки об’єкта [1, 211]. За вагому перевагу
таких складних прикметників в українській термінології науковець уважає їхню семантичну прозорість та уникнення надлишковості в номінуванні, що
особливо важливо для досягнення чіткості та недвозначності в науково-технічній номенклатурі [1, 212].
Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська та Л. П. Кислюк визнають, що прикметники на -видний, -подібний є скальковані з відповідних російських складних
прикметників на -видный, -образный та ввійшли до

складу українських термінологічних систем лише
від 1930-х років – унаслідок процесів штучного асимілювання української мови до російської. У джерелах, що передують цьому періодові, на номінування
об’єктів за асоціативними ознаками уживають здебільшого українські прості прикметники із суфіксами -аст(ий)/-яст(ий), -ат(ий)/-ят(ий), -уват(ий)/юват(ий), -ист(ий)/-іст(ий) [2, 63].
За приклади непитомих складних прикметників
на -видний, -подібний Л. П. Кислюк наводить: грибовидний, зубовидний, корковидний, листовидний,
раковидний, стріловидний, чашовидний; дугоподібний, зерноподібний, ниркоподібний, променеподібний, хвилеподібний, човноподібний [1, 211].
На думку О. І. Южакової, терміни з другою основою -видний, -подібний сьогодні є найпродуктивнішими в системі творення прикметників, що позначають вияв подібності за зовнішньої ознакою, і тому
не доцільно викорінювати такі моделі з української
термінології. Водночас дослідниця висловлює
вагання щодо відновлення в сучасній термінології
автентичних українських суфіксальних номінацій,
проте визнаючи їх за «питомі». Словотвірну здатність суфіксів у творенні подібних прикметників
О. І. Южакова розглядає як невисоку [5, 40–41].
Аналогічні позиції обстоюють і Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська та Л. П. Кислюк: «композити
завдяки своїй прозорій внутрішній формі виражають лише значення подібності об’єкту, названому
їхньою першою, іменниковою, основою, усуваючи
в такий спосіб небажану, особливо в термінології,
багатозначність» [2, 68]. Дослідниці також наголошують той факт, що складні прикметники з другою
основою -видний, -подібний широко зафіксовані
в тлумачних і спеціальних словниках, тим часом
як суфіксальні прикметники часто або відсутні
загалом, або подані в межах експериментальних
досліджень. Так, наприклад, сучасні словники не
реєструють суфіксальних відповідників для термінів на зразок зебувидний, грушовидний, мигдалевидний; банеподібний, грушоподібний, іксоподібний,
конусоподібний, мигдалеподібний тощо [2, 67–68].
О. І. Южакова підкреслює, що, з-поміж іншого, унаслідок дії цих чинників суфіксальна модель творення прикметників на позначення подібності одного
предмета до іншого в українській термінології перебуває на периферії [5, 40].
Отже, у згаданих працях, попри визнання не
властивого українській мові характеру композитів
з компонентами -видний, -подібний, автори розглядають такі скальковані словотвірні моделі як усталені, а тому не вважають за доцільне спрямовувати
термінологічну роботу на їх викорінення.
Проте слід спинитися на історичному аспекті
упровадження в українських термінологічних системах згаданих мовних одиниць. У таблиці 1 нижче наведено статистичну інформацію щодо представленості українських прикметників, утворених
основоскладанням і суфіксальним способом, як
відповідників російських прикметників на -видный, -образный у словниках, виданих до запровадження фактичних термінологічних репресій
1933 року. Як видно з таблиці, в оригінальній
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українській термінології до 1933 р. цілковито
домінують суфіксальні прикметники. Більшість
проаналізованих словників складних прикметників на -видний, -подібний не фіксують загалом.
У словнику технічної термінології І. М. Шелудька,
Т. Ф. Садовського усі 8 реєстрових прикметників
з компонентом -подібний уживаються на позначення схожості зовнішньої форми з певною літерою:
V-подібний, Г-подібний, П-подібний, S-подібний
тощо; до того ж у низці термінів також подаються суфіксальні відповідники: перекрій коробчас-

тий (замість П-подібний), зуб подвійний (замість
М-подібний) тощо. У Російсько-українському академічному словнику (РУАС) за ред. А. Ю. Кримського, С. О. Єфремова прикметники на -видний,
-подібний трапляються лише по одному разу; також
зареєстровано більш як 15 українських відповідників із другою основою -видий. Усі такі моделі
в словнику перебувають на периферії. Натомість
кількість надаваних українських суфіксальних відповідників перевищує сукупне число російських
реєстрових одиниць на -видный, -образный.

Таблиця 1
Представленість різних типів українських прикметників на позначення подібності
за асоціативною ознакою в українських словниках до 1933 р.
РУАС
Шелудько,
Трихвилів,
Шелудько,
Грінченко
Якубські
Кримського,
Садовський
Зубков
Василенко
(1907–1909)
(1928)
Єфремова
(1928)
(1930)
(1931)
[6]
[12]
(1924–1933) [8]
[10]
[9]
[11]
Російські складні прикметники з другою основою -видный, -образный*
-видный
7
100
38
3
4
7
-образный
25
104
125
12
16
33
Українські відповідники*
-видний
0
1
0
0
0
0
-подібний
0
1
8
0
0
1
суфіксальні
35
233
139
15
23
36

* За кількістю неповторюваних реєстрових одиниць у відповідному словнику; підрахунки можуть мати неістотні похибки.

Проаналізувавши вміст зазначених словників,
можна навести приклади питомих українських
суфіксальних відповідників, які такі видання фіксують для російських складних прикметників. Наприклад, РУАС за ред. А. Ю. Кримського, С. О. Єфремова
наводить переклади: змеевидный – зміястий, зміюватий; кишковидный – кишкуватий; камбаловидный – камбулуватий; колосовидный – колосуватий;
бочкообразный – бочкуватий; глыбообразный – глибуватий; древообразный – деревуватий, деревистий [8] тощо; так само словник І. М. Шелудька,
Т. Ф. Садовського реєструє: клиновидный – клинуватий; колесовидный – колісуватий; шлаковидный –
жужелюватий; дискообразный – кружалуватий;
гвоздеобразный – цвяхуватий; кашицеобразный –
кашкуватий [10] тощо.
Окремо слід зазначити, що, попри згадану відсутність таких термінів у сучасних словниках, у виданнях до 1933 р. вони широко використовуються
й у термінологічних словосполученнях. Наприклад,
у РУАС за ред. А. Ю. Кримського, С. О. Єфремова:
баняста покрівля, пальмуваті рослини, хрестате вирізування, мигдалюваті очі, ниткуваті бічні
корінці [8]; у словнику І. М. Шелудька, Т. Ф. Садовського: різак зетуватий, свердло хрещате, вкладень
клинуватий, виступ сідлуватий, душ віялувата, хлипак кухлюватий [10] тощо.
Той факт, що саме суфіксальна модель творення
таких прикметників є питома для української мови,
засвідчено й у праці О. Б. Курило, де дослідниця
стверджує, що «характеристичними» для української мови є наростки на означення подібності -уватий, -устий, -астий/-ястий, -истий. При цьому

О. Б. Курило наголошує, що низка суфіксів можуть
позначати різні характеристики: наприклад, наросток -астий/-ястий може виявляти не лише подібність, але й рясноту. Для випадків, коли витворити
суфіксальний прикметник неможливо, мовознавець
пропонує послуговуватися описовими зворотами
[3, 93–94].
Усю зазначену автентичну українську термінологію окупаційна влада почала планово викорінювати
від 1933 року, про що свідчать матеріали Відділу
української літературної мови Інституту мовознавства: «Інститут мовознавства у другій половині
минулого року широким фронтом став до знешкодження націоналістичної продукції в галузі термінології і викриття націоналістичних тверджень
і концепцій в інших ділянках українського мовознавства»; у межах такої кампанії, з-поміж іншого, «відділ ухвалив не обминати в українській мові слів із
складником ‑подібний, дослідивши глибше питання
про слова з -подібний і -видний в новій українській
літературній мові, ліквідувати надмірне поширення
суфікса -уватий…», визнавши уникання російських
словотвірних кальок за «націоналістичну тенденцію» до відмежування від російської мови та культивування «свого одмітного» [4].
Отже, на думку автора статті, попри позицію
низки вітчизняних науковців, існування композитів
із другою основою -видний, -подібний в українській термінології не можна розглядати як виправдане певними мовними причинами, оскільки зафіксування такої термінології відбулося всупереч
природним процесам. Саме це пояснює продовження домінування словотвірних кальок в україн-

120

Приймак Д. М. Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології...
ській науковій термінології сьогодні, подібно до
інших насаджених чужомовних елементів на зразок активних дієприкметників теперішнього часу
на -чий, іменників із суфіксами -к(а), -овк(а), -ча
на позначення процесів тощо.
За укладання перекладних термінологічних
словників перед лексикографом неминуче постає
питання використання тих чи тих моделей прикметників для висловлення асоціативних ознак. При
цьому одномовна українська академічна література
здебільшого фіксує саме скальковані варіанти розглядуваних лексем. Таким чином, словникар може
вдаватися або до використання насаджених непитомих моделей, або до реконструювання оригінальної
термінології.
Щоб продемонструвати переваги другого підходу та пов’язані з ним труднощі, автор цієї статті
виконав практичну роботу з перекладу англійських
термінів, що містять лексему cell. Добір матеріалу
мовою оригіналу здійснено на базі академічних тлумачних словників англійської мови: «Oxford Living
Dictionaries» [15], «Collins Dictionary» [13] та «Merriam-Webster» [14]. Загалом опрацьовано та перекладено українською мовою близько 500 термінів.
Переклад виконано через використання одномовних українських наукових видань з біології, анатомії, медицини, бджільництва, електрохімії, техніки,

метеорології тощо. Повний перелік опрацьованих
перекладів доступний у виданні «Київський словник» («Kyiv Dictionary») [7].
Для цієї статті відібрано ті перекладені терміни, для яких в українській термінології сьогодні
вже усталено використовують моделі з компонентами -видний, -подібний. Їх представлено в таблиці 2. Як можна побачити з таблиці, відповідна
українська термінологія не є зуніфікована: подекуди вживається тільки модель із другою основою
-подібний, проте найчастіше в різних джерелах
або навіть у межах одного видання трапляється
синонімічне вживання термінологічних словосполучень із двома різними компонентами: -видний
і -подібний. При цьому можна піддати сумніву
дійсну прозорість таких термінів. На думку автора статті, асоціативні позначення композитів
з компонентом -видний характеризують передусім
загальну зовнішню схожість, тимчасом як складні прикметники з другим компонентом -подібний
наголошують схожість за ознакою форми. Конкурування таких скалькованих конструкцій на
позначення того самого явища не створює передумов для чіткого розрізнення відповідних термінологічних словосполучень, фактично нівелюючи
підкреслені дослідниками переваги семантичної
чіткості таких композитів.

Таблиця 2
Можливі переклади термінів зі словом cell на базі засвідчених у літературі скалькованих моделей
Скалькований термін
Скалькований термін
Англійський термін
з компонентом -видний
з компонентом -подібний
кошикоподібна клітина
basket cell, myoepithelial cell
–
(12, 56; 18, 288)
goblet cell, chalice cell
келиховидна клітина (14, 67)
келихоподібна клітина (2, 59)
hygroscopic cell, motor cell
бульбашковидна клітина (11, 25) бульбашкоподібна клітина (17)
mastoid air cells, mastoid cells
–
соскоподібні комірки (1, 107)
retort cell
ретортовидна клітина (9, 118)
ретортоподібна клітина (11, 64)
серпоподібний еритроцит
sickle cell
серповидний еритроцит (3, 254)
(4, 34; 13, 386)
sickle-cell anaemia,
серповидноклітинна анемія
серпоподібноклітинна анемія
sickle-cell disease
(10, 651)
(3, 254; 5, 256)
sieve cell
ситовидна клітина (17)
ситоподібна клітина (16, 88)
signet ring cell
персневидна клітина (7, 85)
перснеподібна клітина (12, 289)
персневидноклітинний рак
перснеподібноклітинний рак
signet ring cell carcinoma
(19, 6–7)
(12, 498)
веретеноподібна клітина
spindle cell
веретеновидна клітина (6, 166)
(1, 34; 18, 171)
веретеноподібноклітинна саркома
spindle-cell sarcoma
–
(8, 153)
мішенеподібний еритроцит
target cell
мішеневидний еритроцит (15, 92)
(4, 17; 15, 92)
На думку Л. П. Кислюк, попри те, що аналізовані словотвірні кальки насаджені в українських
термінологічних системах з російської мови,
«вони підтримувані престижними в науці мовами», зокрема англійською та німецькою. Посила-

ючись на англійську мову, дослідниця наводить
моделі творення прикметників з доданням компонентів -shaped, -like [1, 212]. Як можна побачити
з таблиці 2, у жодному з розглянутих термінів не
використано таких комбінаційних елементів, а всі
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відповідні компоненти представлено із застосуванням або прикметників, або іменникових модифікаторів. Дослідження академічних тлумачних
словників англійської мови свідчить, що в науковій термінології домінують саме такі моделі, які
не позбавляють англійських термінів необхідної
прозорості та усталено функціонують у сполученні з іншими елементами. Натомість прикметники
з компонентами -shaped, -like уживаються здебільшого в ненауковій мові, де часто неможливо означати форму побутових предметів з використанням
лише іменникових модифікаторів.

Таким чином, на думку автора статті, з погляду
термінології є виправданим підхід щодо відновлення та повернення в обіг питомої термінології
або термінів, утворених за автентичними зразками.
У таблиці 3 представлено авторські пропозиції щодо
зуніфікування наведених у таблиці 2 українських
відповідників в англійській науковій термінології
з використанням суфіксальної моделі. Такі еквіваленти витворено на базі засвідчених в академічних
джерелах до 1933 р. моделей з використанням продуктивних суфіксів на позначення зовнішньої подібності одного об’єкта до іншого.

Таблиця 3
Пропозиції щодо відновлення термінів на базі суфіксальної моделі
Можливий переклад з використанням
Англійський термін
Скалькований варіант
суфіксального способу творення
basket cell, myoepithelial cell кошикоподібна клітина
кошикувата клітина
келиховидна, келихоподібна
goblet cell, chalice cell
келихувата клітина
клітина
бульбашковидна,
hygroscopic cell, motor cell
бульбашкувата клітина
бульбашкоподібна клітина
mastoid air cells, mastoid cells соскоподібні комірки
пипкуваті комірки
ретортовидна,
retort cell
ретортувата клітина
ретортоподібна клітина
серповидний, серпоподібний
sickle cell
серпуватий еритроцит
еритроцит
sickle-cell anaemia,
серповидноклітинна,
серпуватоклітинна анемія
sickle-cell disease
серпоподібноклітинна анемія
sieve cell
ситовидна, ситоподібна клітина
ситувата клітина
персневидна,
signet ring cell
перснювата клітина
перснеподібна клітина
персневидноклітинний,
signet ring cell carcinoma
перснюватоклітинний рак
перснеподібноклітинний рак
веретеновидна,
spindle cell
веретенувата клітина
веретеноподібна клітина
spindle-cell sarcoma
веретеноподібноклітинна саркома веретенуватоклітинна саркома
мішеневидний,
target cell
мішенюватий еритроцит
мішенеподібний еритроцит
Творення термінологічних найменувань із суфіксальними прикметниками за згаданими моделями
є відносно просте за своєю суттю. Також такі прикметники органічно поєднуються в складних словах
на зразок перснюватоклітинний, веретенуватоклітинний, які можуть сприйматися простіше, ніж слова, фактично утворені складенням трьох лексем.
Проте важливою рисою перекладних термінологічних словників є надання точної інформації, яку
кінцеві користувачі можуть використовувати без
ризику непорозумінь. У такому разі слід уважати,
що запропоновані питомі терміни та будь-які інші
подібні одиниці в інших галузях знань є або не усталені в практиці, або витіснені з неї. Це може спотворювати сприйняття користувачами надаваного
термінологічного матеріалу.
Уникнення помилок можна досягнути наданням
в словниках повної інформації щодо відповідного
терміна: наприклад, приміток про причини викорис-

тання суфіксального творення, інформації про усталеність у науковій практиці скалькованих композитів та інших релевантних позначок і пояснень.
У традиційних друкованих словниках такі можливості обмежені. Однією з провідних переваг електронних онлайн-словників щодо опрацьовування
термінології є можливість якісно групувати відповідну інформацію та формувати системи простих і перехресних посилань. Наприклад, у разі пошукового
запиту для перекладу англійською мовою термінологічного словосполучення келихоподібна клітина може
відбуватися автоматичне переадресування користувача на статтю для словосполучення келихувата клітина, у якій за необхідності укладач може надати відповідні примітки та навести посилання на оригінальні
дослідження в цій галузі для поглибленого розуміння.
Також замість переадресування можна програмно
показувати повідомлення з поясненням відсутності
в словнику відповідної реєстрової одиниці (Табл. 4).
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Таблиця 4
Приклад переадресування
пошукового запиту для перекладу
українського терміна англійською мовою
на зреконструйоване словосполучення
келихоподібна клітина
Складні прикметники з другою основою
-видний, -подібний є скальковані з російської
мови (докладна інформація: 1, 2, 3). Див. необхідну статтю за посиланням:
келихувата клітина.
Водночас в англійсько-українському напрямку
можна надавати переклад лише за обраним зразком
без необхідної пояснювальної інформації в примітках (Табл. 5).
Таблиця 5
Приклад представлення перекладу
англійського терміна із застосуванням
суфіксального прикметника в онлайн-словнику
goblet cell
n.
1. [анат.] келихувата клітина  (у літературі використовують терміни келиховидна клітина, келихоподібна клітина, проте такі моделі є скальковані з
російської мови. Див. докладно в статтях: 1, 2, 3)
Син.: chalice cell
Завдяки такому підходові можна усунути цілком потенційні проблеми семантичної непрозорос-

ті зреконструйованої термінології, а також надавати таку термінологічну лексику користувачам не
лише у формі статичного історичного матеріалу, але
і як повністю придатні до обґрунтованого вживання
в сучасних умовах питомі терміни.
Висновки й перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Використання складних
прикметників із другою основою -видний, -подібний
не є виправдане з погляду питомих термінологічних моделей української мови, проте має усталений
характер у науковій номенклатурі внаслідок штучного асимілювання української мови до російської.
Реконструювання автентичних суфіксальних прикметників і термінологічних словосполучень з такими лексемами дасть змогу поступово відновлювати
й повертати в обіг оригінальні термінологічні зразки. З використанням можливостей онлайн-словників
таке реконструювання можна здійснювати в межах
окремих видань, попри домінування скалькованих
моделей у науковій літературі. Якісне представлення додаткової інформації в електронних словниках
може забезпечити прозорість термінології та уникнення проблем щодо її використання.
Подальші дослідження в зазначеній галузі
доцільно сфокусувати на порівняльно-історичному
аспекті розвитку відповідних моделей творення термінологічних прикметників та на обґрунтуванні єдиного підходу до використання суфіксальної моделі
в різних галузях знань. Цікавим також є виявлення
перспектив щодо майбутнього розвитку системи
уніфікування термінології на базі питомих моделей
в перекладних словниках.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТОЧКИ ЗОРУ У СПЕКТРІ ПРОВІДНИХ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТА МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Рижа У. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Статтю присвячено загальному дослідженню поняття «точка зору». Проведено аналіз термінів «точка
зору», «оповідна перспектива», «фокалізація». Зауважено, що за своєю сутністю природа точки зору постає
полігамною та багатозначною, адже зв’язки, у які вступає точка зору, – це цілий комплекс взаємовідносин
між автором, читачем, оповідачем, слухачем та героями, тому запропонована наукова праця є спробою їх
систематизувати та структурувати.
Зроблено всебічний огляд та ґрунтовний аналіз літературних і лінгвістичних підходів до вивчення точки
зору, також розглянуто і виокремлено найвпливовіші з них в теоретичній дискусії і текстуальному аналізі.
Запропоновано порівняльну характеристику базових досліджень праць основоположників концепту «оповідна
перспектива».
З’ясовано, що сьогодні в науковому світі існують різні теорії та підходи до вивчення та тлумачення
категорії «точка зору» у літературному тексті. Найбільшу теоретичну цінність у студіях цього поняття
мають праці провідних лінгвістів Ж. Женетта, В. Бута та М. Баль. Основоположником теорії та вчення
про оповідну перспективу («точку зору») вважають Франца Штанцеля і його «Теорію нарацій», де науковець
стверджує, що точка зору в нарації використовується двояко: або розповідати, або сприймати як персонаж
те, що відбувається в художньому світі.
Визначено, що найважливішим аспектом роботи Ж. Женетта є його чітке розмежування двох категорій:
перспективи – хто бачить? – і акту самої нарації – хто говорить? Дослідник пропонує аналізувати точку
зору на основі концепту фокалізації – врегулювання інформації, що передається, і суб’єкта, через якого вона
передається. Репрезентовано його трирівневу типологію, де автор з опертям на зумовленість врегулювання
інформації вибором фокалізатора виокремлює нульову, зовнішню та внутрішню фокалізацію.
Висвітлено позицію голландської дослідниці М. Баль, для якої фокалізація означає перспективу в її
найширшій інтерпретації. Автор виділяє три рівні відносин, де персонаж творить історію, фокалізатор
обирає кут бачення, з якого подаватимуться події тексту, а наратор переносить ці події на сторінки художнього тексту за допомогою словесного обрамлення.
Ключові слова: точка зору, оповідна перспектива, внутрішня/зовнішня фокалізація, наратор, наративна
стратегія.
Ryzha U. V. Interpretation of the point of view in the spectrum of leading linguistic and literary studies investigation. The article deals with the general study of the crucial concept of point of view (pov). Terms and definitions of
“point of view”, “narrative perspective” and “focalization” are analyzed. Main approaches to the investigation and
scientific interpretation of the pov category are examined and commented.
A comparative characteristic of basic investigations of the fundamental works on the concept of pov is suggested. Great attention is paid to the differentiation of narration and focalization presented by a French narratologist
G. Genette; three types of focalization – internal, external and zero focalization are singled out. The importance of the
concept “point of view” in the interpretation of literary works is proved.
Theory of point of view in fiction is much diversified nowadays. The approaches are numerous. Comprehensive
treatments of the concept have been undertaken by Waine Booth, Gerard Genette and Mieke Bal. But the original model of point of view is contained in the typology of “narrative situations” suggested by Franz K. Stanzel. His typology
has been used as the basis for countless analyses and theories of narrative perspective. The aim of the article is to
study the main principles of point of view in the conceptions of these particular scholars and other literary theories
and linguistic approaches.
In any reading experience there is an implied dialogue between author, narrator, characters and a reader. Waine
Booth was the first to stress on the “aesthetic distance”. It may be distance in time and space, differences of social
class, moral and intellectual difference. Gerard Genette separates two elements of the so-called pov: the difference
between the question who sees and who speaks and singles out three logical possibilities that exist for the relation
between the narrator’s report and the character’s knowledge. Thus a terminology for three different types of focalization was created, singling out zero, internal and external types of focalization. For Mieke Bal focalization means point
of view in the broadest imaginable interpretation. Every event, state or description in a literary text which could be
thought of as being perceived in any way is considered the product of focalization.
Key words: point of view (pov), narrative perspective, internal/external focalization, narrator, narrative strategy.
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Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Для правильного тлумачення й вичерпного розуміння мови художньої
літератури художній твір слід розглядати як систему, кожен елемент якої має естетико-художнє
спрямування, а його вивчення сприяє повнішому і точнішому розумінню твору автора загалом
[6, 374]. Важливим щодо цього є аналіз манери
викладу чи, за словами англомовних дослідників,
вибору стратегії point of view [13, 119]. Дослідження point of view, що дослівно українською мовою
означає «точка зору», «погляд», або яку, слідом за
І. А. Бехтою, розуміємо як наративну стратегію
авторського викладу, засвідчує, що цей літературний феномен (центральний у лінгвістиці ХХ ст.)
стає релевантним об’єктом системного лінгвістичного дослідження [8, 92].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останніми десятиліттями спостерігаємо підвищений інтерес до вивчення та тлумачення
феномену точки зору. У наратології з’являється
чимало теорій, які намагаються пояснити поняття та функції точки зору в літературному тексті.
Авторами цих теорій є західні дослідники М. Баль,
В. Бут, Ж. Женетт, Ш. Ріммон-Кенан, Н. Фрідман,
Ф. Штанцель та інші. Запропоновані теорії відрізняються між собою не тільки термінологією чи
принципами типології, але й закладеними в їхній
основі визначеннями поняття. Розбіжності також
виникають щодо точності повноти опису цього
явища. У вітчизняній науці точку зору не розглядали тривалий час як самостійну проблему, адже
основна проблематика вітчизняної поетики (вчення про оповідь та образ автора В. Виноградова [3],
вчення про діалогічність М. Бахтіна [1], прийом
відсторонення В. Шкловського та ін.) безпосередньо пов’язані з точкою зору як способом організації оповіді.
Формулювання мети і завдань статті. В Україні предметне поле досліджень у межах проблематики точки зору та перспективи оповіді сьогодні
лише в процесі формування. Над ним працюють
І. А. Бехта [2, 206], Н. І. Бехта, Н. Є. Буцикіна,
Л. В. Мацевко-Бекерська, Л. М. Штохман. Тому
метою статті є зробити ґрунтовний аналіз літературних і лінгвістичних підходів до вивчення точки
зору та розглянути найвпливовіші з них в теоретичній дискусії і текстуальному аналізі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
«Точка зору» (англ. point of view; ісп. punto de
vista; польс. punkt widzenia; франц. point de vue)
є центральною категорією наратології. Поняття,
введене Г. Джеймсом в есе «Мистецтво роману»
(1884), уточнене ним в передмовах до його романів
та систематизоване П. Лаббоком, зазвичай означає «ставлення наратора до історії, яку він розповідає» [10]. У німецьких працях використовують
відповідні терміни Stadtpunkt та Blickpunkt, проте зазвичай перевагу надають терміну Perspektive
(перспектива) і Erzahlperspektive (оповідна перспектива). З 80-х років у міжнародній наратології

поширеним став термін focalization (фокалізація),
який запровадив Ж. Женетт 1972 року [12, 85].
Основоположником теорії та вчення про оповідну перспективу (точку зору) у німецькому літературознавстві є Франц Штанцель, який 1955 року
опублікував свою працю «Типи ситуацій в романі», а 1979 року світ побачила його «Теорія нарацій», де науковець стверджує, що точка зору
в нарації використовується двояко: або розповідати, або сприймати як персонаж те, що відбувається
у художньому світі [11, 9].
Незважаючи на те, що останнім часом прийнято гостро критикувати теорію «наративних ситуацій» Ф. Штанцеля, вона й досі залишається популярною в німецькомовних країнах та далеко за їх
межами. Саме його типологія стала теоретичним
підґрунтям для багатьох наукових досліджень,
присвячених аналізу оповідних текстів, і автори
нових праць, як правило, вважають необхідним
посилатись на нього.
Варто зазначити, що Ф. Штанцель є прихильником класичної концепції наративності, для якої
проблема медіації є надзвичайно важливою. Учений не може уявити фікційного світу роману чи
іншого художнього тексту без наративного посередництва. Проблема посередництва реалізується
через наратора і точку зору. Ф. Штанцель вивчає
точку зору у двох площинах – в загальному значенні, тобто ставленні до певного предмета чи
об’єкта, та в її наратологічному сенсі – як «позицію, з якої ведеться розповідь». Можемо стверджувати, що наратор і точка зору є двома важливими
індикаторами для аналізу наративу. Дослідники,
які вивчали точку зору, зосереджували увагу на
різниці між поглядом нараторів і поглядом персонажів. Якщо проаналізувати різницю між розповіддю від першої особи і розповіддю від третьої
особи, побачимо, що кожна з них здійснена різною
мірою персоналізованим наратором. Відмінність
полягає в тому, що в розповіді від першої особи
наратор може виступати ще й персонажем.
Штанцелева наративна типологія базується на
понятті наративної ситуації, яка, своєю чергою,
включає в себе три обов’язкові елементи: особу,
перспективу і спосіб. Перспектива «направляє
увагу читача на шлях сприйняття вигаданої реальності» [12, 49]. У сутності мова йде про справу
з опозицією зовнішньої і внутрішньої фокалізації.
Таким чином, ми маємо техніку нарації, що представлена рефлексією вигаданих подій крізь свідомість персонажа в романі без коментарів наратора.
Ф. Штанцель називає такого персонажа рефлектором з метою відрізнити цю наративну інстанцію
від власне наратора [5, 26].
Першокритиком теорії Штанцеля став французький мовознавець Ж. Женетт. За його словами,
в типології Штанцеля, як і в більшості праць, присвячених вивченню оповідної перспективи, не проведено чіткої різниці між «модусом», або, як його
ще називають, «способом регулювання наративної
інформації», та «голосом». Це означає, що питан-
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Рижа У. В. Інтерпретація точки зору у спектрі провідних літературознавчих та мовознавчих досліджень
ня «хто бачить?» та «хто розповідає?» або ж простіше «хто говорить?» (йдеться про безпосередній
акт нарації) не є розмежованими. Сам Ж. Женетт
зосереджується на «модусі», що визначає того
персонажа, точка зору якого й веде та спрямовує
наративну перспективу. «Перспектива», яка разом
з «відстанню» є двома видами модусу, виникає
«з вибору (чи відмови від такого вибору)» так званої обмежувальної «точки зору» [4, 201].
Задля уникнення візуальних конотацій, властивих термінам «погляд», «поле зору» і «точка зору»,
Ж. Женетт випрацював свою авторську типологію
перспективи, послужившись терміном «фокалізація». Термін «фокалізація» є результатом посилання Ж. Женетта на термін «фокус нарації» (focus
of narration), запропонований в антології американських літературознавців К. Брукса та Р. Воррена
«Розуміння поезії» (“Understanding poetry”, 1943).
Саме поняття Ж. Женетт трактує як «обмеження
поля, тобто вибір наративної інформації відносно
«всебачення» [4, 205].
Ж. Женетт був одним з перших дослідників, хто
вдався до вивчення і систематизації точки зору. Він
досліджує питання типу нараторів, поданих у творі художньої літератури, і те, чию точку зору вони
переймають. Ж. Женетт зазначає, що більшість
відомих на той час визначень поняття «точка зору»
є не точними у висвітленні питання – хто є тим
персонажем, точка зору якого є перспективною
(фокалізацією оповіді), – і зовсім іншого питання –
хто є наратором. Саме Ж. Женетт вбачав необхідність у виділенні категорії того, хто бачить, і того,
хто розповідає, наголошуючи на тому, що поняття
розповіді (нарація) і бачення (фокалізація) не слід
ототожнювати між собою як два рівні, еквівалентні учасники тексту, адже точка зору відповідає на
запитання, «звідки ми відчуваємо або сприймаємо те, що нам показують і розповідають». Наратор відповідальний не лише за оповідь, яку веде,
але й за точку зору, обрану ним для фільтрації; він
наділений функцією розповісти те, що думає, відчуває, переживає і бачить інша особа. Окрім того,
Ж. Женетт заперечує ототожнення між точкою
зору і категорією голосу, бо персонаж, через свідомість якого сприймаються події, не є одночасно
об’єктом, що говорить, бо таким є наратор.
У більшості творів художньої літератури саме
наратор допомагає читачеві зрозуміти персонажа, відкрити для себе його думки та переживання. Зазвичай художній твір – це суміш наративних
категорій. Цінність та новизна роботи Ж. Женетта полягають у його чіткому розмежуванні двох
категорій: перспективи – хто бачить? – і акту самої
нарації – хто говорить? (Who sees?/ Who speaks?)
[4, 189]. В основі аналізу точки зору лежить концепт фокалізації – врегулювання інформації, що
передається, і суб’єкта (фокалізатора), через якого
ця наративна інформація фокусується/передається. Ж. Женетт презентує свою трирівневу типологію з метою простежити, як вибір фокалізатора

впливає на врегулювання інформації, і відповідно виділяє три типи нарації: І – наратор знає або
розповідає більше, ніж будь-який з персонажів;
ІІ – наратор розповідає тільки те, що відомо одному
з персонажів; ІІІ – наратор розповідає менше, ніж
знає персонаж. Згодом сам Ж. Женетт перейменував цю типологію на концепцію фокалізації, у якій
дослідник виокремив нульову (І), внутрішню (ІІ)
та зовнішню (ІІІ) фокалізацію відповідно [4, 190].
Внутрішня фокалізація перерозподіляється
на фіксовану, змінну та множинну. Відмінність
між ними полягає в тому, що точка зору, через
яку читач отримує інформацію, бачить та відчуває події за умов фіксованої фокалізації, є єдиною та перманентною, тоді як змінна та множинна фокалізації пропонують читачеві різні епізоди
твору, передані іншими фокалізаторами, де про ту
саму подію читач читає і сприймає повторно кілька разів, але щоразу з подачі різних перспектив.
Інакше кажучи, Ж. Женетт розрізняє зовнішню
фокалізацію – з домінуванням точки зору та перспективи наратора – та внутрішню, де домінує точка зору персонажа. Слушно зауважити, що вкрай
рідко перспектива залишається незмінною впродовж усього твору, тому знайти твір, де розповідь
ведеться одним типом наратора, тобто точка зору
є сталою та абсолютно незмінною, досить складно.
Попри те, що Ж. Женетт був одним з небагатьох науковців, хто провів детальне і ґрунтовне дослідження точки зору та чітко окреслив її
систематизацію, важливу роль у поширенні його
теорії фокалізації відіграла М. Баль, піддавши її
критичному аналізові й доопрацюванню. М. Баль
не звужує поняття фокалізації до процесу бачення та спостереження і не диференціює типи нараторів за першою, другою чи третьою особами;
дослідниця пропонує розглядати фокалізацію як
перспективу в її найширшій інтерпретації [9, 150].
За теорією М. Баль, виділяють три рівні відносин,
де персонаж творить історію, фокалізатор відбирає певні події і обирає кут бачення, з якого
вони подаватимуться, а наратор надає словесного обрамлення, переносячи ці події на сторінки
художнього тексту. Для багатьох дослідників ця
теорія залишається неоднозначною і не цілком
зрозумілою, породжуючи запитання, а іноді й протиріччя, тому потребує доопрацювання та додаткових коментарів.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Проведений аналіз зарубіжних фахових матеріалів показує, що проблема
точки зору є спільною й однаково актуальною для
літературознавства, лінгвістики, дискурс-аналізу,
наратології та інших суміжних дисциплін. Водночас змушені зазначити, що на теренах вітчизняної лінгвістики та літературознавства праць, присвячених дослідженню точки зору як феномену
дискурсу, є небагато, тому це питання потребує
подальшого вивчення та висвітлення результатів
у наступних публікаціях.
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ANALYZING LINGUOCOGNITIVE OPERATIONS OF MAPPING AT THE
STAGE OF PRE-TRANSLATION ANALYSIS OF THE COMIC TEXTS
(BASED ON THE PROSE BY J. K. JEROME AND O. HENRY)
Savina Yu. O.
Department of Translation of the National Technical University Dnipro Polytechnic
The present paper is aimed at analyzing the linguocognitive operations of mapping at the stage of pre-translation
analysis of the comic texts based on the prose by J. K. Jerome and O. Henry. Pre-translation analysis is an important
step in the process of rendering any text, especially comic one as the comic in such texts is based on certain cognitive structures and mechanisms, and it is important for the translator to properly understand them for providing the
adequate translation. The comic has cognitive nature being based on various types of poetic thinking determining
the nature of the linguocognitive operations aimed at understanding the objects, phenomena and events of the surrounding reality in order to organize, categorize knowledge about the world. Linguocognitive operations of mapping
are various types of conceptual mapping as the main, fundamental cognitive process which accompanies the search
and mastering any information, any of the described knowledge by the person. These are analogous, substitutive,
contrastive, and narrative mapping which are important to be understood in the translation process. It was revealed
that linguocognitive operations of mapping in the flash fiction by J. K. Jerome and O. Henry provide an opportunity
to identify those entities that in the English and American cultural consciousness become objects of an appreciable
attitude and create a comic element, explain the mechanism of creating the comic through linguocognitive procedures
of analogy, substitution, contrast and narration. The explanation of cognitive tools for the formation of a comic in the
literary text is based on the main provisions of the theory of conceptual integration which enriches the possibilities of
pre-translation analysis of these works and determine the key concepts which need to be preserved in each comically
marked context.
Key words: translation, pre-translation analysis, linguocognitive mapping, the comic, flash fiction.
Савіна Ю. О. Лінгвокогнітивні операції мапування на стадії передперекладацького аналізу комічного
тексту (на матеріалі малої прози Джером К. Дж. й О. Генрі). Метою пропонованої статті є аналіз
лінгвокогнітивних операцій мапування на стадії передперекладацького аналізу комічних текстів на основі
прози Дж. Джерома та О. Генрі. Окреслено, що передперекладацький аналіз є важливим кроком у процесі
перекладу будь-якого тексту, особливо комічного, оскільки комічне в таких текстах ґрунтується на певних
когнітивних структурах та механізмах і для перекладача важливо правильно розуміти їх для забезпечення
адекватного перекладу. З’ясовано, що комічне має когнітивний характер і, базуючись на різних типах поетичного мислення, визначає характер лінгвокогнітивних операцій, спрямованих на розуміння об’єктів, явищ і
подій навколишньої реальності для організації і категоризації знань про світ.
Зазначено, що лінгвокогнітивні операції мапування – це різні типи концептуального відображення як
основного, фундаментального когнітивного процесу, що супроводжує пошук і засвоєння будь-якої інформації,
будь-яких знань людиною. До них належать аналогове, субститутивне, контрастивне і наративне мапування,
які важливо брати до уваги у процесі перекладу. Дослідження демонструє, що лінгвокогнітивні операції мапування в малій прозі Дж. К. Джерома та О. Генрі дають можливість визначити ті явища, які в англійській та
американській культурній свідомості стають об’єктами помітного зіставлення і протиставлення, створюють комічний ефект, пояснюють механізм створення комічного через лінгвокогнітивні операції аналогового,
субститутивного, контрастивного і наративного мапування. Простежено опертя пояснення когнітивних
засобів створення комічного в художньому тексті на основні поняття теорії концептуальної інтеграції,
що збагачує можливості передперекладацького аналізу цих творів і визначає ключові поняття, які необхідно
зберегти для адекватного відтворення комічно маркованого контексту.
Ключові слова: переклад, передперекладацький аналіз, лінгвокогнітивне мапування, комічне, мала проза.

Defining the problem and argumentation of the
topicality of its consideration. Revealing the cognitive
nature of the phenomenon should ensure the application of the cognitive approach by which one can determine the information put into the text by the author
and the cognitive operations with various language constructions and types of information transmitted only by
the means of the nominative signs, is necessary for isolating the necessary knowledge from the text. Using the cognitive approach, one can also determine the correspon-

dence or inconsistency that exists between the individual
text, on the one hand, and, the information they encode
and the mental structures and their elements that stand
behind this information, on the other, and thus it allows
to explain the incongruence as the nature of the comic is
extremely important in the process of translation where
the conceptual spheres of the cultures of the source
and the target languages face each other.
Analysis of recent research and publications.
The cognitive nature of the formation of a comic in
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the literary text, in particular in the flash fiction by
J. K. Jerome and O. Henry, is based on various types
of poetic thinking that determine the nature of the linguocognitive operations and the linguistic and cognitive
processes subordinated to them and aimed at understanding the objects, phenomena and events the surrounding
reality in order to organize, categorize knowledge about
the world. The linguocognitive operations of mapping were studied by A. Barcelona [4], L. I. Belekhova [1], G. G. Colomb [5], W. R. Gibbs [6], M. L. Gick
[7], Z. Kövecses [8], G. Lakoff [9; 10], M. V. Nikitin
[2], V. H. Nikonova [3], Y. Shen [11], P. Shofer [12],
M. Turner [13] and other scholars, however, the impact
of the linguocognitive operations of mapping on the process of rendering the comic texts still lacks the attention
in modern Translation Studies.
Formulating the aim and objectives of the article.
The aim of the article is to prove the necessity of analyzing the linguocognitive operations of mapping at the stage
of pre-translation analysis of the comic texts (based on
the prose by J. K. Jerome and O. Henry). Accordingly,
the objectives are as follows: 1) to define the concepts
of linguocognitive operations and conceptual mapping;
2) to characterize the specifics of linguocognitive operations of mapping at the stage of pre-translation analysis
of the comic texts; 3) to prove the necessity of analyzing linguocognitive operations of mapping at the stage
of pre-translation analysis of the comic texts.
Presentation of the main research material. Linguocognitive operations (from Latin operatio “action
aimed at solving a problem”) of mapping are, following
L. I. Belekhova [1, 182], various types of conceptual
mapping as the main, fundamental cognitive process
which accompanies the search and mastering any information, any of the described knowledge by the person
[5, 388–390; 10, 219–237]. These operations include:
analogous mapping based on analogic poetic thinking,
substitutive one based on associative poetic thinking,
contrastive one conditioned by paradoxical poetic thinking, and narrative one, the basis of which are parabolic
and essayistic poetic thinking [1, 217–218]. Linguocognitive operations of mapping consist of various types
of linguocognitive procedures: generalization, expansion, identification, compression, perspective and intertextualization [1, 218]. Linguocognitive operations
of mapping and linguocognitive procedures for creating comic are the first step in the study of the cognitive
nature of comic which needs to be taken into consideration in the process of translating the comic texts.
It is assumed in modern cognitive science that
the analogical reasoning of a person by some objects or
phenomena through the prism of others is the main cognitive process on which the cognitive activity of the person is based [7, 306–355; 9, 91–93], and that it is analogous mapping that underlies not only metaphor but also
metonymy and oxymoron [4, 8; 8, 33–77]. The linguocognitive operation of analogous mapping, the implementation of which is associated with the “projection
of signs, properties that are opposite but ontologically related, the qualities of the essence of the source to
the essence of the purpose” [1, 217] supposes the transferring of not only attributes of entities (attribute mapping), but also the cause-effect relationship between

them (relational mapping) and situations described by
them (situational mapping) [1, 219].
The most commonly used linguocognitive operation
explaining the formation of a comic in the flash fiction by J. K. Jerome and O. Henry is relative mapping.
For example, in a comically marked context: The man
they had got now was a jolly, light-hearted, thick-headed sort of a chap, with about as much sensitiveness
in him as there might be in a Newfoundland puppy
(3, 58) expresses a comparison (there are no formal signs
of comparing like as, as if or like) of the adult husband
and Newfoundland puppy. The basic conceptual metaphorical scheme a man is an animal serves as the cognitive foundation for comparison on the basis of the common feature of multi-class objects. Such a conceptual
model is the result of a linguocognitive procedure of generalization of the essence of the aim (the man → a man)
and the source (a Newfoundland puppy → an animal).
Consequently, linguocognitive operations of modeling
conceptual metaphorical schemes in the flash fiction by
J. K. Jerome and O. Henry provide an opportunity to
identify those entities that in the English and American
cultural consciousness become objects of an appreciable attitude and create a comic effect. In order to preserve the relative mapping in the presented context,
the translator needs to preserve the ground of comparison людина → цуценя where man is substituted by юнак
to determine the light-heartedness of a person: Тепер
у них був веселий, легковажний, пустоголовий юнак,
у якого здатності до співчуття було не більше, ніж
у цуценяти ньюфаундленда (1, 61).
Substitutive mapping is based on associative poetic
thinking, the essence of which is “projecting in the consciousness the implicit connections of the semantic
variation of the linguistic units” [2, 251]. According
to L. I. Belekhova, associative thinking is the ability
of the human brain to comprehend the whole through its
part, and part through the whole [1, 229]. Cognitive Linguistics sees substitutive mapping as a mechanism for
conceptual metonymy [12; 13]. Conceptual metonymy,
or metonymic conceptualization, is a “cognitive process
in which one conceptual essence (source) provides mental access to another conceptual essence (purpose) within a single conceptual sphere” [8, 39].
For example, it can be found in a comically
marked context from short story “Tommy and Co” by
J. K. Jerome: Returning to college with some other
choice spirits at two o'clock in the morning, it occurred
to young Grindley that trouble might be saved all
round by cutting out a pane of glass with a diamond
ring and entering his rooms, which were on the groundfloor, by the window. That, in mistake for his own, he
should have selected the bedroom of the College Rector was a misfortune that might have occurred to anyone who had commenced the evening on champagne
and finished it on whisky (4, 53). The metonymy champagne is no longer perceived as a trope as it is the result
of a systemic (rooted in the minds of people) substitutive mapping with a prototypical metonymic model “location of manufacture replaces the goods produced” where Champagne (a province in France where
champagne is produced) stands instead of champagne
(drink). The situation when a student on a dip, return-
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ing home late at night, mistakenly gets into the room
of the college rector would be more tragic than a comic, if not the result of a story: a misfortune that might
have occurred to anyone who had commenced the evening on champagne and finished it on whisky (a similar
misfortune, however, can happen to anyone who, having begun drinking champagne in the evening, switched
to whiskey by morning). In the process of translating,
the cognitive background of the comic is preserved by
preserving its key concepts – шампанське and віскі as
the names of the drinks of different alcohol by volume
degrees: Повертаючись о другій ночі і напідпитку
до коледжу, молодий Гріндлі був переконаний, що
проблема може бути вирішена, якщо він виріже
шматок своїм діамантовим перснем і потрапить
до кімнати на першому поверсі через вікно. Однак,
помилившись, він вдерся до спальні ректора
коледжу – це нещастя, яке могло статися з кожним,
хто почав вечір шампанським і закінчив його віскі
(our translation – Yu. S.).
Substitutive mapping realized through the linguocognitive procedure of replacement is the cognitive
foundation of metonymy, synecdoche, paraphrasis,
and euphemism. Consequently, the linguocognitive
operation of substitutive mapping explains the mechanism of creating the comic through linguocognitive procedure of substituting referential signs of two different
entities belonging to a single conceptual sphere.
Contrastive mapping is based on a paradoxical (contrastive) poetic thinking, the essence of which is “in
projecting the ontological properties of one entity onto
the opposite ontological properties of another entity”
[1, 230]. In the Cognitive Linguistics, contrastive mapping is seen as a mechanism for conceptual oxymoron
[6, 75–89; 11, 33–71]. Conceptual oxymoron, or
an oxymoron conceptualization, is a cognitive process of
understanding phenomena and events in which a new
concept is created as a result of the combination of opposing, semantically incompatible concepts and the opposition of their essential features and properties [3, 264].
For example, oxymoron damaged by improvements
implemented in the sentence Street damaged by improvements (2, 36) reveals the writer’s subjective attitude to
the effects of industrial development and urbanization.
The characteristic features of the concept improvement
at the periphery of its semantic field collide with a negative axiological characteristics damaged, that is, during
contrastive mapping, the related ontological properties
of the components of an oxymoron expression are found
in antonymic relations. To render this sentence in translation, it is important to preserve the opposition damage / improvement: Вулиця, яку так поліпшили, що
вона ледь тримається (our translation – Yu.S.). Here,
the additional information is introduced, and the opposition is realized as the opposition of improvement
and ability to live at all.
Contrastive mapping is a cognitive foundation not
only for oxymoron but also for such lexical and semantic stylistic techniques as irony, antithesis, zeugma,
in which there is also a collision of the pole signs
of two entities. The difference between these tropes is
only in their structure: if, in the oxymoron, the opposition of two components is realized within the same

phrase (for example, wise foolishness), the antithesis is
a opposition of at least two phrases expressing oppositional (or incompatible) ideas (for example, the age
of wisdom, the age of foolishness). So, in a comically marked context: That's Harris all over – so ready
to take the burden of everything himself, and put it on
the backs of other people (3, p. 23), Harry is described
as a person who is always ready to help others having dropped all the burden on himself (so ready to take
the burden of everything himself) and, finally, putting it
on the shoulders of other people (and put it on the backs
of other people). Consequently, the linguocognitive
operation of contrasting mapping, which is presented
by the linguocognitive collision and squeezing procedure, forms the basis of the formation of a comic
in the “small” prose by J. K. Jerome and O. Henry.
In the course of rendering this utterance, the contrast
is strengthened by the contrast of the time periods
спочатку / потім: У Гарріса так завжди: спочатку
зробити вигляд, ніби він готовий усе зробити сам,
а потім перекласти все на інших (1, 19).
The cognitive basis for the formation of a comic in
the flash fiction by J. k. Jerome and O. Henry is also
linguocognitive operation of narrative mapping which,
following L. I. Belekhova, is understood as “projecting
the knowledge of well-known motifs or plots of fiction
to a new poetic text through their rethinking and incantation in verbal poetic images” [1, 233].
The verbal signals of allusion and, accordingly,
narrative mapping, are proper names of characters
from the Bible, Greek or Roman mythology. Knowledge of the relevant mythological and biblical plots
helps in decoding the content of intertext and designing it on a new plot. So, in a comically marked context:
Harris always does know a place round the corner
where you can get something brilliant in the drinking
line. I believe that if you met Harris up in Paradise
(supposing such a thing likely), he would immediately
greet you with: “So glad you've come, old fellow; I've
found a nice place round the corner here, where you
can get some really first-class nectar” (3, 19), allusion
is based on the Biblical concept of Paradise. According to the biblical legend, Paradise is a garden in which
the first people Adam and Eve lived before the fall;
according to religious ideas, the Paradise is associated
with a beautiful, fertile terrain where righteous people
live after death, with quiet and calm happiness. Projecting the well-known signs of paradise as a quiet, fertile
place where sinless people live after death, to a new
situation is comic: Harry has such a predisposition to
drinking alcohol that he would find a good place to drink
even in Paradise (I've found a nice place round the corner here, where you can get some really first-class nectar). Consequently, as a result of the linguocognitive
operation of narrative mapping which occurs through
the linguocognitive procedure of intertextualization,
the biblical allusion Paradise becomes the ground for
comic rethinking in the fabric of J. K. Jerome’s narrative. Rendering the comic based on intertext in most
cases requires finding the traditional representation
of the concept in the target language culture, for example, Paradise – рай: Насправді у Гарріса завжди
є місцинка неподалік, за рогом, де постійно є щось
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надзвичайне з випивки. Я переконаний, що якби
ви зустріли Гарріса десь там, у раю (якщо таке
можна припустити), його привітання звучало б
приблизно так: «Який я радий, що ти прийшов, мій
старий друже. Ти знаєш, я знайшов тут чудову
місцинку, неподалік, за рогом. Кажу тобі правду,
нектар там – перший клас» (1, 14).
Conclusions and prospects for further research.
Linguocognitive mapping operations (analogous, substitutive, contrastive and narrative), the purpose of which
is projecting the content of one sphere (domains
of the source) to another (domain of purpose) and modeling the corresponding conceptual schemes, consti-

tute the cognitive basis for the formation of a comic in
the flash fiction by J. K. Jerome and O. Henry. An explanation of how comic meaning emerges in the analyzed
texts of short stories, and the use of cognitive tools for
the formation of the comic in the literary text is based
on the main provisions of the theory of conceptual integration which enriches the possibilities of pre-translation analysis of these works and determining the key
concepts which need to be preserved in each comically marked context. The prospects for further research
include further application of linguocognitive operations of mapping at the stage of pre-translation analysis
and their impact on the text of translation.
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«УСЯ УКРАЇНА – СУЦІЛЬНИЙ МАЙДАН»
(ЗНАКОВИЙ ТОПОНІМІКОН ПОЕЗІЇ МАЙДАНУ)
Стецик М. С., Баранська С. В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті досліджено знаковий топонімікон як ментально вагому й концептуально вельми промовисту групу лексики в поезії Майдану; з’ясовано феномен лінгвопоетичної картини світу, що постає з рядків
збірного майданного дискурсу; виокремлено домінантні тополексеми, на основі компонентного аналізу визначено спектр їхніх семантико-стилістичних, символічних та асоціативних прирощень (Майдан, Київ,
Крути, Грушевського, Інститутська); простежено аксіологічний розвиток знакового образу української
мовосвідомості, органічну взаємодію з іншими словообразами (Україна, Київ, Небесна Сотня).
Зазначено, що в майданівських текстах домінантний онім Майдан з генералізованою топосемою
трансформується в ціннісну філософему. У лінгвоконцептуальному аспекті Майдан – це актуалізація сем
‘стійкість’, ‘відвага’, ‘рішучість’, ‘жертвопринесення’; простежено семантичну трансформацію топосимволеми з посиленням аксіологічного складника та формуванням відповідного кола ціннісних асоціатив – протест, свобода, гідність, стійкість, відповідальність, справедливість, усвідомлена жертовність, ідея, чин.
Доведено, що образ Києва наскрізний у мовопросторі майданівських віршів. Сема «сторозтерзаності»
Києва й відчайдушного спротиву є стрижневою. Знакова тополексема виступає як блискучий поетонім,
що експлікує вагомі для авторів переживання, формує рецептивний києво- та майданоцентризм.
Урбанонім Грушевського асоціюється з рубіконом, який перейшла влада у своїй ненависті до народу і
який перейшов народ у своїй рішучості змести цю владу. Емотивними інтенсифікаторами виступають
лексеми дими, полум’я, шини, барикади, а також варіація на тему старовинної весільної пісні («Горіла
шина…»). В аналогічному річищі відбувається й поетичне рефлексування, де на вістрі образу – урбанонім
Інститутська з домінантною трагедійною семою. В українській лінгвосвідомості викристалізувалася
образна тріада: Фермопіли – Крути – Інститутська. Крути – знак мужності й звитяги, нескореності,
топосимволема менш частотна, одначе ідейно достатньо вагома й емотивно акцентована. Зроблено узагальнення про концептуальну вивіреність, інтелектуалізм і глибинний символізм знакового топонімікону
в збірному майданному дискурсі.
Ключові слова: поезія Майдану, дискурс, мовомислення, топонім, урбанонім, символ, рецепція, асоціат.
Stetsyk M. S., Baranska S. V. All Ukraine is an entire Maidan (significant toponymicon of Maidan poetry)
In the article we research the significant toponymicon as a mentally important and conceptually very eloquent group of vocabulary in the Maidan poetry; the phenomenon of the linguopoetic picture of the world which
appeared from the lines of the collective Maidan discourse is clarified; the dominant topolexemes are singled
out and on the basis of component analysis the spectrum of their semantic-stylistic, symbolic and associative
increments (Maidan, Kyiv, Kruty, Hrushevskyi, Institutska) is determined; the axiological development of the
significant image of Ukrainian linguistic consciousness and organic interaction with other word-forms (Ukraine,
Kyiv, Heavenly Hundred) is observed.
It is noted that in the Maidan texts the dominant onym Maidan with a generalized toposeme is transformed into
a valuable philosophical seme. In the linguistic-conceptual aspect Maidan is the actualization of such semes as “stability”, “bravery”, “firmness”, “sacrifice”; the semantic transformation of toposymbol with the strengthening of the
axiological component and the formation of the appropriate circle of value associates like protest, freedom, dignity,
stability, responsibility, justice, conscious sacrifice, idea, rank is observed.
It is proved that the image of Kyiv goes through the linguistic space of Maidan poetry. The seme ‘storosterzanist’
and desperate resistance of Kyiv is principal. The symbolic topolexeme acts as a brilliant poetonym which expresses
the important feelings for authors and forms a receptive kyivo- and maidanocentrism. Urbanonym “Hrushevskyi” is
associated with the rubicon, which the authorities passed in their hatred to the nation and which the nation passed in
their strong decision to exterminate these authorities. Emotional intensifiers are such lexemes as fume, flame, tyres,
barricades and the variation on the theme of an ancient wedding song (“The burning tire ...”). A poetic reflection
takes place in the same way, where on the top of the image there is the urbanonym “Institutska” with the dominant
tragic seme. In the Ukrainian linguistic consciousness the imaginative triad has been crystallized: Thermopyles Kruty - Institutska. Kruty is a sign of courage, bravery and disobedience; toposymboleme is less frequent but ideologically rather strong and emotionally focused. A generalization is made about conceptual correctness, intellectualism
and deep symbolism of the significant toponymicon in the collective Maidan discourse.
Key words: Maidan poetry, discourse, linguistic thinking, toponym, urbanonym, symbol, reception, associate.
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Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Події останніх п’яти років,
ознаменовані Майданом та війною на Сході України, – драматичний досвід новітньої історії, який
потребує ословлення й осмислення. Цей процес
розпочався чи не з першого дня протистояння, коли
народ вийшов на Майдан (на тисячі Майданів у містах, містечках і селах України, а також за її межами –
усюди, де живуть українці) як на простір свободи,
як на топос, де розпочався процес творення нового
і справді українського майбутнього. Художня реакція на події революції 2013/14 року була блискавичною. Це стало свідченням тектонічних зрушень
у колективній мовосвідомості, коли на зміну байдужості, незадіяності, оспалості прийшло усвідомлення особистої співпричетності до творення історії, рівно ж – до її болючої і драматичної рефлексії.
Найчастіше ця рефлексія була поетичною. Саме на
Майдані українці написали свій, можливо, перший
і останній вірш, але він був справжній, бо поставав як «монолог повсталого серця» (Любов Проць),
поетично омовлена «релігія нашої свободи» (Віра
Китайгородська). Тут рецептивно важливими є не
так критерії краси слова, а значущість написаного
й пережитого. На першому плані – висока тональність патріотичного почуття, останнім часом витісненого на маргінеси суспільної свідомості, ба навіть
цинічно висміяного й затаврованого як неформат
у координатах трендів світової культурної моди.
Оніми (антропоніми та топоніми) – велика
й концептуально вельми промовиста група лексики в поезії Майдану. Перетворення реальних онімів
в експресивні поетоніми зумовлене багатьма чинниками – соціально-політичними, культурологічними,
реальними, зрештою, ситуацією майданної дійсності – спочатку оптимістичної, обнадійливої, пізніше – драматичної, трагедійної. Вражає онімна панорамність – від універсальних поетонімів (Майдан,
Україна, Бог, Київ, Шевченко, Крути, Каїн) до
імен та прізвищ героїв Небесної Сотні, що стали знаковими, перетворилися в новітні національні символи й уже внесені до найновіших лексикографічних
джерел (Сергій Нігоян, Михайло Жизневський,
Юрій Вербицький, Олександр Капінос, Устим
Голоднюк), і двох центральних київських вулиць –
Грушевського та Інститутської, на бруківку яких
пролилася кров протестувальників. Символом національної скорботи судилося стати саме вулиці Інститутській, вона в українській мовосвідомості вже
асоціюється з Крутами та античними Фермопілами.
Найчастотніші оніми-символи – це Майдан, Україна і Бог як найвищі цінності, морально-світоглядні
вістря-імперативи протестувальників. У нашій статті зосереджуємося на знакових тополексемах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Майданний дискурс – це нова дослідницька ніша, яка
вже досить інтенсивно заповнюється різноформатними науковими студіями. Поетика та прагматика
майданної лірики в контексті дискурсу революційної
поезії ХХ–ХХІ ст., особливості творення художньої
картини світу в ній стали предметом дослідження
в дисертаційній праці Г. Горішньої [5]. Одним із перших теоретичні засади різноаспектного осмислення

феномену Революції Гідності крізь призму художнього слова (жива емоційність, зафіксована хроніка
відчуттів, унікальна самопрезентація творчої індивідуальності, поєднання різних наративних стратегій)
запропонував Я. Поліщук у монографії «Реактивність літератури». Учений вважає «євромайданівський» формат важливою дистанцією на шляху до
якісного оновлення українського художнього слова [11]. О. Єременко та Г. Гаврильченко у статті
«Бунтівна муза поезії Євромайдану» досліджують
поетичний феномен революційного письма поетіваматорів, лірику Революції Гідності та тематично
класифікують її [7]. Г. Білик науково осмислює ідейнохудожні особливості ораторії «Небесна сотня» Богдана Бойчука [2]. Молода дослідниця О. Грушанська
свою розвідку присвятила поетизації і міфологізації
образу Майдану в художніх та журналістських творах [6]. У нашій статті використано переднє слово Лесі Воронюк «Майдан: український духовний
прорив» до першого і другого видань Антології
[4], оригінальну вступну статтю М. Жулинського
«Коло з трикутника, або Триптих про триптих» до
поем-кліпів С. Бондаренка [8]. Покликуємося також
на статтю О. Калити [9] та на власні лінгвостилістичні студії над поетичним дискурсом Майдану
[1; 15; 16]. Розглядаючи поетичний іменник, спираємося на основні теоретичні постулати та дефініційний апарат сучасної художньої ономастики.
Різноформатні й різножанрові книжкові видання про Майдан виходять великими тиражами. Ми
поки що обмежуємося лише поетичними текстами.
Матеріалом наукової студії є цільовий добір з антології майданівських віршів «Небесна Сотня» (перше
і друге видання – 2014), поеми-кліпу С. Бондаренка
«МАЙДАНИ І МАГНАТИ, або Магія магми», поеми
Антонії Цвід «Клич Майдану. Літопис Самовидця»,
збірки Світлани Костюк «Траєкторія самоспалення», збірки Дмитра Павличка «Вірші з Майдану»,
збірки Антоніни Листопад «Солоний Хрещатик»,
збірки «Материнська молитва» та ін.
Формулювання мети і завдань дослідження.
Мета полягає в тому, щоб дослідити з урахуванням
моментів текстової цілісності, ідіостильової манери
та широкого контексту творчості авторів Майдану знаковий топонімікон як ідейно й ментально вагому та концептуально вельми промовисту групу лексики в поезії
Майдану. У статті поставлено такі завдання: з’ясувати
феномен мовнопоетичної картини світу, що постає
з рядків збірного майданного дискурсу; виокремити
домінантні тополексеми, на основі компонентного аналізу визначити спектр їхніх семантико-стилістичних,
символічних та асоціативних прирощень (Майдан,
Київ, Крути, Грушевського, Інститутська); простежити історію розвитку концептуального образу української мовосвідомості Майдан, його зв’язок з іншими
знаковими словообразами, окреслити коло основних
асоціатів та вектори символізації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Домінантний і найбільш знаковий образ з чітко
викристалізуваною в українській етносвідомості концептуальністю – Майдан. Це, звісно, назва
конкретного топооб’єкта (Майдан – частина площі
Незалежності в центрі міста Києва), де відбувалися
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Стецик М. С., Баранська С. В. «Уся Україна – суцільний майдан» (знаковий топонімікон поезії майдану)
події двох доленосних новітніх революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. Найбільше життів
у протестах 2013–2014 років принесено в жертву на
Майдані в лютому 2014 року. «Чому захист деякої
території виявився настільки важливим, що українці
готові були жертвувати своїм життям? Що там таке
на цьому Майдані? Ну, не будинки ж, які горять, і не
асфальт, який руйнується, настільки важливий для
українців?» – запитує відомий український філософ
Сергій Дацюк [14, 101].
У словниковій статті п’ятого видання (доповненого й виправленого з урахуванням найновіших
українських суспільно-політичних та екзистенційних глобальних і національних викликів) «Енциклопедичного словника символів культури України»
феномен Майдану окреслено передовсім в етноментальній, онтологічній та аксіологічній площині: «Майдан – в Україні cимвол Віри, сили Духу,
національної свідомості, згуртованості, непохитної
впевненості в перемозі, мирної боротьби за справедливість, людську гідність, очищення від рабської
психології» [17, 469]. І знов на Майдані народ український, / Уся Україна – суцільний Майдан (6, 351);
На силі кріпнем. І на Дусі! / А перед нами – та ж
чужа орда. / Я плачу. Я радію. Я молюся. / Коли
дивлюся нині на Майдан (5, 18); У полинах посеред
Храму… / Свобода грудями гуде. / Цвіти, Майдане, прапорами! / Європо, ми до тебе йдем! (5, 26);
СЕРДЕЦЬ найвища ВИСОТА – / це наш МАЙДАН! / Ми тут зібрались неспроста – / дав клич
МАЙДАН! / Щоби позбутися кайдан – / стоїть
МАЙДАН! (2, 8); Воля стає щораз ближчою, / Час
позбуватись нещасть, / Світлий Майдан став
провісником / Гідності Ери для нас!!! (8, 30).
У словнику-довіднику В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» читаємо: «Майдан –
велике незабудоване місце в селі або в місті, зазвичай у центрі й з церквою; місце громадських зібрань,
старовинних віче, козацьких рад, сільських сходів.
Майдан Незалежності – київська центральна площа, яка стала уособленням так званої помаранчевої
революції 2004 р.; символ народного опору й вільного волевиявлення» [18, 349]. Власне про аксіологічний складник тут не йдеться.
У майданівських текстах (і не лише художніх)
домінантний онім з генералізованою топосемою
трансформується в ціннісну філософему: Майдан –
територія негеографічна, Майдан – це позиція, протест проти облудливої лукавості можновладців,
феномен національного самоусвідомлення й самовіднайдення, це реальний топос свободи й повноти
національного буття, яке намагалися цинічно підмінити реінкарнованою з верховного веління Москви
совковою бутафорією. Майдан – це місце й водночас
процес відродження сенсу національної ідеї: вільні люди на вільній землі відстоюють своє право на
волю як найвищу цінність історичної та ментальної
парадигми. Феномен українського Майдану геніально узагальнила й не менш геніально передбачила
Ліна Костенко у своєму знаменитому романі «Записки українського самашедшого»: «Майдан – це простір, де Україна зустріла себе» (3, 399). Д. Павличко визначив коротко: «Майдан – це нерв…».

Наш Майдан – то не пташин зграя, / Що на зиму
в Африку летить. / Наш Майдан – то вічна і безкрая / Україна, як небес блакить! (9, 28); Я стою на
Майдані – і це моє спецпризначення, / Бо майбутнє
сьогодні і тут – на моїх плечах (8, 14); Майдан – як
ріка… В неї входим щораз / Опісля сумнівних здобутків (7, 167); Я в ніч на Різдво загадаю єдине
бажання: / Хай ввійде тепло в українські домівки
й серця! / Хай стане Майдан осередком святого
Єднання / Між Сходом і Заходом волею Бога-Творця! (6, 95). У двох останніх контекстах увиразнені
семи ‘очищення’, ‘локус єднання’, вагому роль відіграє й образна паралель Майдан – Україна.
Один зі священників, що служили на Майдані,
віцеректор УКУ о. Василь Рудейко феномен Майдану окреслив трьома місткими тезами: «Перше:
Євромайдан, який вказав усьому світові ідею Європи – гідність понад усе. Бо люди прийшли не за
грошима, а щоб забезпечити гідність людини. Друге: Майдан у Києві та у Львові показав своє християнське лице. Християни були дуже активними на
Майдані, і це Європа, що виросла на християнських
цінностях. Третє: Нетолерантність до будь-якої
брехні. Негідність не може бути виправдана благими намірами, тобто не можна реагувати злобою на
злобу» [12, 6]. Про християнську рецепцію Майдану, рівно ж і відповідну реакцію на нього, йдеться
в «Енциклопедичному словнику символів культури України» [17, 473 ]. Багатьох людей на Майдан
вивело відчуття та усвідомлення в собі не тільки
біологічного чи навіть соціального первня, а якогось
Вищого. І те вище – Бог, божественна сила, Дух Святий, що можна омовити як сакральне, стало поштовхом до реінкарнації національного. Інакше кажучи,
Майдан став поштовхом до віднайдення українцями
ідейно-ментального стрижня, своєї (справжньої!)
ідентичності. Чуєш, Брате? Майдан нас кличе! /
Ми – іскринки вогнів перемог. / На скрижалях душі
одвічно – / Україна у нас і Бог! (8, 29); А краще скинь
байдужість, як обман. / Її розв’язка всім давно відома, / І вийди, українцю, на Майдан, / А ви, хохли,
сидіть і далі вдома! (8, 45); «Краями у цього Трищастя – / дві площі, а в центрі – Майдан: / з пришестям мільйонів, з причастям, / простим прикладанням до ран» (1, 103).
Майдан у подіях громадянського протесту 2013 –
2014 року виявився локусом відновлення всіх порушених владою рівноваг в Україні. Майдан – явно
демонстрована публічна єдність усієї України. Географія загиблих на Майдані в лютому 2014 року –
це «географія всієї країни, це географія її мартирологічної єдності» [10, 103]. У цьому сенсі политий
кров’ю Майдан отримує особливий статус для країни [10, 103]: Майдан! Високий Дух МЕТИ. / І меч
Добра. І клич Надії. / Хоч куля снайпера летить, /
та вбити Правди не зуміє! (2, 7); Майдане! / Мамуте мій Рідний! / Ти вистояв у цю тяжку лютневу
ніч… / Тебе на Цілий Світ / Усьому Людству видно. /
Горять святі негаснучі вогні (5, 62).
У лінгвоконцептуальному аспекті Майдан – це
актуалізація сем ‘стійкість’, ‘відвага’, ‘рішучість’,
‘жертвопринесення’ – наймасовіше й найкривавіше
в новітній українській історії. Майдан – це радість
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перемоги та невимовні біль і туга за полеглими
(відчитуємо в знаковій символемі й такі семантикоасоціативні прирощення): По серце в крові Україна, /
Майдан од гранат оглух. / Коли убивають сина, /
Тоді оживає дух… (6, 8); Упав білорус. На Майдані! / Скотились додолу щити. / І сивим зробилось
світання. / Та Світ його позолотив (5, 34); Сумує
і явір. І клени. / А та яворина – як тінь. / На небо
пішов їхній Сеник. / З Майдану – в святу блакитінь
(5, 38); За те, щоб не зрадили ми / Чеснот і достоїнств Майдану, / Бо кров’ю вони залили / Розрубану
владою рану (6, 93); Не всім дістанеться життя /
у чистий спадок від Майдану – / і тіл – без куль – на
всіх не стане. / очей і рук, серцебиття (1, 110).
Майдан, вважає О. Калита, найперше асоціюється з ціннісною філософемою свобода, що упродовж століть була імперативом національного буття
й формою національного порятунку. Він став місцем зіткнення двох ворожих світів, двох філософій
та візій майбутнього, без перебільшення, став подією планетарного масштабу: Та от з’явився такий
Майдан, / це всім нам – шанс, можливо, останній, / зцілитись, витверезить Європу / й світу дать
потужний акумулятор… (1, 89); Розширюється
Майдан до… масштабів світу: / в Європі ростуть
майдани українського міту. / А гімн «Ще не вмерла» – всесвітній хіт: / людей притягує, як магніт…
(1, 98); Надто кривавий був тан: / горе і радість –
по вінця!.. / Все ж ми ростили Майдан / тут не лише
українцям! / Він – твоє перше дитя – / виріс усім на
підмогу: / Богу – на вічне буття – / людству і Богу
(1, 126); «З того, що у людства ще не було, / ми дали
Козацтво, УПА, Майдан – / людству з Україною
повезло…» (1, 105). Саме такі семантико-символічні
прирощення довкола знакового поетоніма викристалізовуються в контексті майданівських віршів.
Сила Майдану як феномену в тому, що він повторюватиметься доти, доки не буде створений міцний національний ґрунт, українці не утвердяться як
політична нація серед європейських націй, не буде
цілком зруйноване совкове мислення, свідомість
і поведінка, не сформується національне «Я», не
буде віднайдено власний магістральний національний шлях [докл. про це див.: 17, 474]. Майдан став
національною формою суспільного діалогу, яка
притаманна тільки нашій нації, він не лише наша
сучасність, але й наша історія. На мовно-культурному рівні чітко простежується семантична трансформація знакової топосимволеми з посиленням
аксіологічного складника та формуванням відповідного кола ціннісних асоціатів – протест, свобода, гідність, стійкість, національна самосвідомість, консолідація, відповідальність, справедливість, історична
тяглість, усвідомлена жертовність, ідея, чин.
Головна ознака Майдану Гідності – його символізм, нашарування розмаїтих символів, які витворили емотивну, драматично-трагедійну й водночас
світлу й обнадійливу картину повсталої української
нації, домінантним вербальним знаком якої є Небесна Сотня. «Небесна сотня – символ відданості, героїзму, самопожертви в ім’я захисту правди, гідності
й свободи людини; символ безсмертя, перемоги»
[17, 530]. У національному (можливо, й світовому)

аксіологічному вимірі майданівська Небесна Сотня
(як і донбаське Небесне Воїнство, головно – кіборги)
стала «безпрецедентним феноменом усвідомленої
жертовності, самозречення, любові до ближнього
й до своєї Вітчизни», у лінгвоментальному ракурсі –
образно-концептуальною й символічно-сакральною
вербальною формулою, що блискавично поширилася й стала прийнятною в загальнонаціональному масштабі [15, 92]. Небесна Сотня – не перфоменс, / Фундамент завтрашньому дню. / Вона на
Київськім Майдані / Постала з гніву і вогню (6, 14);
Ми знали і розуміли, що всі ми – смертники… / Ще
більше скажу, / що страшно насправді на смерть
іти… / Під кулями снайпера впасти, та не зламатися, / Бо скільки, скажіть, вже можна всього боятися… / Ми знали, за що вмирали… і ми не каємось… /
А пильно / у ваші очі / з небес / вдивляємось… (4, 25).
Рядки С. Костюк підтверджують, що Майдан – це
символ, ідея, заради яких люди пішли на смерть.
Вона набула, за визначенням Ігоря Подольчака,
«епічного сакрального виміру», а Небесна Сотня
стала новітнім міфом в часи аморфної (недоробленої!) Незалежності. Можливо, саме це й було вищою
метафізичною метою сучасної української нації,
роздертої – з подачі Москви – контроверсійними
ідеологемами, стало втіленням волі через Майдан.
Герої Небесної Сотні, народжені Майданом, своєю
жертовністю моделюють, за визначенням М. Жулинського, вже іншу картину українського світу, виростають у символи, вічні образи [8, 23].
Особливої ідейно-смислової ваги в лінгвопросторі майданівської поезії набуває концептуальний
образ Києва. Попри численні спроби применшити вагу стольного міста (аж до позбавлення його
статусу серця держави більшовицькою владою
у 20-х роках ХХ століття), перетворити Золотоверхий у провінційне відстале містечко, духовний,
націєтворчий і консолідаційний статус Києва, що,
за Божим провидінням, постав на «перетині історичних епох і культур» (С. Кримський), упродовж
століть не знижувався. В українському художньому
мовопросторі Київ – стрижневе слово фольклорних міні-дискурсів, передовсім паремій [18, 282],
улюблений пластичний образ знаних українських
митців. Згадаймо хоча б Миколу Зерова («Київ –
традиція», «Київ з лівого берега»), Павла Тичину
(«Золотий гомін»), Василя Стуса («За мною Київ
тягнеться у снах…»), Ліну Костенко, а також поетівпіснярів Андрія Малишка, Дмитра Луценка та ін.
У новітній українській історії Київ став місцем двох Майданів. Природно, що величний образ
стольного міста пронизує лінгвопростір майданівських віршів: Тут – витоки. Тут – гирло. Устя… /
А Київ наш – то справжній Божий Дар! / Я млію.
Я кричу! / Боюся… / За тих, хто вийшов знову на
Майдан! (5, 18); Народе мій, твоя столиця – Київ, /
Ніхто не сміє роз’єднати нас! (8, 36); Роками нас
звали «массами», / та гнули униз… воли! / Сьогодні
ж у Київ трасами / летять молоді орли! (8, 62).
Часто домінантна топосимволема постає у драматичному, навіть трагедійному контексті, як болісна
алюзія до знаменитих рядків Павла Тичини «Лежить
сторозтерзаний Київ…». Власне, оця сема «стороз-
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терзаності» й відчайдушного спротиву є стрижневою у більшості поезій Майдану: Закривавлений
прапор – це і вирок, і поводир, / де Київ шалений
обростає вздовж ран сивиною, / вода безшелесна
з гідрантів жбурляла у вир / розп’ятої вулиці, й серця вирували війною (7, 77); Цієї зими, наче сон у сні, /
у Києві, в Києві – чорний сніг (1, 105). Не менш експресивними є епітети, стрижнем яких виступає
ойконім «Київ» (Київ шалений, пошрамований
Київ), персоніфікації, метонімії, риторичні фігури
(Київ дихає; Київ оплакував; Київ вирощував; о
Києве!): Як останній солдат, ще стоїть пошрамований Київ (6, 170); О Києве! Нехай той подзвін
тужний / церков, що стали прихистком останнім, /
благеньку катову ударить душу! (6, 274).
Навіть ті поодинокі рядки, що сприймаються як
несмілива спроба фольклорної стилізації, вражають своєю щирістю та проникливістю. Темна хмара
наступила, / Київ весь пітьма накрила – / Налетіли чорні круки, / Щоб узять дітей на муки! (6, 182);
Центр Києва не в імлі, / Де на краще Майдан чекає, /
Де ще / поки що / всі живі... (8, 39); Єднатись маємо
почати / За волю, Київ, за Майдан (6, 100).
Знакова тополексема, органічно поєднана з головною, так би мовити, сюжетною лінією поетичних
текстів, у багатьох випадках виступає як блискучий
поетонім, що лаконізує вагомі для авторів переживання, вивершує емоційно-трагедійний ореол: …
Над Києвом – чорні круки… / Свої взялись попід
руки: / – Там гаряче – туди зась! / Молодь за руки
взялась. / А нам – хоч би ляк в очу: / Крізь кільце – за
своїми лечу! (11, 17); «Київ, вставай! Україно, вставай!» / Київ – встає. Україна встає: / в потяг, авто,
метро, у трамвай / люд – ізусюди!.. Вже всі тут
є… (1, 85). У більшості майданівських дискурсів,
особливо ж рельєфно – у третій частині поеми-кліпу
С. Бондаренка «Майдани і магнати», екзистенційнодуховний києвоцентризм набуває більш укрупненого фокусу й трансформується в Майданоцентризм,
для сотень тисяч людей Київ стає рятівним домом,
надією на перемогу та гідне життя.
У топосі Києва традиційно найбільш знаковим
є Хрещатик. Майдан і тут вніс свої корективи: відомими на увесь світ стали інші центральні київські
вулиці – Грушевського та Інститутська. «Мамо,
я просто не можу по-іншому – / Я на Грушевського»
(6, 55); Благородними не всі звуться. / Перевірка –
одна година: місяць лютий, / Інститутська (7, 137);
Гимн – у грудях. На Повний Голос! / Сила вивершених
уречевлень! / Інститутська збирає колос. / Прорізна собі робить перев’язь (5, 60). На Грушевського
обірвалося життя Сергія Нігояна і Михайла Жизневського. Вони стали першими серед загиблих, очолили сумний список новітніх українських визвольних
змагань. Михайло Жизневський, за образним визначенням Д. Павличка, – «високий білорус», «живий
білоруський пророк», «білоруської свободи скрес»:
Світ здригнувся від шоку, / А в снайпера на прицілі вже / Інше хлоп’я / Білорус Жизневський (6, 13);
Пусть украсят на фресках / Украинский Майдан: /
Белорусский Жизневский, / Армянин Нигоян (6, 370).
Коли в Михайлівському золотоверхому відспівували героя, уперше прозвучала його улюблена пісня

«Гей, плине кача по Тисині», що своїм потойбічним
смутком не перестає рвати українську душу. До речі,
згаданий текст з актуалізованою архисемою ‘плач’
у найрізноманітніших модифікаціях та трансформаціях «прошиває» майданівські тексти, заторкуючи
найбільш чутливий пласт уже новітнього колективного українського позасвідомого: Труни над натовпом – привиди наче… / Всю нічку до раночку «Плине
кача…» (6, 25); Пливе по Тисі злотне каче, / А хлопці на Майдані мруть (10, 74); Як велетенські кобзи,
труни: / за кожним по сто тисяч плаче, / і натяглись між нами струни, / тепер за кожним «Плине
кача» (1, 109).
Після перших смертей на Грушевського 22 січня
(за дивним збігом – у День Злуки) стало зрозуміло:
дороги назад немає. Вулиця Грушевського – це той
рубікон, який перейшла влада у своїй тупій ненависті
до народу і який перейшов народ у своїй рішучості
змести цю владу, навіть якщо за це і треба заплатити життям: Не сховати роз’ярений вулій. / Буде так,
як захоче Громада. / На Грушевського – дим. І кулі! /
А на Банковій – барикади (5, 60); Був на Грушевського самотній чоловік. / Стояв у пеклі, на згорілій шині
(6, 231); Я сплю, мов убитий, і сняться мені / Майдан,
і Грушевського, і «профспілки» (6, 238).
На Грушевського «люди перемогли страх, вони
поводилися так, як їм підказувало серце» [13, 105].
А воно підказувало одне: «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». На Грушевського згарищ дими, / Аж до неба шалене полум’я. / Не
сиди, українцю, в пітьмі, / Вирушай на Майдан, сизий
голубе! (6, 195); Хіба не чув ти музику смерті, / Як на
Грушевського рвались гранати? (6, 229). Лексичними
інтенсифікаторами урбаноніма виступають лексеми
дими, полум’я, згарище, гранати, шини, барикади.
Після першого вогню на Грушевського з’явилася знаменита варіація на тему старовинної весільної пісні
«Горіла сосна, палала», що миттєво облетіла всі телета радіоефіри і стала своєрідним народним хітом Революції спротиву. Найвищий ступінь драматизму подій
на Грушевського експлікують рядки: Б’ють нас / Гранатами / І автоматами. / Тут, / На Грушевського, /
Суд / Зустрічатимем … (6, 272).
Символом національної скорботи судилося
стати саме вулиці Інститутській, вона в українській мовосвідомості вже асоціюється із Крутами та античними Фермопілами. Коли ми добирали матеріал з Антології майданівських віршів, то
зауважили дивовижну річ: цитати різних авторів
витворили один суцільний текст, у якому події розгортаються строго хронологічно, емоційно ж – по
висхідній, завершуючись вражаючим візуальним
образом потонулої у квітах і свічках вулиці та акустичним – плачем-реквіємом за убієнними. Дише
минувшина юності солодом! / На Інститутській
повіяло холодом… (6, 143); Я – Львівська сотня, що
пішла в небесну, / Кривава крига я, зимою скресла / Й струмками Інститутською текла (6, 145);
Ти чув, як ревно й несамовито / Київ оплакував
Небесну Сотню? / Всю Інститутську встелили
квіти, / Над містом воїни встали безплотні (6, 230).
Криваво-переможним апофеозом Революції
Гідності стали розстріли на Інститутській двадця-
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того лютого. А коли на чорне уперше упав, / додалось червоне – росло й росло / це червоно-чорне,
як стяг УПА, / аж до Інститутської спільне
тло (1, 105); На Інститутській – раюють безсмерті (6, 143); На Інститутській – розстріляна
нація. / Хресна дорога. / П’ятнадцята стація (6, 143).
На цій вулиці в середмісті столиці кульмінаційний акт
Майданної трагедії завершився. Образ п’ятнадцятої
стації Хресної дороги – не художня претензійність,
а вдало вербалізований драматичний концепт новітньої української історії [Див. про це: 15, 95 ].
У більшості аналізованих поезій Майдану урбанонім Хрещатик згадується спорадично. У зворушливо-проникливому майданівському дискурсі
Антоніни Листопад Хрещатик – лейтмотивний
концептуальний словообраз у системі авторського
мовомислення, винесений у сильну (заголовкову)
текстову позицію – «Солоний Хрещатик»: І дай
Бог – Справедливість усім! / Вже доведені люди до
краю. / Уже кров під ногами, мов сіль. / Глянь, Солоний Хрещатик палає! (5, 32); І засвітилась Мудра
Правда. / Спинились втрачені літа. / Вогні, вогні…
І барикади. / Стоїть Хрещатик, як Титан! (5, 41);
Почайна-річка – на хрестинах. / Струмки охрещені
спішать. / Тут б’ється серце України. / Палає Праведна Душа (5, 41); Сьогодні тут і сповідь, і Причастя. / Присяга тут – на криці дорогій! / Народе
мій! / Ти із колін піднявся! / Ти НАЦІЄЮ став, Народе мій! // Отут на Хрещатику – Віщі Хрестини. /
І Рідність відкрита. В святій материнці! / Пишаюсь Тобою, моя Україно! / Пишаюся Вами, мої Українці! (5, 78). Художньої експресії знакова символема
набуває завдяки паронімічному зближенню з лексемами хрестини, охрещені.
У просторі української лінгвосвідомості з’явилася
образна тріада: Фермопіли – Крути – Інститутська.
Крути – знак мужності й звитяги, нескореності. «Бій
під Крутами – символ праведної жертовності кращих
представників української молоді, що надихав цілі
покоління борців за долю, соборність та відновлення державності для нації окупованої, колонізованої
та русифікованої» [17, 417]. Ця нікому не відома станція на підступах до Києва стала уособленням героїки й відданості юнаків – студентів київських гімназій та університету, що полягли в нерівній боротьбі
з більшовицькою бандою Муравйова. Попри звитягу
і трагізм, Крути, на жаль, не стали образно-патріотичним вістрям художніх текстів, не стали частотною
символемою українського мовопростору, зрештою, як
і української культури загалом (П. Тичина, М. Верес,
М. Боєслав, Б. Стельмах). І річ не лише в табу тоталітарної доби. Навіть після проголошення Незалежності про Крути згадували хіба що в чергову річницю.
У далеке міжвоєння Б.-І. Антонич урочисто-пафосно
задекларував: Крути! Крути! Мужність і посвята, /
Вірність, що міцніша понад смерть.
Антоничева афористична фраза знайшла своє органічне продовження в поезії Майдану, коли драматична
паралель стала неймовірно промовистою, а «мужність
і посвята, вірність, що міцніша понад смерть» драматично потвердилися. Уперше в майданівській поезії
Крути з’являється в надзвичайно зворушливій поезії
Оксани Максимишин-Корабель «Мені наснилось…»:

Мені наснилось, що вони зустрілись: / Убитий в Крутах й вірменин Сергій (6, 198).
Розлогий асоціативний простір породжує знакова тополексема в поетичному дискурсі Дмитра Павличка: На Майдан, немов колись на Крути, / Наступає старшорбратній мат (9, 28); А так не буде
й так не може бути; / Ти мусиш тричі пережити
Крути, / І вийти тричі зі свого куща, / Як Господом
запалена свіча! (9, 95).
У семантичній структурі національно закцентованої лінгвокультуреми Крути можна виокремити
такі компоненти, як ‘жертовність’, ‘звитяга’ ‘трагедійність’. Майже через сто років історія протистояння знову повторилася. Двадцяте лютого… Майдан… Гірка отрута… / Немов би вдруге пережив
народ наш Крути (6, 15); Вам би у груди вдихнути /
кисень з усього Майдану… / В центрі столиці – Крути, / та мій народ нездоланний (6, 101); Почорнів
білий сніг біля Крут, / Поле бою калиною скраплене… / Наша доля гартується тут, / На Майдані,
з Європою братньою (5, 196); «За свободу і до кінця!» – / Бо інакше не може бути… / Власна гідність,
рідна земля / Розгорнула у Києві Крути… (6, 293).
В одній з перших книг про Майдан «Борітеся –
поборете! Поетика революції» упорядник й автор
передмови О. Уліщенко пише: «ЦЕ НАШІ КРУТИ».
«На Аскольдовій могилі український цвіт…» (Павло
Тичина). І на Інститутській у Києві, там, де полягла Небесна Сотня, море квітів… «Пробиті груди»,
барви, «що навколо лягли камінням важким» (Олег
Ольжич) – яке все впізнаване й щемке!» [3, 3].
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Концептуальні топоніми
Майдан, Київ, Крути, урбаноніми Грушевського,
Інститутська (спорадично – Хрещатик) постають
у нерозривному рецептивно-ментальному та аксіологічному зв’язку, витворюючи неповторну семантико-стилістичну ауру – гідності, патріотизму стійкості, жертовності, драматизму. Зрештою, через них
оригінальним художнім способом автори майданної
поезії стверджують найвищі ідеали Революції Гідності. Перетворення реальних онімів в експресивні
поетоніми зумовлене багатьма чинниками – соціально-політичними, культурологічними, реальними,
зрештою, ситуацією майданної дійсності, спочатку
оптимістичної, обнадійливої, пізніше – драматичної, трагедійної.
У нашій статті ми описали лише частину ілюстративного матеріалу – знакового топонімікону,
отриманого способом суцільного добору. Розпочато роботу над поетичним звукописом (зафіксовано
багато нестандартних випадків опанування динаміки словоформи, головно паронімічної атракції), виокремлено достатньо промовистий корпус неолексем; вражає своєю довершеністю образно-метафоричний простір, що засвідчує справді елітарність
та вишуканість мовомислення; цікавими є афоризми, фраземи, особливо трансформовані; приваблюють розмаїті синтаксичні конструкти. Усе це – предмет майбутніх дослідницьких студій над феноменом
поезії Майдану. Наша скромна наукова студія – це
також відповідь тим, хто зверхньо, навіть зухвало
відгукується про майданну поезію.
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НОВІТНІ АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ЖУРНАЛІВ
«DER SPIEGEL» ТА «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ»)
Турківська В. Р.
Тернопільське територіальне відділення МАН України
Вирста Н. Б., Рокіцька Н. В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
У статті досліджено адаптацію, функціонування та специфіку вживання англіцизмів у сучасній
німецькій та українській пресі. Проаналізовано 1350 англіцизмів (tokens), які отримані методом суцільної
вибірки з журналів «Der Spiegel» та «Український тиждень». На цій основі укладено реєстри англомовних
запозичень загальною кількістю 950 одиниць (types). Здійснено різнобічне вивчення новітніх англіцизмів
в німецькій та українській пресі; уведено в науковий обіг значний за обсягом матеріал. У розвідці вперше
зафіксовано процес запозичення новітніх англіцизмів у німецьку та українську мови через пресу на сучасному етапі, скласифіковано їх за тематичними принципами, визначено їхню частоту вживання, подано
структурну та лексико-семантичну характеристику.
Проведено зіставний аналіз англіцизмів у журналах «Der Spiegel» та «Український тиждень», установлено спільні й відмінні риси німецьких та українських англіцизмів на лексичному, графічному та морфологічному рівнях. З’ясовано, що англіцизми в німецькій пресі, як правило, зберігають свій оригінальний
варіант правопису, тоді як в українській пресі відбувається перехід від латиниці до кирилиці. Запозичення
передаються найчастіше українськими літерами з урахуванням звучання англіцизму. Існує низка правил
написання іншомовних слів в українській мові, під які підпадає значна частина англіцизмів, що функціонують в журналі «Український тиждень».
Визначено, що аналізовані в журналах «Der Spiegel» та «Український тиждень» англіцизми належать
до різних частин мови, найчисельнішу групу серед яких становлять іменники.
Підсумовано, що загалом процеси адаптації англіцизмів у двох різних неспоріднених мовах є подібними.
Ці подібності виражаються як на лексичному, так і частково на морфологічному рівнях. Відмінним є процес пристосування до графічних норм мови-реципієнта, оскільки англіцизми легше інтегруються в німецьку
мову (вони майже не змінюють початкової форми), що зумовлено належністю німецької та англійської мов
до однієї мовної сім’ї.
Ключові слова: англіцизм, адаптація, преса, іменник, граматичний рід, артикль.
Turkivska V. R., Vyrsta N. B., Rokitska N. V. New anglicisms in Modern German and Ukrainian periodicals (based on magazines “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden”). Adaptation, functioning and specific usage
of anglicisms in modern German and Ukrainian periodicals is studied in the article. 1350 tokens taken from
the magazines “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden” by a continuous sampling method are analysed. On this
basis, the registries of English borrowings in a total amount of 950 types are compiled. Versatile investigation
of the newest anglicisms in German and Ukrainian periodicals is carried out; a considerable amount of new
material is introduced into a scientific usage and analysed. For the first time, the process of borrowing newest
anglicisms into German and Ukrainian through the periodicals at present stage is recorded; thematic classification of anglicisms is accomplished and their frequency of usage is determined; structural and lexico-semantic
description of the analyzed lexemes is presented in our investigation.
Comparative analysis of anglicisms in the periodicals “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden” is carried out, common and distinctive features of German and Ukrainian anglicisms on the lexical, graphical and morphological levels
are determined. It is found out that in the German press anglicisms, as a rule, preserve their original spelling, whereas
in the Ukrainian press there is a shift from Roman alphabet to Cyrillic. The borrowings are most frequently conveyed
by Ukrainian letters considering the phonation of an anglicism. There is a set of rules for writing foreign words in
the Ukrainian language, under which a large number of anglicisms in the periodical “Ukrainsky tyzhden” fall.
Anglicisms, analyzed in “Der Spiegel” and “Ukrainsky tuzhden”, belong to different parts of speech, the most
numerous group among which are nouns. It may be stated that the processes of adapting
Anglicisms in two different unrelated languages are similar in general. These similarities are expressed on lexical
and partly on morphological levels. The process of adjustment to graphic norms of recipient language is different,
since anglicisms can be easily integrated into the German language and it is characteristic that they almost don’t
change their initial form, so far as German and English languages belong to one and the same language family.
Key words: anglicism, adapting, periodicals, noun, grammatical gender, article.
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Турківська В. Р., Вирста Н. Б., Рокіцька Н. В. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі...
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Хвиля масового запозичення
англіцизмів у німецьку мову розпочалася із середини
ХХ ст., коли після Другої світової війни інтерес до
Америки та Британії значно зріс. В українську мову
англіцизми почали проникати в кінці минулого століття після розпаду Радянського Союзу та утворення незалежної української держави, яка проводила
самостійну політику і співпрацювала з англомовними партнерами. Сьогодні англіцизми є невід’ємною
частиною словникового складу сучасної німецької
та української мов і поширюються на різні сфери
суспільного життя. Актуальність нашої наукової розвідки зумовлена необхідністю всебічного вивчення
новітніх запозичень з англійської мови, що вживаються в сучасній німецькій та українській пресі,
та практичною потребою аналізу їхніх особливостей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Одним з перших функціонування англіцизмів
у німецькій пресі досліджував мовознавець Б. Карстенсен. У своїй праці «Amerikanismen der deutschen
Gegenwartssprache» вчений розглядає запозичення на основі німецького журналу «Der Spiegel» у
1963–1964 рр. [3]. «Der Spiegel» як джерело для аналізу англіцизмів продовжував використовувати лінгвіст В. Янг. Цей науковий доробок охоплює ширші часові межі, а саме: 1950-ий, 1960-ий, 1970-ий
та 1980-ий роки [9]. С. Купер визначала особливості
англіцизмів у складі оголошень, уміщених у журналі «Der Spiegel» у період 1980–2001 рр. [6]. Дослідження англіцизмів за матеріалами журналу «Der
Spiegel» сучасної пори ще не проводилось.
Не оминули увагою лінгвісти й ролі англіцизмів
в українській публіцистиці. Зокрема, етапи і ступені адаптації англіцизмів у пресі ХХ–ХХІ ст. вивчала
Л. М. Архипенко [2]. Тексти статей журналу «Український тиждень» на предмет використання в них
англіцизмів не були предметом спеціальних комплексних досліджень. Також відсутні наукові праці, присвячені порівняльній характеристиці англіцизмів, що функціонують в обох журналах – «Der
Spiegel» та «Український тиждень».
Формулювання мети і завдань статті. Мета
роботи – дослідити адаптацію новітніх англіцизмів
у сучасній німецькій та українській пресі.
Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження необхідно виконати такі основні завдання:
– з опертям на опрацьовану наукову літературу
розкрити поняття «англіцизм»;
– проаналізувати особливості графічної та
морфологічної адаптації англіцизмів у німецькій
та українській пресі, зокрема рід, утворення множини та структуру;
– провести зіставний аналіз німецьких та українських англіцизмів у пресі й установити спільні
й відмінні риси німецьких та українських англіцизмів на лексичному, графічному та морфологічному
рівнях.
Об’єктом дослідження є новітні англіцизми, що
функціонують у сучасній німецькій та українській
1 пер. з нім. авт.
2 пер. з нім. авт.

пресі. Предмет дослідження – особливості вживання, графічна, морфологічна адаптація їх у сучасній
німецькій та українській мовах. Матеріалом для
дослідження послугували 1020 та 350 англіцизмів
(tokens), отриманих методом суцільної вибірки
відповідно з журналів німецького та українського
видань «Der Spiegel» (Nr. 37/9.9.2017) та «Український тиждень» (№ 44(572) 2-8.11.2018). На цій
основі укладено реєстри англомовних запозичень
загальною кількістю 750 та 198 одиниць (types)
відповідно.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У сучасному мовознавстві досі немає єдиного визначення поняття «англіцизм», оскільки цим поняттям
можна об’єднати дуже багато різних мовних одиниць. У словнику за редакцією Дудена подано таку
дефініцію цього терміна: «англіцизм – це перенесення характерного для британської англійської мови
мовного явища в неанглійську мову»1 [4, 135]. Феномен англіцизму охоплює широкий спектр «лінгвістичних одиниць, починаючи з морфем і закінчуючи
фразами, які використовуються німецькою мовою
і про форму та зміст яких можна сказати, що вони
походять з англійської» [5, 131]. Більшість визначень
базуються на формі і, можливо, значенні або генетичному походженні запозичених одиниць. Досить
вирішальними для них є фонетичні, графічні, семантико-лексичні та граматико-морфемні риси.
Таким чином, для нашого дослідження важливо
з’ясувати, чи можна за зовнішньою формою встановити, що слово запозичене з англійської мови. Тому
за основу беремо визначення Д. Шютте, що «англіцизм – це мовний знак, який повністю або частково
складається з англійських морфем, незалежно від
того, чи має він одне із типових для англійської мови
значень чи ні»2 [8, 38].
Запозичення, яке спершу виникло в іншій мові,
але поширене в німецькій та українській мовах через
англійську мову, кваліфікуємо як англіцизм. Це
також стосується випадків, коли англіцизми сформувалися від латинських або грецьких слів, а потім
потрапили в німецьку та українську мову з англійської. Наприклад, нім. Video / укр. відео > анг. video.
М. Лілієнкампф стверджує, що «в європейських
мовах дедалі більше міжнародних слів є в основному англо-американськими інтернаціоналізмами».
Він називає їх «англо-американськими євролексемами» або «англолатинізмами» [7, 46]. Уважаємо, що
в цьому випадку англійська мова є безпосереднім
джерелом запозичення.
Розглянемо сучасну ситуацію англомовного впливу
на території Німеччини та України та зробимо спробу
з’ясувати особливості цього процесу загалом та в конкретних сферах суспільного життя зокрема. Аналіз
дібраного фактичного матеріалу на основі тематичного розподілу дав змогу виділити шість умовних
рубрик: «Політика» (Deutschland und Ausland), «Культура» (Kultur und Gesellschaft), «Наука» (Wissenschaft
und Mobilität), «Реклама» (Werbung und Anzeigen),
«Економіка» (Wirtschaft) та «Спорт» (Sport). У текстах журналів «Der Spiegel» та «Український тиждень» переважає лексика, яка пов’язана з політикою:
Comebach-Versuch, Cyberexperten, Fake-Wahlplakate,
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Hacking, Hetz‑Memes, Memes‑Krieg, Onlineaktivisten,
Tricks, Trolling, TV‑Duells, Wikileaks («Der Spiegel»);
білборди, рейтинг, дебати, фейкові, тролі, лідер,
бізнес, саміт, телевізійний, тендер, тренд, старт,
модератор, рекордно, тренінг («Український тиждень»). Англомовні запозичення у рубриках «Культура», «Наука» та «Економіка» практично однаковою
мірою вживаються у статтях німецької й української
преси. Найменше англіцизмів зафіксовано у журналі
«Der Spiegel» у рубриці «Спорт», а в журналі «Український тиждень» – у рекламі.
Серед запозичень, що з’явилися в німецькій
та українській пресі нещодавно, виокремлюємо такі
англіцизми: automatisierte Accounts (псевдо-акаунти
неіснуючих користувачів); Darknet (темний інтернет) – оверлейна мережа, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення;
Fake News (неправдиві новини); Social Bots (боти);
Whistleblower (викривач) – неправомірне з точки
зору спільноти повідомлення владі про певні порушення норм, правил, невиконання наказів тощо
(«Der Spiegel»); гендерні стереотипи (пор. англ.
gender stereotypes) – узагальнені уявлення та переконання про те, якими є і як поводяться чоловіки
і жінки; ейджизм (пор. англ. ageism) – дискримінація людини на підставі її віку; anti-access area denial (пристрої або заходи, спрямовані на запобігання
зайняття чи перетину противником певної території / акваторії або ділянки повітряного простору); domain of warfare (область війни); facing the war
(глянути війні в обличчя) («Український тиждень»).
На сторінках журналу «Der Spiegel» досить часто вжито запозичення Brexit, Crowdfunding, Darknet,
Fake News, Refugees Welcome, Whistleblower, Hashtag,
Hipster, Stresstest. Перераховані лексичні одиниці
номіновані на англіцизм року в Німеччині. «Англіцизм року» (Anglizismus des Jahres) – незалежна
ініціатива, створена 2010 року лінгвістом берлінського університету Prof. Dr. Anatol Stefanowitsch,
що визначає найбільш вживане англомовне запозичення кожного року. В Україні такої ініціативи поки
не існує. Це свідчить про те, що питання поширення англіцизмів в українській мові ще не є настільки
актуальним, щоб визначати найпопулярніші запозичення кожного року.
Більшість запозичених англіцизмів у німецькій
та українській пресі підлягають графічній та морфологічній адаптації. Адаптацію розуміємо як пристосування запозиченої лексеми до норм мовипозичальниці. Особливістю сучасних англіцизмів
у німецькій пресі є пряме запозичення з неповним
та поетапним підпорядкуванням графічній системі
німецької мови. Англіцизми, які були запозичені
в німецьку мову, переважно зберігають оригінальний варіант правопису, їхня передача відбувається
графічними засобами англійської мови. Також варто
зазначити, що німецька мова – єдина у світі, в якій
іменники пишуть з великої літери. Ми зафіксували,
що всі іменники-англіцизми набувають цієї типової
риси орфографії німецької мови. Англійська літера «c» інколи переходить у німецьку «k». У період,
який досліджував В. Янг, лексема клуб траплялася
лише в оригінальному варіанті – Club. Під час аналі-

зу статей виявлено це слово в іншому вигляді – Klub,
що засвідчує вдалу інтеграцію англіцизму. Тільки
в сучасний період можливе функціонування двох
паралельних орфографічних форм у тій самій статті:
Music / Musik, Strike / Streik, Website / Webseite. Такі
семантичні конфлікти свідчать про неповне пристосування цих англіцизмів.
На відміну від німецької мови, запозичені
в українську пресу англіцизми передаються способом транслітерації: латиничні букви запозиченого слова відтворюються на письмі за допомогою
літер алфавіту української мови (кирилицею). Найчастіше англіцизм записується з урахуванням його
фонетичного звучання в англійській мові. Проте
це відбувається з багатьма неточностями, оскільки
в англійській та українській мовах різний набір звуків. Значна частина англіцизмів, що функціонують
в журналі «Український тиждень», підпадає під правила, що існують в українській мові для написання
іншомовних слів: т. зв. правило «дев’ятки», подвоєння в іншомовних словах [1, 301–302].
Цікавим виявилося вживання у статтях журналу «Український тиждень» англіцизмів, що зберегли
свій первинний спосіб написання, незважаючи на те
що майже всі запозичення передаються кирилицею.
Ми з’ясували, що це сталі англійські фрази, які стали
крилатими. На нашу думку, вживання загальновідомих
англійських виразів у журналі додає тексту експресії:
Big chill, domain of warfare, fake media, fake news, infant
terrible, just for fun, PostPlay та ін., наприклад:
Це зобов’язання супроводжувало рішення визнати кіберпростір такою самою сферою, де можливе
ведення воєнних дій (domain of warfare), як і суша,
море та повітря (21).
На цій фінальній стадії Big Chill — великого охолодження — Всесвіт, однак, усе ще буде переповнений гравітаційними хвилями. .... Хіба що стався б
таки Big Crunch, а відтак новий первинний вибух
і народження наступного Всесвіту (47).
А той відіб’є м’яч у бік провідних ЗМІ, або, як він
називає їх, fake media (66).
Зафіксовано, що в журналах «Der Spiegel»
та «Український тиждень» найчисельнішу групу
серед англіцизмів становлять іменники – 91,07 % від
загальної кількості аналізованих лексем та 82% відповідно. Вони набувають не властивих для англійської мови категорій роду та відмінка, які в мовахреципієнтах інформують про граматичні ознаки
певних лексичних одиниць. Відомо, що в англійській
мові немає граматичного роду, а особові займенники
вживаються відповідно до натурального роду іменника. В українській мові граматичний рід іменника
визначається за його семантичними ознаками (значенням іменника), морфологічною будовою, за синтаксичними зв’язками з іншими словами в реченні.
Під час адаптації до граматичних норм української
мови більшість запозичених лексем (83%) отримують чоловічій рід. Їм притаманне нульове закінчення, типові англійські суфікси -ер, -ор на позначення
професій, виду діяльності: глайлер, клерк, консалтинг, лейбл, пітчинг хакер. Англіцизми жіночого
та середнього роду становлять 10% і 7% відповідно:
інновація, маркетологія, презентація; тренування.
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Турківська В. Р., Вирста Н. Б., Рокіцька Н. В. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі...
У німецькій мові кожен іменник має свою граматичну категорію роду, яка позначається за допомогою артикля, що стоїть перед іменником: Maskulina
(Artikel DER), Neutra (Artikel DAS), Feminina (Artikel
DIE). Тому визначення роду англіцизмів-іменників викликає деякі проблеми. Частина досліджених англіцизмів у німецькій пресі не набула жодної
родової належності. Присвоєння родів іменникамангліцизмам відбувалося, на нашу думку, за: лексичною схожістю (lexikalische Ähnlichkeit): der Airport
(пор. нім. der Flughafen), der Button (пор. нім. der
Knopf), die City (пор. die Stadt), die Economy (пор.
нім. die Wirtschaft), der Post (пор. нім. der Beitrag),
die Highschool (пор. нім. die Hochschule); статтю
(natürliches Geschlecht): der Mann: der Gentleman,
der Entertainer, der Polittalker, der Whistleblower;
die Dame: die First Lady; морфологічною аналогією
(рід іменника визначається за його формою, тобто на
основі суфіксів) (Morphologische Analogie). Граматичне значення чоловічого роду (maskulin) виражають більшість іменників із суфіксом -er: der Banner,
der Browser, der Eye-Catcher, der Manager, der Server,
der Team-Messenger. Значна кількість англіцизмів
має форму на -ing. Як правило, вони позначають
абстрактні поняття, процеси і в німецькій мові вживаються з артиклем середнього роду: das Handling,
das Mailing, das Trolling, das Carsharing, das Kidnapping. Англіцизми, похідні від фразових дієслів або
часток (Anglizismen aus Verb und Partikel), отримують середній рід: das Start‑up, das Comeback.
В англійській мові іменники утворюють множину найчастіше додаванням закінчень «s», «es».
У німецькій мові процес формування множини
набагато складніший. Майже всі аналізовані іменники-англіцизми зберегли форму множини мови-донора: Accesories, Accounts, Bags, Bands, Beats. Bitches,
Bytes, Champions, Charts, Chips, Deals, Designs,
E-Mails, Fans, Flops, Fotos, Hipsters, Hits. Іменники
чоловічого роду на -er, так само як і німецькі іменники із цим суфіксом, мають у множині нульове
закінчення: der Boxer – pl. die Boxer, der Designer –
pl. die Designer, der Keyboarder – pl. die Keyboarder,
der Manager – pl. die Manager. У журналі «Український тиждень» лише кілька англіцизмів вжито
у формі множини: лайки, блокбастери, мейнстрими, дрони, глайдери, білборди, шоумени.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Узагальнення результатів
проведеного дослідження за матеріалами сучасної
німецької та української преси, зокрема журналів
«Der Spiegel» та «Український тиждень», дає підстави дійти важливих висновків:
Суспільно-політична преса сприяє пpoцecу запозичення aнглійської лeкcики в німецьку та українську мови. Стрімкий розвиток науки і техніки, тенденція до глобалізації, проникнення інновацій у всі
сфери повсякденного життя людей, фактор економії мови є вагомими причинами появи англіцизмів.
У контексті нашого дослідження ми проаналізували
німецькі та українські англіцизми за однаковими
аспектами, провели їх зіставний аналіз на лексичному, графічному, морфологічному рівнях та встановили спільні й відмінні риси.

Кількісний аналіз показав, як опрацьовані
1020 («Der Spiegel») та 350 («Український тиждень») англіцизмів формують тематичні групи, що
уможливило виявити, які сфери життя німецького
та українського суспільства є найбільш відкритими
для лексичних запозичень з англійської мови. У текстах журналів «Der Spiegel» та «Український тиждень» переважає лексика, пов’язана з політикою. На
противагу цьому англомовні запозичення у рубриках «Культура», «Наука і техніка» та «Економіка»
практично однаковою мірою вживаються у статтях
як німецької, так і української преси. Найменше
англіцизмів зафіксовано в журналі «Der Spiegel»
у рубриці «Спорт», а в журналі «Український тиждень» – у рекламі. У кожному журналі вживаються
переважно поняття, що стосуються актуальних подій
у Німеччині та Україні. Низка англіцизмів, які мають
високу частоту вживання та представлені в обох
журналах, є спільними для обох досліджуваних мов.
Англіцизми в німецькій пресі, як правило, зберігають свій оригінальний варіант правопису, тоді як
в українській пресі відбувається перехід від латиниці до
кирилиці. Запозичення передаються найчастіше українськими літерами з урахуванням звучання англіцизму.
Проаналізовані в журналах «Der Spiegel» та
«Український тиждень» англіцизми є різної частиномовної належності, проте переважають іменники. Під час адаптації до граматичних норм
мов-реципієнтів всі англіцизми-іменники, дібрані
з журналу «Український тиждень», утворюють множину за українськими правилами. Значна кількість
таких іменників-англіцизмів зберегла форму множини мови-донора; англіцизми чоловічого роду на
-er, так само як і німецькі іменники із цим суфіксом,
отримують у множині нульове закінчення.
Досліджуючи артиклі англіцизмів, ми виділили
певні ознаки, за якими, на нашу думку, відбувалося
присвоєння родів іменникам. Механізм наділення
англіцизмів родом не до кінця сформований через
відсутність сталих норм. Очевидно, саме тому значна кількість англіцизмів у журналі була зафіксована взагалі без артикля.
Зміни, які відбулися в системі запозичень
з англійської мови протягом досліджуваного періоду, виявляють процес розвитку лексичної системи
німецької та української мов. Семантичний та словотвірно-структурний аналіз англіцизмів показав,
що вони є частиною загальнонаціонального німецького та українського лексикону, а також виявляють
свої специфічні ознаки.
Можна стверджувати, що загалом процеси адаптації англіцизмів у двох різних неспоріднених мовах
є подібними. Ці подібності виражаються як на лексичному, так і частково на морфологічному рівнях.
Відмінним є процес пристосування до графічних
норм мови-реципієнта, оскільки англіцизми легше
інтегруються в німецьку мову, що зумовлено належністю обох мов до однієї мовної сім’ї.
Наведені особливості адаптації англіцизмів не
вичерпують усіх аспектів проблеми. Робота з наявним матеріалом доводить необхідність вивчення
адаптації англіцизмів, наприклад, на фонологічному
рівні, що потребує подальшої наукової розвідки.
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ПРЯМА МОВА ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ
В РОМАНІ Ю. ЯНОВСЬКОГО «ВЕРШНИКИ»
Угненко К. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Статтю присвячено аналізові прямої мови як засобу експресивного синтаксису в романі Ю. Яновського
«Вершники». Визначено виражальні можливості цього засобу та схеми будови реплік. З’ясовано, як елементи прямої мови, уведені до різних видів речень та надфразних єдностей, змінюють модальні, морфологосинтаксичні та експресивні особливості усієї фрази. Простежено приклади економії мовних засобів за рахунок усічення стандартних структур мови автора і персонажів, що пришвидшує загальну динаміку тексту та
злютовує його. Особливу увагу приділено завданням елементів прямої мови, їхнім морфолого-синтаксичним
особливостям, які створюють загальний мовний «колаж» стилістичного синтаксису досліджуваного твору.
У статті розглянуто різні види реалізації прямої мови, зокрема монологи, діалоги, внутрішні монологи та їхні трансформації. Установлено, що лексичний склад, ідейно-тематичне навантаження, синтаксична побудова різних форм реалізації прямої мови та їхня взаємодія із різними стилістичними фігурами
репрезентують не лише комунікативне, а й експресивно-стилістичне завдання реплік. Проаналізовано різні
морфолого-синтаксичні особливості прямої мови, зокрема значну кількість повторюваних частин мови,
однорідних простих присудків і другорядних членів речення, вставних конструкцій у репліках, що формують образне сприйняття читачем того, про що йде оповідь у новелах. Спостережено, як фрагменти
мови персонажів «вливаються» у загальний контекст твору, таким чином посилюючи пафос описуваного
автором, надаючи аксіологічного відтінку, оскільки через мову персонажів читачеві легше зробити власні
висновки і дати оцінку тому, що відбувалося на початку ХХ століття. Трансформовані Ю. Яновським
діалогічне, монологічне та полілогічне мовлення формують оригінальність і художню новизну роману серед
інших творів неоромантичної течії.
Ключові слова: художня мова, ідіостиль, експресивність, емоційність, пряма мова, монолог, внутрішній
монолог, діалог, полілог, репліка.
Uhnenko K. S. Direct speech as a means of expressive syntax of Y. Yanovsky novel “Horsemen”. The article is
devoted to the analysis of direct speech as a means of expressive novel syntax in short stories. The explicit possibilities
of this means and schemes of the statements structures are defined. It is found out that the elements of the direct speech,
introduced into various types of sentences and paraphrase unities change modal, morphological-syntactic and expressive features of the whole phrase. The examples of savings linguistic means can be traced through the truncation of
the standard structures of the characters and author's language, which speeds up the overall dynamics of the text and
unites it. Particular attention is paid to the tasks of the direct speech elements, their morphological-syntactic features
which create the general linguistic “collage” of the stylistic syntax of the novel in short stories.
The article deals with different types of direct speech implementation, in particular monologues, dialogues,
internal monologues and their transformations. It was found out that the lexical composition, the ideological and
thematic loading, the syntactic construction of various forms of direct speech implementation and their interaction
with different stylistic figures represent not only the communicative but also expressive-stylistic tasks of statements.
Various morphological and syntactic features of the direct speech are analyzed, in particular, the abundance of
repetitive parts of speech, homogeneous simple predicates and secondary parts of the sentences, insert сonstructions in statements, forming a figurative perception by the reader of what is happening in short stories. Attention is
paid to the language fragments of the characters that “fuse” into the overall context of the work, thus enhancing
the pathos described by the author, giving an axiological shade because through the characters speech it is easier
for the reader to make their own conclusions and understand what happened in the early twentieth century. Transformed dialogic, monologic and polylogical speech by Yuri Yanovsky form the originality and literary novelty of the
novel among other works of the neo-romantic school.
Key words: artistic language, idiostyle, expressiveness, emotionality, direct speech, monologue, internal monologue, dialogue, polylogue, conversational turns.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Кожен функційний
стиль мовлення обслуговує певну сферу діяльності суспільства. Найбільш розповсюдженим і знайомим багатьом науковцям є вияв літературної мови
як мистецтва слова у вигляді художнього стилю,
або мови художньої літератури. Варто зазначити,

що художній стиль є певним синтезом авторського бачення картини світу загалом та довколишньої
дійсності.
Аби виконати естетичні завдання якомога краще
і втілити в тексті всю специфіку художнього слова,
автор має підібрати мовний матеріал, який відзначається високим рівнем оригінальності та виражаль-
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ної новизни, образністю, емоційно-експресивним
навантаженням семантики твору і оцінними елементами. Вивчення мовного матеріалу роману, зокрема
прямої мови, з погляду синтаксичної будови є основною проблемою статті.
Образність повідомляє читача про певне поняття, покладене в основу художнього слова, тобто
відображає його внутрішню форму. Інакомовлення –
процес, на основі якого відбувається трансформація
внутрішнього змісту в певний стилістично сформований образ.
Основним завданням експресивного синтаксису
є виявлення співвідношень формального і семантичного наповнення мовних одиниць твору. С. Єрмоленко у праці «Синтаксис і стилістична семантика»
зазначає: «Звичайно, аналіз внутрішніх формально-семантичних відношень між одиницями синтаксичного рівня, які проектуються на стилістичні
категорії, виявляється справою значно важчою, ніж
кваліфікація стилістично маркованих засобів синтаксису за їх належністю до певних функціональних
стилів» [3, 40].
Ідіостиль Ю. Яновського відзначається використанням стилістичних фігур (розгортання, згортання)
та риторичних фігур, прямої мови у нетиповому
значенні, вивчення яких у сьогочасному синтаксисі української мови посідає особливо важливе місце. На нашу думку, актуальним є аналіз елементів
прямої мови як важливих складників, що формують
цілісність експресивного синтаксису мови роману
«Вершники».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тексти Ю. Яновського як у мовознавчому, так і літературознавчому аспекті активно почали вивчати в другій
половині ХХ століття. Це передусім студії дослідників художньої літератури І. Лучника, А. Сіроша,
О. Полторацького. Cуто лінгвістичних досліджень
мовного стилю роману «Вершники» набагато менше, ніж літературознавчих. З-поміж мовознавчих
привертають увагу праці І. Білодіда «Синтаксис
роману «Вершники» Ю. Яновського» та «Лексика
роману «Вершники» Ю. Яновського» [1], Л. Домилівської «Ідіостиль Ю. Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм першої половини ХХ ст.»
[2]. Однак і в цих працях проблему функціонування
прямої мови як засобу експресивного синтаксису
в романі порушено побіжно.
Формулювання мети і завдань статті. Структура, морфолого-синтаксичне наповнення, стилістичні фігури, уведені в пряму мову або частиною якої
вони є, пафос та ідейна належність – усі ці елементи
роблять мову кожної новели яскравою та образною
для читача й цікавою для дослідника. Мета пропонованої статті – розглянути фрагменти прямої мови
не в суто комунікативній, а в експресивній, виражальній їх значущості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Перша новела роману «Подвійне коло» уже з перших абзаців демонструє майстерний синтез мови
автора та елемента прямої мови.
<…> ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. Його чорний шлик віявся по плечах. «Рубай, брати, білу кість!» Пил спадав (7).

«Сюди веди!» І підводили високих степовиків,
і летіли їхні голови, як кавуни (а під ногами баштан
із кавунами, і коні зупинялися коло них), дехто кричав скажено і, мов у сні, нечутно, а цей собі падав,
як підрубаний бересток, обдираючи геть кору
й гублячи листя. «Шукай, куме, броду!» (7).
Важливим і в класичному розумінні правильним
варіантом прямої мови в тексті є поєднання мови
персонажа – репліки як такої – з мовою автора.
У наведених прикладах ми такого не бачимо. Отже,
насамперед варто зазначити, що Ю. Яновський
у романі відходив від стандартної схеми побудови
прямої мови та форм її реалізації. Фрагменти мови
персонажів «уливались» в загальний контекст того,
що відбувається. Таким чином посилюється пафос
описуваного автором, з’являється аксіологічний відтінок, оскільки через мову персонажів читачеві легше зробити власні висновки і дати оцінку тому, що
відбувалося на початку ХХ століття.
Усі три наведені елементи прямої мови є складниками ознайомлювальної частини новели. Автор
повідомляє читачеві, де коли і за яких умов усе відбувається, хто є основними дійовими особами цієї
частини роману. Аби увиразнити опис локації і актуалізувати зовнішні характеристики братів Половців, зробити текст «живим» і емоційно цікавим,
Ю. Яновський уводить кілька фраз, які є особливо
значущими для стилістичного синтаксису новели.
«Рубай, брати, білу кість!», «Сюди веди!»,
«Шукай, куме, броду!» – усі ці приклади прямої мови
персонажів є односкладними означено-особовими
реченнями, головні члени яких виражені дієсловами
у формі наказового способу, речення також ускладнені звертаннями. Елементи прямої мови саме такої
структури автор використовує не випадково: вони
виражають інтенсивність дії за рахунок способу
дієслова та надають текстові посиленої виразності
завдяки окличним і спонукальним за метою висловлювання реченням. Варто зауважити, що зовнішня
схожість усічених структур прямої мови з гаслами
у традиційному вигляді налаштовує читача на тогочасний пафос: ідейність, народна стихія, боротьба
розуму й серця.
На початку новели «Подвійне коло» швидко змінюються події, з’являються різні персонажі, однак
те, чиї слова наведено в тексті, читач розуміє одразу. Пояснюється це тим, що попередній контекст
завжди містить у собі ім’я мовця. По-перше, це
яскравий приклад економії мовних засобів за рахунок усічення стандартних структур «Мова Персонажа, – мова Автора», що пришвидшує динаміку
тексту, дає змогу прочитати його на одному диханні. По-друге, такий авторський вибір стилістично
злютовує текст, надає йому цілісності сприйняття
загального емоційного плану.
Наступний приклад новели «Подвійне коло»
є однією з форм реалізації прямої мови – діалогом.
Висвистували шаблі, хряскотіли кістки, і до
Оверка підвели Андрія. «Ахвицер? Тю-тю, та це
ти, брате?!» Андрій не похнюпився, поранену руку
заклав за френч і зіпсував одежу кров’ю. «Та я,
мазепо проклятий!» – «Ну, що? Допомогли тобі
твої генерали?» (7).
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є зовнішньо модифікованою, тобто діалог подано не
за синтаксичними нормами – кожна репліка з нового
рядка. Перше, на чому варто наголосити з читацького погляду, – це сприйняття діалогу не як прямої
мови, а як ще однієї зміни картинки сюжету.
Слів автора в діалозі немає. Є лише опис зовнішнього вигляду персонажів. Розрізнити, де чия репліка, дозволяє саме емоційне забарвлення слів та побудова речень за принципом «питання – відповідь».
Питання в діалозі є експресивно піднесеними, але
з відчутною долею сарказму, відповіді ж навпаки –
чіткі, з негативною семантикою. Отже, бачимо, що
розрізнення належності прямої мови спирається на
піднесену виразність її компонентів.
Звертання «брате», «мазепо проклятий», вигук
«тю-тю», риторичне питання та окличність реплік
діалогу загалом удокладнюють його порівняно
з попереднім і наступним контекстами. Завдяки цьому читач розпізнає авторську форму реалізації елементів прямої мови – мови двох персонажів у модифікованій формі. Варто зауважити, що такий спосіб
подання діалогу не сповільнює оповіді, тому що
пряма мова майже не містить предикативних центрів або ускладнювальних елементів. Репліки читаються легко, оскільки стають емоційним обрамленням попереднього контексту.
Наступний приклад демонструє майстерне поєднання тексту описово-подієвого плану з елементами
прямої мови.
У пилюці, як у тумані, блискали постріли, груди
розривала спека, майстро дмухав невірно й гаряче,
пробігли верхівці раз, другий, «наша бере, і морда
в крові», «тримайся», «слава», одчайдушний свист,
далекий грім прогуркотів, «роби грязь!» – почулася
команда Панаса Половця, раптом зупинились кулемети, раптом завмерли постріли (10).
Усічені репліки Панаса Половця, вилучені чи то
з монологу, чи то з діалогу, сприймаються читачем
як продовження накопичених однорідних елементів у складі ампліфікації. На нашу думку, Ю. Яновський обрав саме таке поєднання мовлення персонажів з авторським, оскільки наведене оформлення
прямої мови дозволяє сприймати події, які відбуваються на полі бою, невіддільно від того, що відбувається з родиною Половців – головними дійовими
особами роману.
Тільки наприкінці речення автор інформує читача про те, що наведені в лапках слова – це слова
Панаса Половця. Але за рахунок того, що лексеми
є частиною ампліфікації, вони не сприймаються як
суто індивідуальні. Вони є всенародними, уособлюють в собі настрій не однієї персони і навіть не однієї родини.
Таке оформлення елементів прямої мови як
частини стилістичної фігури, яке до того ж не
характеризується певним способом реалізації (не
відомо, це слова монологічного чи діалогічного
характеру), надає мові новели нового структурно-стилістичного звучання. Ю. Яновський в одне
речення об’єднує мову автора й персонажів із
загальним описовим планом подій, виражаючи все
це однорідними предикативними центрами або

реченнями з неускладненою структурою на основі
безсполучникового зв’язку. Можемо підсумувати,
що саме в таких нюансах і виявляється ідіостиль
автора, де виразно-зображувальна якість мовлення формується за рахунок «інструментів» стилістичного синтаксису.
Друга новела роману «Дитинство» відрізняється від першої не тільки ідейно-тематичним наповненням, але й завданнями елементів прямої мови,
їхніми морфолого-синтаксичними особливостями
та контекстуальним оточенням.
Репліки, ужиті в тексті новели, вирізняються
однією авторською тенденцією – відсутністю прямої вказівки на їх належність. Усі елементи прямої
мови – це частини великого мовного «колажу»,
який відображає сприйняття світу малим Данилком
Чабаном.
І до прадіда прийшовши, котрий спав у повітці,
Данилко витирав сльози, бо мимоволі набігали на
очі, добре б’ється ота клята мати, друга б уже
пересердилась за цілий день, «боліло? – питав прадід
Данило, – а ти не зважай, бо вона господиня і гірко
працює, вона нас годує, то хай і б’є, <…> інакше не
проживеш, житимеш, як оце я, серед степу голий,
серед людей голодний» (22).
Наведений уривок читач сприймає як потік свідомості малого хлопчика, оскільки автор репрезентує водночас багато дій і станів Данилка, доповнених філософськими роздумами старого прадіда.
Така хаотичність у почуттях головного персонажа
дає можливість не лише уявити себе присутнім під
час розмови «різних поколінь», але й перейнятися
емоційно-експресивним напруженням цієї частини
новели. Інструментом для цього в Ю. Яновського
слугують саме елементи прямої мови.
По-перше, слова прадіда не мають належного
класичного оформлення, у вигляді однорідного
предикативного центру вони «вплітаються» в аналіз ситуації малим Данилком, стають частиною
потоку думок, тому формально вирізняються лише
наявністю лапок та словами автора. Із семантикосинтаксичного погляду односкладне безособове
речення «Боліло?», що до слів автора не ускладнено жодними іншими членами речення, робить
на собі максимальний акцент та зосереджує увагу читача. Нейтральна лексема боліло в контексті
попередніх нагромаджених граматичних основ
та синтаксичної ізольованості від другорядних
членів речення набуває нових аксіологічних відтінків: прадід уособлює в собі безапеляційне розуміння та співчуття.
Елемент прямої мови старого Данила реалізується у вигляді уявного діалогу, де репліка-запитання
є фактично відсутньою, але її наявність чітко усвідомлюється читачем. Репліка-відповідь, навпаки,
засвідчена на письмі, але має монологічний характер. Проаналізований специфічний спосіб реалізації
прямої мови дає змогу за економного використання
мовних засобів показати сакральний зміст описуваного – чуттєвий зв’язок двох поколінь. Зазначимо,
що таке розуміння структурно-семантичних особливостей мови персонажів і формує неповторний
ідіостиль Ю. Яновського.
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Наступний приклад демонструє, як в опис подієвого плану органічно вплітаються елементи полілогу та монологу, створюючи неперевершений романтично-фольклорний тон оповіді.
Чарка кружляла од старого до малого, «нехай
спочивають та й нас дожидають», «щоб їм легко
лежати і землю держати», і коли батько Ригор
заводив про страшний суд – люди сходилися звідусіль, і шкандибали старці – «та подайте ж ви,
матінко моя, подайте», і мама сиділа зажурено над
бабиною могилою, «а до нас страшний суд наближається», – співав батько Ригор» (9).
Письменницька майстерність Ю. Яновського
виявляється в тому, як нестандартно письменник
подає слова автора перед репліками персонажів.
Елементи прямої мови не можна було б віднести до
полілогу, якби не вказівка на те, що «чарка кружляла од старого до малого». Відповідно читачеві
стає зрозуміло, що наступні слова мають не одного автора. Такий спосіб передачі чужого мовлення
увиразнює емоційну картину тексту, тому що кожен
присутній зі згаданих вимовлятиме слова з відповідною лише йому яскравістю та піднесеністю. Абзац
насичено репліками не тільки полілогічного, але
й монологічного характеру.
Новела роману «Шаланда в морі» репрезентує
здебільшого або внутрішні монологи, або поодинокі
репліки персонажів. Важливо підкреслити, що в цій
частині роману Ю. Яновський не реалізує свого специфічного бачення структури прямої мови. У тексті
все чітко розподілено і зрозуміло: де слова автора,
а де – персонажа. Значення такого письменницького відходу від раніше заявленого власного бачення прямої мови зосереджено в самій суті новели.
Чуттєвість, емоційна напруга і переживання – ось
основні вектори, що «керують» розвитком подій.
Тому письменникові важливо було зосередитися не
так на зовнішньому оформленні реплік, як на їхньому семантичному наповненні.
«Ой, пішов ти в море, Мусієчку, – голосила вона
мовчки, – та й слід твій солона вода змила. Та коли
б я знала та бачила, я б той слідок долонями прогортала та до берега тебе покликала. Ой, подми,
вітре-трамонтане, оджени в море негоду та оджени й тумани, а я стоятиму тут самотня до краю,
і хоч би з мене дерево стало, то я б усіма вітами над
морем махала й листям би шуміла» (35).
Наведений уривок є внутрішнім монологом старої Половчихи – «маяка невгасимої сили» новели.
Одразу варто зазначити, що монологу у звичному розумінні, діалогу або полілогу, у яких головна
героїня бере участь, немає. Це одразу говорить про
її психо-емоційний тип, представники якого схильні
тримати всі переживання всередині себе. Тому під
час аналізу внутрішнього монологу варто звертати
увагу на кожну лексичну і граматичну деталь, які
формують образ персонажа.
Контекст наведеного уривка вказує на те, що стара Половчиха зовнішньо була спокійною. Перші ж
слова автора «голосила вона» говорять про зворот-

не. Така письменницька «гра» на контрасті дозволяє
читачеві краще зрозуміти семантику кожної лексеми
з репліки, важливість ужитих порівнянь і повторів.
Мова матері половецького роду стилізована під
народне голосіння, у якому нерозривно поєднані
між собою елементи подієвості (пішов ти в море),
опису природи (солона вода змила, подми, вітретрамонтане) й внутрішнього стану героїні (я стоятиму тут самотня до краю). В єдине ідейно-стилістичне та експресивне ціле вказані різні частини
поєднує лише один сполучник та. До речі, саме ця
частина мови художньо увиразнює репліку, створює
ефект алітерації, що, своєю чергою, так само формує емоційне нагнітання в описуваному.
Велика кількість повторюваних особових
займенників я, ти, однорідних простих присудків
і другорядних членів речення, звертання у репліці
створюють своєрідний потік свідомості, що формує образне сприйняття читачем того, що відбувається у новелі.
Отже, зауважимо, що саме звукове та структурне
оформлення внутрішнього монологу героїні, його
синтаксична будова допомагають розкрити багатство образного мислення Ю. Яновського, його неординарний підхід до розуміння завдань і стилістичних можливостей прямої мови. У новелі «Шаланда
в морі» вона є частиною внутрішнього світу Половчихи, елементом опису її психічного стану, що у відповідному контексті формують особливо відчутну
експресивність мови твору.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Вивчення елементів прямої
мови дає розуміння значущості семантико-структурної організації мови персонажів й автора в романі,
висвітлює події твору з погляду їхньої ролі у формуванні виразності художнього зображення та забезпеченні емоційного впливу на читача.
Новела «Подвійне коло» насичена уривчастими репліками, що є органічними складниками не
тільки опису подієвого плану, але й відтворення
психічного стану персонажів. Превалювання діалогічного мовлення в некласичному оформленні
робить першу новелу роману емоційно яскравою.
У «Дитинстві» ідейно-тематичні завдання автор
реалізує елементами прямої мови, що є символічними за рахунок лексичного складу і експресивно увиразненими завдяки контекстуальним
і синтаксичним особливостям мови автора. Новела
«Шаланда в морі» репрезентує внутрішній монолог зі своїми особливостями як можливість показу
емоційного стану головної героїні.
Сьогодні вивчення прямої мови в межах експресивного синтаксису мови роману Ю. Яновського
«Вершники» є перспективним, оскільки монологічне, діалогічне та полілогічне мовлення виконують не суто комунікативне, традиційне, завдання,
а розкривають зміст твору на інших рівнях мовної структури і слугують формантами естетичного значення одного з кращих романів української
художньої прози.
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ІДІОСТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕНА БРАУНА
Черник О. О.
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Статтю присвячено аналізу концептосистеми художнього простору Дена Брауна, що відтворює концептуальну картину світу письменника і яку реконструйовано виокремленням концептуальних домінант
термінами гіпо-гіперонімії. Визначено, що вершинне положення в цій системі посідають домени епістемічного
порядку ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, домени гносеологічного порядку НАУКА і МИСТЕЦТВО та
емоційний домен СТРАШНЕ.
З’ясовано, що домен ТАЄМНЕ в концептуальній картині світу Дена Брауна є основою для профілювання
ієрархічно спадних ментальних сутностей – гіперконцептів MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ (гіпоконцепти
CRIME, SECRET), CONSPIRACY/ КОНСПІРАЦІЯ (гіпоконцепти KEEPER, OBJECT, TECHNIQUE) та
QUEST / КВЕСТ (гіпоконцепти QUESTOR, SEARCH, REVELATION). РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ є доменом, у якому профілюються гіперконцепти FAITH / ВІРА (гіпоконцепти CREED, DEITY, MANIFESTATION),
SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ. Домен СТРАШНЕ структуровано гіперконцептами EMOTION/ЕМОЦІЯ,
CAUSATION / ПРИЧИНА (гіпоконцепти SITUATION, EVENT, NATURAL PHENOMENA, HEALTH THREAT,
PEOPLE, MYSTIC) і PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА РЕАКЦІЯ. У домен МИСТЕЦТВО входять
гіпереконцепти VISUAL ARTS / ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, MUSIC / МУЗИКА і LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА,
перший з яких має найбільш розгалужену систему низхідних концептів (гіпоконцепти PAINTING, SCULPTURE,
ARCHITECTURE, GRAPHIC ART). Домен НАУКА конституйовано гіперконцептами SCIENTIFIC COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ (гіпоконцепти NATURAL SCIENCE, FORMAL SCIENCE, HUMANITIES,
NONTRADITIONAL SCIENCE), ACHIEVEMENT / ДОСЯГНЕННЯ, AGENT / ДІЯЧ.
Розкрито найголовніші ознаки поняттєвого, образно-перцептивного та ціннісного складників концептів
найнижчого рівня узагальнення (катаконцептів) і установлено своєрідність взаємодії концептів у художньому просторі Дена Брауна. ККС Дена Брауна, з одного боку, є відбитком позамовної дійсності, що його оточує,
а з іншого – дійсності, що він конструює, оскільки в системі кожного домену загальні знання органічно
співіснують зі специфічними авторськими смислами, конотаціями та оцінками.
Ключові слова: концептуальна картина світу письменника, концептосистема художнього простору,
ідіостиль, домен, ієрархічна структура.
Chernyk O. O. Idiostylistic specificity of Dan Brown’s conceptual picture of the world. The article deals with the
study of conceptual system in Dan Brown’s texts that reflects his conceptual picture of the world and is reconstructed
by arranging conceptual dominants in terms of hypo- and hyperonymy. At the top of this system there are epistemic
domains MYSTERIOUS PHENOMENA, RELIGIOUS AND MYSTIC PHENOMENA, emotional domain FEAR and
gnoseological domains of ART, SCIENCE.
The domain of MYSTERIOUS PHENOMENA is the basis for profiling hierarchically descending mental structures – hyperconcepts MYSTERY (hypoconcepts crime, secret), CONSPIRACY (hypoconcepts KEEPER, OBJECT,
TECHNIQUE) and QUEST (hypoconcepts QUESTOR, SEARCH, REVELATION). RELIGIOUS AND MYSTIC
PHENOMENA is a domain for hyperconcepts FAITH (hypoconcepts CREED, DEITY, MANIFESTATION), SINFULNESS. The domain FEAR is structured by hyperconcepts EMOTION, CAUSATION (hypoconcepts SITUATION,
EVENT, NATURAL PHENOMENA, HEALTH THREAT, PEOPLE, MYSTIC) and PHYSICAL REACTION. The domain
ART includes hyperconcepts VISUAL ARTS, MUSIC and LITERATURE, the first of which has the widest system
of descending concepts (hypoconcepts PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAPHIC ART). The domain
of SCIENCE includes hyperconcepts SCIENTIFIC COGNITION (hypoconcepts NATURAL SCIENCE, FORMAL
SCIENCE, HUMANITIES, NONTRADITIONAL SCIENCE), ACHIEVEMENT (cataсoncepts TECHNOLOGY,
MACHINERY) і AGENT (cataсoncepts SCIENTIST, SCHOLAR).
The article reveals the most important features of the notional, figurative-perceptual and axiological strata of the
concepts of the lowest level of generalization (cataconcepts) and determines the originality of the concepts interconnection in Dan Brown’s texts. On the one hand, Dan Brown’s conceptual picture of the world is the reflection of the
extralinguistic reality, that surrounds him and, on the other hand, it is the reflection of the reality he constructs, as
common knowledge naturally coexists with specific authorial meanings, connotations and values.
Key words: writer’s conceptual picture of the world, conceptual system of writer’s texts, idiostyle, domain, hierarchical structure.
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Черник О. О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу Дена Брауна
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Представлена тема знаходиться в руслі актуальних досліджень когнітивної
лінгвістики, у межах якої можна спостерігати підвищений інтерес до творчої особистості і її ідіостилю, зокрема до здатності художнього твору відтворювати своєрідну картину світу (не об’єктивну
реальність, а ілюзію життя), побачену очами митця
[1, 172].
У когнітивній лінгвістиці ідіостиль (ІС) тлумачать як єдність вербального та ментального – концептів і когнітивних структур та їх мовного втілення [11, 51]. Дослідження мовної репрезентації
індивідуально-авторських художніх концептів із
їх системою оцінок і асоціацій дає змогу з’ясувати
своєрідність концептуальної картини світу (ККС)
письменника, оскільки процес продукування текстів ґрунтується на цілеспрямованому доборі
суб’єктом (що пише, що говорить) з усього різноманіття пропонованого мовою матеріалу (мовної
системи) того, що відповідає стійким зв’язкам між
поняттями і концептами в його картині світу і що
відбиває в результаті непорушні для мовної особистості істини, які «визначають її життєве кредо,
її життєву домінанту» [3, 53]. ККС конкретного
автора є системою інформативно значущих для
нього концептів, що вербалізуються в його тексті
і творчості в цілому [17, 153; 10, 174–175].
Прoпoнoвaнe дoслiджeння присвячeнe вивченню
ідіостильової своєрідності ККС популярного американського письменника ХХІ ст. Дена Брауна – автора всесвітньо відомих бестселерів, творча діяльність
якого має неабиякий вплив на розвиток сучасної
поп-культури і становить незгасаючий інтерес
для дослідників філологічного знання як в Україні
[8; 13], так і за кордоном [4; 12; 14; 15; 16].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У вітчизняному та зарубіжному мовознавстві відомо багато праць, автори яких досліджували концептосистеми того чи того письменника, до того ж аналіз зазвичай полягав у виявленні ієрархії концептів
і встановленні взаємозв’язку між ними (О. Я. Дойчик [2], С. Ю. Лаврова [5], О. В. Мазепова [6],
В. Г. Ніконова [9] та ін.). Щодо творчості Дена Брауна, то з позицій когнітивної лінгвістики розглянуто лише деякі концепти, втілені в окремих його
романах (А. О. Черніченко [13], А. В. Лабицина [4],
О. І. Трубаєва [12]), однак цілісне системне дослідження ККС письменника досі не здійснювалось.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є моделювання ККС Дена Брауна як ментальної основи його ідіостилю. Досягнення поставленої
мети передбачає виконання таких завдань: 1) реконструювати концептосистему Дена Брауна виокремленням концептуальних домінант термінами гіпогіперонімії [10, 186]; 2) з’ясувати особливості мовної
об’єктивації преферентних концептів найнижчого
рівня узагальнення, визначити найголовніші ознаки
їх поняттєвого, образно-перцепційного та ціннісного складників; 3) установити своєрідність взаємодії
концептів у художньому просторі Дена Брауна.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз мовного матеріалу, а також результати кіль-

кісної обробки текстів Дена Брауна свідчать про те,
що система преферентних для письменника концептів організована навколо щонайменше трьох важливих для нього способів осягнення світу – епістемічного (домени ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ),
гносеологічного (домени НАУКА і МИСТЕЦТВО)
та емоційного (домен СТРАШНЕ).
Домен ТАЄМНЕ в ККС Дена Брауна є основою для профілювання ієрархічно спадних ментальних сутностей – гіперконцептів (гіперК)
MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ (гіпоконцепти CRIME,
SECRET), CONSPIRACY/ КОНСПІРАЦІЯ (гіпоконцепти
KEEPER,
OBJECT,
TECHNIQUE)
та QUEST / КВЕСТ (гіпоконцепти QUEST, SEARCH,
REVELATION). Своєрідність ІС письменника найбільше проявляється в наборі катаконцептів (катаК)
та їх структурі – поняттєвому, образно-перцепційному та ціннісному шарах.
Для поняттєвого шару найдрібніших концептів
особливо актуальною є інформація, що таємні знання (катаК SECRET KNOWLEDGE) мають духовне
значення (All the mystical teachings of the ages had
attempted to convey this one idea. The secret hides
within (4, 378)), міцно пов’язані з ідеєю могутності (power of the Holy Grail, the most powerful secrets,
the power of symbols тощо), є парадоксальними
(Best secrets are hidden in plain view (4, 28)), грандіозними (myriad hidden meanings, too vast mysteries,
overflowing with secrets, great secret, mysteries
of the universe тощо), потребують захисту (катаК
BROTHERHOOD, CODE, OBJECT, пор.: The Priory
existed for the sole purpose of protecting a secret
(3, 200)), існують в обмеженому колі людей (катаК
BROTHERHOOD, CHURCH, MAGICIAN, HISTORICAL FIGURE), мають прив’язку до географічного
об’єкту (катаК LOCATION, пор.: obscure location,
mystical location, secret location, unknown location
underground, hiding place тощо); засоби і способи
їх зберігання покликані випробовувати розумові
здібності (катаК CODE, SYMBOL, TEXT, ARTIFACT,
ART, пор.: Masonic Pyramid, cryptex, riddle, mysterious verse, cryptic text, a code-writing scheme called
the Caesar Box, anagram, metaphor тощо).
Асоціативний профіль домену ТАЄМНЕ
уворюють мовні репрезентації катаК SECRET
KNOWLEDGE, TECHNIQUE, TRUTH. Він формується насамперед авторськими асоціаціями, які
відтворюють образне переосмислення таємного
знання (асоціації з людиною, лоном, факелом, насінням, паливом, пор.: womb of the Ancient Mysteries;
<…> Mysteries were taunting him (4, 378); The mysteries are a flaming torch <…> (4, 491); the seeds
of the mysteries; fueled by the mysteries (4, 384)),
засобів зберігання інформації (асоціації із супом,
людиною, пор.: the Masonic Pyramid’s final inscription <…> was symbolic anarchy – a bowl of alphabet
soup (4, 376); <…> as if this cryptex, forged by her
grandfather’s own hands, were trying to speak to her
<…> (3, 390)) і правди (асоціації з рідиною, болем,
їжею, пор.: <…> the glorious truth came flooding all
around him (1, 542); the truth come crashing down on
him in excruciating austerity (3, 556); The truth settled
slowly in his gut (2, 415)).
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До концептів, які отримують чітку позитивну
оцінку, належать BROTHERHOOD (system of morality, trustworthy men, 'the enlightened ones'), CODE,
SYMBOL (<…> with my grandfather's love of symbolism and codes, fanatic himself for codes, word games,
and puzzles… (3, 257)), ASSISTANT (independent
and determined woman, strong-willed), AMATEUR
(tough teacher and strict disciplinarian, a trusted
friend), а негативну – конституенти гіпоК CRIME
і катаК OFFICIAL DETECTIVE (<…> the OS director
cruised the deep waters of the CIA like a leviathan who
surfaced only to devourits prey (4, 64)). Суперечлива
природа в ідіостилі Дена Брауна притаманна катаК
SECRET KNOWLEDGE (appalling secrets, dangerous
secrets, magnificent secret, a wonderful secret, beguiling
riddle), TRUTH (celebrated truth, precious truth,
terrible truth, diabolical truth), що пов’язано з прагненням письменника всебічно показати описуване
явище, наголосити на стертості кордонів між позитивом і негативом, на їх симбіозі.
РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ є доменом епістемічного порядку, в якому профілюються гіперконцепти FAITH / ВІРА (гіпоК CREED, DEITY,
MANIFESTATION), SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ.
Зміст поняттєвого шару концептів домену утворюється когнітивно-семантичними ознаками, що
мають сенсаційний характер, і значною мірою
трансформує сталі традиційні уявлення читачів про
релігію та християнську віру (‘Ісус – смертний проповідник’, ‘універсальність та єдність всіх релігій’,
‘гібридність християнства’, ‘Бог – це енергія’, ‘Бог –
це Матір-Земля’, ‘Бог не карає’, ‘священні писання –
джерело наукових знань’, ‘святість жінки’, ‘Марія
Магдалина – матір нащадків Ісуса Христа’, ‘гріх –
порушення законів Матінки-Природи’).
Найяскравіше образно-перцепційне осмислення отримують репрезентанти гіпоК CREED (асоціації з колажем, напоєм, мовою, вогнем, пор.: Modern
religion is a collage <...> (1, 275); Anglicans drink
their religion straight (3, 457); Religion is like language
or dress (1, 133)); катаК CHRISTIANITY (асоціації з фуршетом, судиною, ледачими батьками, пор:
The doctrine has become a buffet line (3, 545); <…>
the Christian Church, which declared itself the sole
vessel through which humanity could access the divine
<…> (3, 340); Like a lazy parent who found it easier to
acquiesce to the whims of a spoiled child than to stand
firm and teach values, the Church just kept softening
at every turn <…> (3, 208)) і катаК GOD (асоціації
з маяком, голосом, архітектором, пор.: Great Architect
of the Universe (4, 434); God whispers in his ear
(3, 75); The inspiration had been God's own-appearing
like a beacon in the camerlegno's night of agony (1, 583)).
У межах епістемічного домену РЕЛІГІЙНОМІСТИЧНЕ найвиразніше ціннісне маркування
спостерігається у концептах CRISTIANITY, GOD,
SACRED FEMININE, JESUS CHRIST, PAGANISM,
RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO.
Позитивна оцінка в текстах письменника стосується релігії загалом (He respected the power
of faith, the benevolence of churches, the strength
religion gave so many people <…> (1, 132)), сучасного християнства (Nobody could deny the enormous

good the modern Church did in today's troubled
world (3, 173)), священної жіночності (The ability
of the woman to produce life from her womb made
her sacred. A god (3, 411)), язичества (Nowadays,
the term ‘pagan’ had become almost synonymous with
devil worship – a gross misconception (3, 60)), священних писань (The Bible represents a fundamental
guidepost for millions of people on the planet, in much
the same way the Koran, Torah, and Pali Canon offer
guidance to people of other religions (3, 451)), ритуалів (Misunderstanding a culture’s symbols is a common
root of prejudice (4, 155)), молитов (Remarkable
solutions to seemingly impossible problems often occur
in these moments of clarity (1, 532)), первородного
гріху (Woman, once the sacred giver of life, was now
the enemy (3, 451)).
Негативно оцінює Ден Браун раннє та середньовічне християнство (During three hundred years
of witch hunts, the Church burned at the stake
an astounding five million women (3, 173)), гріх байдужості і гордині (No man is more prideful than he who
believes himself immune to the dangers of the world
(2, 215)), які здатні спричинити «пекло» на землі
(катаК INFERNO) – бруд, хвороби і страждання.
Емоційний домен СТРАШНЕ структурується
гіперК EMOTION/ЕМОЦІЯ, CAUSATION / ПРИЧИНА І PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА РЕАКЦІЯ.
Виразне мовне втілення в ідіостилі Дена Брауна
отримують катаК ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA,
PANIC, HORROR. ГіперК CAUSATION має складнішу систему і відтворюється гіпоК SITUATION,
EVENT,
NATURAL
PHENOMENA,
HEALTH
THREAT, MYSTIC. Проте індивідуальність гіперконцепту простежується в наборі катаК: CLOSED
SPACE, OBSCURITY, WAR, CATASTROPHE, LOSS,
DARKNESS, COLOR, ILLNESS, VIOLENCE, DEATH,
BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, PRODUCT,
BROTHERHOOD,
SUPERNATURAL
FORCE,
RITUAL, INFERNO. Прагнення вразити читача
і зобразити страх якомога реалістичніше відбивається в катаК BEHAVIOUR, SOMATICS. У поняттєвому
шарі концептів цього домену не було виявлено специфічних ознак.
Образний шар концептів домену СТРАШНЕ фіксує як усталені метафоричні моделі, так й індивідуально-авторські, останні з яких відбивають оригінальне осмислення тривожного страху як тупого
предмету (blunt fear); переляку як маски (masked
with fear); паніки як пожежі (With the fury of a wildfire
consuming a parched hay field, the rush of fear billowed
out across the piazza until the entire crowd was <…>
(2, 237)); інфекції (Only one form of contagion travels
faster than a virus, Sinskey thought. And that’s fear
(2, 428)); жаху як хижого птаха (<…> the true horror
of the scene descended like a bird of prey (1, 407)).
Емоції страху в ККС Дена Брауна набувають різної
оцінки. Найбільш негативну оцінку отримує фобія,
яка виснажує, приносить страждання, переслідує,
і паніка, що несе небезпеку, перешкоджає мисленню, пор.: hazards of panic; debilitating fear; wrenching
feeling of claustrophobia. Тривожний страх і відчуття
жаху мають безліч позитивних рис – вони поєднують людей, породжують віру, інтуїцію, актуалізу-
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ють мислення, пор.: Fear <…> acted as a stimulant,
sharpening the mind’s ability to think (4, 185); <…>
human intuition was a more accurate detector of danger
<…> the gift of fear (4, 210); With two deeds, Jesus had
opened their eyes. Horror and Hope (1, 579).
Гносеологічний домен МИСТЕЦТВО відбиває уявлення Дена Брауна про образотворче мистецтво, музику і літературу. Найрозгалуженішу
систему має гіперК VISUAL ARTS, складниками
якого є PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE,
GRAPHIC ART І CALLIGRAPHY. Це пов’язано
з тим, що візуальні твори мистецтва в художньому просторі письменника виступають частиною
карти, дороговказом (Bernini placed a sculpture that
pointed across Rome toward the next altar of science
(1, 579)). Окрім того, мистецтво в текстах автора
є носієм таємниць і містичного знання, має приховану символіку, пор.: <…> she knew, whatever
Kryptos ultimately revealed, the message definitely had
mystical undertones (4, 477); Each piece {of sculpture} needed to be a subtle tribute to one of the four
elements of science (1, 208). У поняттєвому шарі
катаК STRUCTURE (гіпоК ARCHITECTURE) однією з найвиразніших когнітивно-семантичних ознак
є ‘гармонія з природою’: Even in silhouette, Gandolfo
was a sight to behold – an impressive example of tiered,
defensive architecture, echoing the potency of this
dramatic cliffside setting (3, 207).
Образне осмислення отримує переважно катаК
STRUCTURE, що відбито у численних оригінальних когнітивних метафорах. Ден Браун асоціює
витвори архітектури і його елементи із воїном, кораблем, шрамом, горою, монстром, містом, безоднею,
каньйоном, тортом, вогнем і живою істотою, пор.:
Yes, your pyramid is magnificent’ Fache grunted.
‘A scar on the face of Paris’ (3, 39); Resembling a layer
cake, some had claimed, the eightsided structure {Florence Baptistery} consisted of three distinct tiers <…>
(2, 233); The monolithic spire of the Washington Monument loomed dead ahead, illuminated against the sky
like the majestic mast of a ship (4, 13) тощо.
Ціннісний шар утворює лексика, що підкреслює
талановитість митців (great men / artist / poet, gifted
artists, accomplished artist and poet, brilliant sculptor / architect, prodigy, luminary, master artist / painter,
titan of the Renaissance, men of genius, giants), велич,
надзвичайну красу, вишуканість творів мистецтва
(an unparalleled feat of architectural ingenuity, monumental literary masterpiece, finest architecture, breathtaking Chigi Chapel, beautiful paintings, magnificent
orb, elegantly styled graffiti, majestic dome, mesmerizing ambigram тощо). Величними об’єктами постають
архітектурні споруди: <…> the greatest treasures were
architectural – the Sistine Chapel, St. Peter’s Basilica,
Michelangelo’s famed spiral staircase <…> (1, 131).
Деякі витвори мистецтва (переважно скульптури)
негативно оцінюються: boring (Mona Lisa), bleak
(Temple church), somber (phalanx of Michelangelo’s
crude Prigioni), unfortunate piece of ‘art’ (stone basin),
oftmaligned (statue of Hercules and Diomedes), hideous
(the statue of the obese, naked dwarf). Ден Браун концентрує свою увагу на мистецтві як кінцевому продукті, а не на самому творчому процесі.

Гносеологічний домен НАУКА конституюється
гіперконцептами SCIENTIFIC COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ, ACHIEVEMENT / ДОСЯГНЕННЯ, AGENT / ДІЯЧ і їх низхідними.
У ККС Дена Брауна не просто співіснують традиційні уявлення про природничі й гуманітарні науки, двох типів науковців (scientist і scholar), досягнення науково-технічного прогресу, а ще й про такі
маловідомі і невизнані галузі, як noetic science, new
physics і entanglement physics. КатаК NEW PHYSICS
виникає в результаті сполучення катаК PHYSICS
і катаК GOD та втілює знання про науковий доказ
існування Бога. Ця ж концепція відбита і в метафоричному осмисленні фізики як полотнища, на
якому Бог намалював свій шедевр, пор.: The laws
of physics is the canvas God laid down on which to paint
his masterpiece (1, 81). Концепти ENTANGLEMENT
PHYSICS, NOETIC SCIENCE, PHILOSOPHY а також
COMPUTER SCIENCE (осмислення метасистемного аналізу) поєднуються у кластер, що актуалізує
знання про «універсальну свідомість»: The idea
of universal consciousness <…> is the underlying
discovery of Noetic Science (4, 504); Plato’s writings
on “the mind of the world” and “gathering God”…
Jung’s “collective unconscious” (4, 504 ); <…> my
software <…> offered a kind of cosmic consciousness
barometer (4, 74). Специфічним є й поняттєвий шар
катаК BIOLOGY та TECHNOLOGY, у межах яких
виникає концепція примусової еволюції, пор.: <…>
with Zobrist’s breakthroughs in germ-line genetic
engineering, we’re learning how to create inheritable
immunizations <…> It’s more of an assisted evolution
<…> (2, 293).
Концепти НАУКИ в ідіостилі Дена Брауна отримують неоднозначну оцінку і образне осмислення.
NATURAL SCIENCE і FORMAL SCINCE асоціюються з двома протилежними сутностями – Богом
і сатаною (Behold science – the new God of endless
miracles, omnipotent and benevolent (1, 576); Satan
is shrewd. As time passed, he cast off his diabolical
countenance for a new face… the face of pure reason’
(1, 575)); SCIENTIFIC ACHIEVEMENT із дивом
(She had just read an article about a new miracle
of science <…> (1, 594), вірусом (It {scientific
growth} feeds on itself like a virus (1, 420)), раком
(хворобою) (And so your {science’s} evil grows.
<…> It spreads like a cancer (1, 575)).
У межах ціннісного шару представлено дві
точки зору на науку. Її перевага в тому, що вона
розв’язує проблеми майбутнього, шукає та дає відповіді, відкриває істини, лікує від хвороб, рятує, але
водночас створює зброю, шкодить навколишньому
середовищу та здоров’ю людини, пор.: Man's future
is in the hands of places like CERN, scientists like you
and your father, working to solve tomorrow's problems
(1, 119) (катаК SCIENTIST); Science has come to
save us from our sickness, hunger, and pain! (1, 575)
(катаК MEDICINE); Throughout all of human history,
every groundbreaking technology ever discovered by
science has been weaponized – from simple fire to
nuclear power <…> (2, 440) (катаК TECHNOLOGY);
Progress was Mother Earth's ultimate malignancy
(1, 120) (катаК TECHNOLOGY і MACHINERY).
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Негативна оцінка науки виникає переважно на
перетині концептів домену НАУКА з концептами
домену РЕЛІГІЙНЕ-МІСТИЧНЕ.
Аналіз концептосистеми Дена Брауна продемонстрував тісний зв’язок між усіма її доменами.
У найактивніші зв’язки вступають концепти доменів
РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і МИСТЕЦТВО (TEMPLE –
STRUCTURE; CHRISTIANITY, PAGANISM – PICTURE,
SCULPTURE, STRUCTURE; ISLAM – CALLIGRAPHY,
STRUCTURE) та НАУКА і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ (PHYSICS, ASTRONOMY – CHRISTIANITY, GOD;
HISTORY, SYMBOLOGY – ISLAM, CHRISTIANITY,
PAGANISM; PHILOSOPHY – SCRIPTURE). Взаємозв’язок між доменами забезпечує цілісність ідіостилю
Дена Брауна.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Концептуальна картина
світу Дена Брауна, з одного боку, є відбитком позамовної дійсності, що його оточує, а з іншого – дійсності, яку він конструює. Вершинне положення
в концептосистемі письменника займають концептуальні домени ТАЄМНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, НАУКА, МИСТЕТЦТВО і СТРАШНЕ.
Застосування «пошарового аналізу» концептів

найнижчого рівня узагальнення в системі кожного
домену дало змогу продемонструвати співвідношення загального та індивідуального в ККС Дена
Брауна, що визначає їх ідіостильову специфіку.
У поняттєвому шарі багатьох концептів нерідко в письменника спостерігається трансформація
усталених уявлень про певні сутності. Особливе
місце в асоціативному шарі посідають кореляції
секретного знання з лоном, факелом; релігії з колажем; християнства з фуршетом; Бога з архітектором; архітектурної споруди з тортом, шрамом,
монстром, кораблем, горою; фізики з полотнищем,
на якому Бог намалював свій шедевр; наукових
досягнень з дивами; природничих наук із вірусом,
раком. Зміна аксіологічного полюсу спостерігається у змісті концептів PAGANISM, SIN, ASSISTANT,
RITUAL. Амбівалентну оцінку отримують концепти SECRET KNOWLEDGE, ANXIETY, HORROR,
NATURAL SCIENCE, SCIENTIFIC ACHIEVEMENT,
ARTWORK OF SCULPTURE.
Перспективним видається порівняти мовну
репрезентацію ключових концептів Дена Брауна з їх
репрезентацією в інших авторів (сучасників письменника або представників того самого напряму).

ЛІТЕРАТУРА
1. Валгина Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 280 с.
2. Дойчик О. Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук :
спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. Я. Дойчик. – Харків, 2012. – 20 с.
3. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Ю. Н. Караулов. – М. :
Наука, 1981. – 208 с.
4. Лабыцына А. В. Вербализация концепта «MYSTERY» в современном историческом триллере Д. Брауна
«Инферно» / А. В. Лабыцына // Время науки. The Time of Science. – 2016. – № 3. – С. 35–40.
5. Лаврова С. Ю. Художественно-лингвистическая парадигма идиостиля М. Цветаевой : автореф. дисс. ... доктора
филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / С. Ю. Лаврова. – Москва, 2000. – 46 с.
6. Мазепова О. В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.
10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії» / О. В. Мазепова. – Київ, 2007. – 20 с.
7. Мулік М. Ю. Способи перекладу реалій у романі Д. Брауна «Код да Вінчі» / М. Ю. Мулік // Вісник Запорізького
національного університету. Філологічні науки. – 2009. – № 2. – С. 144–148.
8. Набитович І. Й. Категорія SACRUM у художній прозі ХХ – ХХІ століть : автореф. дис. … канд. філол. наук :
спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / І. Й. Набитович. – Дрогобич, 2009. – 18 с.
9. Никонова В. Г. Концептуальное пространство трагического в пьесах Шекспира : поэтико-когнитивный анализ :
автореф. дис. ... доктора филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. Г. Никонова. – Киев, 2008. – 37 с.
10. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы / А. Н. Приходько. – Днепропетровск : Белая Е. А., 2013. – 307 с.
11. Тарасова И. А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте : [монография] / И. А. Тарасова. – М. : ФЛИНТА,
2012. – 196 с.
12. Трубаева Е. И. Концептуальные структуры в художественном тексте : объективация, интериоризация, трансформация (на материале романа Д. Брауна «Код да Винчи») : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е. И. Трубаева. – Белгород, 2011. – 22 с.
13. Черніченко А. О. Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту Religion в англійській
мові (на матеріалі твору Дена Брауна “The da Vinci Code”) / А. О. Черніченко // Мовні і концептуальні картини світу. –
2015. – Вип. 2. – С. 363–371.
14. Erickson G. W. Letting the genre out of the bottle : Dan Brown’s Inferno as modern parody / G. W. Erickson // Secrets
of Inferno: In the footsteps of Dante and Dan Brown. – Stamford : Story Plant, 2013. – P. 67–77.
15. Graham A. T. The Dan Brown Enigma / A. T. Graham. – London : John Blake Publishing, 2011. – 304 p.
16. Zhu Zh., Zhang A. The Dan Brown Craze: An Analysis of His Formula for Thriller Fiction / Zhenwu Zhu, Aiping
Zhang. – Cambridge : Scholars Publishing, 2016. – 400 p.
17. Коммуникативная стилистика текста : [словарь-тезаурус] / ред. Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 384 с.
1.
2.
3.
4.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
Brown D. Angels & Demons / Dan Brown. – London : Transworld Publishers, 2016. – 636 p.
Brown D. Inferno / Dan Brown. – London : Transworld Publishers, 2013. – 480 p.
Brown D. The Da Vinci Code / Dan Brown. – London : Corgi, 2004. – 608 p.
Brown D. The Lost Symbol / Dan Brown. – London : Transworld Publishers, 2009. – 604 p.

154

Шафігуліна В. О. Відтворення особливостей галузевої субкультури в перекладі кінематографічних творів
УДК 81’276
DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.11.2019.175438

ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЛУЗЕВОЇ СУБКУЛЬТУРИ
В ПЕРЕКЛАДІ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
Шафігуліна В. О.
Національна академія Національної гвардії України
Статтю присвячено дослідженню особливостей мовленнєвої поведінки представників галузевої
субкультури фізиків в перекладі кінематографічних творів. У роботі окреслено поняття комунікації,
міжкультурної комунікації та галузевої субкультури, визначено труднощі перекладу кінематографічних
творів, з’ясовано особливості галузевої комунікації та встановлено специфіку відтворення термінів і
професіоналізмів у перекладі.
Основний зміст дослідження становить аналіз особливостей, що характеризують мову представників
субкультури фізиків, зокрема: синтаксичних, лексичних (вживання спеціальної лексики (фізичної термінології)
у контексті розмовної лексики, заміна простих висловів конструкціями з термінами) та стилістичних.
Висвітлено специфіку англомовної субкультури фізиків і їх відмінність з вітчизняною субкультурою. Обґрунтовано необхідність урахування відмінності при перекладі для адекватного розуміння мови
англомовної субкультури. У дослідженні виявлено такі відмінні особливості англомовної субкультури фізиків:
розбіжність з українською субкультурою в розумінні деяких понять (однією з особливостей англомовної субкультури фізиків є розбіжність з українською субкультурою в розумінні поняття матерії (matter), що охоплює
в англійській субкультурі тільки речовину, тоді як в українській – речовину і поле), різне визначення величин.
З’ясовано, що при перекладі професіоналізмів доцільно використовувати опис та перекладацький коментар, оскільки професіоналізми не входять до складу загальновикористовуваної лексики і часто їх буквальний
переклад не відображає змісту та емоційної забарвленості, переклад професіоналізмів іноді є важким для
розуміння через неясну етимологію, відсутність логічних зв’язків і вузьку сферу використання. При перекладі
термінів на позначення технічних процесів, характерних для цього виду діяльності, може використовуватися
транскрипція або транслітерація.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, галузева субкультура, кінотекст, перекладацькі трансформації.
Shafihulina V. O. Rendering the features of branch subculture in the translation of cinematographic works.
The article is devoted to the study of the speech behavior peculiarities of representatives of the branch subculture of
physicists in the translation of cinematographic works. The concepts of communication, cross-cultural communication
and branch subculture are outlined in the work, translation difficulties of cinematographic works are determined, the
peculiarities of branch representatives communication are determined and the features of terms and professionalisms
rendering in translation is determined.
The main content of the study is the analysis of the features characterizing the language of the representatives of
the of physicists subculture such as: syntactic features, lexical features (the use of special vocabulary (physics) in the
context of spoken vocabulary, the replacement of simple expressions by terms) and stylistic features.
The features of the English-language physicists subculture and their difference from the national subculture are
highlighted. This difference must be taken into account during translating for an adequate understanding of the
language of the English-language subculture. The study found the following distinctive features of the English subculture of physicists: dissimilarity with the Ukrainian subculture in understanding the concepts (one of the features
of the English language subculture of physicists is the dissimilarity with the Ukrainian subculture in understanding
the concept “matter”, covering only matter, and in the Ukrainian subculture this concept covers matter and field),
different definition of quantities. It has been found out that while translating the professionalisms it makes sense to use
the description and translation commentary, since professionalisms are not the part of the commonly used vocabulary
and often their literal translation does not reflect the content and emotional color. The translation of professionalism is
often difficult due to obscure etymology, the lack of logical connections and a narrow area of use. However, translated
terms related to technical processes typical for this branch can be transcribed or transliterated.
Key words: cross-cultural communication, branch subculture, film text, translation transformations.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. У науці про теоретичні
та практичні аспекти комунікації – теорії комунікації, яка в нашу добу перебуває в стані розквіту, стала
помітною прогалина: на тлі великої кількості праць
щодо загальних проблем комунікації недостатньо
вивченим виявився галузевий її варіант. Тим часом
специфіка галузевої комунікації є очевидною: будь-

яка глобальна мета – інформування, критичний аналіз чи переконання – відрізняється у сфері реклами,
політики, педагогіки, військової, перекладацької
діяльності. Усе окреслене свідчить про актуальність
порушуваної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Поняття міжкультурної комунікації виникло в середині ХХ століття і пов’язане з іменами таких вчених,
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як Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер, Л. Самовар та ін.
Питання теорії міжкультурної комунікації, у яких
відбито спробу пояснити цей феномен з різних
точок зору, порушували західні дослідники К. Бергер, А. Вежбицька, Е. Гірш, Е. Голл, Г. Гофстеде,
С. Даль. Важливий внесок у вивчення міжкультурної комунікації як соціального феномену робили
Є. Верещагін, Т. Грушевицька, Б. Єрасов, С. ТерМінасова. У контексті міжкультурної комунікації актуальними є проблеми глобалізації культури
та взаємодії цивілізацій. В Україні предметне поле
досліджень у межах проблематики «міжкультурна комунікація» випрацьовували В. Андрущенко, О. Гриценко, І. Дзюба, П. Донець, Г. Касьянов, М. Кушнарьова, О. Михайлова, Л. Нагорна,
Л. Пелепейченко, П. Скрипка. Водночас необхідно
зазначити, що низка теоретичних та практичних
питань, які стосуються впливу міжкультурної комунікації на розвиток сучасного суспільства загалом
та на індивіда зокрема, є недостатньо дослідженими.
Формулювання мети та завдань статті.
Метою дослідження є виявити особливості галузевої субкультури фізиків та обґрунтувати способи їх
відтворення в перекладі кінематографічних творів.
Досягнення мети потребує виконання таких завдань:
провести уточнення і доповнення понятійного і термінологічного апарату; узагальнити інформацію про
специфіку перекладу кінематографічного твору;
визначити труднощі перекладу термінів та професіоналізмів; виявити особливості галузевої субкультури
фізиків; відтворити інформацію про галузеву субкультуру фізиків в перекладі скриптів з кінематографічного твору «Теорія великого вибуху».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Питання взаємовідношень мови та культури обговорюють уже протягом багатьох років, та все ж воно
залишається й досі до кінця не з’ясованим.
Багато вчених, дефінуючи поняття мови, серед
головних функцій мови називають засіб комунікації,
вираження думки. За визначенням Е. Сепіра, мова –
це комунікативний процес, який відомий кожному
в суспільстві [8, 237].
Комунікація – це спілкування між особами,
метою якого є обмін інформацією для досягнення
взаєморозуміння [4, 20]. «Міжкультурна комунікація – взаєморозуміння учасників комунікативного
акту, що належать до різних національних культур»
[9, 13].
Тісний зв’язок мови та культури очевидний, але
деякі вчені вважають, що мова і культура є різними
за змістом і функціями. Другу точку зору розвинуто і уточнено в роботах С. Г. Тер-Мінасової [9],
яка характеризує взаємини мови і культури з різних
позицій: мова як дзеркало культури, мова як знаряддя культури.
Поняття «субкультура» постає як цілісне суверенне утворення всередині загальноприйнятої культури, яке відрізняється власними звичаями та нормами. Представники субкультури мають та оберігають
власні закони, за якими вони живуть і протиставляють їх загальноприйнятій культурі [8, 422].
Галузева субкультура – сукупність норм та традицій, властивих певному галузевому середовищу,

що включає в себе: стереотипи поведінки, особливості способу життя, форми повсякденного дискурсу, символіку та атрибути [8, 430].
Ураховуючи мовні особливості кінематографічного твору, слід приділити особливу увагу поняттю
кінотексту. Кінотекст як найбільш типова форма
креолізованого тексту (він має вербальний та невербальний складник) виконує комунікативну функцію.
Кінотекст – це завершене, зв’язне повідомлення,
що виражається за допомогою лінгвістичних або
індексних знаків, організованих відповідно до задуму колективного автора за допомогою кінематографічних кодів, і що зафіксоване на матеріальному
носії та призначене для відтворення на екрані і аудіовізуального сприйняття глядачами [2, 108].
Художнім є кінотекст, особливістю якого
є системність та стилізоване розмовне мовлення.
Не художнім є текст, у якому домінують індексальні
знаки і наукова або публіцистична мова. Для адекватного перекладу художнього кінотексту необхідне
застосовування перекладацьких трансформацій.
Перекладацькі трансформації – один із основоположних термінів, якими описують переклади, які
включають міжмовні перетворення, перебудування
одиниць мови оригіналу, операції перевираження
змісту чи перефразування для досягнення перекладацького еквівалента.
Характерною особливістю при перекладі художнього кінотексту є використання здебільшого
лексичних трансформацій як різновиду перекладацьких. Лексичні трансформації – це різні зміни
лексичних елементів з метою еквівалентної передачі
їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик та мовленнєвих традицій культури мови
перекладу. Вони застосовуються тоді, коли словникові відповідники слова мови оригіналу не можуть
бути використані у перекладі з причин невідповідності значенню чи контексту. У процесі перекладу
передусім визначають, яким способом доцільніше перекласти та як має виглядати представлений
початковий оригінальний текст в перекладацькій
культурі – повністю або частково.
Визначення особливостей перекладу кінематографічних творів, що висвітлюють особливості
певної галузевої субкультури, є важливим, оскільки
зараз існує багато кінематографічних творів подібної тематики, демонструється галузева субкультура
медиків, вчителів, офіцерів поліції та багато інших,
а отже, необхідно чітко розуміти мовленнєві особливості цих субкультур для врахування їх при перекладі. Джерелом нашого дослідження слугували
скрипти тридцятисерійного фільму «Теорія великого вибуху». Опрацьовано мікротексти (85 одиниць,
отриманих способом суцільного добору), що ілюструють особливості галузевої субкультури фізиків.
Крім того, виконано переклад зазначеного добору
кінематографічного твору. Аналіз фактичного матеріалу дав змогу виявити такі особливості субкультури фізиків:
1. Загальна освіченість і широкий світогляд
представників цієї субкультури:
Sheldon: Thailand has had the fork since the latter
half of the nineteenth century. Interestingly they don’t
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actually put the fork in their mouth, they use it to put
the food on a spoon which then goes into their mouth (3)
Шелдон: В Тайланді користуються вилками
з другої половини XX століття. Цікаво, що вони
не використовують вилки для того,щоб підносити
їжу до рота, вони використовують їх для того, щоб
покласти їжу в ложку, і тільки за допомогою ложки вони кладуть їжу до рота.
2. Ефективність використання знань з галузі
фізики в повсякденному житті. Наведемо приклад:
In winter, that seat is close enough to the radiator to
remain warm, yet not so close as to cause perspiration.
In the summer, it’s in a cross breeze created by opening
windows there and there. It faces the television at an angle
that’s neither direct, discouraging conversation, nor so
far wide as to create a parallax distortion. I could go on,
but I think, I’ve made my point (3)
Взимку це місце досить близько до обігрівача,
але не настільки близько, щоб змусити спотіти.
Влітку воно якраз на шляху повітряних потоків
з відкритого вікна там і там. Воно під таким
кутом від телевізора, що й не прямо, тому і звук
хороший, але й не так далеко, щоб створити спотворення картинки. Я можу продовжувати, але
суть зрозуміла.
3. У мовленні представників субкультури фізиків
виявлено такі особливості:
3.1) синтаксичні особливості:
– часте вживання умовного способу:
If he left the plane, before it hits its target, it will not
have gone through both slits – Якщо він покине літак,
до того як влучить в ціль, він не пройде через обидві
щілини (2);
– часте вживання модальних дієслів:
He should use a differential to solve for the area
under a curve – Йому слід використати диференціал,
щоб знайти площу під кривою (3);
– збереження прямого порядку слів у реченнях:
Dr. Cooper, I’ve read everything you’ve published.
I especially liked your paper on grand unification using
string-network condensates and was wondering how
you determined that three-dimensional string-nets provided a unified picture of fermions and gauge bosons? –
Доктор Купер, я прочитала все, що Ви опублікували.
Особливо мені сподобалась Ваша стаття про єдину
теорію поля на основі струно-мережевих конденсатів, і мене вражає, як Ви визначили, що тривимірні
струнні мережі забезпечують єдину картину ферміонів і каліброваних бозонів (3);
– тенденція до використання складних речень:
It’s just some quantum mechanics with a little string
theory doodling around the edges and that part is just
a joke (1) – Тут дещо з квантової механіки з теорією
рядів і кара кулями по краях і ця частина всього лиш
жарт.
3.2) лексичні особливості:
– заміна простих висловів конструкціями з термінами:
That has a negative social implication (1) – У цього будуть погані соціальні наслідки; You’re lactose
intolerant – У тебе алергія на лактозу;
– уживання спеціальної лексики (фізичної термінології) у контексті розмовної лексики:

Well, that may be the proximal cause of our journey, but we both know it exists in contradistinction to
the higher level distal cause (3) – Добре, це може бути
можливою причиною нашої поїздки, але ми обидва
знаємо, що вона відрізняється від істинної причини;
3.3) стилістичні особливості:
– використання оксюморона для демонстрації
двоякості настрою мовця:
So funny. But the idea that you might be able to incorporate gravity, I have to tell you, I found it awfully nice
(2). – Смішно. Але ідея, що ми можемо об’єднати
сили гравітації, як на мене, жахливо чудова;
– пояснення звичайних речей у вигляді гіпотез,
теорем:
Your hypothesis is completely disconfirmed by all
the data. Mummies and zombies are the exact same
thing (3) – Твоя гітотеза повністю спростована за
всіма даними. Мумії та зомбі – однакові.
На основі аналізу теоретичних положень щодо
застосування різних способів і прийомів перекладу
зроблено висновки про відтворення особливостей
галузевої субкультури в перекладі кінематографічних творів.
З опертям на скрипт із серіалу «Теорія великого
вибуху» виконано переклад, що відображає частоту
застосування різних прийомів перекладу з поясненням вибору кожного зі способів.
Під час перекладу були виявлені особливості
англомовної субкультури фізиків і їх відмінність
з вітчизняною субкультурою. Цю відмінність необхідно враховувати при перекладі для адекватного
розуміння мови англомовної субкультури в перекладі. Однією з особливостей англомовної субкультури
фізиків є розбіжність з українською субкультурою
в розумінні поняття матерії (matter), що охоплює
в англійській субкультурі тільки речовину, а в українській субкультурі – речовину і поле:
Приклад 1. Leonard: Yeah, we’re examining
the radiation levels of photomultiplier tubes for a new
dark matter detector (2)
Леонард: Ми вивчаємо рівні радіації в трубах
фотомножника для темного поле-речовинного
детектора.
Вирізняє обидві субкультури і визначення
понять. Для української субкультури більш характерним є розширене визначення. У наведеному прикладі в українському визначенні стає зрозуміло, що
йдеться про фізичну величину, а не про явище:
Приклад 2. Ramona: It’s unbelievable! It’s paradigm-altering! But force is press or pull… (3)
Рамона: Це неймовірно! Парадигмо-змінююче! Але
сила – це кількісна міра механічної взаємодії тіл…
Іншою особливістю мовленнєвої поведінки
англомовних субкультур також можна вважати невелику кількість синонімів до певного терміна, тоді як
в українській субкультурі ситуація протилежна:
Приклад 3. Leonard: I don’t know, I feel somewhat
like an inverse tangent function that’s approaching
an asymptote. And what about your soft body? (3)
Леонард: Я не знаю, я відчуваю, як зворотна
функція тангенса наближається до асимптоти.
А що так з твоїм м’яким (нерідким, негазоподібним, неплазмовим) тілом?
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У процесі перекладу скриптів, що відображають галузеву субкультуру фізиків, ми стикнулись
з низкою проблем. Однією з них є розуміння, що
профе¬сіоналізми часто містять загальновживані
слова і вислови, які мають інший зміст, коли вживаються в специфічній сфері. Ігнорування вузького
значення слова і його переклад в більш широкому
значенні можуть спричинити помилки. Наведемо
приклади.
Приклад 4. Sheldon: Size ratio was all wrong.
Couldn’t visualize it. Needed bigger atoms. You can
start sorting protons and neutrons while I build carbon
atoms (1)
Шелдон: Неправильно вибрав співвідношення
розмірів. Не можу їх візуалізувати. Потрібні більші атоми. Ти можеш почати сортувати протони
і нейтрони, поки я буду споруджувати вуглецеві
атоми.
У цьому випадку найпростіше і найефективніше
зробити транскрипцію професійних термінів (атом,
протон, нейтрон), ніж пояснювати його значення;
термін поширений в цій галузі.
Приклад 5. Sheldon: Electrons move through
graphene, act as if they have no mass… But the the potential energy of the atomic nucleus (1)
Шелдон: Електрони проходять крізь графін так,
наче у них нема маси… Але внутрішня енергія ядра
атома.
Потенційна енергія може використовуватись
тільки в електричному колі. У цьому випадку доцільніше використати внутрішню енергію.
В стандартному словнику немає належного значення, а тому необхідне пояснення вузького значення слова.
Приклад 6. Sheldon: Is that really necessary?
Good Lord. The interference pattern in the fracture.
The motion of the wave through the molecular
structure. I’ve been looking at it all wrong. I can’t
consider the electrons as particles. They move through
the graphene as a wave. It’s a wave! (3)
Шелдон: А без цього не можна? Господи всемогучий. Це міграційний член фракції. Рухи хвилі через
молекулярну структуру. Я неправильно дивився на
це. Не можна сприймати електрони як частки.
Вони рухаються крізь графин хвилями. Це хвилі.
Іншою проблемою перекладу специфічної професіональної лексики є неналежний переклад
у звичайних словниках. У таких випадках необхідно
використовувати спеціалізовані глосарії.
Виділені слова уналежнюють до професіоналізмів галузі фізиків. Спершу здається, що кожне зі
слів є розповсюдженим і загальновживаним. Але
переклад здійснюється згідно зі значенням, яке вони
мають у цій професійній галузі:
Приклад 7. Leonard: No. No. Scientists do not
compromise. Our minds are trained to synthesise facts
and come to inarguable conclusions (3)
Леонард: Ні. Ні. Учені не йдуть на компроміс.
Наші мізки призначені для сентезування фактів
і підсумку умовиводів.
Під час перекладу постали трудності з перекладом професіоналізму з багатьма значеннями, які
з першого погляду підходять для перекладу. Але

якщо не перевірити ретельно значення професіоналізму, можна припуститися грубої помилки:
Проблемою перекладу через калькування є необхідність перевірити, чи всі значення термінів збігаються в мові оригіналу та мові перекладу. Прикладом такого перекладу, на нашу думку, може
слугувати переклад наступного скрипту:
Приклад 8. Leonard: Penny. Just as Oppenheimer
came to regret his contributions to the first atomic bomb,
so too I regret my participation in what was, at the very
least, an error in judgement. The hallmark of the great
human experiment is the willingness to recognise one’s
mistakes. Some mistakes, such as Madame Curie’s
discovery of Radium turned out to have great scientific
potential even though she would later die a slow, painful
death from radiation poisoning. Another example, from
the field of ebola research… (3)
Леонард: Пенні. Як Оппенхаймер попросив вибачення за свій вклад в першу атомну бомбу, так
і я приношу вибачення за те, у чому брав участь,
принаймні за помилку в судженні. Ознакою великого людського експерименту є готовність визнавати
свої помилки. Деякі помилки, як дослідження Марією Кюрі радіо, виливаються у величезний науковий
потенціал, незважаючи на те, що пізніше вона
повільно і болісно померла від променевої хвороби.
Інший приклад, Дослідження еболи…
Не завжди легко вдається дібрати слово з відповідним значенням саме для цього контексту. Контекстуальна заміна – лексична трансформація, унаслідок якої перекладним відповідником стає слово,
що не є словниковим відповідником і що підібрано
із врахуванням контекстуального значення слова
[6, 218]. Прикладом перекладу за допомогою контекстуальної заміни може слугувати такий скрипт:
Приклад 9. Lesley: Yeah, the department of energy
said our regular space is kind of a hot zone (2)
Леслі: Так, на кафедрі енергетики сказали, що
наше звичайне місце тепер – заборонена зона.
У наступному випадку ми можемо говорити про
модуляцію або смисловий розвиток – заміну слова
або словосполуки мови оригіналу одиницею мови
перекладу, значення якої логічно виводиться зі значення вихідної одиниці:
Приклад 10. Sheldon: Assuming the device could
be invented which would identify the quantum state
of matter of an individual in one location, and transmit
that pattern to a distant location for reassembly, you
would not have actually transported the individual. You
would have destroyed him in one location, and recreated him in another (1)
Шелдон: Вважаючи, що можна винайти пристрій, який визначатиме квантовий стан речовини
індивіда в розташуванні і передаватиме цю модель
у віддалене місце розташування для повторного
збору, у тебе не буде фактично транспортованого індивіда. У тебе буде індивід, знищений в одному
місці і відтворений в іншому.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У дослідженні визначено сутність поняття «міжкультурна комунікація»,
узагальнено інформацію про особливості спілкування представників галузевих субкультур, окрес-
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Шафігуліна В. О. Відтворення особливостей галузевої субкультури в перекладі кінематографічних творів
лено специфіку перекладу кінематографічних
творів, що відображають галузеву субкультуру
фізиків.
Установлено, що центральним поняттям у сфері
прикладної міжкультурної комунікації є міжкультурна сприйнятливість. Її підвищення в умовах системних відмінностей, невизначеності, неоднозначності і змін стає важливим складником професійної
придатності перекладача.
З’ясовано, що проблематика сучасного перекладознавства та міжкультурної комунікації характеризується також зміщенням акценту з пошуку нових
стилів спілкування до розробки способів підвищення його ефективності.
Під час аналізу дослідницького корпусу (мікроконтексти скриптів серіалу «Теорія великого вибуху») виявлено такі особливості субкультури фізиків:
1) високий професіоналізм; 2) загальна освіченість
і широкий світогляд; 3) застосування знань з галузі фізики в повсякденному житті; 4) постійне проведення експериментів; 5) специфічність мовлення
представників субкультури фізиків, репрезентована
синтаксичними (часте вживання умовного способу;

часте вживання модальних дієслів; збереження прямого порядку слів у реченнях; постійне використання складних речень), лексичними (заміна простих
висловів конструкціями з термінами; пояснення
звичайних речей у вигляді гіпотез, теорем; вживання
спеціальної лексики (фізика) в контексті розмовної
лексики) особливостями.
Простежено відмінні особливості англомовної
субкультури фізиків, зокрема:
– розбіжність з українською субкультурою
в розумінні понять (однією з особливостей англомовної субкультури фізиків є розбіжність з українською субкультурою в розумінні поняття матерії
(matter), що охоплює в англійській субкультурі тільки речовини, а в українській – речовину і поле);
– різне визначення величин;
– невелика кількість синонімів до фізичних
термінів.
Перспективою дослідження вважаємо створення картотеки особливостей субкультури фізиків, які
викликають труднощі в перекладі, для подальшого
використання при укладанні галузевого словникадовідника.
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КОЛІРНА ПАЛІТРА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
Швець Т. А.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
У статті відображено результати дослідження, присвяченого виявленню колірної лексики, що бере
участь у створенні мовної картини світу німецьких народних казок. Установлено, що лексичні одиниці на
позначення кольору відіграють важливу роль у процесі вербалізації результатів сприйняття навколишньої
реальності представниками людської спільноти, оскільки відображають національні особливості мовленнєвомисленнєвої діяльності індивіда, втілюють народні ідеали, уявлення та вірування, а їх вивчення уможливлює
виявлення типових рис сприйняття реалій світу певним етносом.
Проаналізовано німецькі народні казки, що належать до казок про тварин, чарівних та побутових. Простежено, що колірна палітра мовної картини світу кожної із цих груп казок є своєрідною за рахунок використання колірної лексики на позначення як хроматичних, так і ахроматичних кольорів.
З’ясовано, що найбільш мальовничою та розмаїтою є колірна палітра мовної картини світу чарівних
німецьких народних казок. До її об’єктивації залучено кольороназви на позначення ахроматичних та хроматичних кольорів. Результати дослідження засвідчили переважне використання кольоропозначень, що
називають хроматичні кольори, серед яких найчастотнішими є лексеми gold, rot та weiß. На противагу
цьому специфіка колірної палітри мовної картини світу німецьких народних казок про тварин полягає в її
репрезентації здебільшого за допомогою колоронімів на позначення ахроматичних кольорів, зокрема weiß,
dunkelgrau і schwarz, які слугують для висміювання вад людей та відображають протистояння сил добра і
зла. Колірна палітра мовної картини світу побутових німецьких народних казок є менш чарівною і привабливою, а кількість лексем на позначення кольору – меншою. Зазвичай оповідачі побутових німецьких народних
казок використовують колороніми rot, weiß і schwarz з метою вказівки на колір предметів побуту, одягу та
дійсності, яка оточує героїв цих казок.
Ключові слова: колірна палітра, колірна лексика, хроматичні кольори, ахроматичні кольори, світобачення,
картина світу, мовна картина світу, німецькі народні казки.
Shvets T. A. Colour Palette of Linguistic World-image in German Folk Fairy Tales. The paper shows the results
of the study dedicated to discovering the colour vocabulary involved in the creation of linguistic world-image in German folk fairy tales. The author found out that the vocabulary denoting colours plays an important part in the process
of verbalizing the results of reality perception by human society representatives. These words reflect the national
peculiarities of an individual’s speech and mental activities; they embody national ideals, concepts and beliefs. The
research on this vocabulary makes it possible to identify typical traits of particular nation’s reality perception.
Several types of German folk fairy tales were analyzed; they are animal fairy tales, magic and domestic fairy tales.
The received results proved that the colour palette of linguistic world-image in every fairy tale group is original thanks
to the use of colour vocabulary denoting chromatic as well as achromatic colours.
The special nature of the colour palette of linguistic world-image in German folk fairy tales about animals consists in its representation primarily with the help of achromatic colour names (weiß, dunkelgrau and schwarz), which
criticize human faults and reflect the opposition between good and evil forces.
Magic German folk fairy tales have the most beautiful and diverse colour palette of linguistic world-image.
In these tales we can find both chromatic and achromatic colours representing world-image. The results of this study
demonstrate that the most frequently used lexemes, which denote chromatic colours, are gold, rot and weiß.
The colour palette of linguistic world-image in domestic German folk fairy tales is less magical and appealing and
there are less colour lexemes there. Usually the narrators of domestic German folk fairy tales use such colour names
as rot, weiß and schwarz to describe everyday objects, the characters’ clothes and other details of their lives.
Key words: colour palette, colour vocabulary, chromatic colours, achromatic colours, worldview, world-image,
linguistic world-image, German folk fairy tales.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. Навколишня реальність постає перед людиною крізь призму мови,
засобами якої вона відображає результати свого
світобачення. Природа наділила людину винятковою здатністю осягати об’єктивну реальність
у кольорі, що є важливою частиною інформації
людини про довкілля, а також значущим компо-

нентом мовної картини світу – специфічної для
кожного народу.
Зосередження уваги на особливостях використання представниками різних народів колірної
лексики у процесі вербалізації результатів світосприйняття продовжує перебувати в центрі уваги дослідників з огляду на перехід мовознавчих
досліджень у площину когнітивної лінгвістики,
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основне завдання якої полягає у виявленні типових
рис перцепції реалій світу певним народом через
аналіз окремих семантичних груп слів, у яких приховано його етнонаціональну специфіку та культурний досвід.
Вивчення лексем на позначення кольору, що
є лінгвістичною універсалією, дає можливість не
лише виявити символічні та загальнолюдські цінності, але й простежити процес категоризації дійсності в межах окремої етнічної групи або народу.
Актуальність теми статті зумовлено необхідністю встановлення своєрідності відображення
мовної картини світу німецького народу лексичними одиницями на позначення кольору, виявленими
в народних німецьких казках, які досі не вивчали
в такому аспекті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сучасний етап розвитку мовознавства відзначається тенденцією до вивчення лексичних одиниць на
позначення кольору в їх взаємозв’язку зі специфікою світосприйняття дійсності окремим етносом
та виявлення їх ролі у конструюванні мовної картини світу відповідної лінгвокультурної спільноти.
З урахуванням цього лексику на позначення кольору
досліджують із позицій: історії її виникнення та розвитку (Т. Б. Козак [6], М. І. Чикало [13]), структурно-семантичного підходу (О. О. Маленко [7]), лінгвокультурології (І. М. Бабій [1], С. І. Григорук [3],
А. Є. Іншаков [4]), перекладознавства (І. В. Ковальська [5], О. В. Науменко [8]), когнітивної лінгвістики (Л. О. Голуб [2], О. Д. Огуй [9], Т. В. Пастушенко
[10]) та в інших аспектах.
З метою позначення назв кольорів представники
сучасного мовознавства послуговуються термінами:
колоронім, кольороназва, кольоропозначення, назва
кольору, кольоронайменування, колірна лексика
та кольоратив. Усі ці терміни використовуються як
синоніми на позначення певних лексем і словосполучень, за допомогою яких виражається значення
кольорів та їх відтінків.
У межах нашої розвідки для позначення лексем, які експлікують семантику кольорів чи їхніх
відтінків, ми головно використовуватимемо термін
колірна лексика завдяки його місткості, стислості
та прозорості. Іншими найменуваннями послуговуватимемося як його синонімами.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є встановлення своєрідності репрезентації
мовної картини світу німецьких народних казок
колірною лексикою. Завдання пропонованої розвідки полягає у виокремленні лексичних одиниць на позначення кольору та їхньому аналізі як
репрезентантів мовної картини світу німецької
народної казки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Мова є засобом відображення не лише реального
світу, що оточує людину, а й суспільної свідомості
народу, її носія, рис його національного характеру,
способу життя, традицій, звичаїв та світогляду. Як
вже зазначалося, людина сприймає навколишню дійсність у кольорі, який розглядають як один із засобів
осмислення об’єктивної реальності та позначення
найважливіших явищ природи і найцінніших рис

людини. Перцепція довкілля в колірній гамі забезпечує його пізнання чуттєво-образним способом, що,
таким чином, сприяє переходу від невербального
(чуттєво-образного) мислення до вербального.
Взаємодія мови та культури уможливила участь
мови у формуванні «картини світу», яка відображає результати сприйняття людиною навколишньої
дійсності, об’єктивовані мовними засобами. Носії
кожної мови по-своєму сприймають світ, тобто кожна мова відображає свою особливу картину світу.
Картина світу є сукупністю цілісних і систематизованих уявлень, знань та думок людської спільноти
або окремої людини про світ та його будову, а також
про пізнавальні і творчі можливості, смисл життя
та місце людини у світі, які ґрунтуються на її світовідчутті, світосприйнятті, світорозумінні та світогляді [14, 9].
Одночасно із «картиною світу» існує «мовна картина світу», що є суб’єктивним образом об’єктивної
реальності, оскільки кожна людина відтворює світ
неповторно. Тобто мовна картина світу – це комплекс мовних засобів, у яких відображені особливості етнічного сприйняття світу, сукупність уявлень
народу про дійсність, зафіксовані одинцями мови на
певному етапі розвитку народу [11, 5].
Поняття «мовна картина світу» ґрунтується на
вивченні уявлень людини про світ, оскільки сприйнята особистістю об’єктивна реальність знаходить
своє відображення саме в «мовній картині світу»,
індивідуальній для кожного частині реальності, відкритої представнику окремої етнічної спільноти чи
всьому етносу загалом на одному з етапів його практичної взаємодії зі світом, зафіксованої засобами
певної мови.
Основою мовної картини світу є його відносно
сталий образ, що ґрунтується на цінностях, пріоритетах та специфічних соціальних стереотипах певної
нації й орієнтує її представників у навколишньому
середовищі. У створенні мовної картини світу беруть
участь переважно номінативні засоби мови: лексеми,
стійкі сполуки слів, фразеологізми, що фіксують членування та класифікацію об’єктів довкілля.
Вагомим елементом мовної картини світу
є колірна лексика, адже зорова інформація переважає в перцепції дійсності індивідом. Сприйняття
кольору залежить від його спектру та психологічного стану індивіда. З огляду на це розрізняють
спектральні, або хроматичні, кольори, тобто ті, що
представлені спектром сонячного світла (наприклад,
rot (червоний) або braun (коричневий)), а також ахроматичні кольори – weiß (білий), grau (сірий), schwarz
(чорний). Втілюючи результати світосприйняття
в мовній формі, мовець використовує структури, що
найбільшою мірою відповідають його задуму та передають кольорову гаму навколишньої реальності.
Виявлення специфіки відображення колірної
палітри мовної картини світу саме в німецьких
народних казках зумовлене їх належністю до найдавніших витворів усної колективної творчості, якими засвідчено архаїчні ментальні установки народу, спосіб мислення населення, яке мешкало на
території країни раніше, його ставлення до життя
та визначні риси його характеру. Звернення оповідачів
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німецьких народних казок до лексичних одиниць
на позначення певних кольорів віддзеркалює національні особливості мовленнєво-мисленнєвої діяльності німецького народу, його культурні надбання,
вірування та цінності.
Матеріалом для розвідки слугували німецькі
народні казки в обробці братів Грімм. У контексті
заявленої теми на основі традиційної класифікації народних казок для дослідження відібрано три
групи німецьких народних казок: казки про тварин,
чарівні та побутові. Критеріями розподілу німецьких народних казок на такі три групи слугували:
незвичайність зображуваних подій, наявність у змісті свідомого вимислу, умовність зображуваних подій
та героїв, використання традиційних художніх засобів для зображення описуваних подій та дійових
осіб. Цей поділ є досить умовним, оскільки деякі
з німецьких народних казок про тварин («Der Wolf
und die sieben Geißlein») можна було б віднести до
чарівних казок, так само як і деякі чарівні казки – до
побутових («Die zwölf Brüder») або казок про тварин
(«Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich»).
Для виявлення використання колірної лексики
оповідачами німецьких народних казок для тварин
обрано найвідоміші німецькі народні казки «Katze
und Maus in Gesellschaft», «Der Wolf und die sieben
Geißlein» та «Der Wolf und der Fuchs». Установлено,
що оповідачі цієї групи німецьких народних казок
найчастіше послуговуються колоронімами rot (червоний), weiß (білий) і schwarz (чорний), що використовуються як у своєму прямому, так і у переносному
значенні з метою вказівки на:
– колір шерсті тварин: Sie hat ein Söhnchen zur
Welt gebracht, weiß mit braunen Flecken … (1, 173);
Das Kind ist ganz schwarz (1, 174);
– лихі наміри дійових осіб казок: Der Bösewicht
verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und
an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen (1, 293); Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach: «Streu mir
weißes Mehl auf meine Pfote» (1, 293).
За результатами дослідження виявлено, що
кольоропозначення weiß і schwarz, найдавніші за
своїм походженням, мають найчастотніше використання у німецьких народних казках про тварин (див.
табл. 1). Колоронім weiß асоціюється у представників німецькомовної спільноти зі спокійним станом
душі, несе в собі мотив чистоти та цнотливості, що
надає йому позитивного відтінку.
Семантика колороніма schwarz визначається
його здатністю поглинати енергію людини і робити
не сприйнятливим її зір, що є негативним та загрожує небезпекою. У німецьких народних казках чорний колір як символ зла протистоїть білому – кольору добра. Окрім того, чорний символізує гординю,
заздрість та злість героїв німецьких народних казок.
Кольороназва rot, що використовується в німецькій народній казці про тварин «Der Wolf und der
Fuchs», слугує для позначення масті героїні цієї казки – лисиці:
Es trug sich zu, daß sie beide durch den Wald gingen, da sprach der Wolf: «Rotfuchs, schaff mir was zu
fressen, oder ich fresse dich selber auf» (1, 322).

Отже, кольоропозначення rot, weiß і schwarz
репрезентують не лише специфічну колірну палітру мовної картини світу німецьких народних казок
про тварин, а й відображають ставлення представників німецької лінгвокультури до хитрих та підступних осіб.
Найбільшу частину казкового епосу німецького
народу становлять чарівні казки, з урахуванням
чого матеріалом цієї розвідки слугували чарівні
німецькі народні казки «Der goldene Vogel», «Der
treue Johannes», «Brüderchen und Schwesterchen»,
«Marienkind», «Aschenputtel», «Der Bärenhäuter»,
«Das blaue Licht», «Die Goldene Gans», «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich», «Hänsel und Gretel»,
«Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen», «Schneewittchen». Їх об’єднано у дві групи:
– казки, у яких вживаються лише кольороназви на позначення хроматичних кольорів: «Der goldene Vogel», «Der treue Johannes», «Brüderchen und
Schwesterchen», «Marienkind»;
– казки, у яких колороніми називають як хроматичні, так і ахроматичні кольори: «Aschenputtel»,
«Der Bärenhäuter», «Das blaue Licht», «Die Goldene
Gans», «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich»,
«Hänsel und Gretel», «Märchen von einem, der auszog,
das Fürchten zu lernen», «Schneewittchen».
Як бачимо, кількість чарівних німецьких народних казок, у яких використані лише колороніми на
позначення хроматичних кольорів, є меншою.
Опрацювання текстів чарівних німецьких народних казок дало змогу виявити, що колірну палітру
мовної картини світу цієї групи казок репрезентовано переважно лексемами gold (86 разів), rot (12 вживань), grün (8 звернень), grau (12 випадків використання), weiß (26 разів), schwarz (15 використань)
(див. табл. 1).
У текстах чарівних німецьких народних казок
кольоропозначення gold (золотий) уживається
з метою називання кольору:
– металу Gold (золото), з якого виготовлено
предмети побуту: Das ist die Königstochter von goldenen Dache (1, 300);
– сукупності предметів, витворених із цього
металу: Der König aber zeigte ihr drinnen das goldene Geschirr, jedes einzeln, die Schüsseln, Becher, Näpfe, die Vögel, das Gewild und die wunderbaren Tiere
(1, 302);
– предметів, що вказують на рівень статків героїв казок: Wenn sie zusammen ins Schloß kommen, so
liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel
und sieht aus, als wär’s von Gold und Silber gewebt …
(1, 303);
– волосся героїні казки: Als er endlich hindurchgedrungen war, sah er unter dem Baum ein wunderschönes Mädchen sitzen, das saß da und war von seinem
goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt (2).
У німецькій лінгвокультурі кольороназва
gold характеризується позитивною символікою
та є кольором німецької держави. Німці вважають,
що цей колоронім втілює тілесну красу, багатство
та щедрість, а також сприяє розвитку мистецтва
і творчості. Завдяки зверненню до лексеми gold
колірна палітра мовної картини світу чарівних
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німецьких народних казок вирізняється яскравими
барвами та створює позитивний настрій у слухача.
Для колірної палітри мовної картини світу чарівних німецьких народних казок характерне також
використанням лексеми grün (зелений). У німецькомовній традиції цей колоронім має переважно позитивне значення та передає колір природних ресурсів,
родючості, життєвої сили. У переносному значенні
лексема grün слугує для вказівки на відчуття надії
та безпеки:
Auf einmal hörte er ein Brausen, und plötzlich stand
ein unbekannter Mann vor ihm, der einen grünen Rock
trug, recht stattlich aussah, aber einen garstigen Pferdefuß hatte (1, 93).
З іншого боку, їй властиві негативні асоціації,
пов’язані з нечистою силою та наслідками її діяльності:
Der Teufel zog den grünen Rock aus, reichte ihn dem
Soldaten hin und sagte: «Wenn du den Rock an deinem
Leibe hast und in die Tasche greifst, so wirst du die
Hand immer voll Geld haben» (1, 94).
Результати проведеного дослідження дають підстави для ствердження, що в чарівних німецьких
народних казках кольороназву grün оповідачі вживають як у прямому, так і переносному значеннях,
надаючи мовній картині світу цієї групи казок специфічного забарвлення.
Подібне вживання характерне і для кольороназви
grau (сірий). У текстах чарівних німецьких народних казок цей колоронім позначає колір тканини,
з якої виготовлений одяг героїв казок:
Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen
ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe (1, 331).
У цьому фрагменті окрім вказівки на колір одягу,
кольороназва grau слугує на позначення безрадісного, сповненого турбот та відчаю сирітського життя.
Оповідачі чарівних німецьких народних казок
також послуговуються цією лексемою з метою називання кольору волосся осіб літнього віку, ставлення
до яких повинне бути поважливим:
Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes
graues Männlein, das bot ihm einen guten Tag und
sprach (1, 254).
Як очевидно з поданого речення, колоронім grau
увиразнює поважний вік, мудрість та об’єктивність
героя казки.
У створенні колірної палітри мовної картини
світу чарівних німецьких народних казок беруть
участь колороніми weiß (білий) та schwarz (чорний),
що використовуються оповідачами переважно у своєму прямому значенні. Кольороназва weiß позначає
колір снігу, обличчя дійових осіб тощо:
Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes
Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr
es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine
andere Frau (1, 331).
Щодо кольоропозначення schwarz, то воно має
негативну конотацію і слугує на позначення жорстокості та інших негативних рис характеру героїв казок:
Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht,
die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig
und schwarz von Herzen (1, 331).

Одночасне вживання в цьому реченні колоронімів weiß і schwarz протиставляє красиву зовнішність
жорстокості та безсердечності дочок мачухи.
Колірна палітра світу чарівних німецьких народних казок створюється також шляхом звернення оповідачів до кольороназви rot (червоний), що у своєму
прямому значенні є символом хорошого фізичного
стану дійових осіб:
Frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand
sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit
den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin;
«Das wird ein guter Bissen werden» (1, 283).
Окрім випадків вживання колороніма rot у прямому значенні, виявлено приклади його використання у непрямому значенні як засобу попередження
героїв казок про небезпеку, що очікувала на них:
Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam,
aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben
(1, 343).
Отже, у німецькомовній традиції колоронім rot
характеризується частково полярними значеннями:
з одного боку, червоний є символом життя, енергії,
повноти вияву почуттів, а з іншого – саме з червоним
кольором асоціюється ненависть, біль, пролиття крові.
Специфікою колірної палітри мовної картини
світу чарівних німецьких народних казок є звернення оповідачів у процесі її репрезентації як до колоронімів на позначення ахроматичних, так і хроматичних кольорів. Завдяки наявності цих колоронімів
мовна картина світу чарівних німецьких народних
казок відображає своєрідність світобачення носіїв
німецької мови.
З урахуванням напрацювань В. Я. Проппа до
групи побутових німецьких народних казок
віднесено казки, зміст яких має тісний зв’язок із
зображуваною реальністю [12, 283–284]. Відповідно для дослідження обрано німецькі народні
казки «Bruder Lustig», «Der Arme und der Reiche»,
«Die kluge Bauerntochter».
Світ побутових німецьких народних казок є менш
яскравим та барвистим, оскільки їх специфікою
є змалювання реальних подій, сімейних стосунків,
суспільних відносин та повсякденного життя людей,
для репрезентації яких рідше потрібно звертатися до
яскравих барв. Проведене дослідження встановило,
що колірну палітру мовної картини світу проаналізованих казок в основному представлено кольороназвами weiß та schwarz, що позначають колір предметів, які оточують людину, та волосся принцеси:
Wenn’s weiter nichts ist», sagte der erste, «es wird
schwarz und weiß sein wie Tuch, das man Kümmel und
Salz nennt (1, 296).
Помічено також один випадок звернення до колороніма rot як засобу вираження захоплення красою
зведеного будинку:
Er legte sich ans Fenster und sah gegenüber ein neues, reinhches Haus mit roten Ziegeln, wo sonst eine alte
Hütte gestanden hatte (1, 244).
У процесі дослідження встановлено, що колірна
палітра мовної картини світу кожної з названих груп
казок складається з різної кількості лексем на позначення кольору (див. табл. 1).
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schwarz

weiß

rot

grün

grau /
dunkelgrau

Katze und Maus in Gesellschaft
Der Wolf und die sieben Geißlein
Der Wolf und der Fuchs
Разом у казках про тварин

braun

Назва казки

gold / gelb

blau

Таблиця 1
Кількісно-якісна кореляція використання колірної лексики у німецьких народних казках
Колоронім

1

-/1

1
3

4
3

1

-/1

4

7

3/-

1
4
2

7

Казки про тварин

Чарівні казки
3/34/19/5/5/11
5
6/10/-

Brüderchen und Schwesterchen
Der goldene Vogel
Der treue Johannes
Marienkind
Aschenputtel
Das blaue Licht
Der Bärenhäuter
Die Goldene Gans
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
Hänsel und Gretel
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
2/Schneewittchen
2/1
Разом у чарівних казках
16 86/1
Побутові казки
Bruder Lustig
Der Arme und der Reiche
Die kluge Bauerntochter
Разом у побутових казках
Усього
16 86/1
Як видно з таблиці 1, колірну палітру мовної
картини світу німецьких народних казок про тварин представлено переважно кольороназвами на
позначення ахроматичних кольорів, серед яких
weiß (7 випадків вживання) та schwarz (4 випадки
звернення). Хроматичні кольори репрезентовані
колоронімами braun (1 вживання) та rot (3 випадки
використання), звернення до яких надає колірній
палітрі мовної картини світу цього виду казок більшої мальовничості.
Серед чарівних німецьких народних казок виявлено такі, колірну палітру мовної картини світу яких
формують кольоративи, що називають лише хроматичні кольори (казки «Der goldene Vogel», «Der treue
Johannes», «Brüderchen und Schwesterchen», «Marienkind»). У цих чарівних німецьких народних казках
оповідачі послуговуються лексичними одиницями
gold, rot та grün, що втілюють прагнення німецького
народу до світла, примноження добробуту, а також
його надії на отримання свободи.
Більш чисельну групу утворюють чарівні німецькі народні казки, колірна палітра мовної картини

-

3
3
1

1
1
5

1

9/-

2
6
15

2
4
3
9
26

1

1

1
21

1
35

2
1
8

9
12

-

12/-

1
8

1
17

1

12/1

світу яких вербалізована лексемами на позначення
як хроматичних, так і ахроматичних кольорів (казки
«Aschenputtel», «Der Bärenhäuter», «Das blaue Licht»,
«Die Goldene Gans», «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich», «Hänsel und Gretel», «Märchen von
einem, der auszog, das Fürchten zu lernen», «Schneewittchen»).
Специфікою колірної палітри мовної картини
світу цієї групи чарівних німецьких народних казок
є переважання лексичних одиниць на позначення
хроматичних кольорів, серед яких gold (86 використань), blau (16 випадків звернення), grün (8 випадків використання) та rot (12 вживань), звернення до
яких створює барвисту, багато оздоблену мовну картину світу. Як бачимо, оповідачі чарівних німецьких
народних казок особливо часто вдаються до лексем
на позначення яскравих кольорів, розмаїтий світ
яких здатний не лише глибоко проникнути в душу
слухачів, а й сформувати відповідне ставлення до
довкілля, людських вчинків, викликати бажання
наслідувати позитивні риси героїв та протистояти
лихим діям.
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Колірна палітра мовної картини світу побутових німецьких народних казок менш барвиста,
оскільки кількість лексем, використаних на позначення кольору, незначна. У її репрезентації беруть
участь лексичні одиниці, що називають хроматичні
та ахроматичні кольори. У текстах проаналізованих німецьких народних побутових казок виявлено
лише по одному випадку звернень до колоронімів
weiß, schwarz та rot.
Більшість кольороназв, використаних оповідачами німецьких народних казок, мають позитивну
конотацію: weiß – символ краси, чистоти, цнотливості та ніжності, а також доброчинності, миру
і спокою; gold втілює тілесну красу, багатство
та щедрість; blau позначає колір води або неба, а
також є виразником почуттів суму, довір’я, вірності
та небесної доброчинності; rot у німецькій лінгвокультурі, з одного боку, є символом здоров’я, любові
та пристрасті, з іншого – агресії та небезпеки; grau
символізує повсякденність і безпросвітність життя
бідних та повагу до осіб літнього віку; grün відображає надію людини на краще життя та любов до
природи. Кольороназва schwarz має негативну конотацію, символізує гординю, заздрість і злість.
Як бачимо, колірна палітра німецьких народних казок представлена переважно кольороназвами
з позитивною символікою, що сприяють створенню
розмаїтої мовної картини світу німецької народної
казки. У її вербалізації вагому роль відіграють лексеми на позначення хроматичних та ахроматичних
кольорів, які відображають специфіку світосприйняття німецького народу. Звернення до лексичних
одиниць, що називають кольори, сприяє не лише
майстерному змалюванню природи, рис зовнішності, характеру дійових осіб німецьких народних казок
та предметів, що їх оточують, а й прославляє розум,

працьовитість та доброту героїв, їхню наполегливість у досягненні мети, уміння протистояти лихим
обставинам, боротися за свою волю, кохання і щастя.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Сприйняття навколишньої
реальності в кольорі є невід’ємним елементом людського буття. Вербалізація результатів світосприйняття відбувається за допомогою різних пластів лексики, важливу роль серед яких відведено колірній
лексиці як засобу відображення національних особливостей концептуалізації дійсності.
З огляду на те, що колір відображає специфіку
світосприйняття та світобачення народу, різні мови
мають власні колірні палітри: процес сприйняття
кольору відбувається крізь призму національнокультурних та індивідуальних особливостей етносу, викликаючи в носіїв мови певні асоціації. Ігнорування усіх асоціативних рядів конкретної назви
кольору представниками інших народів позбавляє їх
можливості зрозуміти деякі культурні явища, типові
для носіїв певної мови.
Колірна лексика як віддзеркалення мовної картини світу німецької народної казки набула у процесі розвитку німецької мови глибинної символічної
семантики, яка детермінує сприйняття носіями мови
навколишньої реальності. Визначальними кольороназвами, що формують мовну картину світу народних німецьких казок, є gold, weiß, schwarz, blau, rot
та grün, які використовуються як в основному, так
і переносному значеннях.
Колірна палітра мовної картини світу німецької народної казки може бути не лише об’єктом
лінгвістичних студій. Перспективним є її вивчення
в міждисциплінарному аспекті з метою глибшого
розуміння співвідношення між дійсністю, свідомістю та мовою.
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АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІСПАНСЬКОЇ
НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ США (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
Шовкопляс Ю. О.
Запорізький національний університет
У сучасному світі міжнародні відносини між країнами стрімко розвиваються, і проблема мовної
взаємодії, що передбачає докладне вивчення та створення методології цього вивчення, стає однією з нагальних. Найяскравіше та найбільш різнобічно її представлено в США, у багатонаціональній та багатомовній
країні. Предметом пропонованої розвідки є аналіз праць, присвячених впливу іспанської мови на англійську
мову США (АмА).
З’ясовано, що питання взаємовпливу англійської та іспанської мов в США набуває особливого значення,
а тому заслуговує на спеціальне дослідження, позаяк демонструє цікавий феномен взаємопроникнення двох
найпоширеніших мов світу, які в різні часи займали домінанті позиції у світі завдяки колоніальній політиці
Британії та Іспанії, де ці мови були державними та рідними для їхнього населення. Зауважено, що взаємовплив
англійської та іспанської мови на території США є процесом взаємопроникнення двох мов переселенців, початок якого сягає XVI ст. та продовжується до сьогодні.
З урахуванням великої кількості досліджень з проблем взаємовпливу іспанської та АмА як вітчизняних,
так і зарубіжних учених окреслено багатоаспектність цього впливу загалом та особливу роль на формування
словникового складу АмА зокрема. Визначено причини підвищення рівня багатомовності США. Для розуміння
специфіки впливу іспанської мови на АмА досліджено історію взаємодії цих двох мов та їхніх носіїв. Наведено
переваги іспанського впливу на АмА.
Вказано на недостатність вивчення питань змін у соціально-культурній підсистемі лексико-семантичної
системи англійської мови, формування нових словотворчих і лексико-семантичних елементів і моделей, нових
розгалужених словотвірних і лексико-семантичних парадигм у межах АмА за рахунок впливу іспанської мови.
Ключові слова: мова, англійська мова, іспанська мова, спенгліш, іспаномовне населення.
Shovkoplias Yu. О. Aspects of studying of Spanish language influence on American English (comparative analysis of Ukrainian and foreign studies). Nowadays the international relations between countries are
rapidly developing and the problem of linguistic interaction becomes one of the first-rate, requires a detailed
studying and the establishment of the methodology for studying this interaction. The most striking and multifaceted problem of linguistic interaction is represented in the United States, in this multinational and multilingual
country. The subject of our work is the analysis of works devoted to the influence of the Spanish language on
American English.
The problem of the mutual influence of the English and Spanish languages in the United States has special significance, deserves a special research and demonstrates the interesting phenomenon of interpenetration of the two
most widely spoken languages of the world, which held the dominant position in the world at various times due to
the colonial policies of Britain and Spain, where these languages were state and native for their population. Another
interesting fact is that the mutual influence of English and Spanish on the territory of the United States is the process
of interpenetration of the two languages of the settlers, the beginning of which dates back to the 16th century and
continues to this day. A large amount of research of the Spanish and English interaction problems in the United States
indicates that the problem of the Spanish language influence on the formation of the vocabulary of American English
is very relevant.
The article analyzes the views of Ukrainian and foreign scholars on the influence of the Spanish language on
American English and the multivalence of this influence is outlined. The reasons for increasing the level of multilingualism in the USA are determined. To understand the specifics of the Spanish influence on American English, the
history of the interaction of these two languages and their carriers is investigated. The advantages of the Spanish
influence on American English are given.
The analysis of the above-mentioned works shows the insufficient studying of the issues of changes in the socio-cultural subsystem of the lexico-semantic system of the English language, the formation of new word-building and lexico-semantic elements and models, new branched word-formation and lexico-semantic paradigms that occur in American English because of the influence of the Spanish language.
Key words: language, English, Spanish, Spanglish, Spanish speaking population.

167

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство, № 11, 2019
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). № 11, 2019

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Дослідження процесів глобалізації та визначення її впливу на різні аспекти
життя людини і нації зумовлюють останнім часом
зріст у лінгвістиці інтересу до проблеми взаємодії
мов і культур. Стрімкий розвиток технологій, масове використання Інтернету, швидкість і доступність
транспортних комунікацій ведуть до інтенсивних
міжкультурних та міжмовних контактів, а також до
зближення різних культурних і мовних спільнот.
Питання взаємодії мов стають предметом дослідження соціолінгвістики, яка вивчає те, як одна
мова впливає на іншу, витісняє її або поповнює лексичний склад за допомогою запозичень. Проблема
взаємовпливу англійської та іспанської мов у США
набуває особливого значення, заслуговує на спеціальне дослідження та демонструє цікавий феномен
взаємопроникнення двох найпоширеніших мов,
які в різні часи займали домінантні позиції у світі
завдяки колоніальній політиці Британії та Іспанії, де
були державними та рідними для їхнього населення.
Примітно, що взаємовплив англійської та іспанської
мов на території США, початок якого сягає XVI ст.
і триває досі, є процесом взаємопроникнення двох
мов переселенців. Велика кількість досліджень
щодо проблеми взаємовпливу іспанської та англійської мов у США свідчить про актуальність питання впливу іспанської на формування словникового
складу англійської мови США (АмА).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасній українській і зарубіжній лінгвістиці
особливу увагу приділяють саме англійській мові
та її національним варіантам. Теоретичний аспект
дослідження словникового складу англійської мови
та процес його збільшення розглянуто у працях
таких мовознавців, як Т. Брідко [3], Ю. Зацний,
Д. Крістал [12], І. Левенсон, М. Панькін [5], Г. Таловиря [7]. Окреме місце займають роботи, присвячені з’ясуванню специфіки білінгвізму та диглосії на
різних мовних рівнях у техаському регіональному
варіанті англійської мови та виявленню структурних
і функціональних особливостей як результату ситуації мовного дисбалансування (Т. Скроб [6]), використанню та вживанню іспанської лексики в американській лінгвокультурі (Е. Антонюк [2], Р. Дюран
[13], С. Мірошник, М. Мельничук [4], М. Рубін [18],
C. Фергюсон [14], Б. Ширлі [14]).
Формулювання мети і завдань дослідження.
Метою статті є огляд наукових досліджень, у яких
проаналізовано основні аспекти впливу іспанської
мови на АмА. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: докладне вивчення
праць українських та зарубіжних вчених, які порушували питання впливу іспанської мови на АмА;
визначення причин підвищення рівня багатомовності США; виявлення основних переваг впливу іспанської на АмА.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Унаслідок бурхливих соціально-політичних процесів, що відбувалися в ХХ ст. та які пов’язані
з виникненням багатьох незалежних держав, у світі
спостерігалися такі мовні ситуації, що спричинили появу полінаціональних та полідержавних мов.

У лінгвістиці таку мовну ситуацію розглядають як
характеристику «соціально-комунікативної системи
в певний період її функціонування» [3, 112]. Зокрема, мовна ситуація у США характеризується поєднанням екзоглосних та ендоглосних відношень між
мовними системами й підсистемами, що її формують. Видатний лінгвіст А. Швейцер у праці «Введение в социолингвистику» підходить до мовної ситуації в США з позиції тих відношень, які існують між
англійською та іншими мовами, що функціонують
у цій країні. На його думку, ситуацію в досліджуваному регіоні можна вважати не збалансованою,
оскільки мовні системи, які співіснують у її межах,
не є функціонально рівнозначними [9, 105].
Водночас зарубіжний учений Е. Файнеган у своїх працях, присвячених вивченню англійської мови,
вказує на те, що разом із соціальними чинниками
та культурними особливостями мова є основним
критерієм у визначенні національної належності
та громадянства [15, 157].
Російська дослідниця Т. Скроб у соціально-комунікативній системі США виділяє такі мовні рівні, як
синтаксичний, морфологічний і частково лексикосемантичний, що традиційно розглядають у межах
і на матеріалі літературної форми мови, та фонетичний і лексико-семантичний (з деякими правками),
що досить своєрідно представлені в низці територіальних мікросистем, які відрізняються одна від
одної саме цими мовними рівнями. Зазначені особливості АмА дають змогу стверджувати, що американська англійська дійсно має гетерогенний характер [6, 10].
Так, мовознавець Е. Антонюк у дисертаційній
праці «Испанский язык на территории США (штат
Флорида)» підмічає, що США є країною зі складною, суперечливою етнічною та мовною ситуацією,
яка існувала як під час становлення і розвитку північноамериканського суспільства, так і є характерною для сучасного періоду [2].
Лінгвістична ситуація у США завжди вирізнялась різноманіттям. Вже на початку зародження американської державності тут активно використовували до 20 мов, а в багатьох штатах фактично існувала
двомовність і навіть багатомовність. Також автор
зазначає, що на цей час іспанська на території США
перетворюється на гетерогенну мову. З одного боку,
іспанська та англійська мови існують у цьому ареалі в межах одного мовного колективу та використовуються в різних комунікативних сферах залежно
від соціальної ситуації та інших параметрів комунікативного акту; інакше кажучи, утворюють єдину
соціально-комунікативну систему, функціонально
доповнюючи одна одну. Але, з іншого боку, на території США відбувається взаємодія мексиканського,
кубинського, піренейського та інших національних варіантів іспанської мови з їх територіальними
і соціальними діалектами та іншими різновидами.
Вказано, зокрема, що у штаті Флорида в кубинському територіальному діалекті іспанської мови
поза межами Куби відбувається становлення своїх
територіальних норм розмовної мови; мовним словоформам тут притаманні такі типи варіативності:
фонетичний, лексичний, граматичний (морфолого-
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синтаксичний і морфолого-фонетичний); у фонетичній системі досліджуваного ареалу спостерігається ряд локально-специфічних особливостей,
пов’язаних з впливом фонетичної системи АмА;
у лексичному складі виділяються власне лексичні,
етнографічні та семантичні діалектизми; для граматичного ладу характерне спрощення системи дієслівних часів, зміна семантики прийменників, спрощення дієслівної системи тощо [2, 42].
Згідно з науковими дослідженнями C. Фергюсона
[14], рівень багатомовності США підвищився через
приєднання частини територій (спочатку відвойованих у Мексики та південних штатів, а потім ПуертоРико та Філіппін, відібраних в іспанців). Розширення імміграційних потоків із Мексики та інших країн
Латинської Америки стало новим джерелом поповнення численної іспаномовної діаспори в США.
Тому саме іспанська є на цей час головною ідеєю
мовної уніфікації та визнання англійської офіційною мовою США. Ще у 1980-х рр. іспанську мову
вважали рідною 5% населення.
Якщо у 80-х роках ХХ ст. США були четвертою
іспаномовною країною у світі після Мексики, Іспанії та Аргентини, то на сьогодні вони посідають
друге місце (більш як 52 млн.), поступаючись лише
Мексиці, де кількість населення сягає 117 млн. Іспаномовне населення США утворює унікальний соціально-етнічний пласт суспільства [14, 28].
Молдавський лінгвіст М. Рубін виділяє чотири
основні регіони, що відрізняються своїм етнотериторіальним походженням [18]:
Північний схід, де переважають мексиканці.
Штат Флорида з більшістю кубинців.
Схід, де домінують представники пуерториканського, домініканського та кубинського походження.
Чикаго, де зосереджені мексиканські та пуерториканські меншини.
Отже, можна відзначити значну територіальну, соціальну, історичну, культурну, лінгвістичну
диференціацію іспаномовного населення США
[2, 4]. Але необхідно вказати, що у країні стрімко підвищується статус іспанської мови, і, на відміну від
інших іммігрантських мов, вона не зникає з часом, а
широко використовується одночасно з АмА. Характерною рисою мовної ситуації згаданих регіонів
США є стійкий білінгвізм, а з 60-х рр. ХХ ст. іспанська мова зайняла міцні позиції ще й в політичній
і діловій сферах та ЗМІ.
Для розуміння специфіки впливу іспанської мови
на АмА М. Мельничук у праці «Особенности формирования испанокультурной лексики в современном английском языке» звертається до історії взаємодії цих двох мов і їхніх носіїв [4].
США є мультиетнічним і мультирасовим суспільством, «країною іммігрантів» з величезним різноманіттям міжмовних і міжкультурних відносин.
Різноманіття етнокультурного походження іспаномовних громадян США стає причиною того, що
майже у 44 штатах використовують різні варіанти
іспанської мови. На цей час у США вихідці з Мексики становлять 66,2% іспаномовного населення,
з інших країн Центральної та Південної Америки – 14,4%, пуерториканці – 9%, кубинці – 5%. Най-

більшу концентрацію людей латиноамериканського
походження (або латинос) відзначено на південному заході країни, в Каліфорнії, Колорадо, Аризоні,
Нью-Мексико та Техасі. Тут проживають понад 60%
усіх латинос. Також значна частина латиноамериканців мешкає у великих містах північно-західної
частини (Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія тощо)
і у штаті Флорида (переважно в Майямі) [4, 71].
Своєю чергою, науковці А. Айрапетян, Р. Дюран,
Х. Усмоналієв акцентують на тому, що велика кількість іспанських запозичень в АмА є найбільшим
доказом впливу іспанської мови в цій країні. Вчені
вважають, що в АмА існує 10000 іспанських запозичень, але їх кількість збільшується за рахунок легальної чи нелегальної імміграції мільйонів латиноамериканців у США. Також вони зазначають, що така
прогресивна мова, як англійська, постійно потребує
нових слів (тобто «запозичених слів») з метою адаптування до мінливого суспільства. Чим більше слів
з інших мов асимілюється нею, тим більш виразною
і корисною може стати вона [1; 8; 13].
На думку британського філолога Д. Кристала,
саме це зумовило зростання успіху АмА в усьому
світі: наприклад, з іспанськими «запозиченнями»
англійську мову легше сприймають і розуміють
в Латинській Америці, а також на Піренейському
півострові і Філіппінах [12, 39].
Американський дослідник Дж. Сторі основним
джерелом збагачення АмА словотворчими елементами вважає саме іспанську мову [19, 68].
Аналiз наукових публiкацiй останнiх рокiв
засвiдчив актуалізацію досліджень щодо питання
історії проникнення іспанських запозичень в АмА.
На сайті Oxford English Dictionary розміщено інтерактивну карту – OED in two minutes, яка наочно
демонструє формування лексичного складу англійської мови за допомогою запозичень з 1150 до
2010 рр. Так, з’ясовано, що окремі іспанські запозичення з’явилися в англійській мові ще в XVI ст.
Ймовірно, що обмін лексикою відбувався за спільної участі Англії та Іспанії у хрестових походах.
Однак піковий період появи іспанських запозичень
припав на XVII ст. – час після відкриття Христофором Колумбом Америки 1492 року. Ця дата сприяла
переселенню іспанців до Нового Світу і нарощуванню економічного співробітництва Іспанії з країнами Європи, серед інших і з Англією. Країна-колонізатор поширювала не тільки товари, але й нові
слова, пов’язані з торгівлею, предметами експорту
та імпорту, явищами природи, а також з власною
культурою і побутом.
Варто підкреслити, що тоді запозичення слів
відбувалося загалом за рахунок британського
варіанта англійської та кастильського варіанта
іспанської мов. Але вже в XIX ст., як відзначено
за допомогою інтерактивного ресурсу, на місце
мови-реціпієнта прийшла АмА, яка почала переймати лексичні елементи з латиноамериканських
варіантів іспанської мови.
Ймовірно, що причиною зміни учасників процесу запозичення стало стрімке розширення меж,
зростання населення й зміна національного складу
Америки після продажу Іспанією колонії Іспанська
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Флорида та поразки Мексики в Американо-мексиканській війні 1846–1848 рр. Крім того, 1848 року
почалася Каліфорнійська золота лихоманка, яка призвела до стрімкого збільшення кількості іммігрантів,
значна частина яких походила з Латинської Америки. Саме в цей час формувався американський сленг,
на який певною мірою вплинула й іспанська мова.
Стосовно XX ст. знайдений інтернет-ресурс показав активну роль мексиканського варіанта іспанської
мови в передачі нових слів. Це не випадково, бо
Мексиканська революція 1910–1917 рр. і прийнятий 1965 року в США закон «Про імміграцію» дали
поштовх для еміграції мексиканського населення.
Але запозичення іспанської лексики зупинилося
1995 року і відтоді більше не відновлювалося [17].
Питанню дослідження запозиченої іспаномовної
лексики присвячена праця британської дослідниці
Ю. Шульц [20]. У ній окреслено вплив іспанської на
словниковий склад англійської мови, починаючи від
1801 року. Запропоновано перший систематичний аналіз безлічі слів, які були запозичені з іспанської та її
національних різновидів протягом останніх століть.
Дослідниця на основі Oxford English Dictionary виокремила 1355 іспанізмів в англійській мові. У центрі
уваги лінгвістичного аналізу перебуває хронологічний
розподіл іспанізмів, їх контекстуальне використання,
стилістична функція та розвиток значення від часу
засвоєння до сьогодення. Сучасне використання запозичень проілюстровано документальними доказами,
отриманими з різноманітних англомовних джерел.
Нідерландський лінгвіст П. Муйскен разом
з іспанськими запозиченнями в АмА виділяє такий
феномен, як мовне перекодування, що також є доказом впливу іспанської мови в цій країні. Він розвиває
триступеневу типологію двомовного перемикання
коду: 1) включення лінгвістичного матеріалу однієї
мови в базову структуру іншої мови; 2) регулярне
чергування структур кожної мови; 3) лексикалізація
лексичних одиниць з однієї мови в подібні граматичні структури.
У межах соціолінгвістики, як стверджує науковець, чергування є особливо частим у стійких
білінгвальних спільнотах, де помітно традицію
мовного поділу. Різновид зміни коду в розмовній
іспано-англійській слугує майже ексклюзивним
оглядовим мовним матеріалом для латиноамериканців, які проживають в США. Загальноприйнятою аксіомою у зміні іспано-англійського коду
стали твердження про якісні і кількісні відмінності
між здійснюваними мовними переходами: 1) іспаномовними іммігрантами, які вивчали англійську
в підлітковому або юнацькому віці; 2) носіями
англійської мови, для яких іспанська є другою
рідною мовою. Іспаномовні іммігранти зазвичай
перемикають код тільки в галузі найбільш значущих меж дискурсу (речення або абзацу) у відповідь на зміну самого дискурсу. Англомовні студенти, у яких друга мова іспанська, переходять на
англійську переважно тоді, коли вимоги певного
комунікативного завдання перевершують їхні можливості в іспанській мові, і вони часто демонструють меншу педантичність до мовних можливостей
та переваг своїх співрозмовників [16, 124].

Згідно з поглядом сучасного науковця Г. Таловирі, більшість іспанських слів прийшли в англійську
лексику з трьох основних джерел:
– багато з них проникли в американську англійську в часи мексиканських і/або іспанських ковбоїв, які проживали на південному заході Сполучених
Штатів Америки;
– кілька слів і словотворів з’явилися в англійській лексиці завдяки іспанській культурі, танцям
і музичним інструментам;
– запозичення з іспанської мови, що і далі проникають в англійську мову (зазвичай через американський варіант), пов’язані здебільшого з продуктами харчування та латиноамериканською кухнею
[7, 75].
Крім того, відомо слова, які мають стосунок до
спорту, одягу, соціальних та політичних термінів
[8, 18; 11].
На думку Д. Мунгалова, важливим показником
впливу іспанської мови в США є зростання періодичних видань цією мовою, особливо у штатах
Каліфорнія, Техас, Нью-Мексико, Аризона і Колорадо, де проживає понад 20% іспаномовного населення США. Загалом існує 205 видавництв, що
друкують літературу іспанською мовою, найбільші серед яких Amadeo Concha Press (фольклорна
тематика), Ediciones del Gato Tuerto (іспанська
та латиноамериканська поезія), Nieves Press (книги про мексиканську культуру), Hanover Press
(латиноамериканська література).
Також вплив іспанської мови виявляється
у виникненні лінгвістичного феномену, який отримав назву Spanglish. Учений відзначає що Spanglish,
який набув поширення в США, не має єдиного
визначення. Сам термін вживається для позначення
низки явищ: використання інтегрованих англіцизмів
в іспанській мові; часте і поверхове перемикання
кодів, особливо внутрішнє (тобто всередині одного
речення); відхилення від правил класичної іспанської граматики, які трапляються серед тимчасових
перехідних носіїв білінгвізму, чиї пізнання іспанської значно поступаються споконвічним носіям
внаслідок перемикання або тісного контакту мов;
відмінні ознаки іспанської в якості другої (письмової/усної) мови мільйонів американців нелатиноамериканського походження, які вчили мову з особистою або професійною метою [10, 109].
Ще однією особливістю, пов’язаною з корисним
впливом іспанської мови на англійську, є внутрішнє
сприяння процесу інтеграції для мільйонів латиноамериканських іммігрантів, що проживають у Сполучених Штатах. Чим більше англомовних американців погоджуються користуватися іспанською під
час розмови, тим дружелюбнішими будуть відносини з латиноамериканськими меншинами, що, своєю
чергою, приведе до уникнення безлічі проблем [17].
Зарубіжні вчені С. Фергюсон и Б. Ширлі наголошують, що необхідно уникати можливого створення
в США «мовного бар’єру», подібного до тих, які існували в Європі минулого століття та стали причиною
першої і другої світової воєн. Відомий «плавильний
котел» людей і їхніх мов є кращим інструментом для
подолання цієї небезпечної проблеми [14].
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Шовкопляс Ю. О. Аспекти вивчення впливу іспанської на англійську мову США...
З урахуванням досліджень згаданих учених доходимо висновку про переваги іспанського впливу на
АмА [7, 77]:
1) прогресивна мова постійно потребує нових
слів, щоб адаптуватися до мінливої історії та соціально-економічних викликів. Наприклад, іспанські
запозичення сільськогосподарської тематики XVII
і XVIII ст. стали в пригоді під час розвитку англомовного суспільства, що колонізувало «Далекий Захід»
у період становлення США. У наш час АмА засвоює
іспанізми зі сфери гастрономії, мексиканської кухні
з метою адаптування до потреб суспільства;
2) зосередження АмА на запозиченнях з іспанських слів приводить до її легкості й зрозумілості
для щораз більшої за кількістю іспанської спільноти.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Огляд наукових досліджень з питань впливу іспанської мови на англійську
є досить багатогранним і різнобічним, бо в сучас-

ному світі, де міжнародні відносини між країнами
стрімко розвиваються, проблема мовної взаємодії
постає однією з першочергових і вимагає докладного вивчення. Особливо це актуальне для таких територій, як США, де внаслідок географічних та історичних чинників протягом століть співіснують дві
різні культури і, відповідно, дві різні мовні спільноти, що не могло не відбитися на мові.
У будь-якому випадку головна перевага, яку АмА
(і суспільство) отримує від іспанської мови, – це
сприяння процесу інтеграції щораз більшої «латиноамериканської» і скороченню «англо» спільнот
в США завдяки прийняттю американської англійської. Перспективами подальших досліджень можна
вважати розгляд змін у соціально-культурній підсистемі лексико-семантичної системи англійської мови,
формування нових словотворчих і лексико-семантичних елементів і моделей, нових розгалужених
словотвірних і лексико-семантичних парадигм як
результату впливу іспанської мови.
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МЕДІА-ДИСКУРС У МЕЖАХ КРИТИЧНОГО ДИСКУРС-АНАЛІЗУ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Шугаєв А. В.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У статті досліджено медіа-дискурс у ракурсі критичного дискурс-аналізу та функціонального підходу. Особливий фокус уваги спрямовано на розгляд мас-медіа як потужного ідейно-політичного інструменту. Крім того,
проілюстровано сучасні лінгвістичні погляди стосовно визначення поняття «дискурс» у кореляції до критичного дискурс-аналізу, який передбачає розгляд медіа-тексту з урахуванням екстралінгвістичних факторів.
Обґрунтовано, що дослідження змін дискурсу є ключовим для критичного дискурс-аналізу, де
інтертекстуальність – інструмент, за допомогою якого певний текст отримує елементи і дискурси інших
текстів. Як репрезентант нового міждисциплінарного напряму в лінгвістиці критичний дискурс-аналіз
вивчає способи представництва влади у сфері ЗМІ, досліджує механізми контролю розуму під час комунікації і
запроваджує теоретико-методологічну базу для наукових розвідок. Аналіз теоретико-емпіричного матеріалу
свідчить, що медіа-тексти не можна вивчати ізольовано. Розуміння новинних повідомлень можливе у
взаємозв’язку із соціальним контекстом.
Відповідно до теоретичних положень статті, зазначено, що функціональний підхід забезпечує сприйняття інформації як адресантом, так і адресатом, передбачуваність інформації, розуміння мети, здатність не
відхилятися від теми. До важливих питань функціонального підходу належить проблема вибору структури
та жанрів медіа-дискурсу, інтеракційних факторів, референтних форм. У межах функціонального підходу
увагу зосереджено на процесах породження і функціонування медіа-дискурсу та його складників.
З’ясовано, що медіа-дискурс, виконуючи одночасно функцію інформування та функцію впливу, представляє
сукупність різних типів дискурсів, які створюють ідеологічну платформу для досягнення інтенцій автора
новинних повідомлень. З огляду на це удокладнено доцільність розгляду в межах когнітивно-прагматичної
парадигми комунікативної взаємодії у медіа-дискурсі як процесу актуалізації ментальної діяльності і фокусування уваги на інтенціональних чинниках комунікації.
Ключові слова: медіа-дискурс, критичний дискурс-аналіз (КДА), функціональний підхід, інтертекстуальність, дискурс, вплив, мас-медіа.
Shuhaiev A. V. Media-discourse within the critical discourse-analysis and functional approach. The article
deals with the research of media-discourse in regard to the critical discourse-analysis and functional approach.
A special attention is dedicated to the consideration of media-discourse as a powerful ideological and political tool.
In addition, the modern linguistic approaches of the term «discourse» in relation to the critical discourse analysis are
highlighted taking extralinguistic factors into account.
The research of discourse changes is an integral part of the critical discourse analysis, where intertextuality serves
as an instrument, due to which a particular text acquires specific elements of other discourses. Representing a new
interdisciplinary field of linguistics, the critical discourse analysis studies ways of power embodiment in mass-media,
discovers mechanisms of mental control during communication and sets up a theoretical and methodological basis for
scientific researches. The analysis of theoretical and empirical material points out that media texts can't be studied
separately. Understanding news messages is possible in interrelation with the social context.
According to the article theoretical provisions, it is stated that a functional approach provides the information
perception by both an addresser and a recipient as well as predictability of information, understanding the aim and
sticking to the point of consideration. The important issues of the functional approach include a problem of media-discourse structure and genre choice, interactive factors and referential forms. Within the functional approach one focuses on the processes of media discourse occurrence and functioning embracing its constituents.
Media discourse carries out a function of informatization and influence, represents a number of different discourse
types that create the ideological platform for the achievement of author's intentions. In this respect, a cognitive and
pragmatic paradigm considers a communicative interaction in media discourse as a process of mental activity actualization focusing on the intentional aspects of communication.
Key words: media-discourse, critical discourse analysis, functional approach, intertextuality, discourse, influence,
mass-media.

Постановка проблеми та обґрунтування
актуальності її розгляду. У ХХІ столітті засоби
масової комунікації слугують важливим чинником
ідейно-політичного і соціально-економічного буття. Мас-медіа все частіше почали застосовувати
окремі особистості або інституції для переконуван-

ня цільової аудиторії з метою досягнення політичних, соціальних, економічних та релігійних цілей.
У деяких суспільствах ЗМІ здійснюють потужний
ідейно-політичний вплив на населення. Активізація суспільно-політичного життя у світі актуалізує
дослідження медіа-дискурсу. На сьогодні існує низ-
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ка понять: мова ЗМІ, масово-інформаційний дискурс,
медійний дискурс, медіа простір, засоби масової
комунікації, які є синонімічними та функціонують
у різних сферах життя людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасних умовах медіа-дискурс все більш націлений на здійснення впливу, стимулювання реципієнта, що зумовлено зростанням ролі різних типів
дискурсу в медіа просторі. До сфери мас-медіа залучено моральні та міжнародно-правові відношення,
у яких розкриваються дії та мотиви суб’єктів. За
допомогою відібраних ціннісно-важливих понять
у цільовій аудиторії формується емоційний стан,
який необхідний адресанту. Перед тим, як перейти
до розгляду медіа-дискурсу, необхідно з’ясувати
сутність поняття дискурсу. У працях з когнітивної
лінгвістики порушено досить велике коло питань,
що корелюють з поняттям дискурсу, виокремлення якого відбулося внаслідок суперечок з приводу
необхідності сприйняття тексту як явища мови або
мовлення. Очевидним є той факт, що мовленнєвий
аспект сприйняття тексту, а відповідно й дискурсу
перебувають у фокусі інтересів мовознавчих розвідок [10, 56; 14, 319]. Звідси й сучасні дослідження
медіа-дискурсу знаходяться у центрі уваги критичного дискурс-аналізу та функціонального підходу,
які акцентують на інтенціональних та лінгвокогнітивних чинниках комунікації [10, 12; 6].
Формування мети і завдань статті. Метою
нашої статті є розгляд особливостей медіа-дискурсу
з позицій критичного дискурс-аналізу та сучасних
тенденцій функціонального підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У мовознавстві відомо декілька десятків дефініцій
терміна «дискурс», серед яких особливо поширеним є визначення Н. Д. Арутюнової, яка дефінує дискурс як «текст, який занурений у життя»,
«текст, який взятий у подійно-ситуативному аспекті» [1, 5]. Сучасне сприйняття терміна «дискурс»
позиціонується як поліаспектне та осмислюється
вченими з різних позицій. Водночас у більшості
досліджень окреслено міждисциплінарний статус
дискурсивних розвідок, які перебувають на стику лінгвістики, соціології, психології, стилістики та психології. У нашому дослідженні дискурс
визначаємо як мовленнєво-мисленнєве утворення
подійно-ситуативного характеру сукупно з прагматичними, соціокультурними, психологічними, паралінгвістичними та іншими факторами
[15, 233]. Більш повне функціональне осмислення
дискурсу передбачає його розуміння як «цілісної
сукупності функціонально організованих, контекстуалізованих вживаних мовних одиниць» [7, 228].
Теперішнє розуміння дискурсу детерміновано
складною комунікативною природою цієї мовної
сутності, яку трактують як вербалізовану мовленнєво-мисленнєву діяльність, яка репрезентована
як сукупність процесу та результату та яка, крім
того, володіє двома планами: власне лінгвальним
і екстралінгвальним (лінгвокогнітивним)». При
цьому дискурс транслюється, з одного боку, як
процес, «сама вербалізована діяльність», а з іншого – результат, «сукупність текстів» [9, 114].

Неоднорідність і велику кількість класифікацій
дискурсу пояснюють різними підходами до цього
явища і, як наслідок, різними типологічними критеріями. Ще однією причиною нелогічних та неоднорідних класифікацій, на думку М. Л. Макарова, є недостатня кількість емпіричного матеріалу
[8, 210].
На наш погляд, чіткістю критеріїв і логічною
побудовою відзначається класифікація типів дискурсу, запропонована І. С. Шевченко та О. І. Морозовою [15, 235–236]. Автори виокремлюють 8 критеріїв для типології дискурсу: 1) за формою (усний
і письмовий); 2) за видом мовлення (монологічний
і діалогічний); 3) за орієнтованістю на суб’єкт
дискурсу або на його статусну роль (інституційний і персональний); 4) за характером настанов
і комунікативних принципів (аргументативний,
конфліктний, гармонійний); 5) за соціально-ситуативним параметром сфери функціонування (політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, медичний, діловий,
рекламний, спортивний, інтернет-дискурс, медійний тощо); 6) за окремими властивостями адресанта і адресата, які зумовлюють виділення дискурсів певних комунікантів та груп, а точніше за
соціально-демографічним критерієм (дитячий, підлітковий, дискурс людей похилого віку, жіночий,
чоловічий, дискурс мешканців села / міста), за
соціально-професійним критерієм (дискурс моряків, вчителів, пілотів, журналістів тощо) і за соціально-політичним (дискурс окремих партій і політичних сил); 7) за функціонально-інформативним
критерієм виділяють інформативний (для передачі
когнітивно-значущої інформації: емотивний, оцінний, директивний тощо) та фатичний (для передачі метакомунікативної інформації) дискурси;
8) за формально-змістовним критерієм (функціонально-стильовий аспект: художній, публіцистичний тощо, офіційний та неофіційний типи).
Варто зауважити, що інтерес лінгвістів до дискурсивних досліджень концентровано здебільшого на типах дискурсу, виокремлених з опертям на
сферу функціонування, – політичний, педагогічний,
релігійний, науковий, художній, мас-медійний тощо.
Дослідження показали, що мас-медіа здійснюють активний та чималий вплив на стан і динаміку свідомості суспільства, тому що більшість своїх
переконань, оціночних суджень, уявлень про навколишнє середовище та світ людина отримує із засобів масової інформації, до яких належать газети,
журнали і телепередачі. Однією з відмінних рис ЗМІ
вважають передусім таку характеристику, як публічність, тобто наявність необмеженого кола споживачів; непряму взаємодію комунікантів, яка розділена
в просторі і часі; одновекторну спрямованість впливу від адресанта до адресата, неможливість зміни
їх ролей. При цьому мас-медіа виконують не лише
роль передавача новинних та інформаційних потоків, але і є активними учасниками суспільно-політичних та економічних процесів, зокрема учасниками, що створюють ситуації та формують настрої.
У сучасній лінгвістиці відомо декілька підходів
до визначення терміна «медіа-дискурс». До кола
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нашого наукового пошуку відносимо функціональний підхід та критичний дискурс-аналіз (КДА).
Метод критичного дискурс-аналізу відіграє ключову роль у вивченні медіа-дискурсу і уможливлює
зосередити увагу не тільки на зовнішніх ознаках
медіа-тексту, але й на низці екстралінгвальних факторів. За умови визначення новин як особливого
виду дискурсу структури медіа-текстів є зрозумілими, якщо їх аналізувати як результат когнітивної
і соціальної діяльності журналістів з продукування
текстів та їх значень, як результат інтерпретації текстів читачами газет і телеглядачами на основі досвіду спілкування адресатів із засобами масової інформації [12, 85].
Критичний
дискурс-аналіз
медіа-дискурсу
передбачає наявність трьох компонентів: адресанта,
реципієнта та тексту, за допомогою якого відбувається передача інформації, що дає змогу зрозуміти
когнітивні інтенції (ідеологічні акценти, закладені
в тексті), лінгвістичні та екстралінгвістичні стратегії
адресанта. За таких умов дискурс мас-медіа постає
як зв’язний, вербальний чи невербальний, усний чи
письмовий текст сукупно з прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами, виражений засобами масової комунікації у подієвому аспекті, який відображає механізм свідомості
комунікантів [3, 13].
Критичний дискурс-аналіз розглядає комунікацію
у мас-медіа і досліджує письмовий та усний дискурс
як форму соціальної практики, розкриває приховані
ідеологічні наміри в медіа-текстах у взаємозв’язку
із соціокультурними явищами; пропонує аналітичну
структуру емпіричного дослідження, яка передбачає
три виміри: текст, дискурсивну практику (продукування і репрезентацію текстів) і соціальну практику
[13, 118–122].
Основне завдання критичного дискурс-аналізу полягає в розумінні задуму тексту, низки ідей
та уявлень, за допомогою яких автор новин конструює медіа-реальність. Згаданий підхід тлумачить
медіа-текст як ієрархічну структуру, яка складається
з таких категорій: заголовок, короткий огляд, головні події, контекст і передумови подій. Найважливішу
інформацію подають на початку, а далі реалізується
релевантна структура медіа-тексту.
Дискурс-аналіз визначає дискурс як один з багатьох аспектів соціальної практики. Для критичного
дискурс-аналізу головною сферою інтересу є дослідження змін дискурсу, які відбуваються в результаті інтертекстуальності – інструменту, за допомогою
якого певний текст отримує елементи і дискурси
інших текстів. Синтез елементів різних дискурсів
веде до зміни соціокультурного середовища. Як
стверджують фахівці у сфері критичного дискурсаналізу, дискурс – це форма соціальної практики,
яка формує соціальний світ і одночасно сама створювана за допомогою інших соціальних практик.
Для соціальної практики і дискурсу характерний
діалектичний зв’язок, який не лише робить внесок у формування і зміну соціальних структур, але
й відображає їх [5].
Поняття «комунікативна подія» знаходиться
у центрі уваги КДА та інтерпретується як поєднан-

ня логіки дискурсивної практики з об’єктивною
логікою соціального характеру за умови врахування лінгвістичного текстового матеріалу. При цьому відбувається врахування причинно-наслідкових
зв’язків речей.
Критичний аналіз спрямований на критичне дослідження соціальних проблем, виражених
у медіа-дискурсі. Низка науковців, задіяних у розробці цього напряму, погоджуються з думкою, що
«мова є засобом домінування і соціальної сили.
Вона слугує для законодавчого закріплення відношень організованої влади. Наскільки законодавчо
закріплені відношення влади не виражені, настільки
мова ідеологізована» [19, 259]. Лінгвісти, які досліджують соціальну і політичну кон’юнктури в медіа,
мають активну громадянську позицію і проводять
критичний дискурс-аналіз, метою якого є протистояння дискурсивній нерівності на матеріалі масмедійного дискурсу.
Дискурсивний аналіз зосереджує увагу на соціальному тексті, структурі та організації дискурсу,
сприяє розгляду соціальної взаємодії на лінгвістичному матеріалі з актуалізацією зв’язку між
мовою, владою та ідеологією. Окрім того, аналіз
вербальних засобів допомагає декодувати імпліцитну інформацію в системі соціальних координат
і показати приховані інструменти впливу дискурсу
на задану систему.
Критичний дискурс-аналіз, орієнтований на
розв’язання соціальних проблем, пропонує такі
фундаментальні принципи:
– дискурс виступає формою соціальної дії;
– дискурс (зокрема історичний) конструює
суспільство і культуру;
– критичний дискурс-аналіз розглядає соціальні
проблеми;
– дискурс виконує ідеологічну функцію;
– дискурс-аналіз займається інтерпретацією текстового матеріалу;
– зв’язок між текстом і суспільством опосередкований [6, 5].
Згідно з Т. ван Дейком, КДА є типом дискурсивного аналізу, який передусім вивчає, яким чином
надуживання владою, домінування та нерівність
породжуються, продукуються та протидіють у соціально-політичному контексті [17, 243]. Задля цього
КДА залучає теорії та методи емпіричного дослідження зв’язку між дискурсом та сукупністю соціальних відношень і практик.
Причиною використання КДА в дослідженні є те,
що: КДА звертається до соціальної проблематики;
владні відношення (або відношення домінування)
мають дискурсивну природу; дискурс бере участь
у породженні та формуванні ідеології; КДА має експланаторний, тлумачний характер [17, 246]. У критичному дискурс-аналізі використовується якісний,
детальний аналіз тексту (на відміну від, наприклад,
кількісного конверсаційного аналізу), спрямований
на виявлення специфіки протікання дискурсивних
процесів з лінгвістичних позицій на матеріалі окремих текстів. Базовою передумовою КДА є регулятивний характер мови в процесі соціальної взаємодії, якою керують потреби учасників дискурсу. КДА
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Шугаєв А. В. Медіа-дискурс у межах критичного дискурс-аналізу та функціонального підходу
є суміжним з когнітивно-прагматичним напрямом,
мета якого – установлення та тлумачення зв’язків
між когнітивними процесами та шляхами і засобами
їх актуалізації в соціальній практиці у прагматичній
площині.
Повний аналіз змісту неможливо здійснити без
одночасного аналізу форми, оскільки зміст повідомлення завжди реалізується у певній формі.
Тому медіа-дискурс – це синтез змісту і форми,
активності та результату під час комунікативної
ситуації [16, 318].
Критичний дискурс-аналіз представляє новий
міждисциплінарний напрям у сучасній лінгвістиці,
який вивчає способи репрезентації влади у сфері
засобів масової інформації, досліджує, яким чином
можна контролювати розум у визначальні моменти комунікації, і забезпечує теоретико-методологічну базу для наукових досліджень. Крім того,
засадничі положення критичного дискурс-аналізу
свідчать, що медіа-тексти не можна аналізувати ізольовано. Розуміння новинних повідомлень можливе
у взаємозв’язку із соціальним контекстом.
Вагомі результати наукового пошуку в цьому
секторі знаходимо у працях Т. Хуккіна, який зробив
важливий внесок у розвиток функціонального підходу до аналізу дискурсу. З позицій функціонального підходу до тлумачення медіа-дискурсу релевантними є такі елементи мови: 1) контекст, до складу
якого входять поле як соціальна дія (експлікація
змісту події), тенор як рольова структура (дефініція статусу, ролей учасників), спосіб як символічна
організація тексту, роль мовних засобів; 2) семантика, що складається з трьох компонентів – ідеаційної
семантики (змісту пропозиції), інтерперсональної
семантики (висловлення ставлення до змісту пропозиції), текстуальної семантики (тематичної і рематичної структури), а також графічні, фонологічні,
лексичні та граматичні аспекти. На особливу увагу
заслуговують соціальні аспекти мови та їх комунікативна функція, що є ключовими елементами, необхідними для розуміння граматики [18, 78].
У царині лінгвістики функціонує низка визначень поняття медіа-дискурсу, що є закономірним
явищем з огляду на складність об’єкта пізнання.
Кожний з представлених підходів сприяє поліаспектному аналізу, опису та осмисленню багатозначного
терміна «медіа-дискурс» як міждисциплінарного
і як такого, що є об’єктом дослідження багатьох наукових дисциплін та їх окремих напрямів.
Функціональний підхід забезпечує сприйняття
інформації як адресантом, так і адресатом, передбачуваність інформації, розуміння мети, здатність не
відхилятися від теми. До важливих питань функціонального підходу належить проблема вибору структури та жанрів медіа-дискурсу, інтеракційних факторів, референтних форм.
Варто зауважити, що поняття медіа-дискурсу
має різноплановий характер та корелює з різними
сферами науки. На нашу думку, використання цього поняття в сучасній лінгвістиці набуває найбільш
актуального прочитання в контексті функціонального напряму. Важливим для функціонального підходу
до вивчення медіа-дискурсу є конвертація інфор-

мації у смисли, переклад знання з одного рівня на
інший, зрощення інформації різного типу або ж створення особливого знання, пов’язаного з дійсністю.
У межах функціоналізму медіа-дискурс транслюється як діяльність суб’єктів масової комунікації, саме
тому він вмотивований певною метою, залежно від
якої набуває специфічного змісту. Можливими цілями медіа-дискурсу є: опис-пояснення; регулювання
сприйняття адресатів; вплив на свідомість адресатів;
оцінка дійсності; прогнозування положення справ
тощо. Вираження предметної сфери в медіа-дискурсі відбувається в конкретних знаково-символічних формах за допомогою мовних одиниць, мовних
актів та засобів вираження, які утворюють текстові
єдності [11, 39].
Медіа-дискурс звернений до суспільства в цілому та есплікується як замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти
й текст як знаковий посередник, яка зумовлена різними чинниками, що опосередковують спілкування
й розуміння. Це обумовлює використання загальнооцінної лексики, переважно соціально значущих
та соціально закріплених мовних засобів і суспільнополітичної термінології [4, 158].
У межах функціонального підходу увагу зосереджено на процесах породження і функціонування медіа-дискурсу та його складників. Функцію
об’єкта тлумачимо як його призначення в певній
системі. Але метою дослідження є не лише виявлення функцій медіа-дискурсу та його елементів
під час аналізу досліджуваних текстів, а встановлення того, як функція формує структуру висловлення і дискурсу взагалі. Наголошуємо на тому, що
структура є функціонально обумовленою сутністю,
тобто структура висловлення та семантичний зміст
детермінують його функціональне призначення
і відповідно формують його прагматичний зміст.
Сучасний функціональний підхід, згідно з яким
мова є інструментом регулятивного впливу, збагачується за рахунок когнітивістики та втілюється
в когнітивно-прагматичному підході. Відповідно до
когнітивної прагматики, мова є ефективним засобом проникнення в когнітивну систему реципієнта
і виступає як соціальна сила, як засіб нав’язування
поглядів. Дискурсивна взаємодія учасників постає
у вигляді регулятивного впливу на концептосферу
адресата через апеляцію до певних концептів або
їхніх складників.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Отже, відповідно до функціонального підходу визначальним є взаємозв’язок
медіа-дискурсу з різними сферами життєдіяльності
людини, які обумовлюють специфіку мовленнєвої
комунікації. Це означає, що функціональний підхід розглядає дискурс мас-медіа як низку текстів,
які функціонують у засобах масової інформації
з певною регулятивною метою. Критичний дискурс-аналіз враховує зовнішні ознаки медіа-тексту
та екстралінгвістичні фактори. Поєднання декількох
суспільно важливих напрямів діяльності зумовлює
виникнення гібридних типів дискурсу. Перспективи
дослідження вбачаємо у розгляді медіа-дискурсу як
середовища політичної PR комунікації.
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ПРО РОЛЬ УКРАЇНОМОВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Рецензія на монографію: Гірняк С. П. «Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Дрогобич : Посвіт, 2018. – 620 с.)
Подана на рецензію монографія – новаторське
цілісне дослідження актуальних проблем сучасної
лінгвоукраїністики: соціальної диференціації української мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема
формування та функціонування соціолекту інтелігенції Східної Галичини та його ролі у випрацюванні
норм загальнонаціональної літературної мови. Актуальність дослідження С. П. Гірняк визначена необхідністю вивчення окремих соціально-територіальних,
жанрово-тематичних і функціонально-стильових ідіомів української мови в історичній перспективі для
розв’язання сучасних проблем формування її нового
літературного взірця на початку ХХІ ст., створення
нових її ідіомів для задоволення нових когнітивних
і комунікативних потреб українського суспільства.
Монографія містить оригінальні теоретичні
та практичні напрацювання, пропонує авторську
методику реконструювання соціолекту інтелігенції
Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. як
самостійного системно-структурного утворення.
Структуру дослідження С. П. Гірняк підпорядковано досягненню його мети – моделюванню соціолекту інтелігенції за художніми, публіцистичними
й науковими текстами, словниками й граматиками,
виданими в Східній Галичині та Наддніпрянській
Україні, і з’ясуванню його ролі у формуванні норм
загальнонаціональної української мови.
Текст рецензованої монографії С. П. Гірняк
заслуговує на увагу з багатьох причин. Монографічне дослідження має чітку структуру: складається зі
вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу,
загальних висновків, списку використаної літератури,
що налічує понад 1000 джерел, розлогих додатків, які
доповнюють, конкретизують основний виклад матеріалу. Тут доцільно виокремити, як на мій погляд,
такі вагомі розділи: «Мовний простір Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і місце в ньому
соціолекту інтелігенції» (розділ І); «Соціоментальні
характеристики української галицької інтелігенції як
суб’єкта мовної діяльності» (розділ ІІ); «Соціолект
галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст.
як самостійний мовний ідіом» (розділ ІІІ); «Функціонування соціолекту в мовній професійній практиці
української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст.»
(розділ ІV); «Вплив соціолекту української галицької
інтелігенції на формування норм української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (розділ V).
У названих складових досліджуваного пошуку
докладно проаналізовано роль соціолекту галицької
інтелігенції у формуванні норм української літера-

турної мови в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Не викликає заперечень аргументовано окреслений об’єкт
дослідження, що належним чином охопив галицький період розвитку й функціонування української
мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тут важливо наголосити: феномен західноукраїнського варіанта української мови окресленого періоду, ступінь засвоєння
характерної для нього лексики і фразеології в сучасній українській літературній мові залишається однією з украй мало опрацьованих тем. Звідси – моє
бачення актуального звучання досліджуваної теми
та її теоретична й практична значимість.
У монографії схарактеризовано мовний простір Східної Галичини в кінці ХІХ – початку
ХХ ст. і місце в ньому соціолекту інтелігенції, а
також соціоментальні характеристики української
галицької інтелігенції як суб’єкта мовної діяльності. Дослідниця слушно зауважує, що кінець ХІХ –
початок ХХ ст. – це період широкого застосування
й використання української мови в Східній Галичині в найрізноманітніших ділянках літературної, наукової та просвітницької діяльності. Крім
побутової народної лексики, до літературної мови
входять елементи мови різних соціальних груп,
передусім освіченої верстви суспільства. Саме
люди розумової праці – інтелігенція – збагачують
лексичний склад української мови абстрактною
і професійною лексикою, термінологією, формулами мовного етикету, комунікативними кліше
та дискурсивними одиницями, впливають на розвиток функціональних стилів української мови, а
тому можемо говорити про диференціацію мови
в її синхронному аспекті, що визначають не лише
регіональні, а й соціальні чинники.
У дослідженні обґрунтовано, що мовна ситуація Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
є сукупністю всіх мов (української, польської,
німецької, єврейської (їдиш) й ін.), територіальних
і соціальних діалектів, функціональних стилів, які
використовувалися в краї для забезпечення комунікації на всіх суспільних рівнях. Розвиток і комунікативну потужність української мови в Східній Галичині цього часу забезпечували її юридичний статус
у державах-метрополіях та спектр сфер її уживання:
побутова (сім’я, громада села, односельці, дільниці
в містах (Львів, Дрогобич, Борислав, Стрий, Самбір,
Коломия, Броди та ін.): освітня (українські приватні
навчальні заклади та незначна кількість державних
шкіл, гімназій, ліцеїв, торгівельних і фахових шкіл),
релігійна (мовна діяльність греко-католицької і пра-
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вославної церков), науково-професійна (часописи,
підручники, звітні документи тощо), мистецька
(художня література, аматорські українські мистецькі колективи) тощо.
С. П. Гірняк проаналізувала тексти різних стилів
і жанрів відомих і маловідомих загалові мовних особистостей – представників різних професійних груп
інтелігенції, зокрема обстежила соціолект галицької
інтелігенції як самостійний ідіом у мовних портретах Уляни Кравченко, Івана Франка, Константини
Малицької, Стефана Коваліва, Андрея Шептицького.
У дослідженні визначено систему позамовних чинників, серед яких суспільні, політичні, ментальні, професійно-діяльнісні, які в кожному окремому сегменті
соціокультурного життя української спільноти сприяли становленню, побутуванню та розвитку соціолекту
інтелігенції Східної Галичини окресленого періоду.
Одним зі шляхів розв’язання задекларованої
проблеми є ґрунтовне дослідження досвіду мовнокультурних процесів у Східній Галичині, а також їх
вплив на формування норм української літературної
мови. Аналіз, оцінка та творче осмислення мовнокультурних процесів цього періоду сприятимуть
впровадженню прогресивних надбань лінгвістичної
науки в сучасну теорію та практику, позитивно впливатимуть на усвідомлення ролі галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної.
Методологія та методи дослідження засновані,
як на моє переконання, на фундаментальних ідеях
сучасних філософських та мовознавчих концепцій про діалектичну єдність загального, часткового
та одиничного з погляду взаємозв’язків та взаємозумовленості лінгвістичних явищ на різних етапах
історичного розвитку, зв’язку історії з сьогоденням, теорії та практики у висвітленні мовних явищ;
об’єктивного та історичного підходів до аналізу
процесів розвитку української мови. Дослідниця
ефективно використала метод моделювання (реконструкції), який допоміг їй виокремити соціолект
української галицької інтелігенції як цілісне самостійне утворення в структурі української мови
та суспільно-культурному просторі її функціонування й розвитку в Східній Галичині досліджуваного періоду, з’ясувати традицію та дослідницькі
підходи до вивчення нормативної бази української
літературної мови. Тоді як під час моделювання
соціолекту української інтелігенції Східної Галичини як самостійного системно-структурного утворення, мовного ідіому виокремленні його з тогочасної
мовної практики було використано комплекс методів структурного аналізу мови, зокрема: метод опозицій, дистрибутивного та компонентного аналізу,
прогнозування. Використання названих методів
дозволило С. П. Гірняк встановити склад елементів
соціолекту та відношень між ними й уможливило
створення його індуктивної багаторівневої моделі,
яка відображає найхарактерніші властивості мови
інтелігенції як окремої соціальної групи населення
Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Наукова новизна дослідження полягає в тому,
що вперше в українському мовознавстві створено лінгвокультурологічну концепцію соціолекту
української інтелігенції Східної Галичини як вод-

ночас результату українськомовної діяльності цієї
соціальної групи та чинника формування норм
української літературної мови в Східній Галичині
і в Україні загалом.
Дослідницею аргументовано уточнено термінологічний апарат дослідження проблеми виникнення
і ролі соціолекту галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови обстежуваного періоду, зокрема зміст понять «варіанти української літературної мови», «соціолект», «койне»,
«міське койне», «регіолект», «ідіолект», «мовний
портрет», «мовна практика», «мовний простір»
та ін.; розроблено методологічний інструментарій,
окреслено джерельну базу вивчення проблеми, доповнено її новим дослідницьким матеріалом; комплексно схарактеризовано мовно-культурне середовище
Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. і ті
соціолінгвістичні чинники, які вплинули на розвиток і вивчення тенденцій нормування мови на прикладі соціолекту української галицької інтелігенції
обстежуваного періоду; розглянуто форми, розкрито
зміст, виявлено засоби мовної діяльності галицької
інтелігенції, результатом якої є її соціолект як самостійне (лексико-семантичне, стилістичне, граматичне) системно-структурне утворення у її (діяльності)
культурно-історичному та науковому значенні для
формування норм української літературної мови
аналізованого часу; реконструйовано соціолект
української галицької інтелігенції на основі проаналізованих мовних портретів представників різних
її професійних груп, передусім учителів, письменників, публіцистів, церковних і громадських діячів;
виявлено лексичні та граматико-стилістичні особливості текстів «Записок НТШ» у Східній Галичині в обстежуваний період, визначено принципи
зарахування мовознавчих та інших пам’яток НТШ
до єдиного контексту науково-публіцистичної дискусії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у Східній Галичині;
показано відбиття лексичної специфіки соціолекту
української галицької інтелігенції в українській лексикографії; проаналізовано мовну дискусію кінця
ХІХ – початку ХХ ст. та виявлено її вплив на становлення і формування правописних норм української мови; створено індуктивну модель соціолекту
галицької інтелігенції; встановлено елементи соціолекту української галицької інтелігенції, інкорпоровані в нормативну систему сучасної української
літературної мови на рівні лексики, фразеології, граматики, стилістики.
Наскільки я можу оцінити, настільки прагну зробити акцент: С. П. Гірняк уперше в українському
мовознавстві так ґрунтовно узагальнила погляди на
феномен галичанізмів. Стосовно гіпотези про існування галицької говірки, або, за визначенням Л. О. Ткач,
галицько-буковинського койне, власне, як передумови
формування західноукраїнського варіанта літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст., то це підтверджено значним обсягом фактичного матеріалу.
Теоретичне та практичне значення одержаних
результатів полягає у співвіднесенні елементів соціолекту; матеріали і висновки дослідження постають
вагомим внеском у теорію соціолінгвістики як інтеграційного напряму досліджень в умовах сучасної
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наукової парадигми і в соціолінгвістичну концепцію
слов’янських мов, зокрема щодо соціального пошарування і статусу української мови та її носіїв в минулому і сьогоденні на всій етнічній території України.
Реконструкція соціолекту як системно-структурного цілого, самостійного мовного ідіому сприятиме
розв’язанню фундаментального завдання вивчення
закономірностей розвитку української мови для задоволення нових когнітивних і комунікативних потреб
суспільства. Оскільки формування соціолектів – це
відповідь мови на розвиток суспільства, його пошарування за професійною і соціальною ознаками,
то можемо говорити про внесок у лінгвосеміотику
та теорію номінації (формування нових мовних знаків), комунікативну і когнітивну, структурну лінгвістику та лінгвокультурологію. У цьому зв’язку доцільно підкреслити: кінець XIX ст. – початок XX ст. – це
плідний період в історії української мови. Він багатий знаменними подіями, що сприяли розвиткові
і зміцненню соціального престижу української мови
загалом. Йдеться про стан, власне, від утвердження
реформованого в 1893 р. НТШ, що значно активізував
видавничу діяльність (видання «Записок», збірників
секцій, етнографічних збірників тощо) до видання
першого соборного українського правопису 1928 р.
До окресленої доби належать і три роки відносної
самостійності української держави. Цей період вагомий ще й тому, що його наповнювала творчість корифеїв української літератури. Науково-публіцистичні
видання зазначеної епохи й досі не втратили свого
наукового значення. Вони належать до базових джерел стосовно вивчення історії розвитку власне української мови, історії, філософської думки, права; до
того ж вони стали основою формування національної
самосвідомості українського народу.
Дослідниця слушно наголошує: українська літературна мова першої чверті XX ст. мала вже вироблену
суспільно-політичну термінологію, з допомогою якої
можна було повністю передати характер суспільнополітичних рухів як тодішнього часу, так і попередніх
епох. У літературі початку XX ст. значно вільніше, ніж
у сучасному суспільствознавстві, уживалися діалектні, локальні слова й вирази – як західні, так і східні.
Вважаю, що робота виграла б, коли б у теоретичній частині авторка розкрила погляди В. фон Гумбольдта щодо дихотомії мови і мовлення, мови і мислення, а також у другому розділі монографії подала
менш розлогі визначення інтелігенції, провідної верстви й інші.
Автор цих рядків дійшов висновку: дослідниці
вдалося здійснити переконливу апробацію головних
теоретичних і практичних результатів дослідження
в доповідях на 17 міжнародних, 6 всеукраїнських
конференціях, в 53 публікаціях, із них 51 одноосібній статті та матеріалах конференцій, зокрема:
12 за кордоном (у т. ч. 1 колективній монографії),

24 у виданнях затверджених ДАК України як фахові, 2 індексованих у науково-метричній базі Index
Copernicus.
Зауважимо, що здійснена дослідницею реконструкція соціолекту інтелігенції Східної Галичини
кінця ХІХ – початку ХХ ст. та вивчення його ролі
у формуванні норм загальнонаціональної української літературної мови в нових аспектах і великою
мірою на новому мовному матеріалі сприяє розвитку ідей та висновків, оприлюднених у дослідженнях Ю. Шевельова, І. Матвіяса, Л. Ткач, М. Лесюка
й інших учених, з’ясуванню міри й характеру впливу
мовної діяльності галицької інтелігенції на націєтворчі, ідейно-культурні, науково-освітні процеси в Східній Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.,
підтверджує потужну роль соціолекту української
галицької інтелігенції на формування норм загальнонаціональної української літературної мови.
Виконане С. П. Гірняк інтегративне дослідження закладає теоретико-методологічну основу для
моделювання соціолекту тієї чи тієї мовно-культурної спільноти, що зробила свій особливий внесок у формування лексико-граматичних, функціонально-стильових і правописних норм як окремої
території чи регіону України, так і загальнонаціональної української літературної мови. Унаслідок
здійсненого аналізу текстів різних стилів й жанрів
встановлено соціоментальні ознаки галицької інтелігенції як феномена української культури кінця
ХІХ – початку ХХ ст.; запропоновано індуктивну
модель її соціолекту як самостійного мовного ідіому та встановлено його складники: з’ясовано прояви впливу дослідженого соціолекту на формування норм загальнонаціональної української мови на
різних рівнях її системи: фонемному, граматичному
(морфологічному та синтаксичному), словотвірному, лексико-фразеологічному, семантичному, а
також вплив реконструйованого соціолекту на правопис, акцентуацію і стилістику загальнонаціональної української мови.
Накреслені в роботі перспективи вивчення ролі
соціолектів певних мовно-культурних українських
спільнот передбачають дослідження їх у когнітивнокомунікативному, соціолінгвістичному, лінгвокультурологічному аспектах із застосуванням системноструктурного підходу до аналізу мовних явищ.
Уважаю, що основні положення й висновки,
зроблені авторкою, переконливо унаочнюються конкретними схемами, які значно полегшують
сприймання тексту, чітко зафіксовують і закріплюють зроблені висновки. В цілому робота становить
широку панораму діяльності галицької інтелігенції
кінця ХIХ – початку ХХ ст. і буде корисною не тільки для широкого кола поціновувачів і дослідників
української мови, але й усіх, хто цікавиться історією
її становлення й розвитку.

М. І. Зимомря,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри германських мов і перекладознавства
Інституту іноземних мов Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
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