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РОЗДІЛ І 
ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

УДК 81.373.2+811.111+81.161.2

Аладько Д. О.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
ІЗ КОМПОНЕНТОМ – ЧАСОВИМ ПОНЯТТЯМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено аналізу лінгвокультурологічних особливостей фразеологічних одиниць із компонентом – часовим 
поняттям в англійській мові, зокрема, їх використанню для опису людини та її стосунків у соціумі.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, антропоцентризм, семантика.

Аладько Д. А. Лингвокультурологические особенности фразеологизмов с компонентом – временным понятием в ан-
глийском языке. – Статья.
Статья посвящена анализу лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц с компонентом – времен-
ным понятием в английском языке, в частности, их использованию для описания человека и его отношений в социуме.
Ключевые слова: фразеологическая единица, антропоцентризм, семантика.

Aladko D. O. Linguistic and cultural peculiarities of the idioms with time component in the English language. – Article.
The article deals with the analysis of the linguistic and cultural peculiarities of the idioms with time component in the English 
language and their usage for the description of a human being and his relations in the society.
Key words: idiom, anthropocentrism, semantics.

Дослідження семантики мовних одиниць є 
одним із пріоритетних завдань сучасного мово- 
знавства. Питанню дослідження значення, змісту 
й семантичної наповненості номінативних оди-
ниць присвячували праці провідні мовознавці:  
Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, М.П. Ко- 
черган, О.С. Кубрякова, О.О. Тараненко, В.М. Те-
лія, С.М. Толстая, Т.Р. Кияк, М.Е. Рут, О.О. Селі-
ванова, Ю.С. Степанов, Г.А. Уфімцева та інші.

Одним із ключових питань сучасної семанти-
ки є вивчення фразеологічних одиниць мови, їх 
структури, функціонування, смислового й стиліс-
тичного навантаження, емотивності та прагматич-
ного використання в мовленні.

Дослідження фразеології як підсистеми мови 
передбачає поглиблене вивчення не лише загаль-
них, а й спеціальних питань, зокрема, фразеології 
як джерела лінгвокраїнознавчих відомостей, одно-
го з мовних засобів бачення картини світу та цін-
нісних (аксіологічних) орієнтирів певного етносу. 
Дослідження фразеологічних груп дає можливість 
виявити національно-культурну семантику й наці-
онально-культурний компонент тієї чи іншої мови 
та, відповідно, глибше усвідомити соціально-полі-
тичне й філософсько-повсякденне мислення того 
чи іншого етносу, його ментальність.

Одним з основних принципів побудови будь-
якої класифікації на сучасному етапі розвитку 
науки про мови є принцип антропоцентризму. 
Антропоцентризм є одним із провідних принци-
пів сучасного етапу розвитку мовознавчої науки.  
У центрі світу стоїть людина як особистість, тоб-
то людина з її почуттями й станом, думками та 

словами, діями й емоціями; саме вивчення мови 
є вивченням світу [2, с. 209; 3, с. 1; 6, с. 131]. Ще 
в ХІХ ст. вчені говорили про те, що мова передає 
сам дух народу, у ній ми знаходимо сплав спо-
конвічного мовного характеру з характером нації 
[4, с. 39–373]. Мова є невід’ємним складником 
людини, неможливо навіть уявити людину без 
мови; ми думаємо про світ так, як нам його офор-
мила мова [1, с. 293].

Метою статті є аналіз фразеологізмів із ком-
понентом – часовим поняттям в англійській мові з 
огляду на їх пов’язаність із буттям людини.

Завданням розвідки є дослідження того, яким 
чином фразеологічні одиниці із часовим компо-
нентом в англійській мові використовуються для 
опису людини та її стосунків у соціумі.

Сучасна семантична типологія фразеологічних 
одиниць, як показує аналіз наукових праць, здійс-
нюється за двома параметрами: за загальною іде-
єю (узагальненим поняттям, темою) та за елемен-
тарним значенням, тобто ідеограмою.

М.Е. Рут пропонує ієрархію образних пред-
метних сфер, яка вибудовується саме з огляду на 
антропоцентризм мислення людини. Пропонова-
на дослідником схема має такий вигляд: людина –  
родина – оселя – зовнішній світ [7, с. 56–57].  
З класифікацією М.Е. Рут практично збігається 
принцип структурування світу, запропонований 
В.В. Красних, а саме:

– внутрішній світ людини (те, що обмежується 
її тілом);

– фрагмент зовнішнього світу, що є особистою 
зоною людини;



4 Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

– зовнішній світ за межами особистої зони, 
проте такий, що сприймається як свій, близький;

– зовнішній світ, що сприймається як чужий, 
ворожий [5, с. 236].

Фразеологічні одиниці досліджуваної тематич-
ної групи можуть використовуватись для надання 
загальної характеристики людини, стану, у якому 
перебуває людина, описувати її фізіологічні риси.

Зокрема, фразеологічна одиниця born before 
one’s time [8] реалізується на образі того, що лю-
дина випередила свій час і передає значення «той, 
хто йде попереду своєї епохи».

Декілька фразеологічних одиниць можуть пе-
редавати риси характеру людини, манеру її пове-
дінки. Наприклад, сталий вислів open as the day 
[8] вербалізує образ «відкритий як (білий) день» 
і передає таку моральну характеристику людини, 
як «щирий, відвертий, з відкритим серцем».

Фразеологічна одиниця like/merry as a two-year 
old [9, с. 276] позначає веселу, жваву, енергійну 
людину та реалізується на образі дворічної мале-
чі, тобто людина за своєю безпосередньою жвавою 
поведінкою прирівнюється до дворічного малюка.

Схожою за семантикою є фразема carry one’s 
years well [8], що дослівно перекладається «нести 
свої роки добре», тобто не згинатися під вагою ро-
ків, виглядати молодше за свій справжній вік.

З характеристикою людини, пов’язаною з віко-
вою ознакою, має справу також фразема a month’s 
mind [9, с. 430], яка позначає схильність до певної 
дії, що існує в людини ще із часу перебування в 
материнській утробі.

Натомість фразеологічні одиниці тематичної 
групи часових понять можуть наголошувати та-
кож на тому, що людина «згинається» під вагою 
прожитих років, стає або виглядає старшою за 
свій реальний вік: show one’s years [8].

Молодість людини позначається через метафо-
ру «салатні часи», тобто період життя, коли люди-
на молода, недосвідчена, «зелена» (фразеологізм 
salad-days [9, с. 342]). Перший місяць життя лю-
дини, доки вона не почне остаточно формуватись, 
позначається фраземою steg-month [9, с. 144].

Спокійний період життя, коли не відбуваєть-
ся бурхливих подій, безтурботна юність, відсут-
ність життєвого досвіду, несприйняття життя в 
усій його різнобарвності відображається у звороті 
halcyon days [9, с. 389] через образ зоологічної ме-
тафори.

Досвід, навпаки, дає людині розуміння того, 
що не все в житті так просто й безхмарно. Реа-
лізується це значення у фразеологічній одиниці 
His dancing days are done [9, с. 441] на образі того, 
що час танцювати минув, подібний стан не може 
тривати все життя. Схоже значення вербалізова-
не в іншому звороті – One’s day has gone [8] – зі 
значенням «щаслива пора минула, найкращі роки 
пройшли».

Досвід відіграє вагому роль у житті людини, ві-
кова мудрість із позиції народної свідомості є наба-
гато важливішою, ніж будь-яка освіченість, науки. 
Дослівно ця думка виражається у фразеологічній 
одиниці Years know more than books [9, с. 407],  
яка твердить, що роки знають більше, ніж книж-
ки, освіта. Деякі речі в житті людини можуть за-
лишатися назавжди, бути постійно присутніми, 
доки людина живе, про що йдеться у фразеологіз-
мі all one’s born days [8].

Якщо людина перебуває в поганому фізичному 
стані, виглядає жалюгідно, про неї можуть сказа-
ти look like a wet week [9, с. 159], тобто «виглядає 
як мокрий, дощовий тиждень».

Ще однією негативною характеристикою фі-
зичного стану людини є фразеологічна одиниця 
He’ll run all day on a cabbage-leaf [9, с. 342] зі 
значенням «поганий бігун» або, якщо більш ши-
роко метафорично, «людина, у якої погано йдуть 
справи». Базується цей зворот на образі того, що 
людина біжить (веде справи), маючи за джерело 
енергії лише капустяний лист, тобто не має на-
лежного харчування.

Інша фразеологічна одиниця тематичної групи 
часових понять позначає феномен косоокої люди-
ни, що реалізується через образ людини, яка на-
родилася посеред тижня та дивиться на неділю з 
двох сторін: Born in the middle of the week, he looks 
both ways for Sunday [9, с. 374].

Життя людини метафорично відображається у 
фразеологічній одиниці The tree that is a long time 
shaking is not the first to fall [9, с. 223], у якій воно 
уподібнюється до дерева, яке може сильно хита-
тись, проте впаде далеко не першим, тобто наго-
лошується на витривалості, загартованості через 
різні несприятливі обставини.

На наше переконання, семантична характерис-
тика фразеотематичної групи часових понять в 
англійській мові пропонується з огляду на її зв’я-
зок із буттям людини у світі.

Фразеологічні одиниці тематичної групи ча-
сових понять можуть відображати різноманітні 
характеристики людини як такої, її фізичний і 
психоментальний стан, емоційні й поведінкові 
моделі, реалізацію людини в соціумі, спілкуванні 
з іншими індивідами, її традиційні, культурні та 
ціннісні орієнтири.

Фразеологічні одиниці тематичної групи ча-
сових понять можуть також позначати закінчен-
ня чого-небудь, кінцевий результат, завершення 
роботи, будь-якої іншої справи, старіння людини, 
роки занепаду, звіщати про прихід останнього 
часу або навіть про смерть людини.

Наприклад, фразеологічні одиниці one’s time 
has come [8], One’s hour has come [8], one’s last 
hour [8] говорять, що прийшов час людини; таке 
ж значення передається ідіомою One’s time is up 
[8]. Подібна думка присутня у фразеологічних 
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одиницях Pea-time is over/past [9, с. 183] та the last 
of pea-time [9, с. 183]. Також смерть позначається 
образом «кінця днів» у сталому вислові end one’s 
days [8].

Про кінець життя й кінцеву відплату у вигля-
ді того, що він отримає своє «сповна», ідеться у 
фразеологізмі He’ll have enough one day – when his 
mouth is full of mould(s) [9, с. 169].

Смерть людини може бути позначена також із 
залученням зоологічної метафори, як це бачимо в 
англійській фразеологічній одиниці over-day tarts 
[9, с. 362].

Ще одна фразеологічна одиниця тематичної 
групи часових понять говорить, що людині зали-
шилось небагато, дням її вже призначено відлік: 
live on borrowed time [8].

Подібна ідея відслідковується у фразеологізмі 
into injury time [9, с. 455], у якому реалізується об-
раз людини похилого віку, яка підійшла до кінця 
свого життя. Думка про те, що людина «виведена 
з ладу», передається також у фразеологічній оди-
ниці knock smb. out of time [8].

Семантика кінця є основною ознакою фра-
зеологічної одиниці call it a day [8], яка набула 
значення «вважати роботу завершеною, робочий 
день закінченим; поставити крапку, не бажати чо-
гось більшого, вважати задоволення отриманим».

Фразеологічні одиниці тематичної групи часових 
понять в англійській мові можуть також використо-
вуватись для позначення емоційного стану людини, 
її переживань, хвилювань, сприйняття навколиш-
нього світу. Так, фразеологічний зворот make a time 
over smth. [8] прямо позначає хвилювання, метушли-
вість, бурхливу реакцію з приводу певної події, го-
ворячи, що особа віддає свій час чомусь.

У фразеологічній одиниці Things improve after 
their worst [9, с. 70] наявний такий емоційний стан 
людини, як надія, про що говориться буквально: 
стан речей поліпшиться після того, як буде до-
сягнуто найгіршої точки. Так само концепт надії 
присутній у сталому вислові Time works wonders 
[8], який наголошує на тому, що час творить дива, 
тобто стан справ має обов’язково покращитись із 
часом.

Надія на зміни взагалі тісно пов’язується з пли-
ном часу, оскільки людині властиво сподіватись на 
покращення обставин, на те, що все повернеться на 
краще. Підтвердженням цієї думки є фразеологічна 
одиниця The darkest hour is before the dawn [9, с. 
70], яка актуалізує образ того, що найтемніша го-
дина спостерігається перед світанком.

З емоційним станом тісно пов’язані міжособи-
стісні стосунки, оскільки спілкування людей ча-
сто залежить від їхнього настрою. Це також відо-
бражається у фразеологічному корпусі мови.

Так, думка про сварку позначається фразеоло-
гічним зворотом parrot and monkey time [9, с. 61], 
який на основі зоологічної метафори порівнює 

сварку, конфліктні стосунки із часом, коли люди 
поводяться подібно до папуг і мавп.

Ситуація, коли одна людина дратує іншу, зби-
ває з пантелику, доводить до «білого жару», по-
значається фразеологізмом Make him look twenty 
ways for Sunday, and then find it in the middle of the 
week [9, с. 374], у якому реалізований яскравий 
образ – змусити когось шукати неділю двадцять-
ма шляхами, а потім знайти її посередині тижня.

Ще однією фразеологічною одиницею, яка має 
значення «досаждати, сильно заважати, завдавати 
неспокою, чіплятися до когось», є give smb. a hard 
time [8], яка буквально говорить про те, що для ко-
гось створюються важкі часи.

Стосунки між людьми можуть мати різний ха-
рактер, іноді одна людина намагається не звертати 
увагу на певні вади, негативні риси в поведінці ін-
шої, закриває очі на певні проблеми, що вербалі-
зується у фразеологічній одиниці There’s a time to 
glee [9, с. 300], яка рекомендує заради збереження 
стосунків іноді дивитися з радістю, не вбачаючи 
поганого. Схоже значення спостерігаємо у звороті 
not see the light of day to him [9, с. 210] – «не бачити 
недоліків у комусь».

Фразеологічні одиниці з компонентом – часо-
вим поняттям є продуктивними для позначення 
взаємних стосунків чоловіка й жінки. Наприклад, 
зворот give smb. the time [8] має значення «залиця-
тись», позначаючи цей тип стосунків через образ 
«віддавати час комусь». Ще один фразеологічний 
зворот має значення «залицятись, фліртувати, за-
гравати, завести роман, спокусити», тобто прово-
дити час із кимось – make time with smb. [8].

Залицяння й загравання можуть привести до 
очікуваного результату, яким є призначення дня 
весілля, що також може бути позначено фразео-
логічною одиницею з компонентом – часовим по-
няттям name the day [8]. Цей день весілля може 
бути названо також «щасливим днем», як це від-
бувається у вислові the happy daу [8]. Такий ща-
сливий день важко порівняти із чимось іншим, 
настільки він вирізняється з-поміж буденних: not 
to be named in the same day with [8].

З іншого боку, стосунки між чоловіком і жін-
кою необов’язково ведуть до весілля як логічного 
завершення, учасників таких стосунків може ці-
кавити лише один аспект, в усьому іншому вони 
можуть абсолютно не збігатись; таку думку реалі-
зовано у фразеологізмі The nightingale and cuckoo 
both sing in one month [9, с. 245], який базується на 
зоологічній метафорі через образ солов’я та зозу-
лі, які заспівали одного місяця.

Ідею збереження цнотливості до весілля пе-
редано у звороті keep the feast till the feast day 
[9, с. 424], який спирається на образ «не розпочи-
нати свято, доки не настане святковий день».

«Відбити в когось наречену або нареченого» 
в англійській мові може бути позначене фразео-
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логічною одиницею beat smb.’s time [8] (дослівно 
«побити чийсь час»).

З ідеєю подружніх стосунків, тобто відносин 
чоловіка та жінки, пов’язується фразеологізм 
birth-control hours [9, с. 274] зі значенням «нічна 
робота або зміна, у результаті чого один із членів 
подружжя спить удень, а інший уночі». Фразео-
логізм несе в собі цікавий образ годин контролю 
народження, тобто розпорядок робочого дня зава-
жає належному виконанню подружніх обов’язків.

Інша народна мудрість, навпаки, радить бути 
завжди обережним, особливо якщо людина вже 
має сумний досвід стосунків. Реалізується ця 
думка через пораду наступного разу дивитися, 
знати, кого ти береш за руку, коли танцюєш: Next  
time you dance, know whom you take by the hand  
[9, с. 441].

Значення «проводити з людиною час загалом, 
на дружньому рівні, вітатися, просто базікати ні 
про що» відображено у фразеологічному звороті 
give smb. the time of day (pass the time of day) (with 
smb.) [8]. Невимушене дружнє спілкування реалі-
зується в сталому вислові That’s the time of day! 
((so) that’s the time of day!) [8]. Таке спілкування 
дає людині радість, робить її веселою й щасли-
вою, про що йдеться у фразеологічній одиниці 
make one’s day [8].

Дружні стосунки людей, взаємодопомога ста-
ють темою фразеологічного звороту owe him a day 
in harvest [9, с. 179] зі значенням «бути вдячним», 
«зробити добро у відповідь».

Окрім стосунків, які несуть людині радість, 
можливий зовсім інший тип відносин, який при-
зводить до руйнації, наголошує на тому, що пога-
на компанія несе деградуючий ефект для людини. 
Реалізується ця думка через образ того, що якщо 
людина ходить із калікою, то й сама через деякий 
час почне кульгати: If you go a year with a cripple, 
you’ll limp at the end of it [9, с. 197].

Також варіантом сприйняття неприйнятної, 
небажаної пропозиції є емоційна відповідь What 
do you think this is – Bush week (or Christmas)? [8], 
тобто таке можливо лише під час відпочинку на 
природі або святкування.

Результати дослідження дають змогу ствер-
джувати, що фразеологічні одиниці англійської 
мови з компонентом – часовим поняттям пов’яза-
ні з буттям людини у світі, використовуються для 
позначення її характеристик, способу дії, взаємо-
зв’язку з навколишнім середовищем тощо. Пер-
спективою подальших наукових пошуків є аналіз 
інших характеристик фразеологічних одиниць із 
компонентом – часовим поняттям в англійській 
мові, зокрема, структурних та аксіологічних.
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Бабич В. І.

СТРАТЕГІЯ ІНТИМІЗАЦІЇ ТА ТАКТИКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
В ІДІОДИСКУРСАХ Р. ФРОСТА ТА К. СЕНДБЕРГА 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ МОДЕРНІЗМУ)

Статтю присвячено дослідженню комунікативно-прагматичної стратегії інтимізації вираження ліричного я в ідіодис-
курсах Р. Фроста та К. Сендберга. Інтимізація розуміється як комунікативна стратегія та реалізується в дискурсі 
низкою тактик, що створюють ефект близькості, дружби та безпосереднього емоційно-інтелектуального спілкування 
автора із читачем. Проаналізовано мовленнєві тактики її реалізації в поетичному тексті. Зосереджено увагу на виділен-
ні спільних для обох авторів рис стратегії й мовленнєвих тактик її текстової реалізації, виявлено відмінності у викорис-
танні мовно-мовленнєвих засобів реалізації цієї стратегії в обох ідіодискурсах.
Ключові слова: ідіодискурс, комунікативно-прагматичні стратегії й тактики, ліричне я, інтимізація, поетичні твори  
Р. Фроста та К. Сендберга.

Бабич В. И. Стратегия интимизации и тактики ее реализации в идиодискурсах Р. Фроста и К. Сэндберга (на мате-
риале англоязычного поэтического дискурса модернизма). – Статья.
Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматической стратегии интимизации выражения лирического я 
в идиодискурсах Р. Фроста и К. Сэндберга. Интимизация рассматривается как коммуникативная стратегия, которая 
реализуется в дискурсе рядом тактик и создает эффект близости, дружбы и непосредственного эмоционально-интел-
лектуального общения автора с читателем. В статье проанализированы речевые тактики реализации стратегии в 
поэтическом тексте. Сосредоточено внимание на выделении общих для обоих авторов черт исследуемой стратегии и 
речевых тактик ее текстовой реализации, выявлены различия в использовании культурно-языковых средств реализации 
стратегии интимизации в обоих идиодискурсах.
Ключевые слова: идиодискурс, коммуникативно-прагматические стратегии и тактики, лирическое я, интимизация, по-
этические произведения Р. Фроста и К. Сэндберга.

Babych V. I. Strategy of intimization and tactics of its realization in R. Frost and C. Sandburg’s idiodiscourses (on the material 
of English poetical discourse of modernism). – Article.
The article presents communicative-pragmatic approach to the understanding of intimization. A number of existent discourse 
linguistic definitions of intimization are considered. Intimization is treated as a communicative strategy and is implemented by 
means of a number of tactics, that create an effect of closeness, friendliness and direct emotional communication with a reader. 
Author analyzes different tactics of the intimization strategy and their realization in poetic texts of American modernist poets. The 
article distinguishes common and peculiar features between R. Frost and C. Sandburg’s strategies and tactics.
Key words: idiodiscourse, communicative and pragmatic strategies and tactics, lyrical I, intimization, R. Frost’s poetic text and  
C. Sandburg’s poetic text.

Постановка проблеми. З огляду на те, що пое-
тичний текст визначається як полікодове повідом-
лення (Р. Барт) та є «актом впливу на адресата» –  
отримувача повідомлення, реципієнта [4, с. 81],  
а також ґрунтуючись на працях О. Воробйової,  
Л. Бєлєхової, М. Акішиної, О. Заболотської та ін-
ших учених, у яких наголошується, що образності 
поетичного дискурсу різного часу, зокрема й епохи 
модернізму, притаманні такі основні функції, як ес-
тетично-експресивна, апелятивна та інформативна, 
а її інтегративною комунікативно-прагматичною 
функцією виступає сугестивність (де засоби ви-
разності виходять на перший план, семантика слів 
стає другорядною, а сам поетичний текст спираєть-
ся не стільки на логічно оформлені зв’язки, скіль-
ки на асоціації й інтонаційні відтінки, є зверненим 
до емоційної сфери читача тощо), виокремлені для 
нашого аналізу комунікативно-прагматичні стра-
тегії вираження ліричного я відображають саме 
зазначені функції поетичного дискурсу: стратегія 
інтимізації – естетично-експресивну, стратегія ар-
гументації – апелятивну, стратегія самопрезентації 
ліричного я – інформаційну.

Об’єктом нашого наукового пошуку є ліричне 
я як центральне поняття суб’єктної сфери в пое-

тичних ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга. 
Предметом аналізу виступає стратегія інтимізації 
та тактики її реалізації в поетичних текстах.

Метою статті є виявлення спільних і відмін-
них рис у використанні мовно-мовленнєвих засо-
бів реалізації стратегії інтимізації в ідіодискурсах 
Р. Фроста та К. Сендберга.

Стратегія інтимізації передбачає звернення ав-
тора до емоційно-почуттєвої сфери читача через 
повідомлення про свої почуття, щоб викликати 
емоційний відгук адресата та створити сприят-
ливе тло для внесення необхідних авторові ідей у 
свідомість читача.

Поняття інтимізації сьогодні висвітлено досить 
ґрунтовно й різнопланово, а саме в контексті різ-
них наукових парадигм: філософської (В. Руднєв), 
літературознавчої (М. Бахтін), культурологічної 
(Б. Шифрін), мовознавчої (Ю. Бєльчиков, І. Біло-
дід, Л. Булаховський, С. Денисова, А. Корольова, 
Г. Почепцов). Соціально-культурна значущість 
інтимізації як категоріальної ознаки різних типів 
комунікації детермінує не лише постійну увагу до 
засобів її лінгворепрезентації, а й неусталеність 
дослідницьких позицій у питаннях їх кваліфікації 
та інтерпретації (Ю. Бєльчиков, Л. Булаховський, 

© В. І. Бабич, 2016
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А. Корольова, А. Палійчук та інші вчені). Вод-
ночас на тлі досить інтенсивних лінгвістичних 
студій поза належною увагою дослідників зали-
шаються мовно-мовленнєві засоби вираження ін-
тимізації в поетичному дискурсі модернізму.

Спираючись на модель Р. Якобсона, відповід-
но до якої будь-який комунікативний акт являє 
собою контакт адресанта та адресата у зв’язку з 
певним чином закодованим повідомленням, що 
вказує на певний контекст [7, с. 198–200], багато 
вчених стверджують, що в модерністському дис-
курсі ця модель виявляється «переверненою», 
зорієнтованою не на передачу повідомлення, а на 
його «дешифрування». У зв’язку із цим контакт 
стає проблематичним; контекст, як і естетичний 
код, підлягає рефлексивному реконструюванню; 
функції повідомлення перерозподіляються між 
компонентами комунікативного акту, а відмінно-
сті між відправником та отримувачем зводяться 
до нуля. У результаті цього змістом повідомлення 
є весь комунікативний акт, уся комунікативна си-
туація [9, с. 47].

Інтимізація – це стратегія підкреслення тотож-
ності адресанта й адресата, спроба побудувати 
спілкування між різними суб’єктами за моделлю 
автокомунікації.

Формою реалізації інтимного слугує ототож-
нення автора та повідомлення, прагнення звести 
мистецтво до «приватного листа, відправленого за 
невідомою адресою». Текст має бути насичений 
знаками тілесної присутності, він стає важливим 
і значущим як інобуття, оскільки, на переконання 
Б. Поплавського, «навіть у повороті голови, у тоні 
є більше людини, ніж у всіх її віршах» [6, с. 256].

Реалізація комунікативно-прагматичної стра-
тегії інтимізації в ідіодискурсах Р. Фроста та  
К. Сендберга здійснюється за допомогою низки 
мовленнєвих тактик, спільних для обох пред-
ставників американського поетичного дискурсу 
модернізму, до яких ми відносимо тактику від-
вертості, тактику прямого звернення до адресата, 
тактику емоційного споріднення з адресатом.

Зауважимо, що визначений перелік не є ви-
черпним, проте звертаємо увагу на найбільш вжи-
вані тактики, притаманні обом ідіодискурсам, що 
досліджуються.

Перейдемо до аналізу прикладів.
One of my wishes is that those dark trees,
So old and firm they scarcely show the breeze,
Were not, as ‘twere, the merest mask of gloom,
But stretched away unto the edge of doom.
I should not be withheld but that some day
Into their vastness I should steal away,
Fearless of ever finding open land,
Or highway where the slow wheel pours the sand.
I do not see why I should e’er turn back,
Or those should not set forth upon my track
To overtake me, who should miss me here

And long to know if still I held them dear.
They would not find me changed from  
him they knew –
Only more sure of all I thought was true.

(R. Frost “Into My Own”)
У цьому вірші образ автора постає щирим і 

відвертим до адресата за допомогою використан-
ня таких мовно-мовленнєвих засобів, як постійне 
вживання особових та присвійних займенників 
першої особи однини I, me, my, модального ді-
єслова should, яке неодноразово повторюється в 
синтаксичній конструкції I should, та модального 
дієслова would (They would not find me changed); 
застосування епітетів (those dark trees… So old and 
firm; open land; slow wheel), метафор (the merest 
mask of gloom; stretched away unto the edge of doom; 
highway where the slow wheel pours the sand; set 
forth upon my track), оцінних лексичних одиниць 
(gloom, doom, dear); використання складних (зде-
більшого складнопідрядних) поширених речень.

Навіть у самій назві вірша “Into My Own” 
(«Шлях до себе») автор нібито запрошує читача 
приєднатись до своїх найпотаємніших мрій і на-
дій, відкриваючи адресату свої думки й бажання, 
сподіваючись на те, що адресат зможе їх осягнути 
та поділити.

Подібний приклад тактики відвертості щодо 
адресата знаходимо в поезії К. Сендберга:

After the last red sunset glimmer,
Black on the line of a low hill rise,
Formed into moving shadows, I saw
A plowboy and two horses lined against the gray,
Plowing in the dusk the last furrow.
The turf had a gleam of brown,
And smell of soil was in the air,
And, cool and moist, a haze of April.
I shall remember you long,
Plowboy and horses against the sky in shadow.
I shall remember you and the picture
You made for me,
Turning the turf in the dusk
And haze of an April gloaming.

(C. Sandburg “Plowboy”)
Мовностилістичними засобами вираження лі-

ричного я в процесі реалізації цієї мовленнєвої 
тактики є також використання особових і при-
свійних займенників першої особи однини, які, 
проте, чергуються з особовими займенниками 
другої особи; вживання епітетів і метафор (the 
last red sunset glimmer; moving shadows; a gleam of 
brown; a haze of April), модального дієслова shall 
та лексико-синтаксичних повторів із ним (I shall 
remember you).

Як бачимо, в ідіодискурсах Р. Фроста та К. 
Сендберга тактика відвертості щодо адресата, 
яка реалізує загальну комунікативно-прагматич-
ну стратегію інтимізації, у вербальній площині 
представлена такими мовно-мовленнєвими засо-
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бами, як використання особових і присвійних за-
йменників першої особи однини та другої особи, 
модальних дієслів, оцінної лексики, епітетів і ме-
тафор, синтаксичних повторів, складнопідрядних 
поширених речень тощо.

Тактику прямого звернення до адресата спо-
стерігаємо в початковому фрагменті вірша Р. Фро-
ста “Wind and Window Flower”:

Lovers, forget your love,
And list to the love of these.
She a window flower,
And he a winter breeze.

(R. Frost “Window and Window Flower”)
Привертаючи увагу своїх читачів, автор твору 

робить припущення, що вони вже пізнали досвід 
любові, а тому він звертається до них, використо-
вуючи лексичну одиницю lovers, та застосовує 
спонукальну синтаксичну конструкцію наказово-
го способу дії (forget your love, And list to the love 
of these).

Ще один приклад застосування тактики пря-
мого звернення до адресата знаходимо в такому 
вірші Р. Фроста:

“Willis, I didn’t want you here today:
The lawyer’s coming for the company.
I’m going to sell my soul, or, rather, feet.
Five hundred dollars for the pair, you know”.
<…>
“I half suspect you knew, and came on purpose
To try to help me drive a better bargain”.
<…>
“Watch for him, will you, Will? You let him in”.
<…>
“But your flowers, man, you’re selling out your 
flowers”.
<…>
“But what about your flora of the valley?”
<…>
“You’ll find it is. Let your friend look at it”.
<…>
“Don’t stop to try to now. You’ll miss your train.
Good-by” He flung his arms around his face.

(R. Frost “Self-Seeker”)
У наведених прикладах вірш побудований у 

вигляді діалогу між автором і ліричним героєм 
на ім’я Уіліс. Вербальними засобами реалізації 
тактики прямого звернення до адресата висту-
пають звернення з використанням ім’я адреса-
та (Willis, I didn’t want you here today; will you, 
Will?), лексичної одиниці man (But your flowers, 
man, you’re selling out your flowers); використан-
ня особового займенника другої особи you та 
присвійного займенника другої особи your, ста-
лого вислову you know, синтаксичних конструк-
цій наказового способу (Watch for him, will you, 
Will? You let him in; Don’t stop to try to now) та 
питальних речень (But what about your flora of 
the valley?).

З ідіодискурсу К. Сендберга наведемо такий 
приклад:

Roses and gold
For you today,
And the flash of flying flags.
I will have
Ashes,
Dust in my hair,
Crushes of hoofs.
Your name
Fills the mouth
Of rich man and poor.
Women bring
Armfuls of flowers
And throw on you.
I go hungry
Down in dreams
And loneliness,
Across the rain
To slashed hills
Where men wait and hope for me.

(C. Sandburg “Places”)
Тактика прямого звернення до адресата в цьому 

випадку також реалізується за допомогою використан-
ня особового й присвійного займенника другої особи 
(Roses and gold For you today; Women bring Armfuls of 
flowers And throw on you; Your name Fills the mouth Of 
rich man and poor). Проте К. Сендберг, на відміну від  
Р. Фроста, на синтаксичному рівні реалізації тактики, 
що аналізується, використовує здебільшого односклад-
ні речення та парцельовані конструкції, комунікатив-
но-прагматична функція яких полягає в здійсненні 
впливу на емоційно-почуттєву сферу адресата.

Отже, реалізація мовленнєвої тактики прямого 
звернення до адресата в ідіодискурсах Р. Фроста 
та К. Сендберга пов’язана з використанням осо-
бових і присвійних займенників другої особи, 
прямого звернення до адресата на ім’я або із за-
стосуванням відповідних лексичних одиниць, ви-
користанням синтаксичних конструкцій наказово-
го способу дії та питальних речень, односкладних 
речень і парцельованих конструкцій.

Ще однією тактикою реалізації комунікатив-
но-прагматичної стратегії інтимізації є тактика 
емоційного споріднення з адресатом.

We make ourselves a place apart
Behind light words that tease and flout,
But oh, the agitated heart
Till someone really find us out.
Tis pity if the case require
(Or so we say) that in the end
We speak the literal to inspire
The understanding of a friend.
But so with all, from babes that play
At hide-and-seek to God afar,
So all who hide too well away
Must speak and tell us where they are.

(R. Frost “Revelation”)
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У цьому прикладі мовно-мовленнєвими засо-
бами реалізації тактики емоційного споріднення 
з адресатом у процесі вираження ліричного я ви-
ступають особові та зворотні займенники першої 
особи множини we, us, ourselves, неозначений за-
йменник someone, узагальнюючий займенник all, 
звертання до адресата з використанням модального 
дієслова must (all who hide too well away Must speak 
and tell us where they are), епітети й метафори (light 
words that tease and flout; agitated heart), емоційно 
забарвлені лексичні одиниці pity, inspire, friend.

Ця ж тактика реалізації комунікативно-праг-
матичної стратегії інтимізації у вираженні лірич-
ного я в ідіодискурсі К. Сендберга представлена 
як схожими, так і дещо відмінними вербальними 
засобами.

The flutter of blue pigeon’s wings
Under a river bridge
Hunting a clean dry arch,
A corner for a sleep –
This flutters here in a woman’s hand.
A singing sleep cry,
A drunken poignant two lines of song,
Somebody looking clean into yesterday
And remembering, or looking clean into
To-morrow, and reading, –
This sings here as a woman’s sleep cry sings.
Pigeon friend of mine,
Fly on, sing on.

(C. Sandburg “Pigeon”)
У цьому вірші знов-таки звертаємо увагу на вико-

ристання автором твору епітетів і метафор (Hunting 
a clean dry arch; A corner for a sleep; A singing sleep 
cry; A drunken poignant two lines of song), неозначе-
ного займенника someone. Проте ліричним героєм 
у цьому творі виступає блакитний голуб – символ 
миру та сподівання на щасливе життя. З метою емо-
ційного впливу на адресата автор порівнює птаха 
із жінкою (This flutters here in a woman’s hand; This 
sings here as a woman’s sleep cry sings), використовує 
паралельні конструкції з антитезою (looking clean 
into yesterday – looking clean into To-morrow), начеб-

то говорячи читачу про те, що життя, яке він прожив 
учора, обов’язково продовжиться завтра. У фіналь-
них рядках вірша автор звертається до ліричного 
героя, називаючи птаха своїм другом (Pigeon friend 
of mine), і використовує спонукальні конструкції в 
наказовому способі дії (Fly on, sing on), які можна 
інтерпретувати як заклик до продовження життя.

Отже, мовно-мовленнєвими засобами реаліза-
ції тактики емоційного споріднення з адресатом 
у межах загальної комунікативно-прагматичної 
стратегії інтимізації в процесі вираження лірич-
ного я в американському поетичному дискурсі 
модернізму виступають особові, присвійні та 
зворотні займенники першої особи множини, 
неозначені й узагальнюючі займенники, епітети, 
метафори, емоційно забарвлені лексичні одиниці, 
паралельні синтаксичні конструкції, модальні ді-
єслова та речення в наказовому способі дії.

Висновки. Таким чином, авторська комуніка-
тивна стратегія інтимізації створює ефект близь-
кості, дружби й безпосереднього емоційно-ін-
телектуального спілкування автора із читачем. 
Інтимізація, реалізуючись у дискурсі за допомо-
гою низки комунікативних тактик, сприяє також 
імітації усної розмови в тексті та викликає ілюзію 
дійсності, синхронності художньої комунікації.

Вербальними засобами реалізації мовленнєвих 
тактик, які розкривають комунікативно-прагма-
тичну стратегію інтимізації в процесі вираження 
ліричного я в американському поетичному дис-
курсі епохи модернізму, виступають особові й 
присвійні займенники першої особи однини та 
другої особи, особові, присвійні й зворотні за-
йменники першої особи множини, неозначені та 
узагальнюючі займенники, пряме звернення до 
адресата на ім’я або із застосуванням відповідних 
лексичних одиниць, модальні дієслова, оцінні та 
емоційно забарвлені лексичні одиниці, епітети, 
метафори, синтаксичні повтори, складнопідряд-
ні поширені речення, синтаксичні конструкції 
наказового способу дії та питальні речення, од-
носкладні речення й парцельовані конструкції.
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Бехта-Гаманчук М. П.

ЕКСПРЕСИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ 
ІНТЕНЦІЙ НАРАТОРА В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Статтю присвячено дослідженню експресивних мовленнєвих актів як засобу реалізації комунікативних інтенцій нарато-
ра в текстах творів британської літератури дитячого страждання. Проаналізовано інтенції вибачення, подяки, вира-
ження власного емоційного стану та засоби їх реалізації.
Ключові слова: комунікативна інтенція, мовленнєвий акт, експресив.

Бехта-Гаманчук М. П. Экспрессивные речевые акты как средство реализации коммуникативных интенций нарра-
тора в современном британском художественном тексте. – Статья.
Статья посвящена исследованию экспрессивных речевых актов как средства реализации коммуникативных интенций 
повествователя в текстах произведений британской литературы детского страдания. Проанализированы интенции 
извинения, благодарения, выражения собственного эмоционального состояния и средства их реализации.
Ключевые слова: коммуникативная интенция, речевой акт, экспрессив.

Bekhta-Hamanchuk M. P. Expressive speech acts as the means of realization of narrator’s communicative intentions in 
contemporary British fiction. – Article.
The article deals with the study of expressive speech acts as a means of the realization of narrator’s communicative intentions in 
the texts of misery lit. Communicative intentions of apologizing, thanking and expressing one’s emotional state, as well as means 
of their verbalization, have been analyzed.
Key words: communicative intention, speech act, expressive.

Популярний нині комунікативно-прагматичний 
підхід до аналізу мовних явищ уможливлює погли-
блений аналіз суб’єктів мовленнєвої й комунікатив-
ної діяльності в текстах різножанрової типології. 
Вивчаючи тексти сучасних художніх творів, мовоз-
навці дедалі більше уваги приділяють досліджен-
ню мовлення наратора (на переконання І. Бехти, 
«збудованої автором фікційної особи, що вислов-
люється в епічному творі» [5, с. 69]) та його впливу 
на читача. Ученими, які розглядають ці проблеми, 
є У. Бут [22], М. Баль [21], Н. Фрідман [25], Ш. Рім-
мон-Кенан [27], М. Флудернік [24], Л. Долезел [23], 
Дж. Прінц [26], Ж. Женетт [9], Ф. Стензел [29],  
Р. Уолш [30], Р. Барт [1], А.-Ж. Греймас [8], М. Бах-
тін [2], В. Шмід [19], Ю. Лотман [11], Б. Успенський 
[17], І. Бехта [4], О. Ткачук [15]. Саме тому тексти 
художніх творів набувають дискурсного характеру 
та розглядаються як складне комунікативне явище 
(Ч. Філлмор [18], Дж. Серль [12], Р. Якобсон [20], 
В. Богданов [6], Н. Валгіна [7], Г. Солганик [13],  
І. Сусов [14], В. Кухаренко [10]).

Емоції, що виникають у наратора в результаті 
сприйняття й оцінювання дійсності (самого себе, 
персонажа, читача, певної проблеми чи особи), 
вербально експлікуються в експресивних мов-
леннєвих актах. Експресиви, на думку Дж. Сер-
ля, – це мовленнєві акти, метою яких є вираження 
поточного психологічного стану адресанта, його 
емоційно-оцінного ставлення до адресата, став-
лення до змісту повідомлення [14, с. 121]. Експре-
сиви під різними назвами фігурують майже в усіх 
класифікаціях мовленнєвих актів [14, с. 117–130]:  
експресиви (Дж. Серль, 1986 р.), бехабітиви  
(Дж. Остін, 1962 р.), сатисфактиви (Д. Вундерліх, 
1980 р.), перформативи (Г. Почепцов), зізнання (К. 
Бах, 1979 р.), експресиви (В. Богданов, 1988 р.).  

При цьому вчені вважають, що вони є найбільш 
невиразно окресленим Дж. Остіном та Дж. Серлем 
іллокутивним типом мовленнєвого акту [1, с. 227].

Експресивна функція є однією з найбільш 
важливих текстових функцій. Р. Якобсон виді-
лив шість компонентів будь-якого мовленнєво-
го акту (адресанта, адресата, повідомлення, код, 
контекст та контакт), кожному з яких відповідає 
певна функція мови [20, с. 196]. Саме на адресан-
тові зосереджується емотивна, або ж експресивна, 
функція мови, адже саме він прямо виражає своє 
ставлення до того, що повідомляється.

Метою статті є аналіз домінантних комуніка-
тивних інтенцій наратора в експресивних мовлен-
нєвих актах та засоби їх актуалізації. Основний 
корпус ілюстративного матеріалу складають кон-
текстуалізовані фрагменти текстів творів жанру 
літератури дитячого страждання (англ. misery lit, 
trauma fiction), що є неожанром біографічної літе-
ратури, у якому описується важке, буремне життя 
дитини як наслідок насильства [28, с. 91]. Крите-
рієм виділення фрагментів для аналізу була наяв-
ність особового займенника першої особи однини 
в сполученні з перформативним дієсловом, тобто 
словосполучення I + Verb.

О. Тодор стверджує: «Експресивність є вира-
женням суб’єктивних інтенцій мовця, що пов’язані 
з емоційним переживанням інформації про світ, в 
особливих мовних засобах, які передають ці інтен-
ції у формі експресивного забарвлення» [16, с. 7].  
Експресиви слугують для висловлення психоло-
гічного стану мовця [12, с. 183]. Домінантними 
інтенціями наратора в експресивних мовленнєвих 
актах є емотивна інтенція, або інтенція емотив-
ності (вираження власного емоційного стану), ін-
тенція вибачення та інтенція подяки.

© М. П. Бехта-Гоманчук, 2016
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Інтенцію вибачення спостерігаємо найчастіше, 
оскільки наратор постійно вибачається за свою 
погану поведінку, боячись гніву дорослих або вва-
жаючи себе, під впливом батьків, поганою, нечем-
ною дитиною. Реалізація комунікативної інтенції 
вибачення досягається шляхом використання різ-
номанітних за своєю структурою висловлювань.

(1) The next morning I made a string of excuses to 
Lilian about how I felt too sick to go to school. I never 
told her about John or my social problems at school. 
If I did, I knew Rudy and Ms Gold would be furious.

After a few weeks of the cold shoulder, I 
apologized to John and his gang. As a way of showing 
my friendship, I presented John with a carton of 
Marlboro cigarettes I had stolen the day before. “All 
right, kid,” John smiled. “The boys and I forgive your 
weakness, but you still have to be initiated into our 
group” [31, с. 140–141].

У прикладі (1) наратор вибачається перед 
хлопцями, яких він вважав своїми друзями та 
які були єдиними, хто хотів із ним дружити. Для 
нього Джон та його компанія були авторитетами, 
їхня думка мала велике значення. Саме тому він 
прийняв рішення вибачитись і повернутись до 
них, хоча й відчував, що це не зовсім правильно. 
Інтенція вибачення при цьому актуалізується за 
допомогою конструкції з минулим часом дієслова 
to apologize. Однак частіше використовується сло-
восполучення з теперішнім часом дієслова стану 
to be + sorry, яке є домінантною формою актуалі-
зації інтенції вибачення:

(2) I stood on front of the three of them, not 
understanding the consequences of my actions. 
What’s the big deal? I asked myself again.

“I’m sorry,” I blurted. “It’s all my fault. I asked 
Larry to do it. All we did was ride down the street. 
What’s the problem?” I asked innocently [31, с. 114].

Вираження іллокутивної сили вибачення в 
прикладі (2) інтенсифікується через використання 
фрази It’s all my fault, що означає визнання своєї 
провини. Ще однією часто вживаною фразою-ін-
тенсифікатором є фраза I didn’t mean to:

(3) To Mother:
I’m so sorry. I didn’t mean for it to come to this. I 

didn’t mean to tell the secret. I didn’t mean to hurt the 
family. Can you ever forgive me?

Your son, David [31, с. 54].
У прикладі (3) оповідач пише записку своїй 

матері перед судовим засіданням, на якому його 
віддали на виховання в прийомну родину. Будучи 
жертвою насилля в сім’ї, хлопчик все одно відчу-
ває свою провину та вибачається перед матір’ю, 
додаючи, що не мав наміру образити сім’ю. Інтен-
ція вибачення носить латентний характер, власти-
вий ненадійному наратору.

Також спостерігаємо конструкцію з лексемою 
excuse, яка зберігає граматичну форму наказового 
способу:

(4) As the man continued to stare at me from 
behind the desk, I began to fumble with my hands. I 
couldn’t take it any longer. “Excuse me, sir, are you 
the psychiatrist? Do you want me to lay down on the 
couch, or is it okay to sit here?” I asked in a broken 
voice [31, с. 100].

Інтенція подяки в проаналізованих контексту-
алізованих фрагментах текстів жанру літератури 
дитячого страждання актуалізується здебільшо-
го за допомогою експліцитного перформативно-
го дієслова to thank (приклад 5) або конструкції 
з дієсловом стану у відповідному часі to be + 
thankful (приклад 6):

(5) The elderly woman who ran the temporary foster 
home introduced herself as “Aunt Mary” and greeted 
me at the kitchen door. I thanked the police officer with 
the strongest handshake I could. I felt that he had worked 
overtime for me. He knelt down and said in a deep voice, 
“David, it’s kids like you that made me want to become 
a policeman.” Without thinking, I grabbed his neck. The 
moment I did, my arms felt as if they were on fire. I didn’t 
care. “Thank you, sir.” [31, с. 34].

(6) As the words spilled out, I knew I was in 
trouble. For the next four nights, I curled up beneath 
a set of old wool blankets on the living room couch. I 
didn’t know why I had made Harold so upset, but at 
least I had a place to stay. For that, I was thankful 
[31, с. 185].

У прикладі (5) наратор висловлює вдячність 
полісмену, який, забравши його від жорстоких 
батьків, привіз у прийомний будинок. Подяка 
тут виражається як експліцитно, так і імпліцит-
но. Прочитавши реакцію на слова полісмена 
(Without thinking, I grabbed his neck), розуміємо, 
що дитина дуже вдячна та висловила цю вдяч-
ність без роздумів, обійнявши полісмена.

Важливою інтенцією наратора в експресив-
них мовленнєвих актах є вираження власного 
емоційного стану (емотивна інтенція, або інтен-
ція емотивності). З огляду на специфіку жанру 
превалюють експресиви негативної емоційності, 
у яких наратор описує пережиті негативні емоції 
різного ступеня (недовіру, сум, переляк, нена-
висть (приклад 7)), які експлікуються за допомо-
гою таких конструкцій із дієсловом у відповідно-
му часі: to be + adjective, to feel + adjective, to feel 
like doing something, I + emotive verb.

(7) In school teachers had to prod me awake as 
I snored in their classes. I resented the kids who 
laughed at me. Some of these same kids acted high 
and mighty whenever they saw me labor at the 
restaurants, strutting in to show off their dates or 
flashy clothes, knowing they would never have to 
work like I did in order to survive [31, с. 232].

Повідомлення наратора про позитивні пере-
житі емоції трапляються, проте не є частими:

(8) Even though I’m wearing ragged pants, a 
torn, thin, longsleeved shirt and a pair of wornout 
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tennis shoes, I feel happy inside. I’m warm. I tell 
myself I’m never going back. After years of living in 
fear, surviving torturous beatings and eating out of 
garbage cans, I now know I will somehow survive 
[31, с. 10].

Зі стилістичних засобів часто спостерігаємо 
порівняння – засіб художньої образності, один 
із видів тропів, що полягає в зіставленні одного 
предмета або явища з іншим для того, щоб глиб-
ше розкрити, яскравіше змалювати його:

(9) I feel like an insect about to be squashed. My 
dry mouth opens. I can feel a film of paste separate 
from my lips. I begin to stutter [31, с. 7].

Порівняння, через яке актуалізується емотив-
на інтенція, у прикладі (9) має типову структу-
ру предикат + компаративний сполучник (feel + 
like).

Можемо зробити висновок, що комунікативні 
інтенції вираження емоційного стану, подяки та 
вибачення актуалізуються в експресивних мов-
леннєвих актах за допомогою мовних засобів 
різних рівнів:

– граматичного (перформативні дієслова);
– лексичного (емоційно забарвлена та емоцій-

но-оцінна лексика, стилістичні засоби);
– синтаксичного (структура окличного речен-

ня, фрази-інтенсифікатори).
Таким чином, експресивні мовленнєві акти 

є ефективним засобом реалізації комунікатив-
них інтенцій оповідача в текстах творів жанру 
літератури дитячого страждання, адже семанти-
ка експресивних лексем і конструкцій містить 
емотивно-суб’єктивну гаму оцінок предметів та 
об’єктів мовлення.

Перспективним вважаємо дослідження за-
собів реалізації домінантних комунікативних 
інтенцій наратора в інших мовленнєвих актах: 
репрезентативних, директивних, комісивних і 
декларативних.
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УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МОВНОЇ ГРИ НА РІВНІ ПРАГМАТИКИ 
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування мовної гри в художньому прозовому дискурсі на мате-
ріалі творів найяскравішого представника сучасної англомовної літератури – Курта Воннегута. Проаналізовано типові 
приклади навмисного обігравання мовних явищ на певних рівнях із метою створення комічного ефекту, що будується на 
порушенні параметрів моделі комунікативної ситуації Д. Хаймса.
Ключові слова: художній прозовий дискурс, комічне, комунікативна ситуація, мовна гра, ідіостиль.

Блинова И. А. Условия возникновения языковой игры на уровне прагматики (на материале современной англоязыч-
ной прозы). – Статья.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования языковой игры в художественном прозаическом 
дискурсе на материале произведений яркого представителя современной англоязычной литературы – Курта Воннегу-
та. Проанализированы типичные примеры преднамеренного обыгрывания языковых явлений на определенных уровнях с 
целью создания комического эффекта, который строится на нарушении параметров модели коммуникативной ситуации  
Д. Хаймса.
Ключевые слова: художественный прозаический дискурс, комическое, коммуникативная ситуация, языковая игра, 
идиостиль.

Blynova I. A. Conditions of language play creating on pragmatics level (based on modern English prose). – Article.
The article deals with the investigation of the language play functioning in belles-lettres prose discourse on the material of the 
brightest representative in modern English literature – Kurt Vonnegut. Typical examples of linguistic phenomena intentional 
playing of words by the author at certain levels have been analyzed. They are based on the violation of D. Hymes’ model parameters 
of the communicative situation.
Key words: fiction prose discourse, comic effect, communicative situation, language play, idiostyle.

Зазначимо, що в другій половині ХХ – на по-
чатку ХХІ ст. помітно посилився інтерес учених 
до лінгвістичного експерименту, словесної твор-
чості автора, лінгвокреативної мовної діяльно-
сті, проявів творчої функції мови, одним із яких 
виступає мовна гра (далі – МГ). Як відомо, цей 
феномен знаходить висвітлення у великій кілько-
сті наукових досліджень у різних галузях знань, 
зокрема й у лінгвістиці. Як наслідок, явище МГ –  
це предмет лінгвофілософських [2, с. 23–66; 19], 
логіко-семантичних [16; 17], функціонально-ко-
мунікативних [1; 6; 12] та лінгвокогнітивних  
[4; 7; 10] досліджень на матеріалі різних мов.

Роботи багатьох учених присвячені комп-
лексному аналізу явища гри слів у багатьох мо-
вах, до того ж з усіма підвидами цього явища, 
на різноманітних мовних рівнях та на матеріалі 
великої кількості стильових і жанрових різнови-
дів. Дослідженню певних засобів передачі цього 
прийому з однієї мови іншою присвячені праці  
Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, Т.В. Булигіної, 
О.Д. Шмельова, О.А. Земської, О.В. Падучевої, 
Б.Ю. Нормана, О.В. Аксьонової, Т.О. Гридіної,  
В.З. Саннікова, О.Ю. Коновалової, О.Т. Тимчук, 
Т.В. Устинової, А.Р. Габідулліної, О.Л. Колеснічен-
ко, Л.Г. Келлі, Ж.-Ж. Лесеркля та інших учених.

Зауважимо, що складність категорії МГ визна-
чає неоднозначність підходів до інтерпретації її 
суті, механізмів, філософської, психологічної, со-
ціальної, естетичної та власне лінгвістичної при-
роди. Звернення до цих питань пояснюється праг-
ненням лінгвістів усебічно дослідити проблеми 
індивідуально-авторської словотворчості, відсту-

пу від мовного канону, полів норми й антинорми 
в мові, що саме зумовлює актуальність розвідки.

Наразі, за спостереженнями О.Л. Колеснічен-
ко, МГ розглядається дослідниками в таких аспек-
тах: 1) як засіб створення комічного ефекту; 2) як 
засіб емоціональної комунікації; 3) як стилістич-
ний прийом; 4) як засіб естетичного впливу; 5) як 
лінгвосинергетичне явище тощо [8, с. 54]. Таким 
чином, можна говорити про широке й вузьке розу-
міння терміна «мовна гра».

Ми розглядаємо поняття МГ, спираючись на 
погляди О.П. Сковородникова, представлені в 
енциклопедичному словнику «Культура русской 
речи»: «Мовна гра – творче, нестандартне (нека-
нонічне, що відхиляється від мовної/стилістичної/
мовленнєво-поведінкової/логічної норми) вико-
ристання будь-яких мовних одиниць та/або кате-
горій для створення дотепних висловлювань, у 
тому числі комічного характеру» (переклад наш –  
І. Б.) [13, с. 802].

Мета статті полягає у виявленні та висвітлен-
ні особливостей виникнення й функціонування 
МГ в межах персонажного діалогічного мовлення 
художнього прозового дискурсу. Матеріалом до-
слідження слугують англомовні прозові твори ма-
лих форм одного з найвидатніших американських 
письменників сучасної літератури Курта Вонне-
гута-молодшого (1922–2007 рр.), що входять до 
збірки оповідань “Palm Sunday. Welcome to the 
Monkey House”.

Як доводять спостереження, зовнішнє діало-
гічне мовлення головних персонажів оповідань 
Курта Воннегута наділене яскравим комічним 
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ефектом, адже дослідники творчості письменника 
[5; 11; 15] зосереджують увагу на всесвітній зна-
чущості проблематики його творів та поетиці іро-
нічного й сатиричного зображення письменником 
світу, що захоплює уяву читача.

Водночас існують різноманітні мовні й мов-
леннєві прийоми вираження комічного (деформа-
ція ідіом, комічна метафора, гіпербола, парадокс, 
повтор, оказіональне новоутворення, перифраз, 
вставна конструкція, алюзія, ремінісценція, цита-
та, імпровізація, персоніфікація, градація/спадна 
градація/клімакс (кульмінація)/антиклімакс, ан-
титеза, сміхова помилка тощо), де мовна гра та її 
різновид – каламбур – посідають одне з найбільш 
значущих місць. Як показує аналіз, у досліджу-
ваних оповіданнях автор вдало вдається до нав-
мисного обігравання мовних явищ на лексико-се-
мантичному, синтаксичному, словотвірному й 
прагматичному рівнях із метою створення коміч-
ного ефекту, наприклад:

1) “Alma,” he called.
“Yes, Herbert.”
“Will you start some coffee for us?”
“I don’t drink coffee at night,” I said.
“We have some from dinner,” Alma said.
“I can’t sleep if I touch it after supper,” I said.
“Fresh – we want some fresh,” Herbert said [21, с. 39];
2) Bullard was entranced. “Uh, this intelligence 

analyzer,” he said, “it analyzed intelligence, did it?”
“It was an electric butter churn,” said the 

stranger.
“Seriously now,” Bullard coaxed [21, с. 56];
3) “I’m afraid,” Anne said. “It’s going to make 

our home look so sad.” “There’s more to life than 
decorating” [21, с. 71].

Для будь-якого дискурсу, зокрема й комічного, 
як і для гри, характерна наявність мети, яка поля-
гає у виклику сміхової реакції адресата, проте ха-
рактер сміху варіюється відповідно до розподілу 
комічного на види.

У науковій літературі поняття «комунікативна 
ситуація» вживається в значенні, синонімічному до 
поняття «комунікативний акт» (далі – КА). І.П. Сусов  
описує його компоненти таким чином: «Я – пові-
домляю – тобі – в цьому місці – в цей час – за допо-
могою цього висловлювання – про цей предмет –  
у силу певного мотиву або причини – з певною 
метою або наміром – за наявності певних переду-
мов або умов – певним способом» [14]. Усі компо-
ненти КА є взаємозалежними, тому зміна одного з 
них за необхідністю тягне зміну інших.

Дослідники називають різні категорії верба-
лізованої комунікативної ситуації (дискурсу).  
Л.П. Крисін, наприклад, розглядає вісім ситуа-
тивних змінних: мовець і слухач та їхні соціаль-
ні ролі, їхні стосунки, тональність спілкування 
(офіційна, нейтральна, дружня), мета, засіб спіл-
кування (підсистема або стиль мови, прамовні за-

соби), спосіб спілкування (усний чи письмовий, 
контактний або дистантний), місце спілкування 
[9]. В.І. Карасик вважає релевантними такі праг-
малінгвістичні категорії, як учасники спілкуван-
ня (статусно-рольові й ситуативно-комунікативні 
характеристики), умови спілкування (пресупози-
ції, сфера, хронотоп, комунікативне середовище), 
організація спілкування (мотиви, цілі, стратегії, 
контроль), способи спілкування (канал, режим, 
тональність, стиль, жанр) [7].

Щодо художнього твору, на нашу думку, най-
більш правомірно говорити про модель комуні-
кативної ситуації Д. Хаймса, що лягла в основу 
дослідження особливостей комунікативно-праг-
матичних засобів реалізації комічного у творах  
К. Воннегута. Ця модель має такі складники:  
1) ролі адресанта й адресата; 2) категорія «пред-
мет мовлення» (топік); 3) обставини (setting), тоб-
то місце, час та інші значущі параметри; 4) канал 
спілкування; 5) код, тобто мова, діалект, стиль 
спілкування; 6) форма повідомлення (message 
form), що визначає мовний жанр (бесіда, супереч-
ка, казка тощо); 7) подія (event) – природа кому-
нікативної події, в одному із жанрів якої реалізу-
ється ця ситуація (наприклад, любовний лист –  
жанр листи); 8) ключ (key) – оцінка ефективнос-
ті мовної події; 9) мета (purpose) – категорія, що 
відображає наміри учасників мовної ситуації (те, 
що, на їхню думку, мало б стати результатом цієї 
мовної події) [18, с. 35–71].

Зрозуміло, що рівень художньої комунікації, на 
відміну від реальної, передбачає відображення в 
тексті змодельованих автором ситуацій, основна 
функція яких – викликати в читача сміх. Як при-
клад наведемо комічні ситуації, які відображені в 
зовнішніх діалогах персонажів оповідань К. Вон-
негута та, як правило, демонструють протиріччя, 
що виникають у результаті порушення стереотип-
них уявлень співрозмовників про комунікативний 
контекст. Комунікативна ситуація сприймається 
як комічна, оскільки вона заснована на порушен-
ні прагматичної пресупозиції як відношення між 
мовцем і доречністю висловлювання в контексті.

Як показують наші спостереження, найбільш 
типовим параметром (спираючись на запропоно-
вану модель Д. Хаймса) виступає категорія «пред-
мет мовлення» (топік), порушення якої сприяє 
виникненню комунікативної ситуації, матеріалі-
зованої в комічному дискурсі:

“How about letting somebody who’s never had 
any privacy get a little crack at it?” said Eddie hotly.

“Hell, you old people had plenty of privacy back 
when you were kids. I was born and raised in the middle 
of the goddam barracks in the hall! How about –”

“Yeah?” said Morty. “Sure, you’ve all had it 
pretty tough, and my heart bleeds for you. But try 
honeymooning in the hall for a real kick.”

“Silence!” shouted Willy imperiously [21, с. 151].
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У наведеному діалозі особливий інтерес ви-
кликає тема особистого, приватного життя геро-
їв, що зрештою призводить до ескалації конфлік-
ту: Едді та Морті сперечаються про відсутність 
можливості усамітнення в дитинстві, юнацтві й 
зрілості. Навіть інтимні стосунки між чоловіком 
і дружиною стають проблемою через відсутність 
окремої кімнати (у коридорі): постійно відбува-
ється вторгнення на територію «постільних» ін-
тересів. Обігравання, як видно, відбувається на 
прагматичному рівні завдяки натяку: проблема 
швидкого збільшення населення (через винахід 
засобу «від смерті» – антигеразона) і відсутності 
житла унеможливлює проживання на одній тери-
торії декількох поколінь родини найстаршого чле-
на Жома.

Зазначений фрагмент слугує яскравим прикла-
дом діалогу негативно-експресивного характе-
ру, спрямованим на агресивну, конфліктну, супе-
речливу комунікацію, яка, протікаючи в умовах 
напруження й вирування пристрастей, включає 
сварку між партнерами, звинувачення, з’ясування 
стосунків за умов наміру вплинути на думку спів-
розмовника, довести власну правоту, переконати 
в необхідності окремого житла для кожної з мо-
лодих родин. Непримиренність думок адресата та 
адресанта в цьому випадку призводить до викрит-
тя їхніх негативних рис характеру: презирства, об-
рази, обурення та гніву.

Підвищена експресивність є характерною 
рисою як окремих висловлювань, так і діалогу 
загалом. Аналізованій ситуації властива різно-
барвність інтонаційна (насиченість спонукаль-
ними й питальними синтаксичними конструкці-
ями, окличними реченнями, що передають цілий 
спектр людських емоцій негативного плану, ри-
торичними запитаннями, апозіопезисом, повто-
рами, зокрема й у суміжних репліках, односклад-
ними та неповними реченнями; наявність 
характерного для повсякденно-побутового спіл-
кування порядку слів і розмовної інтонації, що 
передається відповідною системою пунктуацій-
них знаків); у стилістичному відношенні – лек-
сико-фразеологічна (уживання розмовно-зни-
женої лексики й фразеології з неприхованою 
образливою, презирливою конотацією, зокрема, 
звертань, які надають висловлюванню різних 
відтінків тональності: hell, goddam barracks [20] 
тощо). Усе це дієві засоби нарощування й поси-
лення експресивності як окремих висловлювань, 
так і діалогу загалом.

Комічна ситуація, на наше переконання, може 
виникати в разі, якщо в комунікативному акті 
відбувається або навмисно неправильна іденти-
фікація учасником спілкування референта (тобто 
предмета чи явища навколишньої дійсності, з яки-
ми співвідноситься ця мовна одиниця), або пору-
шення «правила фокуса». Наприклад:

“Sure. Washbasin, bed, light-the works. Ha! And 
we thought Cramps’ room was something. How long’s 
this been going on?” She held out her hand. “For 
the first time in forty years, hon, I haven’t got the 
shakes.”

“Cross your fingers,” said Lou, “the lawyer’s 
going to try to get us a year” [21, с. 152].

Як бачимо, у наведеному діалозі, що являє 
собою розмову дружини й чоловіка, обіграється 
предмет мовлення – руки та пальці рук. Лу іро-
нізує з приводу психічного стану Ем і має на ува-
зі таке: щоб вона завжди почувала себе спокійно 
(щоб руки не тряслися), необхідно не зурочити те-
перішній стан справ (схрестити пальці на вдачу). 
У фокусі уваги дружини перебуває її психічний 
стан, у фокусі уваги чоловіка – допомога юриста. 
Обігравання переносного значення вислову “сross 
your fingers”, що є ідіомою (cross (your) fingers 
to hope for good luck. At this point, they can only 
stand back, cross their fingers and wait to see if the 
fireworks go off perfectly. Etymology: based on the 
practice, esp. of children, to put one finger over the 
next one either as a sign of hope for good luck or to 
avoid punishment [20]), відбувається на прагматич-
ному рівні завдяки натяку.

Як показав аналіз, типовим прийомом ство-
рення письменником каламбурів як різновиду МГ 
є обігравання на лексичному рівні смислів, що 
виникають у разі полісемії та омонімії в ракур-
сі персонажного іронізування з правил соціуму, 
певних ідей, переконань, висловлювань і вчинків. 
Зокрема, регулярною є полісемія типу «пряме й 
переносне значення слів», «вільне та фразеологіч-
но зв’язане значення», «власне й загальне значен-
ня». В іншому прикладі спостерігаємо прохання 
Мурри до свого робітника про допомогу в нала-
годженні стосунків із сином-підлітком; відповідь 
робітника є невтішною, адже його власні стосун-
ки в родині не ідеальні, тому йому варто спочатку 
навести лад у своїй сім’ї:

He took me by the arm. “Listen – ” he said, “you 
go down and sort of pave the way.”

“If I’ve got any pavement left in me,” I said, 
“I’d better save it for home.” I filled him in on my 
own situation at home, which was far from ideal  
[21, с. 103].

Виділений каламбур демонструє техніку зітк-
нення «прямого й переносного значення» слів: 
комічний ефект досягається завдяки обіграван-
ню переносного значення вислову-ідіоми “pave 
the way” («наводити мости»; to make preparation; 
make easy. Aviation paved the way for space travel. 
A good education paves the way to success [20]) та 
прямого значення іменника “pavement” («матері-
ал для мощення»; material for paving). У фокусі 
уваги Мурри перебувають взаємини із сином, тоді 
як у фокусі уваги робітника – власна родинна си-
туація.
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Таким чином, результати проведених дослі-
джень на матеріалі художніх прозових творів К. 
Воннегута доводять, що комічна ситуація, ство-
рена за допомогою мовної гри, може виникнути 
в результаті навмисно неправильної ідентифіка-
ції референта або порушення «правила фокуса» 
предмета мовлення (топіка). Будучи детермінан-
тою ідіостилю письменника, мовна гра посідає 
провідне місце в широкому діапазоні мовности-
лістичних і мовленнєвих прийомів вираження 
комічного. У діалогічному мовленні персонажів 

наявне навмисне обігравання мовних явищ на 
певних мовних рівнях із метою створення коміч-
ного ефекту, що будується на порушенні параме-
трів моделі комунікативної ситуації Д. Хаймса.

Перспектива подальшого дослідження поля-
гає в продовженні детального аналізу описаних 
засобів і прийомів створення комічного під час 
вивчення своєрідності й оригінальності творчого 
методу К. Воннегута та інших письменників-про-
заїків, чия поетика комбінується із сатирою й іро-
нією.
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У статті подано огляд образної мотивації під час термінотворення в англомовному економічному дискурсі, проаналізо-
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Постановка проблеми. Інваріантним склад-
ником наукового пошуку є термінологічна номі-
нація. Репрезентативним у цьому плані є феномен 
асоціативних зв’язків, що вибудовуються в про-
цесі творення термінів різних галузей, зокрема й 
у сфері економіки. Специфіка оновлення термі-
нопростору в цьому разі полягає у використанні 
лексем із царини як гуманітарних, так і точних 
наук, надання цим знакам нового значення з ме-
тою оновлення лексичного складу економічної 
терміносистеми.

Провідні вчені в галузі лінгвістики неоднора-
зово звертали увагу наукової спільноти на важли-
вість глибокого дослідження процесів, що відбу-
ваються в різних терміносферах, лінгвістичних 
та екстралінгвістичних чинників, які впливають 
на формування національних терміносистем і на 
особливості перекладу термінів [1; 3; 4; 5; 8; 14].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовно-
го розвитку сучасного суспільства пожвавили 
інтерес наукової спільноти до семантичних і со-
ціолінгвістичних аспектів вивчення економічної 
термінології [2; 7; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. У ца-
рині лінгвістики мотиваційні процеси в терміно-
творенні розглядають А. Д’яков [4], Т. Кияк [4], 
З. Куделько [4], О. Суперанська [14], зосереджу-
ючись на внутрішній формі, значенні й мотивації 
термінів, у взаємозв’язку та протиставленні цих 
понять, докладно аналізуючи асоціативні зв’язки, 
що виникають у процесі утворення нових термі-
нів, звертаючи увагу на особливості термінологіч-
ної номінації, зокрема й на співвідношення плану 
змісту та плану вираження термінологічних оди-
ниць.

Пропонуємо розглянути образну мотивацію як 
фактор, що безпосередньо впливає на особливос-
ті термінологічної номінації саме в англомовному 

економічному дискурсі з огляду на його релевант-
ність як джерела поповнення україномовної еко-
номічної термінології.

Мета статті – проаналізувати особливості об-
разної мотивації сучасних економічних термінів 
англійської мови.

Євроінтеграція пожвавила економічні процеси 
на теренах нашої держави та спонукала до актив-
ного розвитку метамови економіки як сфери на-
укового знання. Учені-термінологи, економісти, 
перекладознавці та перекладачі-практики зітну-
лись із необхідністю гармонізації подальшого діа-
логу учасників економічного дискурсу.

Необхідним чинником успішності комунікан-
тів у межах цього дискурсу є розуміння засад 
мовотворчості, на яких відбувається оновлення 
й розширення сучасної економічної термінології. 
Варто охарактеризувати «питоме середовище», у 
якому створюються й функціонують економічні 
терміни.

У розумінні поняття економічного дискурсу 
ми підтримуємо Н. Щекіну. Дослідник вважає, 
що економічний дискурс являє собою систему 
текстів, поєднаних єдиною тематикою, що вини-
кають у процесі комунікації у сфері економіки під 
впливом різних факторів (екстралінгвістичних, 
прагматичних, соціокультурних тощо) [15, с. 124].

Докладно розглянуто релевантність економіч-
ного дискурсу в розвідці Н. Ковальської. Науко-
вець вказує на логічність розмежування політич-
ного й економічного дискурсу, хоча вони «активно 
взаємодіють» і «тісно переплітаються». Також, на 
переконання Н. Ковальської, варто підкреслити 
нетотожність економічного та так званого ділово-
го дискурсу. Останній є вужчим, ніж економічний, 
і може вважатися його частиною [6, с. 195].

На нашу думку, практика вивчення термінів 
економічного дискурсу потребує класифікації тек-
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стів, у яких ці терміни функціонують. С. Вовчан-
ська пропонує серед фахових текстів вирізняти тек-
сти – статті популярних газет, тексти – матеріали 
популярних часописів, тексти фахових журналів, 
наукові тексти навчальної термінології [2, с. 44]. 
Н. Ковальська типологізує економічні тексти, ви-
різняючи такі, що належать до офіційно-ділового, 
публіцистичного й наукового стилів [6, с. 195].

Економічні терміни можуть існувати лише як 
елементи терміносистеми, якщо під останньою 
розуміти впорядковану сукупність термінів, які 
адекватно висловлюють систему понять теорії, 
що описують певну спеціальну сферу людських 
знань чи діяльності. У нашому випадку такою 
сферою є економічна.

Водночас у когнітивному плані економічні тер-
міни існують у межах термінопростору, під яким 
мається на увазі когнітивно-логічна модель тієї 
чи іншої галузі (у нашому випадку – галузі еконо-
міки), яка динамічно модифікується, відбиваючи  
діалектику науково-професійного світу.

Під час формування плану вираження еконо-
мічних термінів зі слів загальнолітературної мови 
важливе значення отримує їх мотивація, яка реа-
лізується через зв’язок між зовнішньою формою 
слова та значенням. Вмотивований термін краще 
запам’ятовується, між ним та іншими термінами, 
а також явищами, що номінуються, встановлю-
ються асоціативні зв’язки.

О. Суперанська підкреслює, що повністю вмо-
тивованих термінів не існує, оскільки, по-перше, 
терміну властива вторинність щодо загальної лек-
сики, а по-друге, в імені поняття відображаєть-
ся, як правило, одна ознака поняття, причому не 
завжди провідна [14, с. 89].

Мотивація є вагомим фактором, що впливає на 
особливості номінації в економічній терміносисте-
мі. При цьому варто пам’ятати, що економічні тер-
міни є подвійно маркованими: щодо вже існуючої  
системи лексичних одиниць загальнолітературної 
мови та щодо вторинної системи, термінологіч-
ної, у межах якої вони існують.

Гетерогенність економіки як сфери наукового 
знання впливає на варіативність економічних тер-
мінів. Наприклад, на сучасному етапі функціону-
ють терміни, утворені на стику економіки та еколо-
гії (Environmental and Natural Resource Economics, 
economy of environmental regulation), економіки, 
геології та медицини (oil price shocks), економі-
ки та юриспруденції (articles of association), еко-
номіки та інформаційних технологій (е-contract, 
e-commerce) тощо. Варіативність і подвійна мар-
кованість пов’язані з мотивацією економічних 
термінів, оскільки зумовлюють внутрішню форму 
терміноодиниць.

Серед розмаїття чинників, що впливають на 
утворення економічних термінів, саме мотивація 
є тим фактором, який може пояснити внутрішні, 

глибинні ознаки термінотворення в межах еконо-
мічного дискурсу.

На сучасному етапі найбільш продуктивним 
у межах економічного дискурсу є особливий 
різновид мотивації – за допомогою образності.  
О. Суперанська вказує на той факт, що образність 
використовується з метою висвітлення відношень 
терміна з іншими термінами [14, с. 93].

Ми спробували віднайти найбільш продуктив-
ні під час термінотворення в економічному дис-
курсі семантичні області-донори. Область-донор 
«Світ людини» «працює» під час виникнення 
антропоморфних метафор типу white knight (той, 
хто фінансує фірму, щоб запобігти її переходу в 
інші руки) [16, с. 105]. Область-донор «Тварин-
ний світ» сприяє утворенню зооморфних метафор 
(shark, white elephant). Область-донор «Кольоро-
назви» «постачає» мовний матеріал для колорис-
тичних метафор (наприклад, white goods, brown 
goods, white-glove тощо). Таке різноманіття семан-
тичних областей-донорів свідчить про активний 
розвиток економічного дискурсу, інноваційний 
характер змін, динаміку розширення й поглиблен-
ня наукового знання, що потребує залучення деда-
лі новіших асоціацій для номінування новопоста-
лих предметів і явищ.

Звісно, онтологічно предмети, пов’язані асо-
ціативними зв’язками, існують окремішньо, про-
те їх схожість підштовхує до утворення образно 
мотивованих термінів-композитів. О. Селівано-
ва вказує, що терміни такого різновиду є цілісно 
оформленими графічно й лексико-граматично но-
мінативними одиницями, що мають дві чи більше 
ономасіологічні ознаки [10, с. 228].

Продуктивним є утворення економічних ме-
тафоричних термінів-композитів шляхом сло-
воскладання. Наприклад, сегментуючи ринки, 
споживачів категоризують за способом життя 
або за віком. Використовуються терміни-компо-
зити, утворені за моделлю Adj + N: pink market 
означає категорію споживачів, чий спосіб життя 
залежить від нетрадиційної сексуальної орієнта-
ції; терміном silver market позначено групу спо-
живачів, яким уже за 70 років. Область-донор у 
цьому випадку – «Кольороназви». Іншою облас-
тю-донором є «Стан об’єктів у фізичному світі». 
Прикладом може слугувати термін-композит з об-
разною мотивацією warm-call (візит або телефон-
ний дзвінок потенційним покупцям, клієнтам із 
метою продати що-небуть на підставі попередньої 
домовленості) [16, с. 103].

Також частотним в економічній терміносис-
темі є використання моделі N + N: dumb card – 
це звичайна кредитна або дебетна картка, яка не 
має електронного блоку пам’яті [16, с. 35]. Іншим 
прикладом може слугувати термін-композит milk 
round – візити представників великих фірм до 
університетів і коледжів із метою відбору випус-
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кників для роботи [16, с. 67]. Метафоричні тер-
міни-композити утворено з використанням облас-
ті-донора «Світ людини».

Цікаво, що в економічному дискурсі milk тра-
диційно розширює семантичне поле лексеми за 
рахунок семеми зі значенням «те, що можна ви-
добути шляхом застосування нечесних методів 
тиску». В електронній версії словника “Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary” наведено таку де-
фініцію дієслова milk: to obtain as much money, 
advantage, etc. for yourself as you can from a 
particular situation, especially in a dishonest way. 
Спостерігаємо аксіологічну неоднозначність по-
лісеманта milk: з одного боку, негативну оцінну 
забарвленість, а з іншого – нейтральну.

Частотним є утворення економічних термі-
нів-композитів за моделлю Adv + N, наприклад: 
near-market (тісно пов’язаний із виробництвом 
споживчих товарів) [16, с. 70], outsource (передати 
частину роботи, замовлення іншій фірмі, знайти 
субпідрядчика), outgoer (фермер, який отримує 
урядову допомогу для переходу на більш раціо-
нальні методи господарювання) [16, с. 75]. Об-
разна мотивація цих термінів пов’язана з облас-
тю-донором «Світ просторової орієнтації».

У ході нашого дослідження зустрівся пооди-
нокий випадок образної мотивації терміна-ком-
позита, утвореного методом конверсії: work to 
grade (відмовлятися від виконання роботи, яка 
не пов’язана зі своєю посадою, колом обов’яз-
ків) перетворюється на іменник work-to-grade 
(виконання лише своїх безпосередніх службових 
обов’язків) [16, с. 106]. Образна мотивація цього 
терміна-композита пов’язана з областю-донором 

«Світ просторової орієнтації» (grade як граничне 
обмеження простору (grade – «кут нахилу»)) та з 
областю-донором «Світ людини» (grade – місце 
людини в ієрархії компанії відповідно до здібнос-
тей, що безпосередньо позначається на заробітній 
платні).

Розглянувши низку економічних термінів-ком-
позитів з образною мотивацією, спостерігаємо пе-
ревагу образно мотивованих термінів, що номіну-
ють реалії повсякденних економічних відносин, 
над суто науковими економічними термінами.

Висновки. Аналіз виявив, що під час утворен-
ня сучасних економічних термінів вагому роль 
відіграє так звана образна мотивація. Серед ви-
явлених семантичних областей-донорів найбільш 
продуктивною є «Світ людини», що дає змогу го-
ворити про стійку антропологізацію економічно-
го дискурсу та вказує на соціально обумовлений 
характер мотивації сучасних економічних термі-
нів. Частотним можна вважати образний характер 
мотивації економічних термінів-композитів, утво-
рених переважно за двоядерною структурною мо-
деллю N + N, Adj+ N або Adv + N, що спонукає до 
висновку про номінативність як провідну ознаку 
текстів в економічному дискурсі. Аксіологічний 
модус метафоричних економічних термінів безпо-
середньо впливає на прагматичну спрямованість 
економічних текстів, підкреслює експресивність 
таких текстів, створених із метою висвітлення 
позитивних чи негативних тенденцій на світових 
ринках.

Отримані результати дослідження можуть слу-
гувати підґрунтям подальшого дослідження еко-
номічного дискурсу.
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Zhyhorenko I. J.

DIE EVOLUTION DES INDIVIDUELLEN KONZEPTES KLOSTER IM DEUTSCHEN 
(AM BEISPIEL DER WERKE VON HERMANN HESSE)

Жигоренко І. Ю. Еволюція індивідуального концепту KLOSTER в німецькій мові (на прикладі творів Германа Гессе). –  
Стаття.
Особистісна картина світу відбивається одиницями тезаурусного рівня, завдяки об’єднанню цих семантично складних 
угруповань мовна особистість висловлює мотиваційні орієнтири – «вічні», непорушні для неї істини, які в значній мірі 
визначають її життєву домінанту.
Ключові слова: картина світу, тезаурусний рівень, мотиваційні орієнтири, мовна особистість.

Жигоренко И. Ю. Эволюция индивидуального концепта KLOSTER в немецком языке (на примере произведений  
Германа Гессе). – Статья.
Личностная картина мира отражается единицами тезаурусного уровня, благодаря объединению этих семантиче-
ски сложных сочетаний языковая личность высказывает мотивационные ориентиры – «вечные», незыблемые для нее 
истины, которые в значительной степени определяют ее жизненную доминанту.
Ключевые слова: картина мира, тезаурусный уровень, мотивационные ориентиры, языковая личность.

Zhyhorenko I. J. Evolution of an individual concept KLOSTER in German language (based on the works of G. Hesse). – Article.
Personal worldview is reflected through thesaurus level units, due to combining these semantically difficult groups linguistic 
persona expresses motivational landmarks –“eternal” unshakable truths which largely determine its life dominant.
Key words: worldview, thesaurus level, motivational landmarks, linguistic persona.

Die Struktur der sprachlichen Persönlichkeit, de-
ren Modell Jurij Nikolaevich Karaulov angeboten hat, 
hat drei Niveaus – Nullniveau (verbal-semantisches), 
Thesaurusniveau (linguo-kognitives), Motivationsni-
veau (kommunikativ-tätiges); auf jedem der Niveaus 
besteht die erwähnte Struktur aus den spezifischen ty-
pischen Elementen – den Einheiten des entsprechen-
den Niveaus, den Beziehungen zwischen diesen Ein-
heiten und den stereotypen Vereinigungen, die jedes 
der Niveaus dieser Komplexe eigen sind [2, S. 52].

Die Analyse der modernen Arbeiten bezüglich 
des Studiums der sprachlichen Persönlichkeit zeugt, 
dass die sprachliche Persönlichkeit ein Objekt ist, das 
man unmittelbar nicht beobachten kann, aber dessen 
Vorhandensein hypothetisch angenommen wird. Es 
ist das Vereinigungsgebiet der kognitiven, psychi-
schen und sprachlichen Seiten des Menschen.

Die sprachliche Persönlichkeit wird darin gezeigt, 
wie der Mensch in der Rede über die sprachlichen 
Mittel verfügt. In der Psycholinguistik meint man, 
dass man die sprachliche Persönlichkeit untersuchen 
kann, wenn man ihre Motivorientierungspunkte stu-
diert [4, S. 123]. 

J. N. Karaulov wendet den Terminus „Motivor-
ientierungspunkt“ in der psycholinguistischen Be-
deutung bei der Beschreibung eines der Niveaus der 
sprachlichen Persönlichkeit an. Auf dem Motivati-
onsniveau „die sprachliche Persönlichkeit“ wie das 
Objekt der Forschung schließt sich mit der Persön-
lichkeit im globalen sozial-psychologischen Inhalt 
zusammen“ [2, S. 38]. Die wichtige Rolle spielt 
der Affektbestandteil dabei, der die Persönlichkeit 
im kommunikativ-tätigen Bereich charakterisiert  
[2, S. 45–46].

Das Motivationsniveau in der Organisation der 
sprachlichen Persönlichkeit zeigt sich, seiner Mei-
nung nach, am meisten schwer zugänglich für den 
Forscher, weil Motive, Interessen, Bestrebungen, 
Absichten, Ziele, ebenso wie die schöpferische Po-
tenz des Menschen, auf den Affekten und den Emo-
tionen in bedeutendem Maße gebaut werden, und 
der sprachliche Ausdruck der Letzten, geschweige 
denn vom psychischen Wesen, sind ungenügend un-
tersucht [2, S. 211]. Der Gelehrte bemerkt, dass die 
Handgriffe der sprachwissenschaftlichen Analyse des 
Motivationsbereichs der Persönlichkeit aufgrund ih-
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res Diskurses schwach entwickelt sind, jedoch soll 
diese Lücke in der Technologie infolge des Ausgangs 
ins Gebiet der Pragmatik beseitigt sein [2, S. 87].

Das Ziel der Forschung, dessen Ergebnisse in 
dieser Publikation vorgestellt sind, war die Beson-
derheitenaufspürung der Bildung und der Transfor-
mation in Diachronie des standhaften Motivations-
komplexes – des Konzeptes KLOSTER, das in den 
Werken von Hermann Hesse oft vorkommt.

Nach Meinung der bekannten Sprachwissen-
schaftler Zinaida Danilovna Popova und Iosif Ab-
ramovich Sternin, es zwei Hauptrichtungen in der 
Experimentiertechnik der sprachwissenschaftlichen 
kognitiven Analyse gibt.

Die erste Richtung setzt voraus, dass die For-
schung von einigen gewähltem Konzept anfängt, es 
werden alle möglichen sprachlichen Mittel seines 
Ausdruckes ausgewählt, die später analysiert werden. 
Laut der zweiten Richtung, fängt die Forschung mit 
dem Stichwort an, zu dem verschiedene Kontexte sei-
nes Gebrauches ausgewählt werden. Es lässt zu, die 
Semantik des gewählten Wortes zu studieren und den 
Satz der semantischen Merkmale festzustellen [3, с. 
96]. Also, der Analysehandgriff der Verfasserswelt-
wahrnehmung in der Arbeit wurde die linguo-kogni-
tive Analyse des Kontexteauszuges aus den Werken 
verschiedener Jahre von Hermann Hesse. 

Für die Betrachtung des Konzeptes KLOSTER 
waren sechs Werke von Hermann Hesse ausge-
wählt: „Erwіn“ (1899) (6, S. 2–18), „Der Erzähler“ 
(1903) (6, S. 114–128), „Der Städtebauer“ (1905)  
(6, S. 334–339), „Unterm Rad“ (1906) (7), „Narzіß 
und Goldmund“ (1930) (8), „Das Glasperlenspiel“ 
(1943) (5); eine Motivation wurde das Vorhandensein 
der Beschreibungsfragmente des Klosters.

Die Erklärung der aufrichtigen Beziehung des 
Schriftstellers zu den Klöstern begegnen wir in ei-
ner der Skizzen von Hermann Hesse unter dem Titel 
„Weltweite Literatur“ (1927): „Und besonders zo-
gen mich die Klöster, aber nicht wegen ihrer Askese, 
deshalb, dass ich in ihrer Kunst und der Literatur die 
wunderbaren Schätze aufgedeckt habe, weil es mir 
das Leben der Orden und der Klöster, dieser Zent-
ren der Kultur und der Gelehrsamkeit, der Zufluchten 
der frommen Konzentriertheit, in der höchsten Stufe 
musterhaft, beneidenswert schien …“ [1, S. 115].

Die Forscher der Biografie von H. Hesse mei-
nen, dass das Kloster, den tiefen Abdruck im Be-
wusstsein des zukünftigen Schriftstellers abgegeben 
hat, das Zisterzienkloster Maulbronn in dem Land 
Baden-Württemberg am Rande des gleichnamigen 
Städtchens wurde. Der prächtige architektonische 
Komplex, der 1147 von Papst der katholischen Kir-
che Eugen IІІ gegründet wurde, ist seit Dezember 
1993 Weltkulturerbe der UNESCO.

Die Zeit des Studiums im Seminar, das auf dem 
Territorium des Klosters Maulbronn mit seinem Gar-
ten gelegen ist, dem Brunnen im Kreuzgang, mit der 

großen Bibliothek und der mittelalterlichen Weise des 
Lebens ist für Hesse Symbol des vom den Jahrhunder-
ten eingeweihten Archetyps „des Buches“ überhaupt 
geworden; es ist in viele Werke des Schriftstellers wie 
die Weise der Initiierung in die Innenwelt eingegan-
gen [1, S. 184].

Das Studium im Maulbronner Priesterseminar 
begann H. Hesse im Jahre 1891, deshalb ist es nicht 
merkwürdig, dass dem Leser die Beschreibungen 
des Klosters in den Werken von H. Hesse schon in 
der ersten Erzählung „Erwin“ begegnen, die in den 
1889–1990 Jahren geschrieben ist. In verschiedenen 
Kontexten – bald als ein beiläufig bemerktes Gebäu-
de („Demian“, „Peter Camenzind“), bald als Hand-
lungsstelle der Ereignisseentwicklung des Werkes 
(„Casanovas Bekehrung“) – dem Kloster begegnen 
wir in den Erzählungen und den Romanen oft, jedoch 
am malerischsten und rührend wurde es in solchen 
Werken wie „Erwin“, „Der Erzähler“ beschrieben, 
„Der Städtebauer“, „Narziß und Goldmund“, „Un-
term Rad“ und „Das Glasperlenspiel“, deshalb waren 
gerade diese Werke für das ausführliche Studium aus-
gewählt. 

Die Anwendung der extralinguistischen Analyse, 
die die Datenerfassung über das Subjekt des Studiums 
vorsieht (die biographischen Daten, die Nachrichten 
über die Ereignisse des öffentlichen Lebens), zulässt 
ein Werk als die Reflexion der Tatsachengesamtheit 
zu betrachten: der Epochenkontexte, der literarischen 
Richtung, des individuellen Verfasser-Systems.

Der Autor beginnt mit der unten gebrachten aus-
führlichen Darstellung des altertümlichen Gebäudes 
das Werk „Erwin“, und damit taucht von Anfang an 
den Leser in die Erinnerungstiefe des Haupthelden 
über die vor kurzem vergangene Jugend ein: „Wie ein 
dunkler Grenzturm liegt zwischen den Spielplätzen 
meiner Kindheit und den Gärten und Wildnissen mei-
ner Jünglingszeit das alte Kloster. 

Ich sehe seine Mauern und Säulen trotzig stehen 
und lange Schatten in mein Jugendleben werfen, und 
muß doch lächeln und kann mich des schnelleren 
Herzschlags nicht erwehren, wenn mein inneres Auge 
die festen Mauern des »Paradieses« und die Wölbun-
gen der gotischen Kreuzgänge erblickt… Das Klos-
ter liegt zwischen mehreren Hügeln im Tal, schwer, 
von romantischen Schatten umgeben... Ich schritt oft 
mit beklommenem Sinn durch die steinernen Dor-
mente, und war allein, und hörte nur den Klang und  
Widerhall meiner Schritte und aus der Brunnenka-
pelle den singenden Laut des fallenden Wassers…“  
(6, S. 2–18). 

Hermann Hesse konnte sich im Kloster lange 
nicht befinden und ist nach einem Jahr nach Hause 
entflohen, jedoch ist das majestätische Gebäude im 
Gedächtnis des zukünftigen Schriftstellers für immer 
geblieben.

Der Schriftsteller ist hier nur 22 Jahre alt, jedoch 
charakterisiert die angewendete Lexik den Erzähler 
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wie den jungen Mann, der sich gewöhnt hat, die Na-
tur ringsumher zu beobachten, der begabt ist, meis-
terhaft im Wort nicht nur die Feinheit der Emotionen 
(kann mіch des schnelleren Herzschlags nіcht erweh-
ren), die Faszination der Architektur (dіe Wölbungen 
der gotіschen Kreuzgänge, aus der Brunnenkapelle 
den sіngenden Laut des fallenden Wassers) zu über-
tragen, als auch den unvergesslichen Klang der alter-
tümlichen Gänge mit der Hilfe der darstellenden Ei-
genschaften der Konsonanten widerzuspiegeln (und 
hörte nur den Klang und Wіderhall meіner Schrіtte 
und aus der Brunnenkapelle den sіngenden Laut des 
fallenden Wassers).

Die verwendeten Metaphern und die Vergleiche 
sagen über die kritische Haltung zu den vergangenen 
Ereignissen (Wіldnіssen meіner Jünglіngszeіt, wіe 
eіn dunkler Grenzturm). Auf dem syntaktischen Ni-
veau wird die Tendenz zu den erweiterten Sätzen und 
den Satzgefügen verfolgt, deren Länge infolge des 
Gebrauchs der langen attributiven Verbindungen und 
der Infinitivkonstruktionen erreicht wird (accusatіvus 
cum іnfіnіtіvo: Іch sehe seіne Mauern und Säulen 
trotzіg stehen und lange Schatten іn meіn Jugend-
leben werfen); ebenfalls infolge des Gebrauchs der 
postpositiven Attributen (sah іch dіe weіten Gebäude 
des Klosters unter Schіeferdächern stattlіch beіeіn-
ander gelagert).

Vier Jahre später, 1903, erscheint das folgende 
Werk, „Der Erzähler“, wo wir der Beschreibung des 
Klosters wieder begegnen.

Der Stil des Schriftstellers ändert sich wesentlich: 
erweitern sich die attributiven Verbindungen, erschei-
nen die Ketten in Form von den Reihen der Beifü-
gungen, komplizierten Substantive, Adjektive und 
Partizipien. In der Beschreibung des Bauwerks und 
des inneren Schmuck kann man das Kloster aus dem 
obenerwähnten Werk erkennen, jedoch der Hinweis 
in diesen Text „hochgelegenen Kloster іm toskanі-
schen Apennіn“ zwingt, laut Angaben der Biografen 
von H. Hesse, über die besuchte im Jahre 1901 unver-
gleichliche Certosa di Pavia in Italien, unweit Mai-
lands zu erwähnen.

Im folgenden Werk, „Der Städtebauer“ (1905), 
wo der Leser die Beschreibungen der schon bekann-
ten Klöster – Maulbronn und Certosa di Pavia auch 
erkennt, – begegnen noch mehr erschwerender syn-
taktischen Konstruktionen, die dank der Vereinigung 
einiger Handgriffen erweitert sind – der Kette der 
Beifügungen, jede von denen ist von der Reihe der 
Adjektive erschwert; der zusammengesetzten Subs-
tantive, der postpositiven Adjektive, die auch grup-
penweise gelegen sind. 

In dieser Erzählung beschreibt H. Hesse nicht nur 
das Bauwerk und seinen Schmuck, hier enthält die 
Erzählung schon die Träume der Hauptfigur bezüg-
lich der Zukunft der gewissen Klosterkolonie und der 
außerordentlich talentvollen Menschen, die in dem 
wunderschönen Ort leben werden: „Er packte seine 

Papierstücke wieder aus, legte sie nebeneinander 
und zeigte mir den Plan seines Klosters. …. Zwei 
aneinander lehnende Kirchen, eine große und eine 
kleinere, bildeten die Mitte und schlossen von zwei 
Seiten den nicht sehr großen Kreuzgang ein. Vorhal-
len, Refektorien, Lehrsaale, Wohnungen, Wirtschafts-
gebäude und zwei Brunnen schlossen sich an, zwei 
gewaltige Türme schätzten und zierten den Eingang, 
und hinten schloss ein ummauerter Park das Ganze 
ab. <…> Mein Freund entwickelte aber nicht nur sei-
ne Baupläne. Er sprach von dem Leben, das in einer 
solchen Klosterartigen Kolonie möglich wäre, die er 
sich von Künstlern und Gelehrten mit ihren Schülern 
bevölkert dachte“ (5, S. 334–339).

Nach einem Jahr, im Werk „Unterm Rad“ (1906), 
gibt der Autor dem beschriebenen Kloster den Namen 
Maulbronn und stellt es immer mehr meisterhaft dar. 
Zur Beschreibung ist die Darstellung der Natur zu-
gezogen, auf dem lexikalischen Niveau verwendet 
der Schriftsteller viele Adverbien in der Rolle von 
Epitheta; die langen Reihen der Adjektive und die 
nachpositiven Attributen geben dem Stil die Schat-
tierung der Erhabenheit und der Feierlichkeit: „Wer 
das Kloster besuchen will, tritt durch ein malerisches, 
die hohe Mauer öffnendes Tor auf einen weiten und 
sehr stillen Platz. Ein Brunnen läuft dort, und es ste-
hen alte ernste Bäume da und zu beiden Seiten alte 
steinerne und feste Häuser und im Hintergrunde die 
Stirnseite der Hauptkirche mit einer spätromanischen 
Vorhalle, Paradies genannt, von einer graziösen, ent-
zückenden Schönheit ohnegleichen. <…> Der un-
versehrte Kreuzgang, selber ein schönes Werk, ent-
hält als Kleinod eine köstliche Brunnenkapelle; das 
Herrenrefektorium mit kräftig edlem Kreuzgewölbe, 
weiter Oratorium, Parlatorium, Laienrefektorium, 
Abtwohnung und zwei Kirchen schließen sich massig 
aneinander. Malerische Mauern, Erker, Tore, Gärt-
chen, eine Mühle, Wohnhäuser umkränzen behaglich 
und heiter die wuchtigen alten Bauwerke“ (7).

Nach 25 Jahre, im Werk „Narzіß und Goldmund“ 
(1930), begegnen wir noch einer auserlesenen Be-
schreibung, in der es wieder nicht schwer ist, die von 
Hermann Hesse in 1901 besuchte majestätische Cer-
tosa di Pavia zu erkennen. Die Menschen im beschrie-
benen Gelände leben schon aus der Generation in die 
Generation, beschäftigen sich mit den verschiedenen 
Künsten und den Wissenschaften: „In den Zellen und 
Sälen des Klosters, zwischen den runden schweren 
Fensterbogen und den strammen Doppelsäulen aus 
rotem Stein wurde gelebt, gelehrt, studiert, verwal-
tet, regiert; vielerlei Kunst und Wissenschaft wurde 
hier getrieben und von einer Generation der andern 
vererbt, fromme und weltliche, helle und dunkle“ (8).

Bezüglich der sprachlichen Besonderheiten des 
Stils von Hermann Hesse im angegebenen Werk, 
muss man immer mehr Komplexität der Syntax dank 
den verbreiteten attributiven Kombinationen betonen, 
die sich in die Reihen der Satzgefügen verwandeln. 
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Die Lexik des Autors wird immer mehr poetisch, die 
Synonymie wird erschwert, häufig werden die Histo-
rismen und die Archaismen, viele unter ihnen sind die 
zusammengesetzten Substantive.

13 Jahre später, in dem berühmten „Das Glasper-
lenspіel“ (1943), begegnen wir den geschliffenen 
syntaktischen Konstruktionen, deren übermäßige Er-
weitertheit wie beschwerende nicht wahrgenommen 
wird, die lexikalische Füllung der gewöhnlichen für 
Hesse Attributen besteht aus den konkreten Substan-
tiven, oft zusammengesetzten, aber nicht sehr lan-
gen, jeder von denen ist mit den genauen Epitheta 
geschmückt. Als markantes Beispiel kann folgender 
(120 Wörter) lange Satz, dienen: „Es erfreute ihn die 
Frische und Kraft der Landschaft, einer rauhen Ber-
glandschaft mit schroffen Felswänden und saftigen 
Weiden voll schönen Viehes dazwischen; es beglückte 
ihn die Wucht und Weiträumigkeit der alten Bauten, 
welchen die Geschichte vieler Jahrhunderte abzule-
sen war, es gewann ihn die Schönheit und einfache 
Behaglichkeit seiner Wohnung, zweier Räume im 
oberen Stockwerk des langen Gästeflügels, es behag-
ten ihm die Forschungsgänge durch den stattlichen 
kleinen Staat mit zwei Kirchen, Kreuzgängen, Archiv, 
Bibliothek, Abtwohnung, mehreren Höfen, mit aus-
gedehnten Stallbauten voll wohlgehaltenen Viehes, 
sprudelnden Brunnen, gewölbten riesigen Wein- und 
Obstkellern, mit zwei Refektorien, dem berühmten 
Kapitelsaal, den gepflegten Gärten sowie den Werk-
stätten der Laienbrüder, des Böttchers, Schuhma-
chers, Schneiders, Schmiedes und so weiter, welche 
um den größten Hof ein kleines Dorf bildeten“ (5).

Der ausführliche Auszug der Lexik aus den Wer-
ken verschiedener Jahre und ihre Gruppierung ent-
sprechend den semantischen Klassifikatoren hat die 
kennzeichnenden Beschreibungen und ihre Modifi-
kation je nach der Erwerbung der Erfahrungen vom 
Autor vorgeführt.

Die Beschreibung des Ortes, wo das Kloster ge-
legen ist:

„Erwin“ (1899): „Das Kloster liegt zwischen meh-
reren Hügeln im Tal“;

„Der Erzähler“ (1903): „Weiter … grüne, frucht-
bare Täler, in deren Gärten Oliven, Mais, Obst und 
Reben gediehen“; 

„Der Städtebauer“ (1905): „…und hinten schloss 
ein ummauerter Park das Ganze ab“;

„Unterm Rad“ (1906): „…zwischen waldigen 
Hügeln und kleinen stillen Seen… Malerische Mau-
ern, Erker, Tore, Gärtchen, eine Mühle, Wohnhäuser 
umkränzen behaglich und heiter die wuchtigen alten 
Bauwerke“; 

„Das Glasperlenspiel“ (1943): „Frische und Kraft 
der Landschaft, einer rauhen Berglandschaft mit 
schroffen Felswänden und saftigen Weiden voll schö-
nen Viehes dazwischen; es beglückte ihn die Wucht 
und Weiträumigkeit der alten Bauten, welchen die 
Geschichte vieler Jahrhunderte abzulesen war…“.

Die inneren Besonderheiten der Architektur:
„Erwin“ (1899): „…festen Mauern des «Paradie-

ses» und die Wölbungen der gotischen Kreuzgänge …
aus der Brunnenkapelle den singenden Laut des fal-
lenden Wassers“; 

„Der Erzähler“ (1903): „…festungsartigen Hof, …  
verschlafenen Kreuzgang … fallenden Tropfen un-
sichtbar auf eine klingende Wasserfläche schlugen“; 

„Der Städtebauer“ (1905): „Zwei aneinander leh-
nende Kirchen, eine große und eine kleinere, bilde-
ten die Mitte und schlossen von zwei Seiten den nicht 
sehr großen Kreuzgang ein …zwei Brunnen“; 

„Unterm Rad“ (1906): „…ein malerisches, die 
hohe Mauer öffnendes Tor auf einen weiten und sehr 
stillen Platz …Ein Brunnen läuft dort“; 

„Narziß und Goldmund“ (1930): „…stand zwi-
schen den alten Mauern, Säulen und Gewölben als 
in seiner natürlichen Heimat; … in tiefe Brunnen voll 
dunkler Melodie“; 

„Das Glasperlenspiel“ (1943): „…Staat mit zwei 
Kirchen, Kreuzgängen, Archiv, Bibliothek, Abtwoh-
nung, mehreren Höfen sprudelnden Brunnen“.

Die Beschreibung und die Aufzählung  
der Räume:

„Erwin“ (1899): „…steinernen Vorhallen, zwei 
Refektorien, Oratorium, Hörsaal und Dormente“»;

„Der Erzähler“ (1903): „...verließ die Stube und 
schritt durch die kühlen Dormente in den verschlafe-
nen Kreuzgang“; 

„Der Städtebauer“ (1905): „…Vorhallen, Refekto-
rien, Lehrsaale, Wohnungen, Wirtschaftsgebäude“; 

„Unterm Rad“ (1906): „Der unversehrte Kreuz-
gang, selber ein schönes Werk, enthält als Kleinod 
eine köstliche Brunnenkapelle; das Herrenrefektori-
um mit kräftig edlem Kreuzgewölbe, weiter Oratori-
um, Parlatorium, Laienrefektorium, Abtwohnung und 
zwei Kirchen schließen sich massig aneinander“; 

„Narziß und Goldmund“ (1930): „…die Dormen-
te, Kirchen und Schulsäle erfüllte“; 

„Das Glasperlenspiel“ (1943): „…durch den statt-
lichen kleinen Staat mit zwei Kirchen, Kreuzgängen, 
Archiv, Bibliothek, Abtwohnung, mehreren Höfen, mit 
ausgedehnten Stallbauten voll wohlgehaltenen Vie-
hes, sprudelnden Brunnen, gewölbten riesigen Wein- 
und Obstkellern, mit zwei Refektorien“.

Die obengenannten Beispiele demonstrieren, dass 
der Autor vom Werk zum Werk dieselben Archais-
men, Historismen und die architektonischen Termini 
anwendet und damit stilisiert er die Beschreibungen 
der altertümlichen Bauwerken (Dormente, Wölbung, 
Maulbrunn, Paradіes, Kreuzgang, Turm, Mauer). 
Jedoch zeugt die Analyse des Auszuges, dass der 
begriffliche Bestandteil des Konzeptes, der in den 
Synonymen und den Assoziaten verbalisiert ist, die 
wesentlichen Modifikationen mit der Zeit ertragen 
hat, das heißt, man kann über das Vorhandensein des 
standhaften Bildungsprozesses des Verfasser-Kon-
zeptes sagen.
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Das Persönlichkeitsweltbild wird von Einheiten 
des Thesaurusniveaus widergespiegelt, die sich in 
den untergeordnet-koordinativen Beziehungen mit 
den generalisierten Aussprüchen, Begriffsbestim-
mungen, Aphorismen, Sprichwörtern befinden. Dank 
der Vereinigung dieser semantisch komplizierten 
Gruppen spricht die sprachliche Persönlichkeit „ewi-
ge“, unerschütterliche für sie die Wahrheiten aus, die 
ihre lebenswichtige Dominante größtenteils bestim-
men. Die individuelle Auswahl wird nur auf diesem 
(linguo-kognitiven) Niveau möglich, und zwar: die 
Rückerstattung des Vorteiles einem Begriff vor ande-
rem, die Auswahl der moralischen Werte, die sich von 
den beherrschenden im standardmäßig-statistischen 
Thesaurus des sprachlichen Kollektivs unterscheiden.

Die Analyse der Bildung der Kern- und Periphe-
riebestandteile des Konzeptes KLOSTER in den 
Werken von Hermann Hesse hat zugelassen, die Mo-
tivorientierungspunkte (lexikalische, thematische, 
begriffliche), das heißt die Wörter und die Gestalten 
zu offenbaren, um die die Rede gebaut wird, zu denen 

der Autor die ganze Zeit zurückkehrt, die die stärkste 
Antwort herbeirufen, denen er am meisten der Auf-
merksamkeit widmet.

Die vorläufige Übersicht des Prozesses des all-
mählichen Komplexitätswerdens der syntaktischen 
Konstruktionen zeugt von der Verbesserung einiger 
wesentlicher Handgriffen: 1) die Verbreitung als Er-
gebnis der Wortgefüge, 2) das Aufreihen der Adjek-
tive, 3) der Gebrauch der nachpositiven Attributen 
und der Adverbien in der Rolle der Epitheta, 4) die 
Bildung der zusammengesetzten attributiven Wort-
verbindungen, 5) der Gebrauch des Polysyndetons 
innerhalb der Satzgefüge.

Obwohl der Zwangsaufenthalt im Kloster jungem 
Hermann Hesse die Leiden gebracht hat, ist das Kloster 
ins Verfasser-Weltbild als das abgesonderte Konzept ein-
gegangen, als dessen Ergebnis, entsteht das verzweigte 
System der Bedeutungen vor dem Leser in dem majes-
tätischen Werk „Das Glasperlenspiel“, das das abgeson-
derte ausführliche Studium nicht nur auf dem Niveau 
der Lexik, als auch auf dem Niveau der Syntax braucht.
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ МЕТАФОР КОНЦЕПТОПОЛЯ РУЙНАЦІЯ 
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено аналізу історичних джерел утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові, 
які стали рушійною силою мовотворчої активності носіїв. У межах проведеного дослідження вдалося виділити групи й 
субкатегорії історичних джерел, провести аналіз механізмів метафоризації досліджуваного екстралінгвістичного явища.
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Способом людського пізнання є не пасивне ко-
піювання об’єктів, а їх репрезентація, конструю-
вання ментального образу [11; 7; 14; 16], що, як 
правило, не збігається зі світом [8, с. 70]. Сучасне 
бачення цієї проблеми відрізняється від традицій-
ного підходу, оскільки реальне більше не вважа-
ється об’єктивним, тоді як образ, який формується 
в мисленні людини, у результаті взаємодії людини 
з об’єктом навколишньої дійсності є реальним; 
однак такий образ жодною мірою не є відбитком 
(facsimile) об’єкта [8, с. 321]. Ще І. Кант свого 
часу висловив думку про те, що чистий об’єкт 
може існувати лише як річ у собі. Будь-які спро-
би «сполучення» людини (людської свідомості) з 
об’єктом трансформують об’єкт у явище (фено-
мен) [4, с. 283].

Одним і тим же словам у психіці різних людей 
можуть відповідати різні ментальні утворення. 
Тому не лише різні мови «концептуалізують» дій-
сність по-різному, а й за одним і тим же словом у 
свідомості різних людей можуть закріплюватись 
різні концепти [5, с. 3].

Сучасні лінгвістичні пошуки спрямовані на ви-
вчення особливостей репрезентації дійсності, пе-
редачі та збереження знань мовними одиницями, 
що викривають специфіку світобачення окремого 
етносу. Семантична структура слів, які об’єктиву-
ють досліджуваний нами ономасіологічний про-
стір в англійській мові, уже була об’єктом лінгві-
стичних досліджень (С. Гурський, З. Данилова,  
А. Ширяєва), у результаті чого вченим вдалося ви-
ділити й описати інваріантне значення цих лексем 
та розглянути їх потенційну можливість сполуча-
тися з іншими словами.

Дослідження цієї проблеми стосувалась мо-
вознавча концепція І. Бодуена де Куртене, який 

наголошував на тому, що першочерговою є інди-
відуально-психічна реальність мовних елементів 
і мови в цілому. Науковець стверджував: «У всіх 
частинах мови, як би багато фізичного ми не зна-
ходили, пульсує та може пульсувати лише чисто 
психічне життя» [1, с. 196]. З іншого боку, люди-
на як істота соціальна не може не підпадати під 
вплив колективної свідомості. Більше того, вона 
в будь-якому випадку є представником певного 
колективу, тому, відповідно, виражає його думку 
загалом. М. Августінос вважає, що лише в остан-
ні десятиліття ми зустрічаємо більш системати-
зовану увагу до деталей когнітивної репрезента-
ції понять «поведінка» та «стимул», які загалом 
об’єднуються під назвою «соціальна когніція» [6].  
Л. Рєзнік переконує, що соціальною остання є в 
розумінні способу впливу на людей іншими людь-
ми, тоді як когніція залишається більш-менш ін-
дивідуальною [13]. У будь-якому разі продуктом 
такої взаємодії є метафора, в основі якої лежить 
досвід людини. Історичні й крос-культурні до-
слідження довели, що метафора має історично та 
культурно специфічні джерела утворення, тобто 
джерела, які не є універсальними, а пов’язуються 
з особливостями історичного й культурного роз-
витку мовного колективу.

Завдання розвідки полягає у визначенні істо-
ричних джерел, які стали рушійною силою мо-
вотворчої активності відповідного мовного ко-
лективу, виділенні груп і субкатегорій останніх, а 
також аналізі механізмів метафоризації досліджу-
ваного екстралінгвістичного явища.

У проведених раніше наукових дослідженнях 
ми визначили семантико-ономасіологічну сут-
ність досліджуваного концепту, а також проаналі-
зували структурні параметри базового прошарку 
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поля концепту РУЙНАЦІЯ [2; 3]. Об’єктом статті 
є концептуальні метафори, які формують перифе-
рію поля концепту РУЙНАЦІЯ. Предметом до-
слідження є сфери – джерела утворення метафор 
периферії поля цього концепту.

У результаті проведеного аналізу джерел утво-
рення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ ми 
встановили, що останні охоплюють широке коло 
екстралінгвальних явищ. Теоретичною базою 
для виокремлення цих груп стали дослідження  
В. Бєлякова та Ю. Зінкена [15; 16, с. 23]. Так, віді-
брані нами концептуальні метафори ми поділили 
відповідно до сфери-джерела на три групи: «Лю-
дина та природа», «Людина та суспільство», «За-
соби та результати людської діяльності».

Сфера-джерело «Людина та природа» включає 
такі субкатегорії:

1) антропоморфізми: фізіологія, їжа;
2) природа: фауна, флора, природні ресурси, 

простір, форма.
Сфера-джерело «Засоби та результати люд-

ської діяльності» включає такі субкатегорії:
1) механізми;
2) виробництво;
3) будівлі;
4) артефакти.
Сфера-джерело «Людина та суспільство» 

включає такі субкатегорії:
1) історія;
2) армія та війна;
3) релігія та вірування.
Поняття «природа» – одне з найважливіших 

у філософії. Неможливо зрозуміти сутність ба-
гатьох фундаментальних філософських понять, 
таких як «суспільство», «культура», «дух», «сут-
ність людини» тощо, не розглянувши їх у спів-
відношенні з природою. Тому натуралізм як фі-
лософська позиція підкреслює завжди особливу 
значимість саме природи під час розгляду й ви-
рішення центральних філософських питань буття 
та пізнання, особливо буття людини й людської 
культури [4, с. 516]. Це підтверджує також аналіз 
інвентаризованих нами концептуальних метафор, 
адже сферою-джерелом для утворення більшості 
з них є субкатегорія «людина та природа».

Так, обманута людина порівнюється з твари-
ною, яка потрапила в пастку – to fall into one’s 
trap: I fell into his trap when I agreed to drive him 
home [19, с. 92]. Безнадійність, неможливість до-
сягнення позитивного результату передаються як 
характеристики представників тваринного світу, 
стосовно яких здійснюються відповідні операції, 
наприклад to beat a dead horse: They won’t refund 
your money; you’re beating a dead horse [24, с. 14].

У перлинах народної мудрості сварки й супе-
речки за аналогією порівнюються із собаками, 
знаходять своє вираження в таких метафорах, як 
Quarreling dogs come halting home [25, с. 659]. Прямо 

пропорційний зв’язок наявності певних необхідних 
умов із реалізацією планів алегорично описується в 
прислів’ї Destroy the nests and the birds will fly away 
[25, с. 178]. Раптова зміна поведінки людини для 
надання особливої експресивності порівнюється 
з перетворенням на лебедя (to cut a big swan), дра-
кона (to turn into dragon) тощо: Bob cuts a big swan 
whenever he appears in his military uniform [21, с. 18]; 
Please, don’t turn into a dragon! (change) [24, с. 104].

Політичні, релігійні та інші переконання й 
інтереси викликають асоціації з кіньми, котом, 
індиком та іншими представниками тваринно-
го світу, а саме to change horses in mid-steam, to 
turn a turk, to turn the cat in the pan etc.: As an 
ex-Communist seeking affiliation with the Scottish 
National Party, the election caught him just as he was 
changing ghorses in mid-stream [29, с. 99]; To turn 
Turk (to change completely as from a Christian to an 
in fide) [25, с. 848]; To turn the cat in the pan (change 
motives, interests) [27, с. 467].

У сучасній англійській мові багато ідіоматич-
них висловів, що утворюють концептуальну ме-
тафору «успіх», причому утворені вони на основі 
асоціативних зв’язків із тваринами, птахами (to 
break the duck, to kill two birds with one stone, to kick 
the cat, etc.), наприклад: He could hardly believe he 
had broken his duck at last, that he was to have a start 
story published in a reputable magazine [29, с. 77];  
I have to cash a check and make a payment on my 
bank loan. I’ll kill two birds with one stone by doing 
them both in one trip to the bank [19, с. 194]; It’s your 
kick at the cat (a chance, try) [37, с. 59].

Сферою – джерелом утворення певної частини 
концептуальних метафор досліджуваного концеп-
тополя є флора, зокрема й такі зелені насадження, 
як сади, ліси, кущі тощо.

Так, успіх як результат наполегливої праці 
знаходить своє відображення в народній творчос-
ті: If you cut down the woods, you’ll catch the wolf  
[25, с. 163]. Виконання дій, приречених на не-
вдачу, порівнюється з виконанням алогічних дій: 
Long are you cut Falk land wood with a pen knife  
[25, с. 163]. Така ж референційна субкатегорія 
лежить в основі прислів’я, у якому йдеться про 
ефективне використання вільного часу: One beats 
the bush, and the other catches the birds [25, с. 37].

Джерелом утворення концептуальних метафор 
досліджуваного концепту є також явища природи. 
Так, певна кількість екстралінгвальних явищ, що 
виступають об’єктами метафор, за аналогією по-
рівнюються з такими явищами:

а) льодом, наприклад to cut no ice, to break the 
ice, etc.: We had him, tied up in no time, just like your 
rope a calf to take to market. He yelled some, and 
kicked a great deal, but that cut no ice with the boys 
and me [22, с. 67]; That idea cuts no ice. It won’t help 
at all [33, с. 179]; Tom is outgoing. He’s always the 
first one to break the ice at parties [30, с. 28];
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б) снігом: The old lady slipped on the ice, but a 
snowbank broke her fall [38, с. 63];

в) пилом: Flattering everything in its path, 
reducing it to dust [28, с. 157];

г) водою: To beat water in a mortar [25, с. 37];
ґ) камінням: Once faced with a loss of initiative 

the Government left no stone unturned in collecting 
data for “The Times” solicitors to use in defending its 
conduct before the Commissioners [29, с. 345].

Цікавими є приклади, у яких певні об’єкти 
навколишнього світу характеризуються через не-
релевантні ознаки: холод – раптова зміна стану 
існування, холод – відсутність будь-яких емоцій 
тощо. Наприклад: He was then the guest of Lord 
Rothschild, who’s invited him over to view several 
fine gardens, which left Mr. Streeter cold [20, с. 345]; 
One look from the old man will stop you cold (stop 
quickly) [24, с. 95].

Продуктивними виявились також просторові 
метафори. Так, фінансова неспроможність постає 
як зниження положення в просторі або втрата 
форми, наприклад to fall into debts, to fall behind, 
to leave flat, to leave hanging in midair, etc.: Many 
people hurry to say that they will never fall into 
debts [23, с. 74]; Teenagers were more likely to fall 
behind with the rent [27, с. 117]; The robber took all 
my money and left me flat [19, с. 202]. За таким же 
принципом утворені метафори нерезультатив-
ності: Your joke left me flat [19, с. 194]; She left her 
sentence hanging in midair [36, с. 73].

В окремих випадках метафорична актуалізація 
досліджуваного концепту може виражатись через 
фізіологію людини. Так, у метафоричному пред-
ставленні вмістищем емоцій, надій є такі органи:

а) серце та груди, які зазвичай сприймаються 
як місце існування душі та народження почуттів: 
O, my boys! I tremble for the time when I must let you 
go, because I think it would break my heart to have 
you fail as so many fail [32, с. 122];

б) стопи, що символізують стійкість, надій-
ність, а отже, успіх: You got extra because you 
looked so clean and Nordic. Oh yes, you always fell 
on your feet (good luck) [27, с. 119];

в) ноги, які зазвичай апелюють до «нижчих», 
«менш гідних» частин тіла, що нерідко надає ви-
словлюванню негативного забарвлення, однак 
у цьому випадку метафора набуває позитивно-
го значення як побажання: “Break a leg!” – she 
whispered as he went on stage (to wish an actor luck) 
[24, с. 34];

г) ментальні зусилля виражаються через мані-
пуляції з фізіологічним вмістилищем останніх (to 
break smb’s neck, to break smb’s brains, etc.): I beat 
my brains out to solve the problem [19, с. 28];

ґ) інші органи, наприклад to tear one’s hair, 
to break one’s elbow, to stop one’s mouth, to break 
the back, to beat one’s gums, to turn the blind eye, 
etc.: She stamped and raged and tore her hair, and 

swore she’d never been so insulted [24, с. 539]; She 
has broken her elbow at the church door [25, с. 87]; 
To stop two mouth with one morsel [25, с. 777]; The 
government has worked for years to break the back of 
organized crime [41, с. 130]; Stop beating your gums. 
I’m not listening to you [1, с. 28]; How can you turn a 
blind eye to all those starving children? [19, с. 339].

Часто фізіологічні метафори базуються на асо-
ціативному зв’язку з позамовними явищами та 
травмами, інколи несумісними із життям, напри-
клад to kill smb, to cut one’s throat, etc.: Bill Cosby 
kills me (makes me laugh hard) [24, с. 59]; We’ll 
take over your business and put you in as manager 
at a fair salary. We can’t stop you from trying to go it 
alone, but if you do you’ll be cutting your own throat  
[29, с. 128]; It is no use buying raw commodities 
at cut-throat prices if the result is to impoverish 
prospective customers [28, с. 129].

Іменники їжі є джерелом утворення лише двох 
концептуальних метафор, у яких екстралінгваль-
ні об’єкти порівнюються з продуктами, що ма-
ють крихку структуру, наприклад eggs, pie-crust, 
chocolate, cake, etc.: Promises are like pie-crust, 
made to be broken [26, с. 196]; Eggs and oaths are 
easily broken [25, с. 201].

Досить поширеними в досліджуваній мові є ме-
тафори руйнації, сферою-джерелом яких є механіз-
ми. Так, в англійській мові емоції, почуття, настрій 
людини мисляться як прилади, тоді як чуттєві про-
цеси виражаються через маніпуляції з відповідни-
ми пристроями, наприклад floodgates, record, etc.: 
The bereaved woman is stunned and with drawn, but 
presently the flood gates are opened and natural grief 
has its way [29, с. 441]; A kid who knew how to turn on 
the charm [28, с. 378]; “Change the record, will you?” 
shouted Anne from the kitchen. “Do you realize you 
have been whistling the same tune over and over, all 
the time you’ve been fixing that window?” [29, с. 99]; 
At first, Cindy wouldn’t open up with us (talk openly, 
express feelings freely) [24, с. 74].

Менш продуктивними виявились метафори 
субкатегорії «будівля», у яких остання мислиться 
як одиниця простору, тобто утворює асоціативні 
зв’язки з позамовними явищами, які позначають 
зміну чи появу чогось нового. Наприклад, народи-
тись – увійти в життя (to enter the life), видужати 
– повернути за кут (to turn the corner): There is but 
one way to enter this life, but the gates of death are 
without number [25, с. 225]; His temperature is still 
going down, and he’s breathing more easily. I think 
we can safely say he’s turned the corner [34, с. 156]. 
В окремих випадках актуалізуються структурні 
елементи будівлі, такі як дах, стіни, будівельні 
блоки тощо: To cut blocks with the razor (to waste 
ingenuity etc.) [25, с. 163]; A chip off the old block 
[25, с. 121].

Артефакт (з лат. artefactum – «штучно зробле-
ний») – явище, процес, предмет, властивість пред-
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мета чи процесу, поява якого в спостережуваних 
умовах за природних причин неможлива або є 
малоймовірною; це продукт людської діяльності, 
об’єкт матеріальної культури. Поява артефакту є 
ознакою цілеспрямованого втручання в процес 
або наявності певних неврахованих чинників [12].

Ця субкатегорія периферії концепту РУЙНА-
ЦІЯ охоплює широке коло явищ матеріального 
світу:

а) коштовності (pearls, diamonds), які симво-
лізують мудрість, порядність: “I am desolated to 
lose the pearls of wisdom that habitually fall from 
your cultivated lips,” returned Haddo [40, с. 31]; 
She is very honest and will be hard to cut as a rough 
diamond [25, с. 685];

б) господарські знаряддя, такі як нитка (що 
асоціюється з розповіддю), ливарна форма (поча-
ток, основа), відро (завершення життєвого шля-
ху): With this insight into a bold, ambitious, and 
ardent, yet artful and politic character, we resume 
the broken thread of our narrative [42, с. 98]; Nature 
made him, and then broke the mould (starting a fresh 
from fundamentals) [21, с. 35]; To have knacks in 
one’s budget [25, с. 431]; When I kick the bucket,  
I want a huge funeral with lots of flowers and crying 
[24, с. 93];

в) елементи одягу, що актуалізуються як показ-
ники матеріального добробуту, а їх відсутність, 
відповідно, – як фінансова неспроможність: Tom 
beats the pants off Bob when it comes to writing 
poetry [19, с. 28]; To cut your coat according to your 
cloth [25, с. 164];

г) музичні інструменти: This was the first rift in 
the lute. It was clear to me that the Western Power 
must now prepare for a continuous struggle with the 
communist East, which would last for many years 
[20, с. 481];

ґ) інші предмети: All my plans fell to pieces  
[30, с. 79]; Tom promised to turn over a new leaf and 
do better from now on [35, с. 219].

Цікавими є також приклади концептуаль-
них метафор, сферою-джерелом яких є екстра-
лінгвальні явища, об’єднані в групу «людина та 
суспільство», а саме такі субкатегорії:

– історія/міфологія: At one stroke he had cut the 
Gordian knot, by-passing all the preliminaries – the 
maneuvering for position, the attacking at one point 
and giving way at another [11, с. 128]; Two myths 
about comedians: they all want to play Hamlet and 
they’re all melancholic. Both are exploded by Richard 
Briers [11, с. 172];

– війна: I didn’t like the way you tore into 
Dempsey’s paper at the seminar (to criticize strongly) 
[9, с. 376]; There porters opened fire on the mayor 
[1, с. 243];

– релігія та вірування, біблеїзми: This was an 
overwhelming experience because <…> the seed fell 
on good ground [9, с. 119]; Break Priscian’s head  
[7, с. 82].

Сферою-джерелом більшості метафор пери-
ферії концептополя РУЙНАЦІЯ є процес вироб-
ництва, що, очевидно, зумовлюється семанти-
ко-ономасіологічною сутністю досліджуваного 
концепту, оскільки невід’ємною частиною проце-
су трудової діяльності є зміна фізичного стану, а 
саме відділення, поділ, розтріскування, розколю-
вання, подрібнення, відрізання, тощо, наприклад: 
To stop two gaps with one bush [26, с. 303]; Stop stitch 
while I put a needle in (a proverbial phrase applied 
to any one when one wishes him to do anything more 
slowly) [25, с. 777].

Здійснений аналіз показав, що в англійській 
мові сферами – джерелами творення метафор 
концепту РУЙНАЦІЯ виступають людина, світ 
природи, результати людської діяльності. Висока 
продуктивність метафоричних моделей наведе-
них типів пояснюється тим, що антропоморфна 
сфера та предметна (артефакт) є базовими моде-
лями, які створюють основу метафоричної інтер-
претації. З іншого боку, подібна обробка мовного 
матеріалу важлива тому, що в основі відношення 
до абстрактного імені лежать уявлення про його 
абстрактну сутність, яка склалась у цій культурі 
та передається традицією.

Перспективою подальших наукових розвідок 
є аналіз аксіологічного наповнення й образного 
компонента лінгвокогнітивної структури концеп-
ту РУЙНАЦІЯ.
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ОПОВІДНА ФРАГМЕНТАРНІСТЬ В ІГРОВІЙ СТИЛІСТИЦІ 
ДЖ. М. КУТЗЕЕ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “BOYHOOD”)

Статтю присвячено розкриттю семантики оповідної фрагментарності в ігровій модифікації автобіографічного рома-
ну Дж. М. Кутзее “Boyhood”. Особливу увагу приділено з’ясуванню специфіки фрагментарної прози ХХ – ХХІ століть. 
Виявлено, що підґрунтям оповідної фрагментарності в досліджуваному творі є робота автобіографічної пам’яті та 
індивідуально-авторська фікціоналізація автобіографічної оповіді.
Ключові слова: оповідна фрагментарність, автобіографічний роман, автобіографічна пам’ять, мотив.

Изотова Н. П. Повествовательная фрагментарность в игровой стилистике Дж.М. Кутзее (на материале романа 
“Boyhood”). – Статья.
Статья посвящена изучению семантики повествовательной фрагментарности в игровой модификации автобиографи-
ческого романа Дж. М. Кутзее “Boyhood”. Особое внимание уделено раскрытию особенностей фрагментарной прозы 
ХХ – ХХІ веков. Установлено, что повествовательная фрагментарность в анализируемом романе обусловлена работой 
автобиографической памяти и индивидуально-авторской фикционализацией повествования.
Ключевые слова: повествовательная фрагментарность, автобиографический роман, автобиографическая память, мо-
тив.

Izotova N. P. Fragmented narrative in J.M. Coetzee’s ludostylistics (a study of J.M. Coetzee’s “Boyhood”). – Article.
The article focuses on semantics of fragmented narrative in a ludic modification of J.M. Coetzee’s “Boyhood”. Special emphasis is 
laid on revealing the nature of XX – XXI century fragmented prose. Fragmented narrative in J.M. Coetzee’s “Boyhood” is proved 
to be conditioned by the work of autobiographical memory and the author’s manner of fictioneering the autobiography.
Key words: fragmented narrative, autobiographical novel, autobiographical memory, motif.

Постановка проблеми. Завдяки своїй іннова-
ційній та експериментальній природі творчість 
видатного південно-африканського письменника, 
лауреата Нобелівської премії Дж.М. Кутзее на-
прикінці ХХ – на початку ХХІ століття стає об’єк-
том багатьох наукових розвідок [9; 10; 11; 13; 16], 
у тому числі лінгвопоетологічних [2]. У межах 
пропонованого дослідження художні твори автора 
розглядаються з позицій ігрової стилістики, тео-
рія якої наразі перебуває на стадії розбудови. Ігро-
ва стилістика, або людостилістика, художнього 
твору визначається ігровим потенціалом різнорів-
невих мовних одиниць, які окремо чи у взаємодії 
створюють ігровий ефект, що є результатом бага-
торазового кодування твору мистецтва та виникає 
через втрату однозначності розуміння тексту або 
окремої його частини/частин за рахунок дроблен-
ня й множення різноманітних текстових смис-
лів [3]. Актуальними у зв’язку із цим є питання, 
пов’язані з вивченням тих художніх засобів і при-
йомів, які слугують підґрунтям створення смис-
лової неоднозначності в художньому творі. В ав-
тобіографічному романі Дж.М. Кутзее “Boyhood” 
(«Дитинство»), зокрема, створенню ігрового 
ефекту сприяє оповідна фрагментарність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Традиційно автобіографія визначається як прозо-
вий текст із ретроспективною настановою, за до-
помогою якого реальна особистість повістує про 
власне життя з особливим акцентом саме на при-
ватному житті, переважно на історії становлення 
своєї особистості [12]. Медіумом у цій ретроспек-
тивній рефлексії виступає «Я», що згадує, пов’я-
зуючи минуле й теперішнє: селекціонує спогади, 

інтерпретує та комбінує їх, узагальнює, аналізує, 
оцінює, виражає емоції тощо [5].

Варто зазначити, що в сучасному літературоз-
навстві, незважаючи на солідний досвід вивчення 
«письма про себе», немає одностайного погляду 
на природу автобіографії. З одного боку, висува-
ється низка необхідних критеріїв цього виду пись-
ма, основними з яких є такі: ідентичність автора, 
оповідача й героя; достовірність інформації; прав-
дивий виклад подій незалежно від того, чи стосу-
ються вони особистого життя автора, чи мають 
суспільну значимість; автобіограф має вірити в 
те, що він стверджує, навіть якщо йому не вірять 
[12, с. 11; 15, с. 32]. З іншого боку, підкреслюється 
довільність форми, у межах якої відбувається ре-
конструкція особистості [14, с. 16].

На особливу увагу заслуговують питання ін-
дивідуально-авторських трансформацій і модифі-
кацій жанру автобіографії, які проливають світло 
на його природу й стилістичний потенціал. Ціка-
вою в цьому відношенні є автобіографічна проза 
Дж.М. Кутзее, де автор докорінно переглядає та 
змінює конвенційні формули автобіографічного 
жанру. Як зазначив письменник, у своїх автобіо-
графічних творах він грає з багатьма можливос-
тями, які пропонує цей жанр [9, с. 246]. У центрі 
уваги нашого дослідження перебуває стилістичне 
явище оповідної фрагментарності, пов’язане з 
ускладненням композиції художнього твору, не-
лінійним розгортанням подій оповіді [16, с. 230].

Термін «фрагментарність» передбачає, що пев-
ний текст вирваний із цілого; водночас це ціле на-
стільки сильно відчутне в тексті, що читач ніби 
прозирає його крізь уламки ситуацій, імен, опи-
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сів, міст, сюжетів тощо [1]. Причинно-наслідкові, 
асоціативні чи часові зв’язки між фрагментами 
при цьому не обов’язкові, проте цілісність усьо-
го твору не зникає. Тому такій прозі властива не-
вмотивованість, незавершеність, недомовленість і 
невизначеність.

Діапазон засобів, що створюють фрагментар-
ність, є необмеженим. Вона може формуватися за 
рахунок різних стилістичних фігур, мовних ігор, 
композиційних перестановок, складної системи 
персонажів тощо [16, с. 230]. Фрагментарний на-
ратив постає не як статична оповідь, а як дина-
мічний процес повістування, «динамічна мозаїка» 
[8, с. 216], складноструктурована оповідь, що охо-
плює декілька сюжетних ліній, кожна з яких надає 
всьому наративу цілісність і зв’язність.

Мета статті полягає в розкритті семантики 
оповідної фрагментарності в ігровій модифікації 
англомовного автобіографічного жанру на при-
кладі роману Дж.М. Кутзее “Boyhood” («Дитин-
ство»). Для її досягнення необхідно вирішити такі 
завдання:

1) узагальнити основні жанрові риси англо-
мовного автобіографічного роману в контексті су-
часного літературознавства;

2) уточнити специфіку принципу фрагментар-
ної сюжетно-композиційної організації художньої 
оповіді;

3) встановити й описати чинники сюжетно-ком-
позиційного розгортання роману Дж.М. Кут- 
зее “Boyhood”;

4) з’ясувати підґрунтя семантичної «розка-
дровки» досліджуваного твору;

5) виокремити та охарактеризувати ключові 
мотиви як семантичні одиниці автобіографіч-
ної оповіді шляхом аналізу їх вербального вті-
лення.

Автобіографічна проза Дж.М. Кутзее пред-
ставлена трилогією “Scenes from Provincial Life” 
(«Сцени провінційного життя»), що складається з 
романів “Boyhood” («Дитинство»), “Youth” («Мо-
лодість»), “Summertime” («Літня пора»), написа-
них на різних етапах творчої діяльності письмен-
ника: з 1997 року до 2009 року. Кожний із творів 
повістує про певний відрізок життя митця. Дії 
роману “Boyhood”, зокрема, охоплюють період 
1950–1953 років і зображують дитинство Джо-
на Кутзее у віці від 10 до 13 років. Цей час Джон 
провів разом із близькими в провінційному місті 
Вустер у Південній Африці, а згодом у Кейптауні, 
куди переїхав разом зі своєю сім’єю.

Експериментуючи з автобіографією, Дж.М. Кут- 
зее насамперед порушує питання співіснування в 
ній фактуальної та фікціональної інформації, тоб-
то правди й авторської вигадки, наголошуючи 
на тому, що правда або народжується в процесі  
створення твору, або є результатом його написан-
ня [9, с. 18].

Своєрідність втілення правди та вимислу в 
автобіографічному творі тісно пов’язана з розу-
мінням авторської логіки відбору подій, які бу-
дують автобіографічне повістування, розкриттям 
принципу/принципів їх укладання в оповідь, ви-
найденням ключів до їх розуміння й інтерпрета-
ції [7, с. 4]. Для Дж.М. Кутзее принцип відбору 
та «упаковування» подій в автобіографічний твір 
є вирішальним. Автор визначив автобіографію як 
письмо про себе (self-wring), у якому письмен-
ник зобов’язаний поважати факти власного життя  
[9, с. 18]. Залишаючись абсолютно чесним із фак-
тами, автор, проте, серед великої кількості наяв-
них у нього фактів певним чином відбирає й ана-
лізує їх [11, с. 9]. Мета автора при цьому полягає 
не в достеменному відтворенні реальності, а у 
використанні та обробці цієї реальності [11, с. 9]. 
Відповідно, автобіографія не просто відбиває ми-
нулий досвід, події, людей, а й активно створює 
минуле в теперішньому [17, с. 4].

Специфіка ретроспективного зображення 
власного життя в художній автобіографічній опо-
віді визначається двома ключовими факторами: 
деформацією повістування через роботу пам’яті 
(тобто вибором тих чи інших образів минулого 
для репрезентації в автобіографії та витісненням 
на другий план інших) та індивідуально-автор-
ською фікціоналізацією автобіографічної опові-
ді. Перший фактор визначає з’ясування кореляції 
між правдою й тим, яким чином вона розкрива-
ється в наративі, а другий спрямовується на ана-
ліз засобів індивідуально-авторського охудожнен-
ня автобіографічної оповіді. Варто зазначити, що 
виокремлені чинники в автобіографічному про-
сторі перетинаються та взаємодіють.

У розмаїтті різних видів пам’яті особливе міс-
це посідає автобіографічна, під якою російський 
психолог і дослідник автобіографічної пам’яті 
В.В. Нуркова розуміє «суб’єктивне віддзеркален-
ня відрізку життєвого шляху, що був пройдений 
людиною, яке полягає у фіксації, зберіганні, інтер-
претації та актуалізації автобіографічно значущих 
подій і станів, що визначають самоідентичність 
особистості як унікального, тотожного самому 
собі психологічного об’єкта» [4, с. 19]. Учений за-
уважує, що така пам’ять є не фотографічною, ре-
продуктивною, а реконструктивною. Спираючись 
на досягнення нейропсихологів, науковець порів-
нює конструктивність автобіографічної пам’яті зі 
стародавнім поняттям «палімпсест», наголошую-
чи на тому, що біографічні дані не відкриваються 
нам репродуктивно, шляхом «витягування» їх із 
мозку людини, а є новим творчим продуктом, що 
увібрав у себе частини минулого та змінив їх кон-
фігурацію, смисл і роль у загальній структурі долі 
людини [4, с. 23–24].

Тому завдяки своїй наративній природі й вла-
стивості реартикулювати минулий досвід автобіо-
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графічна пам’ять відіграє ключову роль у побудо-
ві автобіографічного повістування.

Варто зазначити, що досліджуваний роман ха-
рактеризується не хронологічним, послідовним, 
всеохоплюючим викладом подій, властивим тра-
диційній автобіографії, а уривчастою, вибірко-
вою, незбалансованою (деякі події висвітлені до-
сить детально, а про деякі навіть не згадується) 
репрезентацією авторських згадок. Результатом є 
виникнення сюжетних лакун, які надають оповіді 
риси фрагментарності.

Загалом роман складається з 19 частин, орга-
нізованих голографічним способом [4, с. 38]: ко-
жен фрагмент оповіді постає як голографічний 
уламок, у якому відбито певну подію або період із 
життя головного героя. Причому поєднання окре-
мих фрагментів у структурі всього твору нагадує 
принцип ассамбляжу, тобто довільної комбінації 
елементів у складі цілого, які поступово вима-
льовують «оповідну карту минулого». Цілісність 
тексту при цьому забезпечується мотивним зче-
пленням.

У межах нашого дослідження під мотивом 
розуміється інваріантна основа (Є.М. Мелетин-
ський), тема (В.Б. Шкловський), що розгортається 
в автобіографічному тексті, визначаючи не лише 
архітектоніку, а й смисловий рух сюжету. Мотив 
актуалізується певними лексичними одиницями 
та образними засобами, які можуть організовува-
тись у мотивні блоки чи комплекси, отримуючи в 
тексті імпліцитне та/або експліцитне втілення.

Так, наскрізними мотивами автобіографічно-
го роману Дж.М. Кутзее “Boyhood” є такі: мотив 
сім’ї, представлений через образи матері Джона, 
його батька та інших родичів хлопчика; мотив 
дитинства, що розкривається крізь призму став-
лення маленького Джона до навчання, його релі-
гійні вподобання, стосунки з однолітками; мотив 
Південної Африки та мотив ферми.

Розглянемо особливості вербалізації моти-
ву сім’ї, який є ключовим не лише для романів  
Дж.М. Кутзее, а й загалом для багатьох автобіо-
графічних творів. Наприклад:

He came from an unnatural and shameful family 
in which not only are the children not beaten but 
older people are addressed by their first names and 
no one goes to church and shoes are worn every day 
[18, с. 7].

Наведений контекст показує, що малень-
кий Джон сприймає свою сім’ю як незвичайну 
(unnatural) та ганебну, таку, що заслуговує на осо-
ромлення (shameful), адже батьки не застосовува-
ли до дітей жодних фізичних покарань, що було 
звичайною практикою в інших родинах, діти звер-
талися до дорослих членів сім’ї на ім’я, ніхто не 
ходив до церкви, усі носили черевики кожного дня.

Образ батька набуває в аналізованому творі не-
гативних рис, наприклад:

His father likes the United Party, his father likes 
cricket and rugby, yet he doesn’t like his father. He 
doesn’t understand his contradiction, but has no 
interest in understanding it. Even before he knew his 
father, that is to say, before his father returned from 
the war, he had decided he was not going to like him 
[18, с. 27].

What he hates most about his father are his 
personal habits. He hates them so much that the mere 
thought of them makes him shudder with distaste 
[18, с. 37].

He is chilled by the thought of the life he would 
face if his father ran the household. A life of a dull, 
stupid formulas, of being like everyone else. <…> He 
denies and detests his father. He will not forget the day 
two years ago when his mother for the one and only 
time let his father loose on him, like a dog let loose 
from its chain (I’ve reached the limit, I can’t stand it 
anymore!), and his father’s eye glared blue and angry 
as he shook him and cuffed him [18, с. 67].

Who is the greatest writer in the world? he asks 
his father. His father says Shakespeare. <…> If his 
father likes Shakespeare then Shakespeare must be 
bad [18, с. 88].

У виокремлених уривках на негативні почуття 
Джона до батька вказує низка негативно забарвле-
них дієслів: doesn’t like (не любить), hates (нена-
видить), denies (не визнає), detests (відчуває оги-
ду). Хлопчик ціпеніє від страху, уявляючи життя 
сім’ї, якою керував би батько (He is chilled by the 
thought of the life he would face if his father ran the 
household). Джон порівнює свого батька в стані 
обурення (he shook him and cuffed him) із собакою, 
спущеним із ланцюга (like a dog let loose from its 
chain), а погляд описує в термінах синього гніву 
(his father’s eye glared blue and angry). Усе, що по-
добається батькові, для Джона відразу є неприй-
нятним та асоціюється із чимось поганим: If his 
father likes Shakespeare then Shakespeare must be 
bad (Якщо батько захоплюється Шекспіром, зна-
чить, Шекспір, без сумніву, поганий).

Натомість мати Джона постає в романі як дійсно 
близька (He is too close to his mother, his mother is 
too close to him [18, с. 32]), надійна людина, оплот 
їхньої родини (He cannot imagine his mother dying. 
She is the firmest thing in his life. She is the rock on 
which he stands. Without her he would be nothing 
[18, с. 31]); любляча й турботлива мати (He wants 
her always to in the house, waiting for him when he 
comes home [18, с. 5]); людина, яка була авторите-
том для маленького Джона та істотно вплинула на 
становлення його особистості (This is what he fears 
from her, from the person in all the world who knows 
him best, who has the huge, unfair advantage over 
him of knowing all about his first, most helpless, most 
intimate years, years of which, despite every effort, he 
himself can remember nothing. <…> He fears his 
mother’s judgment. He fears the cool thoughts that 
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must be passing through her mind. <…> He would 
rather be blind and deaf than know what his mother 
thinks of him [18, с. 136]).

Водночас сам Джон намагався тримати певну 
дистанцію із сім’єю: He shares nothing with his 
mother. His life at school is kept a tight secret from 
her [18, с. 6].

Зазначимо, що семантика мотивів є кумуля-
тивною, тобто накопичувальною, і формується 
впродовж розгортання того чи іншого мотиву, що 
представлений у різних фрагментах оповіді.

Висновки. Таким чином, фрагментарний 
спосіб викладу автобіографічних подій у романі 
Дж.М. Кутзее “Boyhood” віддзеркалює своєрід-

ність роботи автобіографічної пам’яті, а також 
специфіку індивідуально-авторської гри з авто-
біографічними фактами й подіями, демонструю-
чи шляхи фікціоналізації автобіографії. Компо-
зиційна фрагментація, сюжетні лакуни, неповне, 
позбавлене причинно-наслідкових відношень по-
вістування ведуть до смислової фрагментації та 
«розсіювання» текстових смислів. Водночас се-
мантична цілісність твору забезпечується наяв-
ністю наскрізних мотивів, що мають різновектор-
ну спрямованість.

Перспективи подальших розвідок в обраному 
напрямі вбачаємо у вивченні інших ігрових прин-
ципів, задіяних у романах Дж.М. Кутзее.
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Im Mittelpunkt der Gegenwartslinguistik steht un-
ter anderem sprachliche Repräsentation von histori-
schen Wirklichkeiten in politisch und gesellschaftlich 
unsicheren Phasen, wie etwa im Jahr des Kriegsaus-
bruchs 1914, in den Jahren der geteilten Europa nach 
1945 oder jetzt, in der Zeit nach dem unsicheren Jahr 
2014. Das Erkenntnisinteresse der modernen Sprach-
forscher zielt auf Konstruktionen politischer, gesell-
schaftlicher, sozialer und individual-psychologischer 
Konfliktlinien, die in unterschiedlichen Textsorten 
von verschiedenen Spracheinheiten verbalisiert und 
thematisiert werden [12; 13].

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine vorliegen-
de Studie mit dem Ziel, die Farbnamen als primäre 
und sekundäre Nominationen in den Werken von  
E.M. Remarque herauszufinden und zu analysieren. 
Im vorliegenden Beitrag wird darauf eingegangen, 
wie diese kulturbedingten sprachlichen Einheiten und 
ihre konzeptuelle Basis zum Aufbau des historischen 
Hintergrunds der Ereignisse des 1. Weltkrieges, der 
Sichtweise und der Gefühlswelt von der vom Krieg 
zerstörten Generation beitragen können.

Zur Forschung der Farbnamen existieren bereits 
bestimmte wissenschaftliche Publikationen von aner-
kannten sowohl ausländischen als auch ukrainischen 
Linguisten und Forschern. Innerhalb der linguisti-
schen Disziplin haben sich vor allem H. Altmann 
[10], L. Kovbasyuk [2; 3], Т. Kozak [4] u.a. mit den 
sprachlichen Besonderheiten der Farbnamen beschäf-
tigt. Neuere Publikationen von L. Suprun [8], J. Us 
[9] u.a. beschäftigen sich mit den allgemeinen Fragen 
der Farbnamen in den Literaturwerken in verschiede-
nen Sprachen.

Aber sprachwissenschaftliche Forschung über 
Farbnamen als primäre und sekundäre Nominationen 
aus der kognitiven Sicht in deutschen Literaturwer-
ken ist in der ukrainischen Germanistik noch unter-
repräsentiert, was die Aktualität des ausgewählten 
Themas bestätigt.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Studie gehö-
ren: 1) Erstellung einer Liste der Farbnamen und der 
Phraseologismen mit dem Bestandteil „Farbname“; 
2) Analyse und Systematisierung der gesammelten 
Spracheinheiten und ihre konzeptuell-semantische 
Gruppierung; 3) Forschung der konzeptuellen Basis 
und der strukturell-semantischen Besonderheiten der 
ausgewählten sprachlichen Einheiten.

Als theoretische Basis dieser Studie dient die ko-
gnitive Metapherntheorie, die auf der Annahme be-
ruht, dass das Konzeptuelle System des Menschen 
metaphorisch strukturiert ist. Die konzeptuellen 
Metaphern strukturieren das Weltwissen des Men-
schen, sie fungieren als Träger der emotionalen und 
kognitiven Strukturen und bestimmen, wie die Infor-
mationen über die Welt konzeptualisiert werden. Sie 
verbinden 2 Domänen miteinander: „source domain“ 
(„Ursprungsdomäne“) und „target domain“ („Ziel-
domäne“), indem in der Regel der abstrakte, schwer 
zugänglicher Zielbereich mit Hilfe von dem konkre-
ten Quellbereich gedeutet wird [6, S. 25–59].

Die vorliegende Arbeit basiert des Weiteren auf 
dem Korpus von 355 Spracheinheiten der primä-
ren und der sekundären Nomination, die aus 3 An-
ti-Kriegsromanen „Im Westen Nichts Neues“, „Der 
Weg zurück“ und „Drei Kameraden“ gesammelt wor-
den sind. Diese Trilogie widmet sich dem Schrecken 
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des Ersten Weltkrieges, dem Nachkriegsschicksal der 
verlorenen Generation mit der zerbrochenen Psyche 
und dem aufkommenden Faschismus in Deutschland.

Ein Farbname ist ein Sprachzeichen, das den be-
stimmten Wahrnehmungen, Vorstellungen oder Ein-
drücken des Menschen über Farbe entspricht. Die 
Farbnamen werden in „Grundfarben“ und „Zwi-
schenfarben“ (rosa, pink, türkis, beige, zitronengelb 
usw.) aufgeteilt. Die „Grundfarben“ umfassen eine 
bunte Reihe (rot, gelb, braun, grün, blau) sowie eine 
unbunte Reihe (weiß, grau, schwarz). Diese Auftei-
lung ist sprachlich begründet, d.h. bedingt durch ge-
meinsame sprachliche Eigenschaften [10, S. 2].

Die durchgeführte Analyse zeigt, dass die deut-
schen Farbnamen in der Sprache als primäre und 
sekundäre Nominationen auftreten können. Als Spra-
cheinheiten der primären Nomination (Lexeme) tre-
ten die Farben in ihrer direkten Bedeutung auf, als 
Spracheinheiten der sekundären Nomination (Kom-
posita) zeichnen sich die Farbnamen häufig durch 
ihre übertragene Bedeutung aus. Außerdem können 
sie auch ein Bestandteil der Phraseologismen wer-
den. Phraseologismen sind feste lexikalische Mehr-
worteinheiten (Polylexikalität), die eine Reihe von 
semantischen und morphosyntaktischen Besonder-
heiten aufweisen und sich sowohl von freien Wort-
verbindungen als auch von Wörtern unterscheiden. 
Die Phraseologismen werden von den Sprechern als 
fertige Einheiten für die Kommunikation verwendet 
(semantisch-syntaktische Stabilität). Viele der Wort-
verbindungen weisen das Merkmal der Idiomatizität 
auf, das darin besteht, dass die Komponenten eines 
Phraseologismus eine durch die syntaktischen und se-
mantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll 
erklärbare Einheit bilden [11, S. 11–32].

Die durchgeführte Studie zeigt, dass sich die 
Farbnamen und Phraseologismen mit dem Bestand-
teil „Farbname“ in erster Linie an der Versprach-
lichung von 2 wichtigsten konzeptuellen Ebenen 
MENSCHENWELT und PHYSISCHE WELT, die 
Bestandteile des konzeptuellen Weltbildes MEN-
SCHENWELT – PHYSISCHE WELT – KULTUR-
WELT sind, in der Trilogie von E.M. Remarque be-
teiligen [5, S. 56; 7].

Die Konzeptuelle Ebene MENSCHENWELT 
ist besonders inhaltsreich, hier herrscht bestimmte 
konzeptuelle Unterordnung von 3 Hauptkonzepten 
MENSCH ALS PHÄNOMEN, EXISTENZ DES 
MENSCHEN und HANDELN DES MENSCHEN, 
6 Klastern MENSCH ALS PHYSISCHES PHÄNO-
MEN und MENSCH ALS GEISTIGES PHÄNOMEN; 
ZUSTAND DES MESCHEN, RAUM DER EXIS-
TENZ und ZEIT DER EXISTENZ; PHYSISCHES 
HANDELN, GEISTIGES HANDELN und SOZIA-
LES HANDELN und mehreren Unterkonzepten.

PHYSISCHE WELT ist auch inhaltsreich, hier 
unterscheidet man 2 Hauptkonzepten NATURER-
SCHEINUNGEN und FLORA UND FAUNA, 6 

Klastern NATURERSCHEINUNGEN, NATURKA-
TASTROPHEN, HIMMELSKÖRPER, JAHRES-
ZEITEN; FLORA UND FAUNA und mehreren Un-
terkonzepten.

Die Konzeptuelle Ebene KULTURWELT, die aus 
3 Hauptkonzepten SAKRALE EBENE, MENTALE 
EBENE und AKSIOLOGISCHE WERTE [1, S. 45] 
besteht, ist kaum von Farbnamen verbalisiert, deshalb 
ist sie in diesem Beitrag nicht analysiert.

Die Studie zeigt, in 93% der analysierten Sprach-
einheiten handelt es sich in erster Linie um 8 Grund-
farbnamen. Die Zwischenfarbnamen sind nur in 7% 
der Einheiten vorhanden. Die durchgeführte Studie 
stellt fest, dass das gesammelte Korpus in 2 große 
Gruppen geteilt werden kann: primäre Nominationen 
(65%) und sekundäre Nominationen (35%). Im Fol-
genden werden diese Gruppen eingeführt und syste-
matisiert.

1. Primäre Nominationen. Als primäre Nomi-
nationen gehören die Grundfarbnamen als Adjektiva 
zum alten deutschen Wortbestand, sind unbeschränkt 
flektierbar, ein typischer Farbträger ist heute meistens 
nicht mehr erkennbar [10, S. 2–3]. Sie geben die Ei-
genschaften von farbigen Gegenständen wieder und 
haben bestimmte semantische Bedeutungen, z.B.: 
grau – „im Farbton zwischen Schwarz und Weiß“; 
blau – „von der Farbe des wolkenlosen Himmels“ 
[15].

In den Werken von E.M. Remarque bezeichnen sie 
die Merkmale der Bestandteile von beiden Konzeptu-
ellen Ebenen: Kantorek war unser Klassenlehrer, ein 
strenger, kleiner Mann in grauem Schoßrock (DER 
MENSCH (DAS ÄUßERE DES MENSCHEN (DIE 
BEKLEIDUNG (DIE FARBE))) [17, S. 4].

Neben ihr steht ein Mann in weißer Hose, mit 
blauem Jackett und Seglermütze, aber der interes-
siert und viel weniger (DER MENSCH (DAS ÄU-
ßERE DES MENSCHEN (DIE BEKLEIDUNG (DIE 
FARBE))) [17, S. 45].

Er hat ein schmales, gelbes Gesicht und sieht mit 
dem spitzen Kinn und den abstehenden Ohren viel 
jünger aus als früher (DER MENSCH (DAS ÄUßE-
RE DES MENSCHEN (DAS GESICHT (DIE FAR-
BE))) [18, S. 81].

Er starb am nächsten Morgen, grün und schwarz 
im Gesicht (DER MENSCH (DAS ÄUßERE  
DES MENSCHEN (DAS GESICHT (DIE FARBE))) 
[19, S. 2].

Es sind wunderbar gedankenlose Stunden. Über 
uns steht der blaue Himmel (PHYSISCHE WELT 
(NATURERSCHEINUNGEN (DER HIMMEL)) 
[17, S. 4].

Die Zwischenfarbnamen können auch als primä-
re Nominationen auftreten. Die Zwischenfarbnamen 
werden in folgende Gruppen eingeteilt:

1) Fremdwörter (rosa, pink, türkis, beige);
2) von den Grundfarbnamen abgeleitete Zwi-

schenfarbnamen: a) mit dem Suffix -lich (rotlich, 
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grünlich); b) mit dem Bestandteil blaß-, hell-, dun-
kel-, tief- (dunkelschwarz, hellrot);

3) von den Fremdwörtern abgeleitete Zwischen-
farbnamen (rosig, türkisfarbig);

4) Zusammensetzungen (schwarzblau, rosarot) 
[2, S. 48–49].

Für die Farbnamen fremder Herkunft sind folgen-
de Merkmale typisch: 1) sie existieren relativ kurze 
Zeit im Deutschen; 2) ein typischer Farbträger wird 
fast immer Benennungsgrund; 3) sie sind meistens 
unflektierbar [10, S. 10–11]. Sie geben auch die Ei-
genschaften von farbigen Gegenständen und haben 
bestimmte semantische Bedeutungen, z.B.: pink – 
„von kräftigem, leicht grellem Rosa“; lila – „flieder-
blau, hellviolett“ [15].

In den ausgewählten Werken von E.M. Remarque 
bezeichnen diese Farbnamen die Eigenschaften der 
Bestandteile auch von beiden Konzeptuellen Ebenen: 
Er lehnt tot auf der Brust im Graben, sein Gesicht 
ist zitronengelb (DER MENSCH (DAS ÄUßERE 
DES MENSCHEN (DAS GESICHT (DIE FARBE)))  
[17, S. 4].

Wir setzen uns zu ihm und holen die Kartoffeln 
aus dem Feuer. Die Schalen sind schwarzgebrannt, 
aber das Innere ist goldgelb und duftet (PHYSISCHE 
WELT (DIE FLORA (DIE PFLANZE (DIE KAR-
TOFFELN (DIE FARBE)))) [18, S. 20].

Er hätte gern in seinem Leben einmal Flamingos 
gesehen, jetzt wusste er: diese waren Flamingos, mit 
weiten rosagrauen Schwingen, viele, ein Keil – zo-
gen nicht einmal Wildenten in einem Keil gegen den 
sehr roten Mond, rot wie Mohn in Flandern? (PHY-
SISCHE WELT (DIE FAUNA (DER VOGEL (DIE 
FARBE))) [18, S. 138].

Es sei erwähnt, dass Farbnamen auch als Subs-
tantive in den Werken von E.M. Remarque gebraucht 
werden: Über der rechten Ecke des Schieferdaches 
strebt der grüne Domturm in das matte, weiche Blau 
(PHYSISCHE WELT (NATURERSCHEINUNGEN 
(DIE ZEIT (DER ABEND)))) des Abends [17, S. 38].

Wolken schwimmen langsam über den Abend-
himmel. Die Sonne geht unter. Das dunkle Grün der 
Wacholderbüsche wird zu tiefem Braun (PHYSI-
SCHE WELT (DIE FLORA (DIE PFLANZE (DER 
BAUM (DIE FARBE)))), und ich spüre, wie der 
Nachtwind sich jetzt leise von den fernen Wäldern 
hebt [18, S. 112].

Primäre Nominationen, die aufgrund der Grund-
farbnamen und Zwischenfarbnamen entstanden sind, 
bilden 65% von allen analysierten Spracheinheiten. 
In meisten Fällen (69%) stellen sie die Eigenschaften 
der Konzepte von der Konzeptuellen Ebene PHYSI-
SCHE WELT dar.

2. Sekundäre Nominationen. Was sekundäre 
Nominationen betrifft, handelt es sich meist um die 
Grundfarbnamen, die sich entweder als ein Lexem 
mit einer übertragenen Bedeutung auszeichnen oder 
als ein Bestandkomponent in einem zusammenge-

setzten Lexem (Kompositum) durch ihre übertragene 
Bedeutung (Metapher, Metonymie) bzw. als ein Be-
standtkomponent in Phraseologismen auftreten.

2.1. Farbnamen als Lexeme. In der übertrage-
nen Bedeutung wird vor allem der Farbname blau 
– „betrunken“ [15]. Die Rede ist von der konzep-
tuellen Metonymie, die ein gewisses Element einer 
konzeptuellen Domäne mit einem anderen Element 
derselben konzeptuellen Domäne oder mit der gan-
zen Domäne verbindet. Demnach besteht ihre Eigen-
artigkeit in der konzeptuellen Kontiguität der zwei 
verbundenen Elemente. Diese Verbindung stellt dem 
Benutzer und dem Interpreten des metonymischen 
Ausdrucks durch die Ursprungsdomäne einen men-
talen Zugang zu der Zieldomäne zur Verfügung. Der 
Ursprung aktiviert das Ziel und hebt gleichzeitig ei-
nen gewissen Aspekt des Ziels hervor. Das kognitive 
Metonymie-Modell kann folgenderweise beschrieben 
werden: X STEHT FÜR Y: DIE NASE STEHT FÜR 
DEN MENSCHEN [14, S. 187]. Das Gesicht, vor al-
lem die Nase, wird bei hohem Alkoholkonsum bläu-
lich. Es liegt daran, dass sich die Blutgefässe nahe 
der Haut erweitern, mehr Blut fließt, die Haut wirkt 
blauer – und dann gibt es die blaue Nase: Hab Köster 
noch nie blau gesehen [19, S. 55].

E.M. Remarque verwendet in seinen antifaschisti-
schen Werken auch den Farbnamen grün in der Be-
deutung „unreif, unerwachsen, unerfahren sein“.

Das kognitive Methapher-Modell des Phraseolo-
gismus grün ist DER MENSCH IST EINE PFLAN-
ZE. Der Mechanismus der metaphorischen Über-
tragung wird durch die Aufstellung der Beziehung 
der Ähnlichkeit bzw. Analogie aufgrund der Farbe 
GRÜN zwischen 2 konzeptuellen Sphären MENSCH 
(CHARAKTERZÜGE) und PFLANZE (FARBE) 
hergestellt: „Quatsch keinen Käse oder bist du noch 
grün? Zwei Groschen Portierstaxe fürs Wiederkom-
men. Hau ab!” Es gab Plätze, wo man dem Portier 
ein Trinkgeld gab. Aber man gab es ihm, wenn er 
einem eine Fuhre besorgte, nicht, wenn man eine 
brachte“ [19, S. 123].

Wenn Farbnamen als Substantive gebraucht wer-
den, handelt es sich auch um die konzeptuelle Me-
tonymie. Es handelt sich um das Lexem der/die 
Schwarze – „1. Afroamerikaner 2. Die Person mit 
schwarzem Haar“. Das kognitive Metonymie-Modell 
X STEHT FÜR Y kann im ersten Fall folgenderweise 
beschrieben werden: DIE HAUT STEHT FÜR DEN 
MENSCHEN: Im Graben haben sie vorhin erzählt, 
es wären Schwarze vor uns. Das ist unangenehm, 
man kann sie schlecht sehen, außerdem sind sie als 
Patrouillen sehr geschickt. Sonderbarerweise sind 
sie oft ebenso unvernünftig; – sowohl Kat als auch 
Kropp haben einmal auf Patrouille eine schwarze 
Gegenpatrouille erschossen, weil die Leute in ihrer 
Gier nach Zigaretten unterwegs rauchten [17, S. 67].

Im zweiten Fall ist die Rede von dem kognitiven 
Metonymie-Modell X STEHT FÜR Y: DAS HAAR 
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STEHT FÜR DEN MENSCHEN: „Ach was“, maul-
te die Schwarze, „ein Ford muss auffallend lackiert 
sein. Sonst sieht er nach nichts aus“ [19, S. 44].

Die durchgeführte Analyse stellt fest, dass es in 
den Werken von E.M. Remarque sehr wenige Zu-
sammensetzungen-Metapher vorhanden sind. Was 
die Struktur dieser Metapher betrifft, ist sie folgend: 
Farbnamen + Substantiv z.B.: Schwarzfahrt – „il-
legale Fahrt, Fahrt ohne Fahrschein“; Grünhorn – 
„Anfänger, Unerfahrener“ u.a.

Zum Beispiel das kognitive Methapher-Modell 
des Metaphers Schwarzfahrt mit der Bedeutung „il-
legale Fahrt“ ist HANDELN DES MENSCHEN IST 
ILLEGAL. Der Mechanismus der metaphorischen 
Übertragung wird durch die Aufstellung der Bezie-
hung der Ähnlichkeit bzw. Analogie aufgrund der 
Farbe SCHWARZ zwischen 2 konzeptuellen Sphären 
MENSCH (HANDELN) und ILLEGALITÄT herge-
stellt: Sicherlich hielt er uns für Monteure auf einer 
Schwarzfahrt [19, S. 6].

2.2. Farbnamen in Phraseologismen. Die Phra-
seologismen sind in den Werken von E.M. Remarque 
öfters vorhanden. Es sei erwähnt, dass sich die Grup-
pierung von Phraseologismen nach einem einzigen 
Kriterium Aufgrund ihrer heterogenen Beschaffen-
heit sehr schwierig erweist. Unsere Studie basiert auf 
der Basisklassifikation nach H. Burger [11, S. 36], der 
referentielle, strukturelle und kommunikative Phra-
seologismen unterscheidet.

Die größte Gruppe bilden die referentiellen Phra-
seologismen, die sich in nominative und propositio-
nale Phraseologismen unterteilen lassen. Nominative 
Phraseologismen bezeichnen satzgliedwertige Ver-
bindungen mit Bezeichnungsfunktion (Phraseologis-
men, Phraseolexeme, Idiome usw.) und propositio-
nale Phraseologismen – satzwertige bzw. textwertige 
Verbindungen mit Aussagefunktion (Sprichwörter, 
feste Phrasen): Salz und Brot macht Wangen rot.

Zu den kommunikativen Phraseologismen gehö-
ren nichtidiomatische Formeln, die Funktionen bei 
der Herstellung, beim Ablauf und beim Abschlie-
ßen von Sprechakten erfüllen, z. B. Guten Appetit!  
Bis bald!

Die strukturellen Phraseologismen haben eine in-
nersprachliche Funktion und stellen grammatische 
Bezüge her, z.B., die Paarformel/phraseologisches 
Wortpaar und die phraseologischen Vergleiche/kom-
parativen Phraseologismen: weiß wie eine Wand.

Die Analyse zeigt, dass E.M. Remarque in seiner 
Trilogie meistens nominative Phraseologosmen ver-
wendet hat. Was die Struktur dieser Phraseologismen 
betrifft, werden sie von uns in 3 Gruppen geteilt:

1. Pronomen + Adjektiv + und + Adjektiv + Verb: 
jmnd. braun und blau schlagen – „jmdn. heftig schla-
gen; imdn. durchprügeln, bis seine Haut farbig wird“.

Das kognitive Methapher-Modell des Phraseolo-
gismus jmnd. braun und blau schlagen ist SCHLA-
GEN IST FARBIG. Der Mechanismus der metapho-

rischen Übertragung wird durch die Aufstellung der 
Beziehung von der Ähnlichkeit bzw. Analogie auf-
grund der Farben BRAUN und GRÜN zwischen 2 
konzeptuellen Sphären MENSCH (DAS AÜßERE) 
und (FARBE) hergestellt: Ich habe beim Bajonet-
tieren ständig mit Himmelstoß fechten müssen, wo-
bei ich ein schweres Eisengestell und er ein handli-
ches Holzgewehr hatte, so dass er mir bequem Arme 
braun und blau schlagen konnte [17, S. 9].

2. (Artikel + Adjektiv + Substantiv im Akk.) Präpo-
sition + Artikel + Adjektiv + Verb: auf der schwarzen 
Liste stehen – „öffentlich getadelt werden; unerwünscht, 
missliebig sein“; den ewigen Schlaf unterm grünen Ra-
sen schlummern – „jmnd. ist tot und begraben“.

Das kognitive Metapher-Modell des Phraseologis-
mus auf der schwarzen Liste stehen ist NEGATIVES 
(DIE BENACHTEILIGUNG) IST DUNKEL. Der 
Farbname schwarz ist in vielen Sprachen und Kul-
turen ein Symbol für etwas Böses, Negatives usw.: 
Kosole bleibt stehen und dehnt die Arme. „Kinder, 
Spazierengehen ist ja ganz schön – wenn man bloß 
nicht arbeitslos dabei wäre“. „Glaubst du nicht, dass 
du bald wieder was kriegst?“ fragt Willy. Ferdinand 
schüttelt zweifelnd den Kopf“. Leicht wird’s nicht 
sein. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Bin nicht 
zahm genug. Na, wenigstens gesund ist man. Und 
vorläufig pumpe ich bei Tjaden. Der sitzt ja gut im 
Fett“ [17, S. 153].

Das kognitive Methapher-Modell des Phraseologis-
mus den ewigen Schlaf unterm grünen Rasen schlum-
mern ist DER TOD (DAS STERBEN) IST UNTEN. 
Es sei betont, dass es ein okkasionales Euphemismus 
von E.M. Remarque ist: Einundzwanzig Kameraden 
sind nicht mehr unter uns – einundzwanzig Kämpfer 
haben den ruhmreichen Tod der Waffen gefunden –  
einundzwanzig Helden ruhen in fremder Erde aus 
vom Klirren der Schlacht und schlummern den ewigen 
Schlaf unterm grünen Rasen <…> [18, S. 59].

3. Adjektiv + Substantiv: blaues Blut – „adelig“, 
schwarzer Peter – „Schuldiger, Verlierer“ usw. Zum 
Beispiel im Phraseologismus blaues Blut ist die Rede 
von der konzeptuellen Metonymie, Das kognitive 
Metonymie-Modell kann folgenderweise beschrie-
ben werden: X STEHT FÜR Y: DAS BLUT STEHT 
FÜR DAS GESCHLECHT, DIE ABSTAMMUNG). 
Die Motivation des Farbnamen blau wird durch die 
Lehnübersetzung des spanischen Ausdrucks sangre 
azul erklärt. Bei den weißhäutigen eingewanderten 
germanischen Stämmen schimmern durch die weiße 
Haut die blauen Adern, daraus wurde geschlossen, 
dass es in den Adern der spanischen Adelsgeschlech-
ter das blaue Blut fließt: Nimm dieses Amulett! Eine 
Nachkommin der Inkas hat es mir dereinst überlas-
sen. Sie hatte blaues Blut, Plattfüße, Läuse und die 
Gabe, in die Zukunft zu schauen [19, S. 3].

Sekundäre Nominationen, die aufgrund der 
Grundfarbnamen entstanden sind, bilden 35% von 
allen analysierten Spracheinheiten. Sie verbalisieren 
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in meisten Fällen (72%) die Konzepte der MEN-
SCHENWELT.

Der vorliegende Beitrag bietet im Überblick die 
Studie von deutschen Farbnamen, die sowie als pri-
märe als auch sekundäre Nominationen in den Wer-
ken von E.M. Remarque vorhanden sind. Die Er-
gebnisse dieser Analyse könnten als Basis für die 
Untersuchungen der ukrainischen Linguisten im 

Bereich der Kognitiven Linguistik, der kontrastiven 
Phraseologie u.a. gelten. Die Perspektive der zu-
künftigen Forschungen liegt in der vielseitigen Ana-
lyse der deutschen Farbnamen in bestimmten Diskur-
sen, in ihren kontrastiven Studien im Deutschen und 
im Ukrainischen, im Deutschen und im Englischen; 
im sinnvollen Einsatz der Farbnamen als Kulturzei-
chen im Fremdsprachenunterricht.
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Статья посвящена разработке методики анализа разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности. Предложен-
ная методика исследования позволяет проанализировать соблюдение и нарушение кооперативных максим, дискурсивные 
импликатуры, прагматические пресуппозиции, экспликатуры как звенья одного интерпретационного процесса, в ходе ко-
торого осуществляется усиление или ослабление промежуточных гипотез об интенциях говорящих и устанавливаются 
наиболее релевантные интерпретации. 
Ключевые слова: теория релевантности, разговорный дискурс, контекстуальная импликатура, когнитивный эффект, 
контекстуализация, прагматические пресуппозиции.

Кравченко Н. К., Пастернак Т. А. Методика дослідження розмовного дискурсу в ракурсі теорії релевантності 
(інференційно-прагматична модель). – Стаття.
Стаття присвячена розробленню методики аналізу розмовного дискурсу в контексті теорії релевантності. Запропоно-
вана методика дослідження дає змогу проаналізувати дотримання та порушення кооперативних максим, дискурсивні 
імплікатури, прагматичні пресупозиції, експлікатури як ланки одного інтерпретаційного процесу, протягом якого здійс-
нюється посилення або послаблення проміжних гіпотез про інтенції мовців і встановлюються найбільш релевантні пре-
супозиції.
Ключові слова: теорія релевантності, розмовний дискурс, контекстуальна імплікатура, когнітивний ефект, контексту-
алізація, прагматичні пресупозиції.

Kravchenko N. K., Pasternak T. A. The research method for colloquial discourse in terms of relevance theory (inferential 
pragmatic model). – Article.
The article is devoted to the development of research method for colloquial discourse in terms of relevance theory. The offered 
research method enables to analyse observance and violation of Co-operative maxims, discursive implicatures, pragmatic 
presuppositions, explicatures as parts of one interpretation process during which strengthening or weakening of intermediate 
hypotheses about speakers’ intensions are performed and the most relevant interpretations are inferred.
Key words: relevance theory, colloquial discourse, contextual implicature, cognitive effect, contextualization, pragmatic 
presuppositions.

Источником теории релевантности послужила 
концепция Г.П. Грайса [1], заложившего основы 
инференционно-прагматической модели как аль-
тернативы традиционной кодовой модели [1; 2]. 
В соответствии с кодовой моделью коммуникант 
кодирует свое намерение в сообщении в виде сиг-
нала, который расшифровывается слушателем с 
помощью идентичной системы кодирования. Ос-
нову инференционно-прагматической модели со-
ставляет намерение говорящего передать слушаю-
щему определённое значение, что обеспечивается 
как языковыми, так и неязыковыми средствами, с 
помощью которых говорящий показывает очевид-
ность своего намерения. Интенция понимается 
Грайсом как комплексная структура: говорящий 
намерен своим высказыванием сформировать у 
слушателя гипотезу о своей интенции и вызвать у 
него определенную реакцию – как в виде вербаль-
ного ответа, так и на когнитивном уровне (мнение 
или любое другое отношение к говорящему или 
обозначенному им референту) [3; 2, с. 220]. При 
этом условием когнитивного эффекта (осущест-
вления на слушателя определенного воздействия) 
является распознавание слушателем намерения 
говорящего о том, что он собирается своим выска-
зыванием внушить определенное мнение.

Согласно теории Д. Уилсон и Д. Спербера, 
цель инференционной прагматики заключается в 
объяснении механизма интерпретации как двух-

фазового процесса: фазы декодирования и фазы 
инференции (выведения смысла). На первой фазе 
закодированная с помощью языка логическая 
форма обогащается за счёт контекста и использу-
ется в инференционной фазе для построения ги-
потезы об информативной интенции. 

Понимание как диалоговый/интерактивный 
процесс включает такие стадии: 

1) конструирование гипотезы об эксплицитном 
содержании (экспликатуре);

2) конструирование гипотезы об имплициро-
ванных посылках;

3) конструирование гипотезы об имплициро-
ванных выводах.

Главной категорией теории релевантности яв-
ляется когнитивный контекст ситуации, который 
понимается как совокупность пропозиций, обоб-
щающих информацию из четырех источников: 
физического восприятия (ощущений), декоди-
рования недавно полученной информации или 
ощущений, убеждений и концептов, непосред-
ственного процесса инференции с привлечением 
дедукции [4, с. 55]. В конечном итоге контекст 
становится пространством контекстуализации, в 
рамках которого любое высказывание говорящего 
становится релевантным (осмысленным) для слу-
шающего.

Исходя из теории релевантности, из множе-
ства «доступных» ему контекстов слушающий 
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выбирает единственный, релевантный для данной 
ситуации контекст для интерпретации высказыва-
ния говорящего. Цель коммуникации – «не дубли-
рование мыслей, а расширение общего когнитив-
ного контекста» [5, с. 195].

Степень релевантности той или иной интер-
претации задана контекстуальными эффекта-
ми и процессуальными усилиями по обработке 
контекста: «Чем больше какое-либо высказыва-
ние производит эффектов в контексте, в котором 
оно интерпретируется, тем более оно релевант-
но при всех прочих равных условиях [5, с. 193]. 
Чем меньше когнитивных усилий требуется для 
обработки какого-либо высказывания, тем более 
оно релевантно при всех прочих равных услови-
ях» [5, с. 125]. Контекстуальные эффекты вклю-
чают добавление новой информации, усиление 
или опровержение предположений, ослабление 
старой информации. Говорящий предполагает, ка-
кие факты «доступны» слушающему, и выражает 
свои мысли таким образом, чтобы слушающий 
мог извлечь правильные инференции, не затрачи-
вая значительных усилий.

Таким образом, определяющими понятия-
ми для теории релевантности являются катего-
рии контекстуальный эффект (положительный 
когнитивный эффект в форме верного выво-
да) и контекстуализация. Контекстуализацией  
Д. Спербер и Д. Уилсон называют дедукции, ко-
торые основаны на взаимодействии новой инфор-
мации P со старой информацией С. К числу кон-
текстуальных эффектов относятся импликация 
(implication), контекстуальное, зависимое усиле-
ние (dependent, contextual strengthening), независи-
мое усиление (independent strengthening), иначе –  
подтверждение (confirmation), ретроактивное уси-
ление (retroactive strengthening), а также противо-
речие (contradiction) [5, с. 108–116]. Они служат 
для проверки интерпретативных гипотез: снятия 
двусмысленности, уточнения референции, им-
пликатуры и т. д.

Наиболее важный тип когнитивного эффек-
та – контекстуальная импликация (contextual 
implication) – дедуктивное предположение, ос-
нованное на синтезе некоторой информации Р и 
контекста С, то есть заключение, выводимое де-
дуктивно из вводимых данных и контекста в их 
совокупности. Так, фраза «Он работает в «Май-
крософт»» генерирует контекстуальную имплика-
цию «У него высокооплачиваемая работа». 

Усиление (strengthening) как один из возмож-
ных когнитивных эффектов выводится из новой 
совокупности предпосылок, которые включают в 
себя и исходную информацию. Например, пред-
положение «У него высокооплачиваемая работа», 
извлеченное на основе информации «Он работа-
ет в «Майкрософт»», может усиливаться в ходе 
дальнейшей интеракции данными о престижном 

отдыхе или недвижимости, что поддерживается 
контекстуальным знанием о связи таких характе-
ристик с высокооплачиваемой работой. Усиление 
можно схематично представить так: предположе-
ние 1 = (факт 1 + контекстуальная импликация  
1) + (факт 2 + контекстуальная импликация 2). Не 
менее важным когнитивным эффектом является 
противоречие, ведущее к устранению (elimination) 
существующего предположения. Например, про-
тиворечием, способным опровергнуть предпо-
ложение о высокооплачиваемой работе в «Май-
крософт», может стать информация о должности 
посыльного или уборщика. 

По мнению Д. Спербера и Д. Уилсон, принцип 
релевантности реализуется во всех высказыва-
ниях без исключения независимо от нарушения 
или игнорирования коммуникантами коопера-
тивных принципов. В соответствии с принципом 
«оптимальной релевантности» любая реплика 
говорящего, согласованная с его коммуникатив-
ными возможностями и преференциями, содер-
жит оптимальное количество информации для 
возможности ее интерпретации слушателем [6]  
(т. е. привлечения «подходящих» контекстов кон-
цептуализации).

Помимо категорий контекстуального эффекта 
и контекстуализации, важным методологическим 
аспектом теории релевантности является разгра-
ничение экспликатуры и импликатуры. Экспли-
катура определяется как заполнение отсутствую-
щих слов, детальная разработка или расширение 
пропозициональной формы, что осуществляется 
как стадия, предшествующая выявлению импли-
катуры. Например, высказывание «Он работает в 
«Майкрософт»» содержит экспликатуру «он рабо-
тает в транснациональной корпорации, занимаю-
щейся программным и аппаратным обеспечени-
ем» и импликатуру «У него высокооплачиваемая 
работа». Другими словами, понятие экспликату-
ры вытекает из параметра «усилий по обработ-
ке». Говорящий, стремящийся к высокой степени 
эксплицитности, необязательно произведет «оп-
тимально релевантное высказывание» (optimally 
relevant utterance), так как в этом случае слуша-
телю придется затратить процессуальное усилие, 
которое не влечет за собой когнитивный эффект. 
Другими словами, говорящему нет необходимо-
сти кодировать концепты, которые и так доступны 
слушающему. 

Предложенная Д. Спербером и Д. Уилсон ин-
ференционно-прагматическая модель позволяет, 
на наш взгляд, рассматривать последствия соблю-
дения и нарушения кооперативных максим, вы-
явленные дискурсивные импликатуры, прагмати-
ческие пресуппозиции, экспликатуры как звенья 
одного интерпретационного процесса, показывая, 
каким образом усиливаются или ослабляются 
определенные интерпретации.
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Методика исследования разговорного дискур-
са в ракурсе теории релевантности включает та-
кие звенья анализа:

1) выявить возможные варианты смысловой 
интерпретации дискурса (в том числе на основе 
применения прагмалингвистических методик и 
методики теории речевых актов); 

2) определить экспликатуры, импликации-по-
сылки и импликации-выводы;

3) установить интерпретацию, наиболее ре-
левантную для данного дискурса, на основе 
сопоставления «промежуточных» выводов с 
контекстуальными эффектами: импликацией, 
усилением, подтверждением и противоречием.

Продемонстрируем пример исследования раз-
говорного дискурса с применением методики, ос-
нованной на теории релевантности. 

Director: You say, you’re not married, Mr. Reeves.
Ernest: No, sir. I’m getting married next June, but 

I’m sure my future wife won’t have any objection to 
my keeping irregular hours.

Director: I see from your application form you 
have worked as a salesman two years. Why do you 
wish to change your job?

Ernest: I found the work too dull, sir.
Director: That’s a pleasant change. Most young 

men these days seem to want dull jobs. The first 
question young men ask me is whether the job I’m 
offering carries a pension. They want to retire before 
they start!

Ernest: Does the job carry a pension, sir? – Ernest 
asked anxiously.

Анализируемый пример представляет собой 
фрагмент дискурса «собеседование». Соискатель 
претендует на должность, связанную с команди-
ровками и сверхурочную рабочим днем. Поэтому 
все его ответы являются до определенной меры 
предсказуемыми, поскольку реализуют одну стра-
тегию: убедить в том, что именно он является иде-
альным кандидатом на должность.

Интерпретации ответов соискателя его инте-
рактантом ограничена институционально задан-
ными целями собеседования. Решающее значение 
для принятия работодателем решения относи-
тельно соискателя имеет выбор одной из двух ин-
терпретаций: 

1) соискателю нужна работа, и ради ее получе-
ния он готов смириться с ненормированным рабо-
чим днем и командировками; 

2) соискателя привлекает специфика именно 
этой работы, поскольку она связана с командиров-
ками и сверхурочным рабочим днем.

Используя методику теории релевантности, 
можно утверждать, что контекстуально релевант-
ной является вторая интерпретация, которая под-
держивается рядом контекстуальных эффектов. 

Инициируя разговор, интервьюер сразу же 
выделяет «проблемные» аспекты должности, так 

как семейное положение может стать препят-
ствием при исполнении кандидатом служебных 
обязанностей: «You say, you’re not married, Mr. 
Reeves» («Вы указываете, что вы не женаты»). 
Это высказывание является косвенным речевым 
актом с иллокуцией директива, которая совпадает 
с экспликатурой «Подтвердите, что вы не жена-
ты». Имплицитная посылка связана с контексту-
альным знанием «брак может стать препятствием 
для ненормированного рабочего дня»; контексту-
альной импликацией становится вывод о том, что 
«семейный статус «холостяка» является наиболее 
соответствующим должности, на которую претен-
дует кандидат». 

То, что собеседник восстанавливает контексту-
альную импликацию, подтверждается его ответом, 
который содержит ключевое сочетание irregular 
hours (сверхурочный рабочий день) и реализует 
тактику «оправдания» с использованием противи-
тельного союза и формулы заверения: «I’m getting 
married next June, but I’m sure my future wife won’t 
have any objection to my keeping irregular hours»  
(«Я собираюсь жениться в июне, но я уверен, что 
моя будущая жена не будет возражать по поводу 
моего сверхурочного рабочего дня»). Ответ пре-
тендента может рассматриваться как контексту-
альное, зависимое усиление второй из возможных 
интерпретаций (соискателю нужна работа, и ради 
этого жена должна будет смириться с ненормиро-
ванным режимом работы своего мужа). 

Усилением первой интерпретации «соиска-
теля привлекает специфика именно этой рабо-
ты, поскольку она связана с командировками и 
сверхурочным рабочим днем» является его ответ 
на вопрос «Why do you wish to change your job?» 
(«Почему вы решили сменить вашу работу?»). 
Имея информацию (из предыдущего жанра ре-
зюме) о том, что кандидат раньше уже работал, и 
контекстуальные знания о том, что «люди броса-
ют работу, если их что-то в ней не устраивает», 
говорящий закладывает контекстуальную импли-
кацию: «нет гарантии, что новая работа покажет-
ся ему лучше старой». Претендент выбирает ва-
риант ответа «I found the work too dull, sir» («Мне 
она казалась слишком скучной (монотонной)»). 
Такое высказывание содержит экспликатуру «лю-
бит разнообразие, спонтанность, динамику», ко-
торая в сочетании с фоновым знанием о том, что 
«командировки и сверхурочная работа, как пра-
вило, вносят динамику и разнообразие в работу» 
служит контекстуальным зависимым усилением 
1-й интерпретации «привлекает специфика имен-
но этой работы». Релевантность выбранного от-
вета доказывается последующим речевым ходом 
интервьюера, одобряющего такое отношение к 
работе («That’s a pleasant change»). 

Другим вариантом независимого контекстуаль-
ного усиления является реакция соискателя на не-
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гативную оценку работодателем молодых людей, 
которые при устройстве на работу, прежде всего, 
интересуются пенсией: «Most young men these 
days seem to want dull jobs. The first question young 
men ask me is whether the job I’m offering carries 
a pension. They want to retire before they start! 
(«Большинство молодых людей сегодня хотят 
иметь скучные работы. Первый вопрос, который 
они мне задают, – о том, предполагает ли работа, 
которую я предлагаю, пенсию. Они хотят уйти на 
пенсию еще до того, как начали работать!»). 

Реакция соискателя «А предполагает ли работа 
пенсию?» нарушает максимы качества (правди-
вости/истинности) и релевантности информации 
(кажется нелогичной, непоследовательной в кон-
тексте других его ответов). На первый взгляд, та-
кая информация может восприниматься как кон-
текстуальный эффект «противоречие», ведущий к 
устранению предположения о том, что соискателя 
действительно привлекает нескучная, ненорми-
рованная работа. Однако нарушение максим осу-
ществляется намеренно, чтобы привлечь внима-
ние работодателя.

В данном случае для восстановления импли-
катуры важны, с одной стороны, прагматические 
пресуппозиции, сформированные предыдущим 
контекстом собеседования, о соискателе как о лич-
ности, которая любит новизну, перемены и меньше 
всего задумывается о пенсии (не случайно понятия 
«скучная работа» и «пенсия» связываются в вопро-
се работодателя как смежные). С другой стороны, 
не менее важным является использование такого 

знака контекстуализации, как тон (соискатель спра-
шивает о пенсии anxiously, то есть взволнованно/ис-
пуганно), что не соответствует общей раскованной 
тональности беседы, пресуппозициям о соискателе 
и указывает на то, что соискатель «подыгрывает» 
работодателю. Такой нестандартный вариант отве-
та можно рассматривать, на наш взгляд, как прием 
независимого усиления (independent strengthening) 
и подтверждения (confirmation) интерпретации 
«Его привлекает нескучная работа, связанная с 
разнообразием, переменами и т. д.», поскольку рас-
пределяет соискателя в ролевую категорию «неза-
висимая личность», «личность, которая не боится 
играть на грани фола», с категориально связанны-
ми действиями «любит перемены», «не любит од-
нообразия».

Таким образом, методика исследования разго-
ворного дискурса, разработанная на основе кате-
горий, принципов и исследовательских приемов 
теории релевантности, позволяет выявить вари-
анты смысловой интерпретации, различные по 
своей объяснительной силе, а также установить 
наиболее оптимальную инференцию на основе 
сопоставления «промежуточных» гипотез о наме-
рениях говорящих с контекстуальными эффекта-
ми: импликацией, усилением, подтверждением и 
противоречием.

Перспективным направлением дальнейших 
исследований представляется создание методи-
ки анализа разговорного дискурса, интегрирую-
щей результаты прагмалингвистики, когнитивной 
прагматики и социопрагматики.
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ГРАФІЧНІ ПАРАВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ 
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

Стаття присвячена аналізу графічних паравербальних засобів, які використовуються в сучасному англомовному реклам-
ному дискурсі. У роботі виокремлено графічні паравербальні засоби англомовної реклами, окреслено особливості їх функ-
ціонування та прагматичний вплив на споживача.
Ключові слова: рекламний дискурс, паравербальні засоби, прагматичний вплив.

Македонова О. Д. Графические паравербальные средства в современном англоязычном рекламном дискурсе. – Статья.
Статья посвящена анализу графических паравербальных средств, которые используются в современном англоязычном 
рекламном дискурсе. В работе выделены графические паравербальные средства англоязычной рекламы, очерчены особен-
ности их функционирования и прагматическое влияние на потребителя.
Ключевые слова: рекламный дискурс, паравербальные средства, прагматическое влияние. 

Makiedonova O. D. Graphical paraverbal means in the modern English advertising discourse. – Article.
This article deals with graphic paraverbal means in the modern English advertising discourse. The research defines graphic 
paraverbal means of English advertising, highlights peculiarities of its functioning and pragmatic impact on advertising user. 
Key words: advertising discourse, paraverbal means, pragmatic impact.

Розвиток технологічного прогресу в галузі ін-
формаційних технологій став передумовою зба-
гачення паравербального інвентарю сучасного 
англомовного рекламного дискурсу, розширивши 
арсенал його можливостей, трансформувавши 
прийоми та способи передачі інформації з метою 
створення ефективного рекламного повідомлення 
[1, с. 4]. Це змушує лінгвістів переглянути тради-
ційні підходи до його дослідження, зосередити 
увагу на аналізі паралінгвальних компонентів, 
потенціал яких варіюється і залежить від прагма-
тичної мети рекламного оголошення. Як резуль-
тат, у сучасній мовознавчій науці постає проблема 
ґрунтовного аналізу паравербального компоненту 
дискурсу реклами, що й зумовлює актуальність 
обраної проблематики.

Метою нашої роботи є аналіз графічних па-
равербальних засобів у сучасному англомовно-
му дискурсі. Для досягнення поставленої мети 
вважаємо необхідним вирішити такі конкретні 
завдання:

– виокремити графічні паравербальні засоби 
англомовної реклами;

– окреслити особливості їх функціонування;
– розкрити прагматичний вплив графічних па-

равербальних засобів у англомовному рекламно-
му дискурсі.

Об’єктом нашого дослідження постають су-
часні англомовні друковані рекламні повідомлен-
ня, а предметом – графічні паравербальні засоби, 
які в них використовуються. 

У межах рекламної комунікації інвентар гра-
фічних паравербальних засобів фактично не може 
бути фіксованим, оскільки він постійно зміню-
ється і поповнюється залежно від мети та завдань 
конкретного рекламного повідомлення, що свід-
чить про відносну свободу графічної норми в ме-
жах рекламного простору [2, с. 138]. Проте можна 

виокремити найбільш продуктивні й ефективні 
паравербальні засоби графічного рівня, серед 
яких:

– навмисний пропуск певних літер у словах: 
C_ICKE_ BR_SCHE_TA _KILLET. It’s not a great 
recipe without H u n t’ s. Chicken bruschetta skillet. 
Hunt’s tomatoes are peeled with Flashsteam, not 
harsh chemicals like most brands [9, с. 35]. У заго-
ловку наведеного прикладу ми спостерігаємо наз-
ву рецепту Chicken bruschetta skillet з пропуском 
певних літер у кожному слові. Якщо скласти всі 
пропущені літери, ми отримаємо назву марки 
консервованих томатів Hunt’s, що рекламуються. 
«Неповна» назва рецепту ніби натякає читачу, що 
приготування смачної страви без рекламованих 
томатів є неможливим, і це стає потужним моти-
вом для їх придбання. 

– багаторазове написання певних літер: It’s 
GR-R-RRate!; Ffffabulos!, Service s-o-o-o good; 
The new Nissan. It’s not just a car. It’s a caaar [8, 
с. 3]. Такий прийом використовується для мо-
дифікації написів, які передають у рекламному 
повідомленні емоції різного рівня, як правило, 
позитивні (радості, насолоди) або з метою звуко-
наслідування.

– написання перших літер замість повного 
слова: O… M… G…!! Are you sure your Internet 
security has you covered? … Trend Micro. Titanium 
[12, с. 129]. Заголовок запропонованого реклам-
ного дискурсу складається з нібито прихованого 
вигуку відчаю людини Oh my God, персональний 
комп’ютер якої зазнав ураження вірусами. Незва-
жаючи на пропуск літер, фраза легко декодується 
реципієнтом, а її усвідомлення викликає неприєм-
ні відчуття. Водночас рекламована компанія Trend 
Micro пропонує надійну систему захисту інформа-
ції Titanium від уражень. Саме бажання уникнути 
неприємних відчуттів, пов’язаних з негараздами 
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комп’ютера, спонукає адресата до придбання ре-
кламованого товару.

– перестановка певних літер у словах:  
Tanfastic – it’s your tan-cream [5, с. 240]. Цей при-
йом є можливим, коли після зміни місця літер 
видається можливим утворити таку назву, яка б 
викликала стійку асоціацію з товаром, що про-
понується, або ж із результатом від його викори-
стання. Ми бачимо, що після перестановки літер 
f, t у слові Tanfastic утворився оказіоналізм, який 
створює образ «фантастичної засмаги» при умові 
його застосування. 

– використання лексем з інших мов: Proud 
brewers of light bier that actually tastes like. The bier 
drinker’s light. Amstel light [10, с. 17]. Включення 
в рекламне повідомлення таких слів відбувається 
з метою ідентифікації країни виробника, а також 
надання значущості, унікальності цьому вироб-
нику. У рекламі пива назва товару написана не 
традиційно англійською, а голландською з метою 
ідентифікації походження рекламованого продук-
ту та підкреслення його високої якості. 

Особливий інтерес у межах нашого досліджен-
ня викликають параграфемні елементи, які ніби 
«вбудовані» в структуру рекламного повідомлен-
ня. Подібна комбінація помітно полегшує розу-
міння інформації, оптимізує процес її сприйняття 
й запам’ятовування та, як зазначають науковці, 
значно зменшує можливість хибної інтерпретації 
[3, с. 139]. Серед таких параграфемних елементів 
можна виділити використання: 

– грошових символів: Let’s be the bank that 
rai$es the bond globally to help map out a new growth 
path for the South African Nation. Standand Bank 
[13, с. 7]. Використання таких символів утворює 
у реципієнта стійкі асоціації з добробутом і при-
бутком. Такий прийом переважно застосовують у 
рекламі банківських послуг, страхових компаній, 
бірж тощо.

– комп’ютерних знаків: Oh, $ # * T! Are 
you sure your Internet security has you covered?  
[11, с. 23]; Фрагмент наведеного рекламного дис-
курсу починається з емоційного оклику Oh, shit, 
який людина виголошує, коли трапляється щось 
несподіване або неприємне. Ця лексема є стиліс-
тично зниженою, тому вона завуальована комп’ю-
терними знаками, проте доволі легко декодується 
адресатом. Водночас рекламована компанія Trend 
Micro пропонує надійну систему захисту інформа-
ції Titanium від уражень. Саме бажання уникнути 
неприємних відчуттів, пов’язаних з негараздами 
комп’ютера, спонукає адресата до придбання ре-
кламованого товару.

– іконічних елементів: Phenomenal. A Kellogg’s 
cereal and milk breakfast provides not only protein, 
but also four nutrients many kids don’t get enough 
of – fiber, calcium, vitamin D and potassium. It’s 
surprising what our cereal and milk can do [6, с. 9]. 

У рекламі вівсяних пластівців марки Kellogg’s у 
заголовок Phenomenal «вбудовані» піктограми 
на заміну літер о, l зображеннями тарілки вівся-
них пластівців і пляшки молока. У такий спосіб у 
адресата створюється асоціація слогану з рекла-
мованим товаром.

Серед ефективних паравербальних засобів, ха-
рактерних для англомовної реклами, окремо виді-
лимо пунктуаційне варіювання, а саме:

– дефіксацію, прийом нетипового використан-
ня дефісу, який ми розуміємо як навмисний і за-
здалегідь спланований мовний механізм, завдан-
ням якого, на нашу думку, є, по-перше, економія 
простору шляхом компресії рекламного повідом-
лення, а по-друге – привернення уваги потенцій-
ного адресата до найважливіших і необхідних 
частин повідомлення. Як свідчить наш аналіз, 
його залучення є надзвичайно дієвим коли необ-
хідно передати великий осяг інформації та спри-
яти її швидкому запам’ятовуванню, наприклад: 
If we called it Tartar-enamel-whitening-cavities-
breath-sensitivity gums-plaque-paste… would you 
believe that? Probably not. But Oral-B Pro-Expert 
toothpaste, with its super-ingredient Stannous 
Flouride, really does protect all the areas dentists 
check most. You can believe that. And you will, once 
you try it. Oral-B [7, с. 200]. Як засвідчує поданий 
приклад реклами зубної пасти Oral-B, її власти-
вості презентовані шляхом використання дефік-
сації, що значно скоротило загальний осяг тексту 
порівняно з написанням його за всіма правилами 
орфографії. Більше того, така презентація всіх 
властивостей зубної пасти привертає увагу читача 
саме до цієї частини тексту та якнайкраще сприяє 
її запам’ятовуванню; 

– паренсесиз, прийомом маніпулювання ду-
жками, який полягає в зміні їхніх традиційних 
функцій і призначення [3, с. 140]. Таке нетипове 
використання цього паравербального засобу в ре-
кламі невипадкове, тому що ці графічні елементи 
насамперед є контекстуально залежними й зміс-
товно значущими в повідомленні. 

Відомо, що в писемному мовленні в дужки 
береться інформація комплементарного та дру-
горядного характеру, а в рекламному дискурсі, як 
показує аналіз, навпаки – передусім включається 
ключова інформація необхідна для запам’ятову-
вання: You are going to need more bread (and less 
dough). Oscar Mayer [6, с. 12]. 

Як свідчить наведений приклад, у рекламі 
хлібних виробів Oscar Mayer частина тексту, яка 
взята у дужки (and less dough) не лише залежить 
від контексту, а є значущою та ключовою і пред-
ставляє виняткову особливість рекламованого то-
вару. Метою паренсесизу є виділення інформації 
про те, що в хлібних виробах менше тіста порів-
няно з іншими, що слугує мотивом для купівлі 
саме цього товару. 
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Отже, аналіз доводить, що в англомовній ре-
кламній комунікації паравербальні засоби графіч-
ного рівня використовуються як інформативні та 
експресивні одиниці, які мають як комплементар-
ний, так і конотативний характер. Умовою засто-

сування паравербального елемента в рекламному 
дискурсі є смисловий зміст, простота подачі інфор-
мації та її легке декодування. Перспективним вва-
жаємо комплексне дослідження паравербальних 
особливостей англомовного рекламного дискурсу.

© М. Я. Саламаха, 2016
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Саламаха М. Я.

АНГЛОМОВНІ ТЕРМІНИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ ФАХОВОЇ МОВИ

Стаття присвячена дослідженню місця термінів охорони довкілля у фаховій лексиці. Значна увага приділена визначенням 
таких понять, як «фахова мова», «фахова лексика», «термінологія» та їх компонентів. Розглянуто кілька підходів до 
стратифікації фахової лексики, здійснено поділ термінів охорони довкілля відповідно до різних критеріїв.
Ключові слова: термін, термінологія, нормативна та ненормативна термінологія, фахова лексика, фахова мова, номен-
клатура, професіоналізм. 

Саламаха М. Я. Англоязычные термины охраны окружающей среды в лексической системе профессиональной речи. –  
Статья.
Статья посвящена исследованию места терминов охраны окружающей среды в профессиональной лексике. Значитель-
ное внимание уделено определению таких понятий, как «профессиональная речь», «профессиональная лексика», «терми-
нология» и ее составляющих. Рассмотрены несколько подходов к стратификации профессиональной лексики, осуществ-
лено разделение терминов в соответствии с различными критериями.
Ключевые слова: термин, терминология, нормативная и ненормативная терминология, профессиональная лексика, про-
фессиональная речь, номенклатура, профессионализм.

Salamakha M. Ya. English Terms of Environmental Protection in the lexical system of the professional language. – Article.
The article deals with investigation of the Environmental Protection Term in the professional vocabulary. Considerable attention is 
paid to the definition of such concepts as “professional language”, “professional vocabulary”, “terminology” and its components. 
Several approaches to stratification of professional vocabulary have been considered and the division of terms according to 
different criteria have been.
Key words: term, terminology, normative and non-normative terminology, professional vocabulary, professional language, 
nomenclature, professionalism.

Постановка проблеми. Проблеми терміна та 
термінології досліджуються вже давно, проте ак-
туальною залишається низка питань, пов’язаних з 
визначенням, ознаками та місцем терміна у фахо-
вій мові зокрема. 

Аналіз останніх досліджень. У статті опира-
ємось на здобутки визначних лінгвістів Г.О. Ви-
нокура, В.П. Даниленка, Р.І. Дудка, Т.Р. Кияка,  
В.М. Лейчика, Д.С. Лотте, Т.І. Панько, О.О. Ре-
форматського, Е.Ф. Скороходька, О.В. Суперан-
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ської та ін. Стаття є теоретичним оглядом та ана-
лізом праць вищезазначених термінологів.

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – визначити місце терміна охорони довкілля 
у лексичній системі фахової мови. Мета передба-
чає виконання таких завдань: 1) дати визначення 
терміну, термінології, фаховій лексиці та фаховій 
мові; 2) визначити складові частини термінології; 
3) розглянути терміни охорони довкілля в ракурсі 
наявних класифікацій; 4) подати приклади термінів 
охорони довкілля відповідно до цих класифікацій.

У літературі зустрічаємо поняття «термін», 
«термінологія», «фахова лексика», «фахова мова» 
тощо. Спробуємо дати визначення кожному з цих 
понять і побачити різницю між ними. Почнемо з 
останнього.

Під фаховою мовою охорони довкілля розуміє-
мо усю сукупність мовних засобів, що застосову-
ються в комунікативній сфері охорони довкілля з 
метою досягнення розуміння між усіма фахівця-
ми даної галузі [1, с. 158].

Фаховий текст є засобом репрезентації фахо-
вої мови, що охоплює її лексичні, морфологічні 
та синтаксичні особливості. Фаховий текст пред-
ставлений логічно впорядкованою множиною 
термінологічних і загальновживаних лексичних 
одиниць та виконує мовно-комунікативну роль 
[13, с. 103].

Фаховою лексикою називаємо сукупність лек-
сичних засобів, що використовуються у спеці-
альних сферах людської діяльності [15, с. 11], 
зокрема у фахових текстах. Сюди відносимо вузь-
когалузеві, міжгалузеві, загальнонаукові терміни, 
професіоналізми, професійні жаргонізми тощо  
[6, с. 293]. Розглянемо детальніше складові части-
ни фахової лексики.

З.І. Комарова виокремлює чотири підходи до 
стратифікації фахової лексики, які вважаємо важ-
ливими для нашого дослідження [8, с. 7–8]: 

1) лексикологічний, який базується на ознаці 
обмеженості вживання фахової лексики, внаслі-
док чого вона розглядається як компонент лексич-
ної системи, протиставлений загальновживаній 
лексиці;

2) стилістичний, що ґрунтується на стилістич-
ній функції лексичних одиниць, причому фахова 
лексика розглядається нерозчленовано, як один зі 
стилістичних засобів її вираження;

3) стилістично-лексикологічний, що поєднує 
лексико-стилістичні ознаки маркування-немар-
кування одиниць фахової лексики. У межах цьо-
го підходу розрізняємо три основні типи одиниць 
досліджуваної термінології: а) терміни – офіційні, 
загальноприйняті в колі спеціалістів, стилістично 
нейтральні слова (їх розглянемо детальніше ниж-
че); так, В.П. Даниленко вважає, що термін – це 
слово (чи словосполучення) спеціальної сфери 
застосування, яке називає спеціальне поняття  
[4, с. 67]; В.М. Лейчик аналогічно тлумачить тер-
мін як лексичну одиницю певної мови для спе-
ціальних цілей, що позначає загальне, конкретне 
чи абстрактне поняття теорії спеціальної галузі 
знань чи діяльності [9, с. 136]; б) професіоналіз-
ми (розмовні терміни) – неофіційні, але загально-
прийняті спеціалістами; в) сленгізми (професійні 
жаргонізми) – незагальновживані розмовні спеці-
альні слова. Прикладом жаргонізму в досліджу-
ваній сфері є China syndrome – вираз, що виник 
серед американських фахівців з ядерної енергети-
ки в 60-х рр. ХХ ст., для позначення гіпотетичної 
важкої аварії на атомній електростанції;

4) семасіологічний підхід, в основі якого ле-
жать дві стратифікаційні ознаки, 
які доповнюють одна одну: а) роль 
лексичних засобів з точки зору гли-
бини інформації (понятійний зміст) 
дає змогу виокремити в спеціаль-
ній лексиці два підрозділи – термі-
нологію з її одиницею, терміном, і 
номенклатуру – з номеном; б) нор-
мативність-ненормативність спеці-
ального слова дає змогу розрізняти 
в термінології нормативну та не-
нормативну термінологічну лексику  
[8, с. 7–8]. 

 Таким чином, згідно із семасіо-
логічним підходом, фахову лексику 
охорони довкілля поділяємо на тер-
мінологію та номенклатуру. У свою 
чергу, термінологію класифікуємо 
на нормативну та ненормативну 
(див. рис. 1).

Серед досліджуваних термінах 
охорони довкілля, що належать до 

ФАХОВА
ЛЕКСИКА

Термінологія Номенклатура

нормативна 
термінологія

ненормативна 
термінологія

предметні 
терміни 

власне 
терміни 

професіоналізми

терміноїди

індивідуально-образні 
вирази

сленгізми

Рис. 1. Класифікація фахової лексики охорони довкілля
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нормативної термінології, розрізняємо предмет-
ні терміни [8, с. 17], які позначають спеціальні 
об’єкти, речі тощо: vacuum sewer collector (ва-
куумний каналізаційний колектор (для маловод-
ного видалення стічних вод), dust collector (пилоз-
бирач), drain ditch (водостічна канава), hazardous 
waste incinerator (спалювач небезпечних відходів); 
і власне терміни, які виражають наукові поняття 
охорони довкілля, де на передній план виступає 
сигніфікат: putrefaction (розкладання, гниття), 
accumulation (нагромадження), radiation (опромі-
нювання) тощо. 

Оскільки такі терміни містять ознаку норма-
тивності, то вони протиставляються ненорматив-
ній термінологічній лексиці. Ненормативна лек-
сика відрізняється від нормативної тим, що вона 
не включена в загальні словники.

Ненормативну лексику поділяємо на професіо-
налізми, терміноїди, індивідуально-образні вирази 
та сленгізми.

Професіоналізм – спеціальне слово, якому 
притаманні такі ознаки, як ненормативність вжи-
вання, стилістична маркованість і наявність емо-
ційно-експресивного забарвлення [8, с. 18]. Це 
так звані дублети науково-технічних термінів, 
які вживаються спеціалістами відповідної галузі 
в усній формі та зазвичай позначають спеціальні 
поняття та виробничі процеси тощо [10, с. 192]. 
Здебільшого це назви на позначення обладнання 
та приладів, задіяних у сфері охорони довкілля. 
Професіоналізми відносимо до окремого типу 
спеціальної лексики, для якого характерна емо-
ційність і локальне функціонування, наприклад: 
rabbit – кролик (скребачка, яку використовують 
для прочищення трубопроводів) [16, с. 204].

А.В. Калінін подає таке визначення: професі-
оналізм – напівофіційне слово, яке розповсюдже-
не (найчастіше в розмовній мові) серед певних 
професій, спеціальностей, але не є, по суті, нау-
ковим позначенням поняття [5, с. 140]. Оскільки 
професіоналізми використовуються на позначен-
ня спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої 
професії, то вони не завжди відповідають нормам 
літературної мови. 

Терміноїди (термін, запроваджений О.Д. Хаюті-
ним) – спеціальні слова, які перебувають на шляху 
свого становлення в якості термінів, але недостат-
ньо визначені за змістом і обсягом поняття. У них 
немає нормативного терміна-еквівалента, і вони 
фіксуються термінологічними словниками [8, с. 20].

Індивідуально-образних виразів немає у сфері 
фіксації, вони існують лише у сфері функціону-
вання, це образні вирази, якими певна особистість 
щось позначає. Наприклад, для позначення води 
А. Сент-Дьєрі вжив індивідуально-образний ви-
раз «вода – це матриця життя» [8, с. 21].

Сленгізми (жаргонізми) ми розглянули в ме-
жах стилістично-лексикологічного підходу. 

Розглянемо детальніше іншу складову частину 
фахової лексики – номенклатуру. 

Номенклатура – це сукупність спеціальних 
термінів-назв, які вживаються в окремій фаховій 
ділянці [10, с. 191]. Згідно з визначенням Г.О. Ви-
нокура, номенклатура – це система повністю аб-
страктних і умовних символів, єдине призначен-
ня яких полягає в тому, щоб подати максимально 
зручні засоби для визначення предметів і речей 
без посереднього відношення до потреб теоре-
тичної думки [2, с. 8]. О.О. Реформатський вва-
жає, що номенклатура – це перелік онтологічного 
інвентарю науки: у географії – морів, річок, озер; 
у ботаніці – рослин, квітів, дерев; у лінгвістиці – 
синтаксичних, морфологічних і фонетичних явищ 
тих чи інших мов [12, с. 48–49].

До номенклатури охорони довкілля відносимо, 
наприклад, марки приладів-очищувачів повітря: 
Ballu AP 200-XS04, Boneco Air-O-Swiss 7131, Air 
Comfort HP-501 тощо; назви рослин і тварин, що 
потребують охорони; назви хімічних сполук, що 
забруднюють довкілля.

Для кращого розуміння та глибшого аналі-
зу термінів пропонуємо розглянути їх у ракурсі 
лінгвістичних класифікацій [11, с. 7–12]. 

Спираючись на лінгвістичні класифікації, роз-
різняємо терміни: 

1) за змістовою структурою – однозначні та 
багатозначні терміни, причому багатозначність 
проявляється переважно як міжгалузева полісе-
мія: resistance – опір у фізиці та опірність рослин 
чи тварин в охороні довкілля;

2) за семантичною структурою – вільні сло-
восполучення (acute spill – розлиття отруйної 
речовини, chemical hazard – хімічна небезпека, 
control equipment – устаткування для контролю) 
і стійкі словосполучення (ozone hole – озонова 
діра, greenhouse effect – парниковий ефект, waste 
disposal – усунення сміття, weather forecast – про-
гноз погоди, acid rain – кислотний дощ); 

3) за сферою використання терміни поділяє-
мо на універсальні, тобто міжгалузеві, унікальні, 
тобто вузькогалузеві (для однієї сфери), і концеп-
туально-авторські, створені певним автором, які не 
входять до термінологічного словника [11, с. 10]; 

4) за ступенем умотивованості виокремлю-
ємо цілком умотивовані, частково вмотивовані, 
цілком невмотивовані та помилково вмотивовані 
терміни [11, с. 12]. Цілком умотивованими вважа-
ємо терміни, які утворені на основі метафорич-
ного та метонімічного перенесення. Опосередко-
вано вмотивованими є терміни-абревіатури, які 
є синонімічними варіантами до термінологічних 
словосполучень, і терміни, утворені на основі 
епонімного елемента: BOD (біологічна потреба в 
кисні), GAC Treatment – очищення гранульованим 
активованим вугіллям, Nessler Reagent – реагент 
Неслера; 
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5) за мовою-джерелом розрізняємо автохтон-
ні, запозичені терміни та інтернаціоналізми  
[11, с. 15]. Автохтонні терміни охорони довкілля 
– це власне англійські терміни. Запозичені термі-
ни переважно становлять терміни старогрецького 
або латинського походження: acclimation (акліма-
тизація), ecology (екологія) тощо.

6) за формальною структурою – однослівні 
терміни, композити, термінологічні словосполу-
чення та абревіатури. 

Однослівні терміни й термінологічні словос-
получення утворюються на основі загальновжи-
ваної лексики [3, с. 101]. Саме загальновживані 
слова наповнюються науковим змістом і стають 
термінами, а отже – джерелом формування дослі-
джуваної термінології охорони довкілля. Процес 
переходу загальновживаного слова в терміноло-
гічне відбувається завдяки спеціалізації значень 
слів, які в певних контекстах втрачають своє пер-
винне значення і набувають спеціалізованого, 
тобто здійснюється процес їх термінологізації, 
що переважно будується на метафоричному або 
метонімічному перенесенні.

Загальновживане слово в терміносистемі охо-
рони довкілля отримує додаткову спеціалізовану 
семантичну ознаку, яка реалізується вже в терміно-
логічному значенні. Спеціалізована ознака забезпе-
чує місце терміна в терміносистемі та взаємосто-
сунки з іншими елементами системи [15, с. 23]. 

Отже, зміст загальновживаного слова, яке ви-
користовується як термін охорони довкілля, по-
повнюється новими семантичними ознаками і, 
таким чином, з’являється нове термінологічне 
значення. 

На основі загальновживаних слів формуються 
терміни, які за способом утворення поділяємо на 
чотири типи. 

Перший тип представлений термінами, які 
виражають категорійні поняття охорони довкіл-
ля. Основою для їх утворення є загальні явища 
та предмети побуту. Термінологічна ознака таких 
слів зумовлена понятійним змістом – науковим 
поняттям. Вона розвивається на основі семан-
тичного компонента, який є загальним і для тер-
міна-знака. Безперечно, наукове поняття та по-
всякденне поняття не збігаються, однак останнє 
ніби вливається в термінологічне (наукове) по-
няття і в певних ситуаціях може знову проявитися  
[15, с. 51]. До цього типу відносимо базові тер-
міни охорони довкілля, як-от air (повітря), water 
(вода), soil (ґрунт), pollution (забруднення), 
protection (охорона) тощо.

Терміни другого типу утворюються на основі 
полісемічного слова, з якого термінологічне зна-
чення виокремлюється завдяки метафоричному 
перенесенню нетермінологічного значення [15, с. 
52], про що детальніше йдеться в розділі 4. Таким 
чином, термін диференціює своє значення за допо-

могою нових семантичних ознак: greenhouse effect –  
парниковий ефект, bucket elevator – черпаковий 
елеватор, coffin – тара для перевезення радіоак-
тивних речовин, cooling pond – охолоджувальний 
ставок, molecular sieve – молекулярне сито тощо.

Терміни третього типу також утворені на ос-
нові полісемічного слова, однак їхнє терміноло-
гічне значення розвинулося як лексико-семантич-
ний варіант на основі метонімічного перенесення. 
Перенесення за суміжністю сприяє віддаленню 
термінованого слова від первинного (вихідного) 
смислу [15, с. 53]. Таким чином, втрачається інте-
гральний семантичний компонент: abolition – лік-
відація, transparency – прозорість, impermeability –  
непроникність тощо.

Четвертий тип термінів представлений одно-
значними словами, які входять до складу терміно-
логічних словосполучень [15, с. 55]: air cleaning –  
очищення повітря, dust collector – пилозбирач, 
groundwater flow – потік підземних вод, storage 
container – посудина для зберігання тощо. 

В однозначних термінах семантична структура 
розвивається в напрямі термінологізації шляхом 
не семантичної деривації, а простого перенесення 
назви із загальновживаного на наукове поняття. 
При цьому жодних суттєвих змін у семантичній 
структурі слова-терміна не відбувається, окрім 
збігу слова й терміна за формальною та змістовою 
структурою [15, с. 55]: river – ріка, forest – ліс. Як 
слушно зазначає О.В. Суперанська, термінологіч-
на номінація завжди виступає вторинною щодо 
загальної номінації. У загальновживаній мові 
майже все вже названо, проте в спеціальних сфе-
рах постійно потрібні нові назви [14, с. 82]. 

Детальнішого розгляду потребують терміно-
логічні словосполучення, які ми услід за А.Я. Ко-
валенко[7, с. 259–261] поділяємо на три типи.

Перший тип охоплює термінологічні словос-
получення, компонентами яких є самостійні тер-
міни, що зберігають своє значення. Терміноло-
гічні словосполучення, які складаються із таких 
компонентів, набувають нового значення і мають 
свою змістову самостійність [7, с. 259]: membrane 
filter – мембранний фільтр.

До другого типу належать термінологічні 
словосполучення, які складаються з двох компо-
нентів, причому один із компонентів – це термін 
техніки, а інший компонент – із загальновжива-
ної лексики. Перший компонент вживається в ос-
новному значенні, інший – може бути терміном, 
який вживається у різних галузях науки [7, с. 260]: 
cooling tower – охолоджувальна вежа, potency 
factor – коефіцієнт ризику, rain gauge – дощомір. 

До цього типу відносимо також терміноло-
гічні словосполучення, другий компонент яких 
вживається в основному значенні, а в сполученні 
з першим компонентом стає самостійним тер-
міном, спеціальним для певної галузі науки чи 
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техніки: atmospheric disturbances – атмосферні 
перешкоди, chemical treatment – хімічна оброб-
ка, emission source – джерело викидів, global 
precipitation – глобальні опади, raw sewage – не-
очищені стоки. 

Третій тип охоплює термінологічні словоспо-
лучення, компоненти яких є словами загальновжи-
ваної лексики, і тільки поєднання цих компонентів 
утворює термін [7, с. 260]. Між компонентами тер-
мінологічного словосполучення існує тісний зв’я-
зок, як-от: life risk – довічна небезпека, oil field –  
нафтове родовище.

Висновки та перспективи. Таким чином, тер-
міни охорони довкілля є елементами терміноло-
гії, яка разом із номенклатурою входить до складу 
фахової лексики охорони довкілля. Фахова мова 
– поняття ширше, ніж фахова лексика, адже, окрім 
професійних лексичних засобів, охоплює непро-
фесійну лексику, синтаксичні конструкції, візу-
альні засоби тощо. Терміни входять у різні кла-
сифікації, які характеризують їхню роль і місце 
в лексичній системі фахової мови, і є основними 
елементами фахової лексики, що найбільше пере-
дають фахову інформацію.
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Строченко Л. В.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS/ГЕНІЙ 
В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англомовних біографіях Леонардо да 
Вінчі. У роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано 
дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках різної функціональної спрямованості; виокремлено концепту-
альні ознаки досліджуваного концепту в науково-популярних біографіях Леонардо да Вінчі.
Ключові слова: вербалізація, концепт, концептуальна ознака, геній.

Строченко Л. В. Вербализация концепта GENIUS/ГЕНИЙ в англоязычных биографиях Леонардо да Винчи. – Статья.
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в англоязычных биографиях Леонардо 
да Винчи. В работе указаны основные аспекты исследования феномена гениальности в философии и психологии; проа-
нализированы дефиниции лексической единицы genius в англоязычных словарях разной функциональной направленности; 
выделены концептуальные признаки исследуемого концепта в научно-популярных биографиях Леонардо да Винчи.
Ключевые слова: вербализация, концепт, концептуальный признак, гений.

Strochenko L. V. Verbalization of the concept GENIUS in the English biographies of Leonardo da Vinci. – Article.
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the English biographies 
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Геніальність як феномен найвищої творчої 
здібності в науковій чи художній діяльності здав-
на привертав увагу дослідників. На сьогодні іс-
нує чимало робіт, присвячених розглядові філо-
софських і психологічних аспектів геніальності. 
Серед основних напрямів трактування та дослі-
дження феномену геніальності відзначимо ірраці-
ональний підхід, який наголошує на божественній 
природі геніальності та є тісно пов’язаним з ар-
хаїчним і релігійними уявленнями; раціональний 
підхід, у межах якого геніальність розглядається 
як вроджена якість людини, що дає змогу уточ-
няти геніальність як властивість людського ро-
зуму, робить можливим її дослідження різними 
напрямами психології, педагогіки й генетики та 
визначення біологічних (інстинкти, пам’ять, ге-
нетична спадковість, вроджені здібності до твор-
чості) і психологічних (фантазія, уява, натхнення, 
спонтанність) факторів геніальності; емпіричний 
підхід, з точки зору якого геніальність є набутою 
властивістю людини в процесі її розвитку; соці-
окультурний підхід, який розглядає значимість і 
разом із тим проблематичність взаємодії генія та 
суспільства [8].

Сучасна лінгвоконцептологія має великий до-
робок праць, присвячених дослідженню спорід-
нених концептів, таких як РОЗУМ, ІНТЕЛЕКТ 
[див., зокрема, 1]. Проте феномен геніальності 
як найвищого прояву інтелектуальної чи творчої 
діяльності людини та власне людини-генія зали-
шається поза увагою лінгвістів, що увиразнює 
актуальність цього дослідження, у якому ми по-
трактовуємо GENIUS як антропоконцепт та ана-
лізуємо його лексикографічне втілення на матері-
алі англомовних словників різної функціональної 

спрямованості та мовленнєве втілення на матеріа-
лі англомовних біографій Леонардо да Вінчі.

Мета роботи полягає у вивченні особливостей 
вербалізації концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англо-
мовних біографіях Леонардо да Вінчі.

Наше дослідження спирається на теоретичний 
доробок семантико-когнітивного підходу до ви-
вчення концептів, який досліджує співвідношення 
семантики мови з концептосферою народу, спів-
відношення семантичних процесів із когнітивни-
ми. Представники цього напряму в когнітивній 
лінгвістиці потрактовують концепт як приналеж-
ність свідомості людини, глобальну одиницю ро-
зумової діяльності, квант структурованого знання 
[1, с. 7–8].

Упорядкована сукупність концептів у свідо-
мості людини утворює її концептосферу. Мова –  
один із засобів доступу до свідомості людини, її 
концептосфери, до змісту та структури концеп-
тів як одиниць мислення. Концепт у разі комуні-
кативної потреби може вербалізуватися різними 
способами (лексичними, фразеологічними, син-
таксичними та ін.) [там саме]. 

Ще одним аспектом сучасних лінгвокогнітив-
них студій є теорія картини світу. Досліджуваний 
концепт GENIUS є фрагментом концептуальної 
картини світу, яка знаходить своє відбиття в мов-
ній картині світу. Лінгвістичний підхід до вивчен-
ня картини світу розрізнює два її типи: наукову 
картину світу, що опосередкована науковим знан-
ням, і наївну, яка формується у свідомості носія 
мови в ході безпосереднього пізнання реального 
світу під впливом і в категоріях його національ-
но-мовного, історичного та культурного досвіду. 
«Наївні картини світу, які складаються зі значен-
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ня слів різних мов, можуть в деталях відрізня-
тися одна від одної, тоді як наукова картина сві-
ту не залежить від мови, якою вона описується»  
[6, с. 156–157; про це дивись також: 4, с. 63].

Таким чином, саме мова є одним із основних 
інструментів пізнання та концептуалізації навко-
лишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів 
дає змогу найбільш простим та ефективним спо-
собом виявити ознаки концепту та змоделювати 
його. Склад того чи іншого концепту виявляється 
через цей концепт, словникові тлумачення мов-
них одиниць, які репрезентують мовленнєві кон-
тексти. 

З огляду на зазначене вище цілком логічним 
першим етапом аналізу складу будь-якого концеп-
ту є розгляд словникових дефініцій його мовних 
репрезентантів, що, власне, входить до завдань 
нашого дослідження.

Матеріалом дослідження слугували англомов-
ні тлумачні словники, які репрезентують наївну 
картину світу, і медичні словники, у яких пред-
ставлена наукова картина світу.

Насамперед звернімося до етимології англо-
мовної лексичної одиниці genius, яка номінує від-
повідний концепт.

 “L. genius, prop., the superior or divine nature 
which is innate in everything, the spirit, from genere, 
gignere, to beget, bring forth” [9].

Як зазначає Р.О. Будагов, латинське genius було 
маловживаним словом і довго зберігало зв’язки з 
дієсловами genere, gignere (народжувати). «Геній 
сприймався як дещо вроджене, притаманне люди-
ні, сім’ї та навіть місцевості» [2, с. 160]. Таким 
чином, внутрішня форма цієї номінації актуалізує 
ірраціональну складову відповідного концепту. 
Саме в такому ракурсі розглядає концепт ГЕНІЙ 
Ю.С. Степанов. Учений наголошує, що геній, 
ангел, іпостась, душа є частинами одного поня-
тійного поля – внутрішнього Я людини. Геній в 
античності – це дух, божество життєвої сили, яке 
з народження було притаманне лише чоловікам 
(аналогічним божеством жінок вважалась Юно-
на) [7, с. 581–584]. 

І лише в другій половині XVIII століття відбу-
вається перелом у семантиці цієї лексичної одини-
ці. З того часу genius позначає не тільки особливу 
здібність, але й саму людину, яка має цю якість. 
Саме тоді з’являються численні трактати Е. Юнга, 
Д. Дідро, І. Канта, які дають поштовх для подаль-
ших досліджень цього феномену [2, с. 160].

Сучасні тлумачні словники англійської мови 
наводять дефініцію лексеми genius, що містить 
чотири семеми. Розглянемо кожну із них.

“1. Genius A good or evil spirit, or demon, 
supposed by the ancients to preside over a man’s 
destiny in life; a tutelary deity; a supernatural being; 
a spirit, good or bad. Cf. Jinnee. “The unseen genius 
of the wood”. We talk of genius still, but with thought 

how changed! The genius of Augustus was a tutelary 
demon, to be sworn by and to receive offerings on an 
altar as a deity” [9].

Як бачимо, перша семема позначає генія-духа, 
який впливає на долю людини чи місцевості, тоб-
то оригінальне значення цієї лексичної одиниці в 
латинській мові збереглося до наших днів.

“2. Genius A man endowed with uncommon vigor 
of mind; a man of superior intellectual faculties and 
creativity; as, Shakespeare was a rare genius” [9].

Друга семема позначає людину з надзвичайни-
ми здібностями. Ці здібності стосуються інтелек-
ту людини або її творчих здібностей. Такі описові 
семи, як uncommon, superior, підкреслюють уні-
кальність інтелектуальних і творчих можливостей 
такої людини.

“3. Genius Distinguished mental superiority; 
uncommon intellectual power; especially, superior 
power of invention or origination of any kind, or 
of forming new combinations; as, a man of genius. 
Genius of the highest kind implies an unusual intensity 
of the modifying power” [9].

Третя семема позначає вже саму надзвичай-
ну здібність, власне геніальність. Знову ж таки 
виокремлюємо описові семи uncommon, superior, 
distinguished, які підкреслюють новизну відкрит-
тя чи винаходу. 

“4. Genius The peculiar structure of mind with 
which each individual is endowed by nature; that 
disposition or aptitude of mind which is peculiar to 
each man, and which qualifies him for certain kinds 
of action or special success in any pursuit; special 
taste, inclination, or disposition; as, a genius for 
history, for poetry, or painting” [9].

І, нарешті, остання семема позначає природ-
ну схильність людини до певного виду занять – 
inclination, disposition, яка притаманна кожній лю-
дині та є індивідуальною рисою – peculiar to each 
man.

Таким чином, робимо висновок, що англомов-
ний концепт GENIUS/ГЕНІЙ/ГЕНІАЛЬНІСТЬ 
вербалізують друга та третя семеми у структурі 
лексичного значення відповідної лексеми. 

Слід відзначити однаковий семний склад цих 
семем у різних словниках. Так, порівняймо на-
ведені визначення у New Webster’s Dictionary and 
Thesaurus of the English Language із дефініціями 
American Heritage Dictionary:

“Genius:
a. Extraordinary intellectual and creative power: 

artistic works of genius.
b. A person of extraordinary intellect and talent” 

[9].
Як бачимо, наведена дефініція також під-

креслює винятковість, незвичайність інтелек-
ту чи творчих здібностей людини-генія. Подібні 
семи виокремлюємо і в дефініції Collins English 
Dictionary:
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“Genius:
1. A person with exceptional ability, esp of a highly 

original kind
2. Such ability or capacity: Mozart’s musical 

genius” [9].
Дефініція у Webster’s College Dictionary містить 

також згадку про сфери діяльності людини, в яких 
проявляє себе геній:

“Genius:
1. An exceptional natural capacity of intellect, esp. 

as shown in creative and original work in science, 
art, music, etc.: the genius of Mozart.

2. A person having such capacity” [9].
Слід відзначити, що використані у дослідженні 

тлумачні словники зазначають еталонні приклади 
геніальних людей – це Шекспір і Моцарт, що вказує 
на прототипний характер постатей цих митців. Ще 
одним прикладом типового представника категорії 
«геній» є вчений Ейнштейн, прізвище якого є си-
нонімом лексичної одиниці «геній». Цей випадок 
антономазії (einstein) закріплений словниками [9]. 

Використані в дослідженні тлумачні словники 
англійської мови відображають наївну картину 
світу. Наукова картина світу представлена в нашо-
му дослідженні медичними словниками, які дефі-
нують номінацію genius так: 

“Genius (psychology)
– adjective. Referring to a marked superiority in 

intellectual power. 
– noun. A highly intelligent person, whose  

IQ is > 140 and/or in the top 1% of those subjected 
to IQ testing” [9].

Як бачимо, ця дефініція відносить номінацію 
genius до термінів психології. Головна відмінність 
дефініцій тлумачних словників і медичних поля-
гає в тому, що в останніх наголошується виключ-
но на інтелектуальних надздібностях людини-ге-
нія, тоді як тлумачні словники зазначаюсь ще й 
видатний творчий потенціал. Ще однією особли-
вістю наукового тлумачення феномену геніаль-
ності є зазначення того, що її можна визначити за 
допомогою тесту на IQ: на переконання психоло-
гів, людина вважається генієм, якщо рівень її IQ 
вищий за 140. Згідно з офіційною статистикою, 
такі люди становлять лише 1%. 

Отже, проведений компонентний аналіз умож-
ливив виділення таких концептуальних ознак до-
сліджуваного концепту GENIUS/ГЕНІЙ:

інтелект (вербалізується такими лексичними 
одиницями: intellectual faculties, intellectual power, 
intelligent, mental, vigor of mind);

– творчі здібності (вербалізується такими 
лексичними одиницями: creative power, talent, 
creativity);

– видатний/найвищий/надзвичайний (вер-
балізується такими лексичними одиниця-
ми: uncommon, superior, distinguished, highly, 
exceptional, extraordinary, marked superiority); 

– новизна/оригінальність (вербалізується та-
кими лексичними одиницями: power of invention 
or origination of any kind, or of forming new 
combinations; original work). 

Мовленнєве втілення досліджуваного концеп-
ту розглянуто на матеріалі англомовних біографій 
Леонардо да Вінчі – видатного італійського вчено-
го, дослідника, винахідника й художника, архітек-
тора, анатоміста й інженера, однієї з найвизначні-
ших постатей італійського Відродження.

У сучасному мовознавстві виокремлюють де-
кілька типів біографій, серед яких відзначимо, 
зокрема, наукову, академічну, художню, доку-
ментальну та науково-популярну [3, с. 142]. Ма-
теріалом цього дослідження слугували біографії 
останнього різновиду – науково-популярні, розмі-
щені на різноманітних біографічних ресурсах ме-
режі Інтернет. Цільовою аудиторією цих публіка-
цій є пересічний «наївний» носій мови, тож аналіз 
їхніх лінгвістичних особливостей уможливить 
виокремлення концептуальних ознак концепту 
GENIUS в англомовній наївній картині світу. 

Досліджені науково-популярні біографії Лео-
нардо да Вінчі актуалізують насамперед концеп-
туальну ознаку видатності/надзвичайності. Так, 
зокрема, зазначається, що да Вінчі є провідним, 
великим художником і мислителям, що вербалізу-
ється лексемами leading, great:

“Leonardo da Vinci (1452–1519) is one of the 
world’s greatest thinkers, artists and philosophers” 
[11].

“Leonardo da Vinci was a leading artist and 
intellectual of the Italian Renaissance who’s known 
for his enduring works “The Last Supper” and 
“Mona Lisa” [12].

Цікавим, проте, недостовірним фактом його 
біографії є реакція його вчителя, художника Вер-
рокьо, на непересічні здібності ученика. Він був 
настільки вражений роботою да Вінчі, що пере-
став малювати:

“According to Lives of the Most Excellent 
Painters, Sculptors and Architects, written around 
1550 by artist Giorgio Vasari, Verrocchio was so 
humbled by the superior talent of his pupil that he 
never picked up a paintbrush again” [10].

Цей контекст також вербалізує ознаку надзви-
чайності творчих здібностей.

Наступна концептуальна ознака, виокремлена 
нами, – інтелект; вона актуалізується в таких при-
кладах:

“Using his inventive mind, da Vinci sketched war 
machines such as a war chariot with scythe blades 
mounted on the sides, an armored tank propelled 
by two men cranking a shaft and even an enormous 
crossbow that required a small army of men to 
operate” [12];

“Possessor of a curious mind and keen intellect, 
da Vinci studied the laws of science and nature, 



54 Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

which greatly informed his work as a painter, 
sculptor, architect, inventor, military engineer and 
draftsman” [11].

Використані d дослідженні біографії всіляко 
наголошують на тому, як Леонардо да Вінчі випе-
реджав свій час, навіть «передбачував майбутнє»:

“A man ahead of his time, da Vinci appeared to 
prophesize the future with his sketches of machines 
resembling a bicycle, helicopter and a flying machine 
based on the physiology of a bat” [10];

“In several different fields, from science to 
astronomy, he proved to be both innovative and 
several centuries ahead of his contemporaries” [11].

Концептуальна ознака новизни, оригінальнос-
ті його досягнень у різних сферах часто вербалі-
зується лексемою pioneer, яка підкреслює те, що 
він першим використав якийсь метод у малюванні 
чи у винаході:

“His painting of the “Virgin of the Rocks,” 
begun in 1483, demonstrated his pioneering use of 
chiaroscuro – a stark contrast between darkness and 
light that gave a three-dimensionality to his figures – 
and sfumato – a technique in which subtle gradations, 
rather than strict borders, infuse paintings with a 
softer, smoky aura” [10];

“He also pioneered the use of Chiaroscuro” [11].
Лексема invent також актуалізує концептуаль-

ну ознаку новизни:
“He ‘invented’ the bicycle, airplane, helicopter, 

and parachute some 500 years ahead of their  
time” [12].

Зазначимо, що власне лексема genius також зу-
стрічається d досліджених біографіях, наприклад:

“If all this work had been published in an intelligible 
form, da Vinci’s place as a pioneering scientist would 
have been beyond dispute. Yet his true genius was not 
as a scientist or an artist, but as a combination of the 
two: an ‘artist-engineer’. His painting was scientific, 
based on a deep understanding of the workings of the 
human body and the physics of light and shade. His 
science was expressed through art, and his drawings 
and diagrams show what he meant, and how he 
understood the world to work” [12].

Широкий спектр інтересів і напрямів роботи 
Леонардо да Вінчі підкреслюється стилістичним 
прийомом гіперболи, як-от у такому прикладі:

“There seemed to be no limit in the scope of his 
interest and work” [11].

Творіння художника вважаються скарбом, що 
актуалізує ознаку цінності його спадщини для 
людства:

“Today, the “Mona Lisa” hangs in the Louvre 
Museum in Paris, France, secured behind bulletproof 
glass and regarded as a priceless national treasure 
seen by millions of visitors each year” [12].

Таким чином, науково-популярні біографії Ле-
онардо да Вінчі актуалізують такі концептуальні 
ознаки концепту GENIUS? як надзвичайність, но-
визна, інтелект і цінність.

Перспективу подальшого дослідження вбачає-
мо в розгляді особливостей вербалізації концепту 
GENIUS в англомовному різножанровому дискурсі.
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Постановка проблеми. Політичний дискурс 
(далі – ПД) – це явище, яке присутнє щодня в 
житті будь-якого громадянина цивілізованого су-
спільства. Високий ступінь відкритості та демо-
кратичності англомовної спільноти надає широкі 
можливості для аналізу мови політики. Діапазон 
учасників політичної інтеракції є широким і різ-
номанітним. Його утворюють політичні суб’єкти з 
різним ступенем професіоналізму, починаючи від 
рівня професіоналів-політиків, включаючи журна-
лістів та політологів, і завершуючи найширшими 
масами громадян. Політична комунікація передба-
чає не однобічну спрямованість сигналів від еліт до 
мас, а весь спектр неформальних комунікативних 
дій в суспільстві, які по-різному впливають на по-
літику. Однією з провідних рис сучасної політичної 
комунікації є категорія спонукання, яка спрямова-
на на формування готовності певного колективного 
адресата підтримати дії політиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У сучасних наукових розвідках, присвячених кате-
горії спонукання, розглядаються мовні засоби ре-
презентації директивності в газетній політичній ко-
мунікації, директивні мовленнєві акти (далі – МА) 
з перформативним компонентом з позиції стратегій 
ввічливості [4; 21]. Найчастіше компонент спону-
кання на тлі політичного дискурсу ідентифікуєть-
ся під час аналізу мовленнєвих стратегій і тактик 
політиків. Науковці виокремлюють безпосередньо 
стратегію або тактику спонукання, тактику закли-
ку, погрози та попередження [6; 14; 16].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Тоді як дослідження мовлен-
нєвої поведінки представників різних соціальних 

і професійних груп людей належить до пріоритет-
них завдань сучасної лінгвістики, аналіз мовлення 
пересічних громадян, які мають статус електорату 
й також є учасниками політичного дискурсу, зали-
шається поза увагою сучасних наукових праць. Не 
підлягав аналізу набір типових інтенцій, стратегій 
і мовленнєвих актів електорату. 

 Соціальний статус як прагматичний чинник 
вказує на ієрархічність відносин між комуніканта-
ми. Нерівноправність статусних позицій є значу-
щим критерієм для типології спонукальних МА. 
Наприклад, МА вимоги переважно знаходить ві-
дображення в асиметричній комунікації, де ініці-
атором виступає комунікант, який займає більш 
високе соціальне становище [18, с. 15]. Вимога 
з позиції рівноправного або нижчого за статусом 
комуніканта трапляється в реальній комунікації 
не так часто й має свої прагматичні особливості 
функціонування. Отже, соціальний статус адре-
санта вимоги є провідним чинником, що зумов-
лює актуальність обраного дослідження. 

Метою статті є здійснення лексико-семан-
тичного аналізу МА «вимога», створеного пред-
ставниками електорату й адресованого владі. 
Досягнення мети передбачає вирішення таких 
завдань: короткий огляд тлумачень вимоги в 
лінгвістиці, аналіз соціального статусу електора-
ту як учасника політичного дискурсу, здійснен-
ня класифікації вимог за лексико-семантичним 
критерієм. Об’єктом дослідження є МА вимоги, 
предметом – лексико-семантичні особливості ви-
моги. Головними методами дослідження обрано 
спостереження, зіставлення, узагальнення, метод 
лексико-семантичного й функціонального аналізу.
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Зазвичай МА вимоги не виокремлюється як са-
мостійний тип прескриптивів. Однак слід зазна-
чити, що деякі дослідники ідентифікують його у 
своїх класифікаціях. Вони схиляються до того, що 
головною відмінною рисою вимоги є наявність 
у мовця пресупозиції про небажання адресата 
виконати каузовану дію [2]. «В одних випадках 
це небажання зумовлено психологічним станом 
адресата, в інших – невизнанням пріоритетності 
положення мовця. Адресант може присвоїти пріо-
ритет, діючи з «позиції сили» або в ситуації певної 
напруги, коли він бере на себе відповідальність 
розпоряджатися діями інших людей (наприклад, 
під час пожежі, повені, аварії, арешту тощо)»  
[2, с. 18].

Під вимогою розуміють авторитарний вид спо-
нукання, який може походити лише від індивідуу-
мів, котрі мають повноваження для здійснення 
таких мовленнєвих актів [11, с. 143], або імпера-
тивний різновид прохання, який не терпить запе-
речень і не допускає відмови [15, с. 107]. Інколи, 
навпаки, вимогу трактують як категоричне спо-
нукання за умов відсутності авторитарної позиції 
мовця, а тому мовець не може бути впевнений у 
тому, чи буде виконано каузовану дію [10, с. 14].

Зазначається, що адресат настійної вимоги не 
має іншого вибору, оскільки її невиконання може 
спричинити небажані наслідки [12, с. 195]. Ви-
мога передбачає можливість виконати дію з боку 
адресата, його зобов’язання це зробити, а також 
наполегливість у силі спонукання [20, с. 26–27]. 
Найчастіше вимога використовується після спроб 
спонукання до дії іншими способами, що не при-
вели до реалізації мети [19]. 

У нашій роботі ми дотримуємося позиції тих 
лінгвістів, які акцентують увагу на переконан-
ні автора вимоги в тому, що він має право напо-
лягати на виконанні адресатом конкретної дії  
[1, с. 22; 3, с. 264]. В.С. Григор’єва характеризує 
цю особливість вимоги як «пресупозицію закон-
ності» цілі, висунутої мовцем [7, с. 70].

Отже, вимога, що ґрунтується на певному праві 
та конвенції, властива мовленню рівного або ниж-
чого за статусом комуніканта [18, с. 15]. На наш 
погляд, таким комунікантом є електорат, соціаль-
на диспозиція якого від початку нижча за статус 
представника інституту, оскільки він не має вла-
ди, але володіє правом вибору. Дослідники зазна-
чають, що в самій лексемі «виборець» закладена 
висока статусна позиція (якщо обираєш, значить, 
володієш повноваженнями, а «прагматичний» 
статус виборця вищий, ніж у кандидата, який за-
лежить від результату цього вибору [13, с. 84–85].

Таким чином, вимога електорату є соціаль-
но-зумовленим МА, що характеризується відно-
шеннями «знизу вгору» за критерієм відсутності 
володіння владою, а також відношеннями «згори 
донизу» за критерієм права вибору. Такий подвій-

ний статус автора вимоги зумовлює особливості її 
актуалізації. За результатами проведеного дослі-
дження було виявлено певні типи вимог, характер-
ні для мовлення англомовної спільноти, що утво-
рюють формацію електорату ПД.

Вимога скасування дій. Певні кроки політич-
ної діяльності викликають у виборців обурення 
й незгоду. Якщо деякі законопроекти, економіч-
ні плани, функціонування окремих організацій 
здаються неприйнятними для добробуту країни, 
суспільство вимагає припинення таких дій, для 
чого застосовується доволі широкий лексичний 
репертуар дієслів із відповідною семантикою (to 
stop, to end, to abandon, to drop, to ditch, to scrap, 
to block, to demolish, to abolish, to dismantle, to pull 
out, to lose, to leave, to ban, to cancel, to step back 
from doing smth.):

Repeal the despicable Lansley 2012 privatization 
health care act (25); Scrap HS2 now. We can’t afford 
it (28); Merkel should stop military engagement 
against Muslim countries (51). 

Вимога залишення посади. Розчарування 
електорату в діяльності суб’єктів влади спонукає 
його до висування вимоги залишення посади як із 
власної волі (to resign, to quit, to go, to step down, 
to step back, to get back, to go back, not to carry on 
as an MP), так і вимушено (to boot up, to rid of, to 
get rid of, to dismiss, to impeach, to sack, to remove, 
to kick-off): 

Cameron should resign, he couldn’t organize one 
bill, let alone an entire government (54); Mr. Juncker 
should go back to running Luxembourg County 
Council (45); She has gone against the agreement 
and should be sacked (53).

Вимоги скасування дій і залишення посади є 
наслідком негативного ставлення виборців до ок-
ремих проявів діяльності політичних структур, 
а значить, беруть участь у формуванні оцінності 
політичного дискурсу.

Вимога транспарентності. З позиції електо-
рату, для підвищення довіри до влади та кращо-
го взаєморозуміння між політичними суб’єктами, 
політика не має відбуватися за зачиненими две-
рима. Принцип публічності робить можливими 
критику й демократичний контроль над діяльніс-
тю держави [5, с. 144]. Отже, вимога прозорості 
є характерною рисою мовлення народних мас. 
Для її вербалізації використовуються іменники: 
transparency, answers; прикметники: transparent; 
open; дієслівні сполучення: to disclose, to open, to 
expose, to release, to see, to make it public knowledge, 
to let people know; to shed some light:

They should disclose the risk assessment and 
publish how many Tory MP’s have links to private 
health care (44); It’s time that the electorate had real 
transparency, the waters get muddier by the day (49); 
It is time to shed some light on the history of Polish 
anti-Semitism after World War I and today (24).
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Прозорості політичної діяльності сприяє пу-
блічне обговорення й обмірковування найважли-
віших питань суспільного життя, тому ця умова 
знаходить своє вираження у відповідних вимогах 
(a debate; a proper debate; an intelligent debate; 
a frank discussion; an honest discussion; a real 
conversation; a political talk; a legitimate argument; 
a sensibly articulated “common ground” argument; a 
proper grown up cross-party conversation; an honest 
non-partisan conversation; calm reflection; joined 
up thinking; holistic thinking). Суспільство також 
очікує на результат проведених дискусій у вигляді 
запропонованих проектів (plan; projects; strategy; 
proposals; scheme; solutions; imaginative solutions; 
decision):

There needs to be a proper grown up cross-party 
conversation about the best possible options for 
properly funding world class health services - and 
what treatments the basic health service could be 
expected to provide (30); Reasonable restrictions 
on immigration is not unreachable. Cameron, if he 
stands firm, should put forth a detailed plan that the 
EU could accept (46); Is George Osborne insisting 
he has a mandate to renew Trident the same as 
actually having a mandate to do this? This is such an 
important issue that of course it needs to be debated 
in Parliament (50).

Вимога реалізації суспільно-демократичних 
цінностей. У сучасному світі демократія стала 
неодмінним атрибутом будь-якої держави, яка 
претендує на статус non-failed state. Ідеї та прин-
ципи демократії є провідними для громадянина 
країни, яка позиціює себе як демократична, тому 
будь-які порушення в цій сфері не оминають ува-
гу суспільства й фіксуються у вигляді вимоги до 
влади дотримуватися всіх демократичних ціннос-
тей. У демократичній державі одним з індикаторів 
демократії та каналів трансляції суспільної думки 
є процес виборів [17, с. 4]. Цілком природно, що 
суспільство найчастіше нагадує владі про своє 
право вибору (referendum; General Election; poll):

Cameron should hold a referendum immediately 
(37); Labour voters want a referendum (40); Ask the 
people. Make a referendum about Trident (33). 

Рівність громадян у суспільстві є ознакою висо-
корозвинутої демократичної держави, тому ця цін-
ність знаходить своє відбиття у змісті вимог (імен-
никові сполучення: Liberté, Égalité, Fraternité; 
justice; free speech; pluralism in their media; freedom 
of any kind of speech; equality of responsibility; 
equality of effort; equality of contribution; equality 
of opportunity; equal treatment; an equal chance to 
education; proportionate representation; дієслів-
ні сполучення: to be subject to the same rules as 
everybody):

 I want equal treatment for fraud before the law 
and not the benefit claimants who are frauds given 
heavy prison sentences and M.P’s who do exactly 

the same, just say they’ll pay it back and absolutely 
nothing happens to them (47); I am horrified. When 
will we ever see justice for innocent people killed by 
police? (38).

На долю дієслівних сполучень випадає вимога 
репрезентації інтересів більшості, яка корелює з 
провідним принципом демократії «меншість по-
ступається більшості» [17, с. 4] (to represent the 
interests of the people of the UK, to represent the will 
of the people, to represent the electorate; to work 
in the interest of all parts of the UK; to do what the 
majority wish for):

No – politicians should represent the interests 
of the people of the UK. Workers should not be 
sacrificed and thrown on the scrapheap for the cheap 
labour benefits unlimited immigration brings to 
business (56); We live in a democracy so therefore the 
politicians should do what the majority wish for, it is 
quite simple when you think about it (35);

Наведені вище вимоги формують загальні клю-
чові засади, на яких має ґрунтуватися діяльність 
політиків безвідносно до їх політичної орієнтації 
в межах демократичної держави: надання права 
вибору, рівності можливостей; транспарентність; 
прагнення до влади має бути зумовлено бажанням 
служити народу, а не задовольняти власні інтереси. 

Вимога звітності та відповідальності. Де-
легування народом окремих представників су-
спільства до владних структур є, з одного боку, 
ознакою довіри, а з іншого боку – великою від-
повідальністю. Ідея компетентного й відпові-
дального (виділено нами, – Л. С.) перед народом 
представницького правління є основою репрезен-
тативної моделі демократії [17, с. 16]. Відповідно 
до цієї системи обрані лідери підзвітні своїм ви-
борцям. Тому, коли довіру не виправдано, народ 
має підстави вимагати від влади звітності за свою 
діяльність і понесення відповідальності. Якщо 
відповідальність досягає ступеня покарання, ви-
мога перемежовується з елементами менасиву. 
З лексичних варіантів трапляються іменники 
(responsibility, accountability, blame); прикметни-
ки (accountable, responsible, culpable); дієслівні 
сполучення (to account, to hold to strict account, to 
admit the mistakes, to answer for, to meet the duty, to 
be in jail, to be up on charges, to be brought before 
the Courts; to be tried; to be behind bars): 

If David Cameron wants to be Prime Minister after 
7th May, he needs to come before the voters in the TV 
debates to show accountability for his performance 
since 2010 and let the public see the alternatives 
policies which could be followed after the General 
Election (43); Russia, under the leadership of Putin 
is responsible for the current situation in Ukraine. He 
has ruined Russian European relations for decades to 
come (29); Instead of pissing away billions into self-
defeating ideas like these, all political parties need to 
be held collectively to account (41);
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Вимога здійснення кримінального контро-
лю. Значну роль у підтриманні порядку в країні 
відіграє судова гілка влади, до якої й апелює сус-
пільство як до механізму контролю й покарання 
за порушення законів: (іменникові сполучення: 
criminal sanctions, a criminal offence, criminal 
charges, penalties, investigation, arrests; дієслівні 
сполучення (to investigate, to prosecute, to indict; 
to examine, to patrol, to chasе tax dodgers; to make 
it illegal; to jail ministers; to policе accounts; to 
enforce penalties):

Bring back the ID card plans and increase 
the penalties for employing illegal immigrants or 
paying below the minimum wage (33); The Electoral 
Commission should be called upon to examine this 
blatant attempt to buy votes (27); Enforce penalties 
on those legal citizens that are employing illegal 
immigrants (34). 

Таким чином, ця вимога висвітлює традицію 
західноєвропейської політичної культури, зміст 
якої полягає у верховенстві закону, обов’язкового 
для всіх громадян країни. 

Вимога нової політичної еліти. Цією вимо-
гою електорат формує певний стандарт особистіс-
них і професійних якостей, якому має відповідати 
політичний діяч. Політик – це активний суб’єкт 
дії в межах політичних інститутів (політичних 
партій, державних структур).

Концептуальні ознаки політика, що існують 
у свідомості певної лінгвокультурної спільноти, 
підлягали дослідженню окремими лінгвістами. 
Так, серед найбільш істотних ознак американ-
ського політика, зафіксованих у словникових 
дефініціях, називають активність, професіона-
лізм і лідерські якості. У поданні авторів сучас-
них американських політичних романів політик 
також концептуалізується як активний лідер, що 
виконує безліч обов’язків і функцій, пов’язаних 
зі встановленням дипломатичних відносин, з 
управлінням державою й вирішенням соціальних 
проблем, здатний контролювати політичні про-
цеси [9, с. 15–17]. На жаль, наведені вимоги не 
характеризують сучасних політиків. Оцінюючи 
їхню діяльність та особистісні якості, виявляємо, 
що соціальний адресат виявляє некомпетентність, 
нерозсудливість, брак знань, негідну поведінку, а 
мовлення політиків характеризує такими видами 
нещирості, як обман, лицемірство, брехня й уда-
вання [8, с. 18].

Аналіз спонукальних конструкцій у мовленні 
електорату ПД також виявляє суспільний акцент 
на бажаних особистісних і професійних якостях 
суб’єктів політики, нестача яких заважає їм вирі-
шувати поставлені перед ними завдання, внаслі-
док чого люди відчувають необхідність у виході 
на арену політиків кращої якості (іменникові 
сполучення: conviction politicians; politicians with 
conviction; people with real ability leading parties; 

real statesmanship; forward looking leadership; a 
real leader; an inspirational leader; a new approach; 
a new party of the left; a new, mass, socialist party; 
sensible governing; measured men to lead; дієслів-
ні сполучення: to stick to principles; сполучення 
атрибутивного типу: “normal people” who are 
with reality; politicians who should be trusted to 
make decisions; people who think before they speak; 
people who can run a country for the benefit of those 
it can afford; a government that is out to mend the 
system not destroy it or sell it off; a government which 
will put the money into the right areas; a genuinely 
left-of-centre, liberal party that isn’t obsessed with 
limp political theory or a love of profit and greed; 
someone to lead who isn’t a complete liar and whose 
family won’t denigrate the office of the presidency; 
a leader who could work with a hostile opposing 
congress and bring consensus, reach across the isle 
and get compromise; прикметники: competent; 
real; honest; altruistic; brave, new):

Today we are hugely in need of visionary and 
forward looking leadership, focused on what could 
be instead of what was (55); Time for real, honest 
and altruistic folk to stand for parliament, not these 
characters who have zero exposure to the real world 
(31);We never trusted Sanders, and he needs to be 
honest about his funding sources – and how those 
sources are trying to get another puppet Republican 
in the White House (36). 

Зазначений тип вимоги є непрямою вказівкою 
на розбіжність очікувань і потреб суспільства з 
реальним станом речей: політики сьогодення не 
виправдовують очікування соціуму, не відповіда-
ють його вимогам. 

Вимога фінансового характеру передбачає 
спрямування бюджетних коштів на користь країни 
та її громадян, використання раціонального під-
ходу до розподілу фінансових ресурсів держави. 
Найпоширенішою вимогою фінансової природи 
виступає вимога гідної оплати своєї праці: (імен-
никові сполучення: a living wage, a working wage, 
decent wages, fair wages, fair pay, a higher minimum 
wage; дієслівні сполучення: to raise the minimum 
wage; to top up low wages; to enforce higher wages):

Firstly those of us who are lucky enough to have a 
job should be paid a decent living wage, one that is 
good enough that they do not need assistance to live 
without worrying if they will make it to the next pay 
check or if they will have to go to a food bank (26);  
I do not want to send anyone back, but I want fair pay 
for all and immigration regulations that put the needs 
of American Citizens first and not last (52). 

Наведення ладу в сфері оподаткування турбує 
громадян не менш, ніж заробітна платня (імен-
никові сполучення: fair taxation, tax cuts, a clamp 
down on corporate tax-avoidance/evasion; дієслівні 
сполучення: to raise taxes on the very richest; to 
raise interests; to tax the rich proportionately; to tax 
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high earnings properly; to introduce Council Tax; to 
introduce some balance into pay structures; to review 
the property taxing system; to revalue properties 
for council tax; to raise income from large financial 
transactions by banks):

Time for a clamp down on corporate tax-
avoidance/evasion! £80 billion per year lost to this, 
since the 80’s when it started to become prevalent 
(42); The Government should introduce Council 
Tax/Rates for every single unoccupied flat / house / 
accommodation / building. Use it or pay your way for 
speculating on society (39).

Традиція впливу соціальних груп на систему 
оподаткування уходить корінням в історію XVIII 
століття, коли британські колоністи, намагаю-
чись отримати своє представництво в парламенті, 
оформили свою головну претензію до королів-
ської влади як “No taxation without representation” 
(жодних податків без представництва). Задово-
лення цієї вимоги надавало їм можливість реалі-
зовувати свої права, які були гарантовані Біллем 
1689 року.

Дуже часто суспільство обурюється нераціо-
нальною витратою державних коштів, тому вима-
гає припинення таких дій: (дієслівні сполучення: 
to stop that waste of money; to stop the stupid welfare 
cuts; to stop this total wastage of our funds; not to strip 
benefits; not to waste £50 billion): Bring back our old 
rail system that everybody could use. That would be a 
far better use of money – if we have any left that they 
haven’t given away that is! Governments must stop 
this total wastage of our funds – Millenium Domes, 
NHS computers – Wars that are none of our business 
to name only a very few instances of waste (23). 

Висуваючи ключову вимогу гідної заробітної 
плати, розмір якої значною мірою залежить від ро-
зумної системи оподаткування та збалансованого 
розподілу державного бюджету, електорат нама-
гається задовольнити свої потреби матеріального 
рівня, що є необхідною передумовою для виник-
нення й задоволення потреб духовного рівня. 

Вимога міграційного контролю. Питання мі-
грації сьогодні є доволі болючим для мешканців 
країн Євросоюзу та США. Через те, що ці краї-
ни є найбільш соціально комфортними країнами 
світу, вони постійно відчувають наплив іммігран-
тів, що створює певний дискомфорт для місцевих 
мешканців і підґрунтя для вимоги обмеження 
доступу переселенців до своїх країн (іменнико-
ві сполучення: tight border controls; immigration 

restrictions; a sensible immigration policy; 
limited selective migration; fair migration; a sane 
immigration system; defense of borders; immigration 
regulations; immigration laws; immigration cap; ді-
єслівні сполучення: to control / to restrict / to curb / 
to limit immigration; to control / to secure / to protect 
/ to close / to shut borders; to control job tourism; to 
close the border with a wall; to deport migrants; to 
stop economic migrants; to block refugees; to deter 
from coming; to dispose of non-British persons; to 
limit the number of people willing to come here; to 
return economic migrants back to their places of 
origin; to return every illegal immigrant back; to vet 
visa applications):

First and foremost block all refugees and «aid» 
and start rebuilding the British state. Only then can 
the UK consider starting to admit refugees (22); 
America has a right to control its borders and we 
should let in people who want to assimilate and bring 
marketable skills to this country (48). 

Міграційні хвилі, від яких потерпають краї-
ни Євросоюзу, несуть загрозу соціальній безпеці 
корінного населення, провокуючи стурбованість 
людей у вигляді вимоги вжити заходів щодо зупи-
нення потоку мігрантів. 

За результатами проведеного дослідження роби-
мо такі висновки: вимоги скасування дій, звітності 
й відповідальності, залишення посади зумовлені 
незадовільною оцінкою діяльності політиків з боку 
суспільства. Вимоги реалізації демократичних цін-
ностей, транспарентності, здійснення криміналь-
ного контролю детерміновані ключовими прин-
ципами існування демократичного суспільства. 
Потреба в безпеці створює підґрунтя для вимоги 
міграційного контролю, а намагання задовольнити 
потреби матеріального рівня стають основою для 
вимог фінансової природи. Вимога щодо політиків 
кращої якості встановлює невідповідність сучас-
ного політика його інституційній ролі. Усі вимоги, 
що створені електоратом ПД на адресу влади, є 
«голосом народу», що сприяє формуванню політи-
ки демократичних урядів, а сам МА вимоги можна 
вважати механізмом формування й артикуляції ін-
тересів соціальних груп.

Перспектива наукової розвідки полягає в ана-
лізі ключових концептів, задіяних колективною 
свідомістю електорату в процесі творення мов-
леннєвих актів вимоги, та в конкретизації лек-
сичної насиченості визначених концептуальних 
вузлів.
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Фоменко Е. Г.

ПРОБЛЕМЫ СИНЕРГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

ДЖ. ДЖОЙСА, О. УАЙЛЬДА И Ж.-К. ГЮИСМАНСА)

Статья исследует риски, связанные с предметом исследования, терминологией и продуктивными методами синергии 
художественного текста. Делается вывод, что изучение синергии писателя открывает новые горизонты для понимания 
мирового художественного дискурса, языкотворчество которого выстраивает коллективное фрактальное целое. Раз-
граничиваются художественный текст и художественный дискурс; выясняется роль индивидуально-авторской концеп-
ции писателя в фазовом переходе на материале синергии {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.
Ключевые слова: контекст-текст-подтекст, художественный дискурс, синергия писателя, фазовый переход, параме-
тры порядка, турбулентность, индивидуально-авторская концепция.

Фоменко О. Г. Проблеми синергії художнього тексту (на матеріалі англомовних текстів Дж. Джойса, О. Уайльда 
та Ж.-К. Гюісманса). – Стаття.
Стаття досліджує ризики, пов’язані з предметом дослідження, термінологією та продуктивними методами синергії ху-
дожнього тексту. Робиться висновок, що вивчення синергії письменника відкриває нові горизонти для розуміння світово-
го художнього дискурсу, мовотворення якого вибудовує колективне фрактальне ціле. Розмежовуються художній текст 
і художній дискурс; з’ясовується роль індивідуально-авторської концепції у фазовому переході на матеріалі синергії  
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюісманс)]}.
Ключові слова: контекст-текст-підтекст, художній дискурс, синергія письменника, фазовий перехід, параметри поряд-
ку, турбулентність, індивідуально-авторська концепція.

Fomenko E. G. The problems of fictional text synergy (based on the English texts by J. Joyce, O. Wilde and J.-K. Hyusmans). –  
Article.
The article studies the risks related to the subject of research, terminology and productive methods of fictional text synergy. The 
author arrives at the conclusion that the study of synergy of a writer opens up new horizons for comprehending world fictional 
discourse whose language creativity builds the collective fractal whole. This study distinguishes fictional text from fictional dis-
course, as well as identifies the role of individual-authorial conception in the phase shift based on the synergy {J. Joyce [O. Wilde  
(J.-K. Hyusmans)]}.
Key words: context-text-subtext, fictional discourse, synergy of writer, phase shift, parameters of order, turbulence, individual- 
authorial conception.
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Для наших рассуждений основополагающим 
является такой постулат: текст – извечный пред-
мет филологических исследований. Лингвистика 
текста второй половины ХХ века первоначально 
была нацелена на параметры порядка, которые 
представлены текстовыми категориями и типами 

текста. На гребне волны исследований связности, 
модальности и концептуальности выделились 
лингвистическая теория текста, типология тек-
ста, когнитивная поэтика и интерпретация текста, 
которые в междисциплинарном ключе сопрягают 
лингвистику, психологию и литературоведение. 
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Постепенно жестко встал вопрос об их совмест-
ном пути или автономии, что дало себя знать в не-
обходимости четко определить предмет, достичь 
терминологического единообразия, выработать 
эффективные методы исследования. Концепту-
альность И.Р. Гальперина [1] явилась плодот-
ворной для когнитивной поэтики, развиваемой 
постсоветскими исследователями [8]. Синерге-
тическая методологическая платформа вывела на 
самоорганизацию дискурса, получившую освеще-
ние в трудах харьковской школы, возглавляемой  
Л.С. Пихтовниковой [6]. Пермская школа контра-
диктно-синергетической лингвистики, возглавля-
емая Н.Л. Мышкиной, провозгласила звукосмыс-
лообраз единицей анализа поэтического текста 
[5]. Оренбургская школа Г.Г. Москальчук заняла 
нишу математического моделирования текста [2]. 
Когнитивно-лингвосинергетическое направление 
обратилось к образному дискурсу [1]; синергети-
ческое моделирование текстообразования сделало 
акцент на инвариантной организации текста [4]; 
автопоэтический энактивизм сконцентрировался 
на самопроизводстве и самотворчестве сложной 
организации [10].

Приравнивание лингвотипологического (ин-
вариантного) к параметрам порядка в модели ху-
дожественного текста эпохи закономерно вывело 
нас на понимание художественного текста как жи-
вой системы с трансформационными проявления-
ми [9] и позволило поставить проблему синергии 
писателя в системе контекста-текста-подтекста. 
Опора на синергетическую методологическую 
платформу делает актуальным выявление воз-
можных рисков, касающихся предмета исследо-
вания, терминологии и методологии получения 
значимых результатов в рамках синергии художе-
ственного текста.

Цель статьи – выявить зоны рисков у предмета, 
терминологии и методологии синергии художе-
ственного текста на материале произведений Дж. 
Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса.

В предлагаемой нами концепции контекст- 
текст-подтекст рассматривается как живая си-
стема в динамике художественного дискурса, 
единица коллективного фрактального целого в 
индивидуально-авторском воплощении. В худо-
жественном дискурсе контекст-текст-подтекст 
приращивает смыслы в бифуркационном состоя-
нии излома.

Синергия художественного текста в нашей 
концепции оперирует такими терминами: кон-
текст-текст-подтекст, художественный дискурс, 
синергия писателя, индивидуально-авторская 
концепция, инвариант (лингвотипологический 
параметр порядка), турбулентность (индивиду-
ально-авторские отклонения от параметра поряд-
ка), фазовый переход. Ниже коротко остановимся 
на каждом из них.

В определении понятия «контекст- 
текст-подтекст» мы, вслед за Л.С. Пихтовнико-
вой, исходим из того, что в любом типе дискурса 
актуально взаимодействие текста и контекста, а 
также их продукта – подтекста [7, с. 90]. Произве-
дение культуры создает текст, который «оживает» 
в определенном контексте. Сцепление контекста 
и текста может быть двояким: контекст написа-
ния текста и среда, в которую написанный текст 
интегрировался; контекст последующей эпохи, 
которая добавляется к проекции на контекст эпо-
хи создания и первичного функционирования 
текста культуры. Подтекст порождает плюрализм 
интерпретации. Контекст-текст-подтекст много-
мерно рассеивается в художественном дискурсе, 
размывая границы языков и культур. Зоной риска 
в изучении контекста-текста-подтекста является 
фрагментарность, ограничение одним языком и 
культурой, неумение охватить синтез искусств, 
сближающий художественный дискурс эпохи.

Художественный дискурс – ризоморфная 
среда сосуществующих трансформаций систем 
контекста-текста-подтекста, способных к самоор-
ганизации в диссипативных приращениях нечто 
подобного; открытое, динамичное, нелинейное, 
самоорганизующееся, межсубъектное простран-
ство, сбираемое целостностью интерпретаци-
онных усилий автора-текста-читателя. Зона 
риска – отсутствие четкого разграничения контек-
ста-текста-подтекста, художественного текста и 
художественного дискурса.

Синергия писателя – языкотворчество, вы-
страивающее коллективное фрактальное целое; 
индивидуально-авторское усилие, способное вве-
сти контекст-текст-подтекст в состояние излома. 
Зона риска – неполнота, связанная с неравновес-
ным вхождением в контекст-текст-подтекст.

Индивидуально-авторская концепция писа-
теля – это внутренняя жизнь художественного 
языка в вариативности дискурсивного поля созна-
ния. Целостность проявляется в единообразной 
модели художественного текста, воплощенной 
индивидуально-авторской концепцией одного пи-
сателя или группы писателей, разделяющих прин-
ципы художественного освоения мира. Зона риска –  
разграничение инвариантного (коллективного) и 
турбулентного (индивидуально-авторского) в язы-
котворчестве конкретного писателя, отделение 
унаследованных и актуализованных писателем 
констант культуры от их трансформаций.

Инвариант (лингвотипологический па-
раметр порядка) – эмерджентный параметр 
порядка, поддерживающий систему контек-
ста-текста-подтекста в состоянии динамической 
устойчивости; порядок в отобранных константах 
культуры, который писатель сознательно приво-
дит в хаос на фоне повествовательного события. 
Зона риска – отсутствие охвата целостной модели 
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контекста-текста-подтекста у разных писателей 
одной эпохи, в том числе в разных языках и куль-
турах; выработка обобщений, стирающих инди-
видуально-авторские отличия.

Турбулентность – хаотические колебания, 
усложняющие и, при критическом накоплении и 
нагнетании, разрушающие прежнюю систему кон-
текста-текста-подтекста; рождение нового порядка 
путем выброса индивидуально-авторских отклоне-
ний от литературно-художественных норм в дис-
курсивное сознание современности. Зона риска – 
установление начальных режимов обострения.

Фазовый переход – процесс самоусложнения 
контекста-текста-подтекста в синергетическом 
напряжении художественного дискурса, вплоть 
до критического порога, разрушающего старую 
модель (ради возникновения и развития новой) 
под воздействием аттрактора изменения. Зона ри-
ска – разграничение коллективного и индивиду-
ально-авторского.

Далее рассмотрим методы получения значи-
мых результатов. Контекст-текст-подтекст моде-
лируется в пяти составляющих эпифанической 
модели Дж. Джойса, свернувшей традиционное 
повествование в среде самоорганизующегося 
дискурсивного сознания, вербализация которо-
го турбулентна у Л. Стерна и возведена в статус 
параметра порядка его последователями [9]. Гра-
ницы фазового перехода можно обозначить нова-
торством Л. Стерна и последовательным вопло-
щением новой модели Дж. Джойсом.

Лингвотипологические свойства (инварианты) 
в фазовом переходе Стерна-Джойса определяют-
ся проекцией эпифанической модели Дж. Джойса 
в пяти ее составляющих на идиостили писателей 
данной эпохи:

1) макроструктура выводится в пропозициях и 
макропропозициях, которым приписывается кон-
венциональное значение повествовательных кате-
горий для выявления способов свертки повество-
вания в трех макроструктурных кольцах;

2) индивидуально-авторская концепция иссле-
дуется как трехуровневое образование:

– порядок в отобранных писателем константах 
культуры, прослеживаемый в первом макрострук-
турном кольце;

– турбулентность НЕЧТО ПОДОБНОГО, в 
котором писатель может доходить до трансфор-
мационного радикализма, одновременно под-
держивая способность системы к динамической 
устойчивости (второе макроструктурное кольцо);

– рождение нового порядка из турбулентности 
путем выброса индивидуально-авторских откло-
нений от литературно-художественных норм в 
дискурсивное сознание современности;

3) выявление вербализации антропоцентров 
в проекции на макроструктуру и индивидуаль-
но-авторскую концепцию;

4) описание вербализации светоцветовой сре-
ды, концептуального пространства СВЕТА и 
ЦВЕТА в проекции на макроструктуру, индиви-
дуально-авторскую концепцию и антропоцентры;

5) выявление вербализации топоса простран-
ства и времени в проекции на макроструктуру, 
индивидуально-авторскую концепцию, антро-
поцентры и светоцветовую среду. Определение 
инвариантных свойств позволяет определить си-
нергию писателя в коллективном художественном 
дискурсе эпохи, отграничив их от индивидуаль-
но-авторской турбулентности.

Покажем ниже, как опора на лингвотиполо-
гическое в художественном тексте Дж. Джойса 
позволяет выйти на синергию писателя как кол-
лективное фрактальное целое с выходом в са-
моподобии разных языков и культур. Выбран 
контекст-текст-подтекст, рассеивающий синер-
гию двух англоязычных писателей ирландско-
го происхождения {Дж. Джойс [О. Уайльд]} в 
эмерджентном художественном тексте (в перево-
де на английский язык) французского писателя 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.

Проанализируем коллективное фракталь-
ное целое {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гю-
исманс)]}. Основанием для такого ракурса рас-
смотрения контекста-текста-подтекста служит 
лингвотипологическое (инвариантная вербали-
зация) у Дж. Джойса и О. Уайльда (джойсоведы 
называют О. Уайльда архетипом Ирвикера из 
«Поминок по Финнегану» Дж. Джойса), а также 
«вшивание» романа Ж.-К. Гюисманса (1848–1907 
гг.) «Наоборот» [14] в «Портрет Дориана Грея» О. 
Уайльда. «Наоборот» также упоминается в «По-
минках по Финнегану» Дж. Джойса как аллюзия 
на эпифаническое состояние, связанное с отменой 
поездки в Лондон главным персонажем Ж.-К. Гю-
исманса: «And what do ye want trippings for when 
you’ve Paris inspire your hat?» [15, с. 453.25–26]. 
Более того, усматривается аллюзия на Ж.-К. Гю-
исманса, считавшего цвет лосося женственным, в 
«Мертвых» Дж. Джойса, где данный цвет окраши-
вает полосы на юбке Греты [16, с. 239].

Такое фрактальное целое, суть которого состо-
ит в активизации внутреннего сознания, строит 
контекст-текст-подтекст изломом одиночества и 
псевдо-единения, турбулентного в современном 
искусстве. Охватывая англо- и франкоязычный 
художественный дискурс, коллективное фрак-
тальное целое {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гю-
исманс)]} приращивает НЕЧТО ПОДОБНОЕ 
в синтезе искусств и полифонии индивидуаль-
но-авторских концепций в ризоме «(современное) 
искусство». Коллективное фрактальное целое 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]} зани-
мает свою нишу в фазовом переходе Стерна-Джой-
са, «скользя» сквозь внутреннее сознание действу-
ющего человека в проекции на синтез искусств.
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Глубокое влияние О. Уайльда на Дж. Джойса 
признается джойсоведами, которые, в частности, 
указывают на греческие имена Дориана и Стивена 
[11, с. 103], а также заимствование Дж. Джойсом 
(в одном из рассказов «Дублинцев»: «That night 
the city wore the mask of a capital» [16, с. 49]) у О. 
Уайльда доктрины маски [9, с. 106] («His beauty 
has been to him but a mask» [19, с. 252]).

Нас же привлекает следующее. Риторический 
вопрос решившего поменять жизнь Дориана Грея 
«Was there no hope for him?» [19, с. 252] (эпифани-
ческое откровение, связанное с аллюзией поворо-
та процесса разрушения вспять, непосредствен-
но перед смертью телесного и восстановлением 
первозданности портрета) перетекает в первое 
предложение «Дублинцев»: «There was no hope 
for him this time» [16, с. 7]. Дж. Джойс рассеивает 
разрушение параличом смерти, дословно повто-
ряя, но уже в утвердительном предложении, слова  
О. Уайльда.

Любимый синтаксический прием О. Уайльда 
в «Портрете Дориана Грея» – Yes с двоеточием – 
перетекает в первый фрагмент «Джакомо Джой-
са» Дж. Джойса: «Yes: a brief syllable [17, с. 1]. 
В «Дублинцах» междометие в той же синтаксиче-
ской структуре удваивается («Yes, yes: that would 
happen very soon» [16, с. 255]), а в «Портрете ху-
дожника в юности» утраивается и выделяется 
в односложные восклицательные предложения 
(«Yes! Yes! Yes! He would create proudly out of the 
freedom and power of his soul» [18, с. 193]). Меж-
дометием yes заканчивается «Улисс» Дж. Джойса.

Более того, в «Портрете Дориана Грея»  
О. Уайльд последователен в пунктуации – его 
точка с тройным отточием употребляется в раз-
ных местах этого текста. И уже на первой страни-
це «Дублинцев» эта пунктуация избирается Дж. 
Джойсом для умолчания, недосказанности.

Прослеживается сходство в отборе констант 
культуры, например вербализаций sin, silence, 
alone, escape. Все они серийны в «Дублинцах» и 
маркируют целого Дж. Джойса.

Уайльдовская серийность вопросительных 
предложений, переход к эллиптическим пред-
ложениям, последовательность индивидуаль-
но-авторской пунктуации («Here: this will do»  
[19, с. 143]), выведение предлога of в абсолют-
ное начало предложения («Of the asceticism that 
deadens the senses» [19, с. 151]) возводятся Дж. 
Джойсом в статус лингвотипологических.

Несомненная связь прослеживается в вербали-
зации through: в «Портрете Дориана Грея» эта вер-
бализация встречается 79 раз (например: «through 
the medium of an art» [19, с. 7], «whether Dorian 
Gray was passing through a similar experience»  
[19, с. 26]). Вслед за О. Уайльдом Дж. Джойс дви-
жется к глубинам сознания путем медленного спол-
зания огня сознания в индивидуально-разделяющий 

хаос («through the slow fires of consciousness into a 
dividual chaos» [15, с. 186.4–5]), исследуя изменение 
(«the wilds of change» [15, с. 186.16]) в мире, который 
«doriangrayer in its dudhud» [15, с. 186.8].

Об инвариантности through мы ранее писали 
[9]. Интересная деталь: у Э.М. Форстера этот пред-
лог появляется в самоподобной структуре с двое-
точием: «Through them: the notion of “through” 
persisted» [13, с. 214]. У О. Уайльда индивидуаль-
но-авторским является повтор предлога through в 
придаточном предложении в связке through which, 
например: «To you at least she was always a dream, 
a phantom that flitted through Shakespeare’s plays 
and left them lovelier for its presence, a reed through 
which Shakespeare’s music sounded richer and more 
full of joy» [19, с. 120]. Примечательна подобная 
вербализация в упоминании лабиринта и мирово-
го сюжета о скитальце, которого через «Мельмота 
скитальца» Ч. Метьюрина можно ввести в ирланд-
ский топос, самоорганизующийся О. Уайльдом 
и Дж. Джойсом, например: «<…> to find his way 
through the sanguine labyrinth of passion through 
which he was awakening» [19, с. 112]. В приведен-
ном примере предлог through участвует в контек-
сте-тексте-подтексте, выделяя идею пробуждения 
в скитании по лабиринту, общую для синергии 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.

Ж.-К. Гюисманс и Дж. Джойс разделяют ри-
зому становления пробуждающегося сознания 
человека (его дискурсивного сознания) в проек-
ции на иезуитов и католические догмы. Цитата 
из Ж.-К. Гюисманса в английском переводе «the 
memories of his life as a young man» [14, с. 59] 
(воспоминание о его жизни как молодого челове-
ка) рассеивается названием романа Дж. Джойса 
«A Portrait of the Artist as a young man» [18], од-
новременно обыгрывая понятие «портрет» в жи-
вописи и литературе («Picture» у О. Уайльда и 
«Portrait» у Дж. Джойса). О. Уайльд, дублинский 
протестант, подчеркивает интерес своего персо-
нажа к католическому вероисповеданию, который 
свойствен Дж. Джойсу и Ж.-К. Гюисмансу. Вхож-
дение в ризому «католицизм, иезуиты» просле-
живается общей вербализацией, как в двух сле-
дующих примерах, объединенных односложным 
восклицательным предложением с одним и тем 
же междометием: «Ah! Schopenhauer alone was 
right» [14, с. 63] (цитата из седьмой главы, вдохно-
вившей Дориана Грея); «Ah! In what a monstrous 
moment of pride and passion he had prayed»  
[19, с. 252] (агония саморазрушения Дориана 
Грея). Сравним с «Портретом художника в юно-
сти» Дж. Джойса: «the knowledge <…> through 
sin» [14, с. 253]. Можно думать, что знание, при-
обретаемое сквозь грех, является сквозным для 
синергии {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюис-
манс)]}, например: «his sins would be the painted 
image on the canvas» [19, с. 138].
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Эмерджентность проявляется в том, как нео-
бычная вербализация confess у О. Уайльда, когда 
художник исповедуется своей модели («strange 
confession» [19, с. 134]), перетекает в странную 
исповедь в «Сестрах», когда священник исповеду-
ется своему юному ученику, не имеющему духов-
ного сана («desired to confess something» [16, с. 9]). 
Создается ризоморфная среда НЕЧТО ПОДОБ-
НОГО, рассеиваемая через христианское открове-
ние в дискурсивном сознании современности.

Следует подчеркнуть, что корни джойсовской 
турбулентности «something like that» обнаружи-
ваются у О. Уайльда в серийности местоимения 
something в «Портрете Дориана Грея». Например: 
«Music had stirred him like that» [19, с. 26]; «Every 
moment that passes takes something from me, and 
gives something to it» [19, с. 35]. Дориан понимает, 
что портрет сохранит свежесть юности, в то время 
как у него, реального человека, она будет увядать. 
Он не может смириться с НЕЧТО ПОДОБНЫМ, 
о котором говорит художник: «“At least you are 
like it in appearance. But it will never alter,” sighed 
Hallward. “That is something”» [19, с. 38]. Худож-
ник не мог предполагать, что произведение искус-
ства возьмет на себя изменение физического тела.

На наш взгляд, уже у О. Уайльда Something Like 
That вербализует множественность (плюрализм, 
многомерность) в ризоморфной среде дискурсив-
ного сознания. Дориан говорит художнику, что 
портрет живет своей жизнью, отчего он отказыва-
ется от позирования вообще: «There is something 
fatal about the portrait. It has a life of its own»  
[19, с. 135]. Включение книги в книгу Ж.-К. Гюис-
мансом (романы Ч. Диккенса или рассказы Э. По  
[14, с. 101], признание новаторства Ш. Бодлера 
[14, с. 108] и многие другие замечания, позволяю-
щие очертить художественный дискурс в синтезе 
искусств) перетекают в наблюдения персонажем 
реальной, переживаемой через искусство, жизни; 
через упоминание о 7–9 главах «Наоборот» О. 
Уайльд исследует болезненное одиночество, при-
ступы безумия Дориана. В соработничестве с О. 
Уальдом и Ж.-К. Гюисмансом Дж. Джойс доводит 
интертекстуальность, включающую разные языки 
и культуры, до предела, затрудняющего рассея-
ние контекста-текста-подтекста его «Поминок по 
Финнегану» в художественном дискурсе. Именно 
Дж. Джойс создает ризоморфную среду соработ-
ничества контекста-текста-подтекста (синергия 
писателя в бифуркационном соприкосновении с 
мировой культурой) в нескончаемой цикличности 
художественного дискурса.

Можно утверждать, что синергия 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]} рас-
сеивает дискурсивное сознание ДУШИ в сопри-
косновении с ИСКУССТВОМ. Во французском 
художественном дискурсе Ж.-К. Гюисманс от-
водит первенство певцу ДУШИ Ш. Бодлеру: 
«Baudelaire <…> had descended to the very bowels 
of the inexhaustible mine, had involved his mind in 
abandoned and unfamiliar levels, and came to those 
districts of the soul where monstrous vegetables of 
thought extend their branches» [14, с. 108]. Его про-
должателем в языкотворчестве он видит П. Верлена 
[14, с. 142] и C. Малларме [14, с. 144]. Ж.-К. Гюис-
манс отдает дань Г. Флоберу и Стендалю, размыш-
ляет о В. Гюго. В англоязычной литературе он при-
знает первенство Э. По как исследователя ДУШИ 
в рамках патологической психологии, в частности, 
как летаргии воли [14, с. 145–146]. Любопытно от-
метить, что в подробном анализе художественных 
произведений в библиотеке своего героя Ж.-К. Гю-
исманс не называет Э. Дюжардена, технику потока 
сознания которого восхвалял Дж. Джойс. В свою 
очередь Дж. Джойс критиковал Ж.-К. Гюисманса 
за бесформенность, пародируя его в «Портрете ху-
дожника в юности», словно умаляя попытку фран-
цузского писателя интегрировать стихотворение в 
прозе и фрагменты эссе в романную форму, созна-
тельно отходящую от натурализма Э. Золя.

Как видим, синергию писателя как коллек-
тивное фрактальное целое можно обнаружить 
в серийности вербализации, появляющейся в 
определенных узлах макроструктуры. Современ-
ный художественный дискурс, в котором акти-
визируется дискурсивное сознание души, рассе-
ивает НЕЧТО ПОДОБНОЕ в скольжении сквозь  
СОПРИКОСНОВЕНИЕ.

Таким образом, предметом синергии художе-
ственного текста является контекст-текст-под-
текст. Ключевыми терминами данного на-
правления являются контекст-текст-подтекст, 
художественный дискурс, синергия писателя, ин-
дивидуально-авторская концепция писателя, ин-
вариант (лингвотипологический параметр поряд-
ка), турбулентность и фазовый переход. Главный 
метод получения значимых результатов – моде-
лирование контекста-текста-подтекста в проек-
ции на эпифаническую модель художественного 
текста, обогатившую художественный дискурс 
современности.

Перспективным является изучение фазового 
перехода Стерна-Джойса на материале разных 
языков и литератур.
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ МЕДІАЦІЇ 
У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

У статті розглянуто класичні стратегії медіації та комунікативні тактики, які посередник застосовує для примирення 
сторін. Окремо звернено увагу на паралінгвістичний компонент поведінки комунікантів. Розглянуто приклади медіатив-
ної комунікації з урахуванням мовознавчих і психологічних категорій. 
Ключові слова: комунікативні стратегії, медіативні стратегії, медіатор (посередник), конфліктний діалог.

Чорний А. Л. Коммуникация как отображение стратегий медиации в художественной литературе (на материале 
английского языка). – Статья.
В статье рассмотрены классические стратеги медиации, а также коммуникативные тактики, которые применяет 
посредник для примирения сторон. Отдельно обращено внимание на паралингвистическую часть поведения коммуникан-
тов. Проанализированы примеры медиативной художественной коммуникации с учетом лингвистических и психологиче-
ских категорий. 
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, медиативные стратегии, медиатор (посредник), конфликтный диалог.

Chornii A. L. Communication as the reflection of mediation strategies in fiction (on the basis of English language). – Article.
The article deals with the classical mediation strategies and communicative tactics, which a mediator uses for negotiating the 
conflict parties. Attention is drawn to the paralinguistic part of the communicator’s behavior. It is analyzed the examples of 
mediation fiction taking into account linguistic and psychological categories.
Key words: communicative strategies, mediation strategies, mediator (negotiator), conflict dialogue. 
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Плюралізм думок не лише допомагає викрит-
тю багатогранності явищ, але й часто стає ос-
новним заручником конфліктів. Розвиток суспіль-
ства зумовлює появу нових підходів і тенденцій 
у вивченні механізмів буття. Зважаючи на те, що 

основною ідеєю ХХІ століття є пошук ефектив-
них шляхів розв’язання або хоча б нівелювання 
конфліктів, зрозумілою стає необхідність вивчен-
ня особливостей такого явища кожною з наук ок-
ремо. 
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Спілкування – унікальна складова частина 
будь-якої суперечки, оскільки є надійним джере-
лом повідомлення мовного коду й передачі даних. 
Серед дослідників, які звертаються до вивчення 
особливостей комунікативних стратегій, варто 
назвати Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлову, І.Н. Борисову, 
О.С. Іссерс, Е.Ю. Катаєву, М.Л. Макорова, дослі-
дження яких дають змогу не лише проаналізувати 
поведінку сторін у конфлікті, але й виявити мож-
ливі шляхи протидії. 

Беручи до уваги той факт, що основною тен-
денцією сьогодення є нівелювання суперечно-
стей, увага зосереджується на таких способах 
врегулювання конфліктів, як переговори, медіація 
(посередництво). Такі інститути є найбільш ефек-
тивними, оскільки дають сторонам можливість 
відносно самостійно дійти згоди. Якщо до пере-
говорів сторони залучають свого представника, то 
процес медіації здійснює посередник (медіатор). 
Здебільшого форма, яка передбачає реалізацію 
посередництва, усна, а тому медіатор повинен як-
найкраще володіти комунікативними стратегіями 
й тактиками мовця, щоб, з одного боку, допомогти 
сторонам дійти згоди, зберігаючи при цьому ней-
тралітет, а з іншого – не ставати учасником кон-
флікту. 

Мета статті полягає в описі ключових кому-
нікативних стратегій і тактик, які медіатор засто-
совує в процесі медіації. Досягнення цієї мети пе-
редбачає вирішення таких завдань: 

– виокремити особливості комунікативних 
стратегій і тактик на основі праць сучасних ві-
тчизняних лінгвістів;

– проаналізувати стратегії посередника в про-
цесі медіації;

– дослідити застосування комунікативних так-
тик у межах медіативних стратегій на прикладі 
уривків із художнього конфліктного дискурсу.

Основою для розв’язання конфлікту є обго-
ворення ситуації або ж проговорення позиції, 
але за будь-яких умов учасники обирають пев-
ну мовленнєву поведінку відповідно до свого 
задуму, що І.Н. Борисова визначає як комуніка-
тивну стратегію, яка передбачає відбір фактів та 
їх презентацію з урахуванням інтелектуальних, 
емоційних і вольових якостей адресата мовлення  
[2, с. 86–85].

Беручи до уваги багатофункціональну природу 
мовленнєвого спілкування, М.Л. Макаров звер-
тає увагу на те, що комунікативна стратегія – це 
насамперед низка рішень мовця, комунікативний 
вибір тих чи інших мовленнєвих дій [4, с. 193].

Важливою складовою частиною комуні-
кативних стратегій і тактик, які виокремлює  
А.Д. Бєлова, є фактори, які впливають на їх форму-
вання, зокрема етнічні, соціальні, гендерні, вікові, 
особистісні та інші чинники. Виходячи із цього, 
науковець диференціює комунікативні стратегії й 

тактики у вигляді набору опозицій: універсальні/
етнічно-специфічні, вербальні/невербальні, за-
гальновживані/вікові, кооперативні/конфліктні  
та ін. [1, с. 14].

Беручи до уваги важливість розв’язання супе-
речок, варто звернути увагу на медіатора як ко-
муніканта, третю нейтральну сторону конфлікту, 
залучену з метою примирення сторін. Діяльність 
посередника зосереджується на виявленні спір-
них питань і процесі пошуку варіантів рішень, 
взаємоприйнятних для учасників конфліктів. При 
цьому слід зауважити відмінності посередни-
ка-медіатора від посередника в переговорах чи 
консультанта. Посередники під час переговорів – 
це представники сторін, які мають на меті відстоя-
ти думку конфронтаційних сил, посередник-меді-
атор – третя, нейтральна сторона, завданням якої 
є не дозволити сторонам зайти у «глухий кут» під 
час розв’язання суперечностей. Медіатор відріз-
няється від консультанта тим, що не надає жодних 
підказок щодо шляхів розв’язання спору, а лише 
створює атмосферу розуміння, приймаючи і емо-
ційну, і предметну сторону комунікантів. 

Існує деяка подібність між фасилітацією та ме-
діацією, та навіть більше, одним із напрямів ме-
діації є фасилітативна медіація. Суть фасилітації 
полягає в тому, що фасилітатор наперед знає ре-
зультат своєї діяльності та повинен створити на-
лежні умови для того, щоб сторони дійшли такої 
ж думки самостійно. А медіатор орієнтований на 
досягнення чітких угод між учасниками спору; не 
спирається на людські почуття, попри це приймає 
їх під час процесу медіації; зосереджений на май-
бутньому сторін; контролює процес, але не має 
наміру впливати на нього; зберігає нейтральність 
щодо думок сторін [3].

Оскільки завданням медіатора є примирити 
сторони за допомогою переговорів, у яких він є 
рівноправним учасником, вважаємо доцільним 
розглядати медіатора в лінгвістиці як самостійно-
го комуніканта, який, маючи на меті примирення 
конфліктуючих сторін, допомагає учасникам дій-
ти порозуміння. Виходячи з такої думки, можна 
припустити, що, зважаючи на те, що сучасна меді-
ація поділяється на декілька типів, комунікативні 
стратегії та тактики медіатора в межах конфлік-
тного дискурсу також будуть різнитися відповідно 
до них. 

Залежно від ролі медіатора та предмету медіа-
ції розрізняють такі її типи:

Медіація, орієнтована на вирішення проблем 
(problem-solving or settlement-directed approach), 
особливістю якої є зосередженість на інтересах, а 
не на найбільш бажаних позиціях учасника. 

Медіатор при цьому надає можливість сторо-
нам висловити свої позиції щодо проблеми, а по-
тім допомагає учасникам визначити їхні спільні 
інтереси та потреби [10]. 
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2) Трансформативна медіація (transformative 
approach) – можливість сторін вислухати одна 
одну, самостійно визначаючи при цьому хід меді-
ації, та перейти до взаєморозуміння. Такий підхід 
зорієнтований на усвідомлення потреб і досягнен-
ня чуйного ставлення один до одного, а не на при-
йняття оптимального рішення [5]. 

3) Наративна медіація (narrative approach) – 
процес викладу сторонами свого погляду на події. 
Зазвичай передумовою для застосування такого 
типу медіації є тривалий вплив конфліктуючих 
сторін одна на одну [8]. 

4) Медіація, заснована на розумінні 
(understanding-based approach). Головна мета під-
ходу полягає у вирішенні спору за допомогою 
розуміння, оскільки більш глибоке розуміння сто-
ронами їхніх власних перспектив, пріоритетів та 
інтересів, як і перспектив, пріоритетів та інтересів 
усіх інших сторін, робить їх здатними спільними 
зусиллями подолати конфлікт, що виник між ними. 
У межах цього підходу самі учасники, а не профе-
сіонали, найбільш повно уявляють собі суть спору 
та мають найкращі можливості знайти рішення.

5) Оціночна медіація (evaluative approach). Ме-
діатор впливає на процес медіації, оцінюючи те, 
що відбувається, а за певних обставин здійснює 
вплив і на результат діалогу, вказуючи на слабкі 
місця в аргументах сторін, за необхідності пропо-
нуючи свої варіанти вирішення конфлікту. 

6) Фасилітативна медіація (facilitative 
mediation), під час якої медіатор ставить одне і 
теж запитання для обох сторін, при цьому ніве-
лює конфліктні позиції учасників. Медіатор утри-
мується від висловлення рекомендацій або кон-
сультування сторін, мотивуючи це тим, що його 
основна ціль – досягнути виходу із ситуації [9].

7) Пряма медіація (directive mediation), суть 
якої – заохотити сторони дійти згоди, при цьому 
медіатор приводить аргументи на користь сторо-
ни, надає додаткову інформацію, висловлює дум-
ку та дає пораду [6]. 

Виходячи із цих технік ведення медіації, слід 
зауважити, що провідна роль у їх реалізації нале-
жить стилю поведінки медіатора в процесі кому-
нікації. Таким чином, спосіб ведення медіації пря-
мо впливає на комунікативні стратегії, які обирає 
посередник задля досягнення примирення сторін. 
Надалі ми будемо послуговуватися вживанням 
терміна «медіатор» на позначення ролі особи, яка 
є третьою стороною в переговорах у межах кон-
фліктного діалогу та має на мені примирити ко-
мунікантів. 

У художній літературі класичні підходи вико-
ристання медіації як способу вирішення конфлік-
тів у процесі комунікації зустрічаються нечасто. З 
одного боку, можна припустити, що автори звер-
тають увагу на проблеми суспільства та їх вплив 
на героїв твору. З іншого боку, медіація – це чіт-

ко побудований процес, який передбачає певний 
порядок дій. З метою дотримання художнього 
стилю й актуальності свого твору автори часто за-
стосовують художнє обрамлення до тих чи інших 
міждисциплінарних прийомів. Власне, таке пере-
конання дає можливість зрозуміти наявність мо-
дифікованих стратегій медіації у художніх творах. 

Наприклад, розглянемо зразок конфліктного 
діалогу з роману “To kill the mockingbird” [7] за 
участю хлопчика Джема (Jem), сусідки пані Дю-
боз (Mrs Dubose) та батька хлопчика – Аттікуса 
(Atticus). Останній виступатиме посередником 
між конфліктуючими сторонами. Предметом 
конфлікту є прізвисько, пов’язане із професійної 
діяльністю батька щодо захисту темношкірих у 
судді – “nigger advocate”. Таке прізвисько з вуст 
героїні пані Дюбоз, сприймалось достатньо об-
разливо, що спровокувало гнівне обурення хлоп-
чика. Аби захистити честь свого батька, хлопчик 
навмисно нищить квіти у саду сусідки, чим заго-
стрює конфлікт. 

“... we heard the soles of Atticus’s shoes scrape 
the front steps. The screen door slammed, there was 
a pause –Atticus was at the hat rack in the hall – and 
we heard him call, 

“Jem!” His voice was like the winter wind. <...>
<...> “Jem,” he said, “are you responsible for this?” 
“Yes, sir.” 
“Why’d you do it?” <...>
 “You did this because she said that?” 
Jem’s lips moved, but his “Yes sir,” was inaudible. 
“Son, I have no doubt that you’ve been annoyed 

by your contemporaries about me lawing for niggers, 
as you say, but to do something like this to a sick old 
lady is inexcusable. I strongly advise you to go down 
and have a talk with Mrs. Dubose,” said Atticus. 

“Come straight home afterward.”
Jem did not move. 
“Go on, I said.” <...>
“There was no point in saying you were sorry 

if you aren’t,” said Atticus. “Jem, she’s old and ill. 
You can’t hold her responsible for what she says and 
does. Of course, I’d rather she’d have said it to me 
than to either of you, but we can’t always have our 
‘druthers.” Jem seemed fascinated by a rose in the 
carpet.

“Atticus,” he said, “she wants me to read to her.” 
“Read to her?”
“Yes sir. She wants me to come every afternoon 

after school and Saturdays and read to her out loud 
for two hours. Atticus, do I have to?” 

“Certainly.”
“But she wants me to do it for a month.” 
“Then you’ll do it for a month”. (Ch. 11.)
Проаналізуємо поведінку Аттікуса як медіато-

ра, оскільки в конфліктній ситуації, яка склалась 
між Джемом і пані Дюбоз, саме він намагається 
примирити сторони. 
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З опису представленого діалогу можна виділити 
такі особливості: перед читачем Аттікус – особа, 
яка на момент початку діалогу з сином уже обізна-
на з обставинами конфлікту, зокрема з його резуль-
татом, на що вказує наративний опис: “He held out 
his other hand; it contained fat camellia buds”. Окрім 
цього, автор звертає увагу і на паралінгвальні осо-
бливості поведінки героя, порівнюючи голос Атті-
куса із зимовим вітром “His voice was like the winter 
wind”. Зважаючи на те, що такий вираз використо-
вують для того, щоб підкреслити беземоційність 
поведінки, можна припустити, що в цьому разі таке 
порівняння вказує на стриману суб’єктивну оцін-
ку батьком дій своєї дитини. Таким чином, медіа-
тором створюються передумови для примирення 
сторін, він завойовує довіру учасників конфлікту, 
що полягає в об’єктивному вирішенні суперечки. 

Наступною особливістю мовлення Аттікуса 
як медіатора з сином є запитальна форма діало-
гічних реплік батька-комуніканта. Переслідуючи 
мету залишитись нейтральним щодо сторін про-
тирічь, батько послуговується загальними запи-
таннями (“Are you responsible for this?”, “You did 
this because she said that?”, “Read to her?”), спеці-
альними запитаннями (“Why’d you do it?”) задля 
розуміння суб’єктивних передумов виникнення 
конфлікту з боку Джема.

З метою створення позитивної атмосфери між 
сторонами медіатор-батько використовує іменні 
звертання “Son”, “Jem” для реалізації позитивної 
стратегії довіри; ввічливу форму згадки про іншу 
сторону конфлікту “Mrs Dubose”, що свідчить про 
наявну стратегію поваги; апелювання до можливих 
об’єктивних факторів поведінки опонента “she is 
old and ill”, “a sick old lady”, намагаючись спонука-
ти одну зі сторін до розуміння; стратегію підтрим-
ки “there was no point you were sorry if you aren`t”. 

Зрештою, Аттікус перетворює Джема та пані 
Дюбоз на активних учасників процесу медіації 
та пропонує їм самостійно вирішити конфлікт. 
Так, у результаті проведення діалогу між сторона-
ми, було досягнуто консенсусу. Підтвердженням 
розв’язання конфлікту виступає репліка Аттікуса 
як медіатора “Then you’ll do it for a month”, яка 
вказує на те, що рішення, прийняте сторонами, 
повинне виконуватись. 

Розглядаючи це з боку типології медіацій, 
можна припустити, що такий стиль поведінки 
медіатора свідчить про належність до типу тран-
сформативної медіації. 

Варто зазначити, що образ героя Аттікуса не є 
сформованим у межах одного типу поведінки. У 
комунікації з дітьми Аттікус займає роль прямого 
медіатора, який допомагає сторонам (дітям) дійти 
спільного рішення, проте не нівелює конфлікт, а 
лише його зупиняє. 

“Jee crawling hova, Jem! Who do you think you 
are?” 

“Now I mean it, Scout, you antagonize Aunty and 
I’ll – I’ll spank you.” 

With that, I was gone. “You damn morphodite, I’ll 
kill you!” He was sitting on the bed, and it was easy 
to grab his front hair and land one on his mouth. He 
slapped me and I tried another left, but a punch in 
the stomach sent me sprawling on the floor. It nearly 
knocked the breath out of me, but it didn’t matter 
because I knew he was fighting, he was fighting me 
back. We were still equals. 

“Ain’t so high and mighty now, are you!”  
I screamed, sailing in again. He was still on the bed 
and I couldn’t get a firm stance, so I threw myself at him 
as hard as I could, hitting, pulling, pinching, gouging. 
What had begun as a fist-fight became a brawl. We 
were still struggling when Atticus separated us. 

“That’s all,” he said. “Both of you go to bed right 
now.” 

“Taah!” I said at Jem. He was being sent to bed 
at my bedtime. 

“Who started it?” asked Atticus, in resignation. 
“Jem did. He was tryin‘ to tell me what to do. 

I don’t have to mind him now, do I?” 
Atticus smiled. “Let’s leave it at this: you mind 

Jem whenever he can make you. Fair enough?” 
(Ch. 14, Part 2.) 

Отже, комунікативні стратегії в конфліктно-
му дискурсі медіатора передбачають залучення 
не лише комунікативних тактик нівелювання су-
перечки, але й застосування загальнопоширених 
прийомів, які використовують мовці в процесі 
спілкування. Мовна поведінка медіатора прямо за-
лежить від факторів, які впливають на особистість 
сторін конфлікту: вікових, етнічних, соціальних, 
статусних факторів. Незважаючи на різноманіт-
ність підходів до розуміння поняття «медіація» в 
лінгвістиці, класичний підхід у трактуванні меді-
атора як комуніканта, третьої нейтральної сторо-
ни конфлікту, комунікативною метою якої є до-
сягнення примирення сторін, спостерігається і в 
художній літературі, а тому потребує детального 
аналізу з позиції прагмалінгвістики.
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Постановка проблеми. Сьогодні особливо ак-
туальним є дослідження комунікативного впливу 
на свідомість читача повідомлення шляхом вибу-
довування ефективних дискурсивних стратегій і 
тактик, які сприяють формуванню позитивного 
іміджу міжнародної організації ООН. Серед чис-
ленних дискурсивних стратегій виділяють страте-
гію самопрезентації. Її мета полягає у схваленні, 
прагненні до досконалості, приверненні уваги та 
потребі в повазі до міжнародної організації ООН 
з боку читацької аудиторії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальність термінів «стратегія» і «тактика» пояс-
нюється відсутністю їх усталених визначень. Це 
приводить до появи різних дефініцій, якими по-
слуговуються учені для позначення цих понять. 
Лінгвістика оперує трьома основних термінами: 
«мовленнєва стратегія», «комунікативна страте-
гія» й «дискурсивна стратегія», які часто тотожні 
та взаємозамінні. Дискурсивні стратегії розгля-
дають з позиції комунікативної лінгвістики [1], 
психолінгвістики [6; 7], когнітивної лінгвістики  
[2; 3; 9] та дискурсології [4; 6; 10].

Мета статті – дослідити дискурсивну страте-
гію самопрезентації та релевантні дискурсивні 
тактики, які використовуються для формування 
власного позитивного іміджу міжнародної органі-
зації ООН в англомовному медіадискурсі. 

В основі феномену самопрезентації лежить 
намагання журналістів і працівників сфери PR 
вплинути на сприйняття інформації аудиторі-
єю. Читачів цікавить діяльність організації, яка 
детермінує враження про неї – компетентність, 
вирішення соціальних і гуманітарних питань, 
фінансове становище, роль у припиненні кон-
фліктів і розв’язанні глобальних проблем. Між-
народна організація ООН як активний суб’єкт 
міжнародної політики має можливість активізу-
вати позитивне враження за допомогою мас-ме-
діа для того, щоб укріпити підвалини своєї  
діяльності та виправдати очікування цільової ау-
диторії.

Самопрезентація – це не тільки враження, але 
й самовираження, яке несе в собі різноманітні 
цінності, досвід і прагнення до досконалості за-
для поліпшення життя людей. Стратегія самопре-
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зентації повинна блокувати негативні висновки, 
пов’язані з оціночними судженнями, що приво-
дять до створення аргументованих послідовно-
стей, які роблять оцінку справедливою та соціаль-
но прийнятною [11, с. 375]. Важливо підкреслити, 
що стратегія самопрезентації має інституціональ-
ний характер і реалізується майже в будь-якій 
мовленнєвій дії, приєднуючи додатково й інші 
стратегії [2]. 

Дискурсивна стратегія самопрезентації реалі-
зується за допомогою таких тактик:

1) тактики позиціювання;
2) тактики дистанціювання;
3) тактики створення позитивного образу. 
Тактика позиціювання демонструє основні 

функції, які здійснює ООН у світі. Посилання на 
думки посадових осіб міжнародної організації пе-
реконує читачів в істинності інформації:

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon 
has strongly condemned the suicide bombing that 
targeted a park in Pakistan on Sunday [12].

(Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун рішу-
че засуджує терористичний акт, який трапився у 
Пакистані.)

За допомогою дієслова condemned досягається 
обвинувачення через осуд і здійснюється привер-
нення уваги світової спільноти до терористичної 
ситуації в одній із південних країн Азії.

Цитування наближає адресанта до читача і дає 
можливість зрозуміти глибину проблеми, особли-
во коли цитата виголошена авторитетною люди-
ною, яка займає одну з найвищих ланок у статус-
ній вертикалі ООН:

“Refugees fleeing conflict and violence and 
arriving in Europe carry an important message: 
addressing their plight cannot only be the task of 
countries and communities that are close to wars. It 
is a global responsibility that must be widely shared 
until peace prevails again”, UN High Commissioner 
for Refugees Filippo Grandi said [12]. 

(Верховний комісар ООН у справах біженців 
наголошує на проблемах біженців, які можуть 
бути вирішені не лише за участі країн, які знахо-
дяться безпосередньо біля вогнища небезпеки, а з 
залученням всіє міжнародної спільноти.)

Іменне словосполучення a global responsibility 
апелює до спільної відповідальності всіх країн, 
залучених до розв’язання питання біженців.

Реалізація тактики позиціювання на рівні посадо-
вих осіб ООН має на меті об’єднати людство у бо-
ротьбі з викликами сьогодення. Особливо це стосу-
ється обговорення зміцнення гуманітарної системи 
на різних конференціях за участі країн – членів ООН:

“The Summit is a way of saying let’s come together, 
let’s really understand how we can work better, let’s 
make commitments for the future”, Stephen O’Brien, 
the Under-Secretary-General for Humanitarian 
Affairs told the UN News Centre [12]. 

За допомогою let’s і дієслівних компонентів ре-
чення заступник Генерального секретаря ООН з 
гуманітарних питань закликає міжнародну спіль-
ноту об’єднатися і взяти відповідальність за май-
бутнє світу. Далі у прямій мові посадової особи 
міжнародної організації спостерігаємо експліцит-
не посилання на актантів глобальної політики за 
допомогою особового займенника:

“Whenever there is suffering and humanitarian 
need in a crisis, all of us want to be there even faster 
than we ever can be because we’re all driven by this 
wish to help people in need”, Mr. O’Brien said [12]. 

Зазначений приклад підтверджує думку, що 
ООН не відокремлює себе від інших держав, а є 
об’єднаним інституціональним утворенням, яке 
має на меті консолідувати всіх учасників процесу 
побудови ефективної гуманітарної політики, що 
стане основою формування та збереження фун-
даментальних загальноцивілізаційних цінностей. 
Стійке словосполучення to help people in need 
звертає увагу читача на основну мету діяльності 
ООН – допомога людям, які опинилися в скрут-
ному становищі в результаті дії на них зовнішніх 
негативних факторів. Сполучник because пере-
дає каузальні відношення у складнопідрядному 
реченні. Таким чином адресант надає повідом-
люваній причині більшої ваги, що відображаєть-
ся на щепленні підрядного речення з головним.  
У цьому прикладі контекст є визначальним показ-
ником причинних зв’язків. Використання пасивно-
го стану we’re all driven by this wish to help people 
in need пояснюється превалюванням гуманізму над 
фізичними суб’єктами міжнародної політики. 

Напередодні вибору нового Генерального се-
кретаря нинішній очільник міжнародної організа-
ції Пан Гі Мун наголошує на незмінності майбут-
нього курсу ООН:

Mr Ban said whoever takes the role should have 
“a clear vision for the world of the future” and 
commitment to peace, development and human rights. 
He or she should champion the rights of vulnerable 
groups including women and girls, people with 
disabilities and people with minority sexualities, Mr 
Ban said. “If not the United Nations, who will take 
care of those people?” [12]. 

Відданість миру, розвитку та правам люди-
ни представлена стійкими словосполучення-
ми commitment to peace, development and human 
rights, що є трьома китами, на яких тримається 
діяльність ООН. Риторичне запитання апелює до 
емоційної сфери свідомості адресата і забезпечує 
необхідне погодження, тобто підтримку думки, 
висловленої Генсеком Пан Гі Муном. Ефектив-
ність риторичного запитання полягає в непоміт-
ному нав’язуванні потрібної ідеї, яка зводиться до 
того, що ніхто, крім міжнародної організації, не 
зможе відстояти права жінок і дітей, людей з об-
меженими можливостями, сексуальних меншин. 
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Апеляція до морально-суспільних цінностей 
за допомогою предикації є дієвим інструментом 
переконування в медіадискурсі. Маючи значний 
мотиваційний потенціал, вони наштовхують адре-
сата на зворотну реакцію:

The report concludes with a number of 
recommendations to address the structural challenges 
to providing quality jobs and a concomitant reduction 
in poverty. They include, among others: tackle low-
productivity traps, which lie at the heart of poverty; 
strengthen rights at work and enable employer and 
worker organizations to reach the poor; reinforce 
governments’ capacity to implement poverty-reducing 
policies and standards; and boosting resources and 
making the rich aware of their responsibility [12]. 

Дієслова дії з акцентом на результат tackle, 
strengthen, enable, reinforce направлені на бороть-
бу з бідністю. Агенс дії у цьому реченні не специ-
фіковано. Тому дієслова не допускають зміщення 
уваги з результату на діяльність. Однак компонент 
діяльності зумовлює певний розвиток подій наці-
лений на кінцеву мету. Атрибут poverty-reducing 
відображає звуження кола побічних питань до 
головної проблеми – боротьби з бідністю. Вдале 
структурування інформації, динамізм майбутніх 
завдань на основі морально-суспільних ціннос-
тей сприяє посиленню персуазивного впливу на 
адресата й спонукає реципієнта до активної діяль-
ності. Вищезазначені вербальні засоби допомага-
ють сформувати позитивний імідж ООН шляхом 
посилання на радника з соціальних і економічних 
питань міжнародної організації праці, який висту-
пив з ініціативою вироблення глобальної еконо-
мічної стратегії.

Численна кількість дієслів, використаних в ін-
формативних статтях, мають перцептивний ком-
понент, для яких головне – кінцева ціль, а не про-
цес її досягнення:

Soon after the delegation’s arrival in the capital, 
Juba, US Ambassador Samantha Power said the 
Council members “are completely united in our desire 
to see peace in South Sudan and to see the people of 
this country live with the security and the dignity that 
they have craved for a very long time” [12]. 

Посол США Саманта Пауер зазначає, що кра-
їни – члени Ради Безпеки ООН консолідовані в 
бажанні побачити мир у Південному Судані та до-
тримання гідності людини в цій країні. У реченні 
відбувається семантичний перехід від сприйняття 
до ментального значення. Основна мета дієслова 
to see – не лише сформувати у свідомості читача 
образ майбутнього покращення становища в аф-
риканській державі, але й передати інформацію 
про зв’язки між явищами дійсності. Перцептивне 
дієслово використано в значенні не фізичної здат-
ності людини до сприйняття дійсності, а менталь-
ної. Тобто спостерігається превалювання менталь-
ного смислу над візуальним. Абстрактні іменники 

security, dignity показують орієнтованість картини 
світу на людину в межах заданої концептуальної 
області, вербалізують інформацію, пов’язану з ду-
ховним життям особистості, та називають явища, 
за якими закріплена певна оцінка в суспільстві.

Тактика позиціювання реалізується не тільки 
за допомогою посилань на авторитетних посадо-
вих осіб міжнародної організації, але й за допомо-
гою представлення інформації чи позиції певного 
структурного підрозділу, який належить до ООН. 
Група Організації Об’єднаних Націй із питань 
розвитку створена з метою покращення коорди-
нації та кооперації між країнами в різних сферах 
життя людини:

The UN Development Group (UNDG), which 
unites the UN funds, programmes, specialized 
agencies, departments, and offices that play a role in 
global development, pledged its collaboration with 
all Member States, rolling out a common approach to 
eliminate bottlenecks, provide new direction and the 
necessary coordination [12].

Дієслівні словосполучення to eliminate 
bottlenecks, provide new direction and the necessary 
coordination ілюструють головну мету структур-
ного підрозділу ООН – виробити спільне рішення 
стосовно проблем глобального та національного 
розвитку, залучаючи знання, практичний досвід і 
ресурси держав для поліпшення життя населення. 
Група Організації Об’єднаних Націй з питань роз-
витку публічно засвідчила співпрацю з країнами –  
членами ООН.

Коли напруженість ситуації в зонах конфлікту 
досягає критичної межі, ООН негайно висловлює 
свою позицію:

 The UN has called for an urgent humanitarian 
pause in fighting in Aleppo in order to deliver 
aid and to repair damaged electricity and water  
networks [12].

Фразове дієслово call for виконує апелятивну 
функцію в реченні, коли адресат виражає свою 
думку та одночасно спонукає читача зайняти по-
дібну позицію. Суб’єкт міжнародної політики 
(ООН) не дає чітких обіцянок щодо запобігання 
гуманітарній катастрофі, однак окреслює майбут-
ні завдання після припинення воєнних дій за допо-
могою дієслівних словосполучень to deliver aid, to 
repair damaged electricity and water networks. Не-
гайна гуманітарна пауза, яку вимагає ООН, дасть 
змогу надати допомогу жителям міста Алеппо. Це 
вкотре доводить соціальну орієнтованість міжна-
родної організації. 

Інтегрально важливою тактикою досягнення 
стратегії самопрезентації є дистанціювання, яке 
займає чільне місце в англійській лінгвокультурі 
та є потужним інструментом впливу на цільову 
аудиторію; це своєрідне мистецтво регулювання 
ступеня близькості/віддаленості співбесідників 
[3]. Використання тактики дистанціювання ха-
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рактеризується позитивною оцінкою власних дій 
і відображенням негативної оцінки дій опонента.  
У лінгвістиці дистанціювання розглядають у ме-
жах антропоцентризму. Мову не можна зрозуміти, 
не вийшовши за її межі, тобто без референції на її 
носія й активного користувача – людини [5, с. 7]. 
В основі будь-якого комунікативного акту лежить 
певне дистанціювання між адресантом і адреса-
том. З одного боку, для цього феномену властиве 
протиставлення «вони» і «ми». З іншого боку, це 
поняття нерозривно пов’язане з відповідальністю 
за достовірність висвітленої інформації.

Тактику дистанціювання використовують з 
метою уникнення фактору негативного впливу 
на імідж самої організації ООН. Зазвичай цією 
тактикою оперують посадові особи міжнародної 
організації, які хочуть відмежуватися від певних 
звинувачень і голослівних суджень:

The U.N.’s top official in charge of human rights 
called the new accusations “sickening” [12].

Чиновник вищого рангу ООН заперечує звину-
вачення миротворців, яких підозрюють у насиль-
стві. Лексема з негативно-оціночної конотацією 
sickening нівелює всі інкримінації обвинуваль-
ної сторони. У лексемі втілений емоційний стан 
адресанта і його ставлення до екстралінгвістичної 
ситуації. Її використання пояснюється не тіль-
ки задачами безпосередньої передачі інформації, 
але й умовами, у яких здійснюється формування 
інформаційного приводу – характеристик і ознак 
певної події, які роблять цю ситуацію суспільно 
значущою і привабливою для ЗМІ. 

Генеральний секретар ООН надає цим звину-
ваченням наступні характеристики:

And Secretary-General Ban Ki-moon  said they 
were “despicable, depraved and deeply disturbing 
allegations” [12].

З метою переконання адресата в безпідстав-
ності та невірності голослівних заяв Генеральний 
секретар ООН використовує атрибути з негатив-
ною конотацією: despicable, depraved, disturbing.

Тактика створення позитивного образу направ-
лена на формування у свідомості читача асоціацій 
зі знаком плюс, тобто таких, які не викликатимуть 
негативних реакцій. Зазвичай у новинних статтях 
відбувається конструювання позитивного образу 
структури, яка входить до ООН і має свої власні 
функціональні обов’язки:

The United Nations agricultural agency today 
released a new action plan to help countries combat 
the spread of antimicrobial resistance in their food 
supply chains and to counter the growing threat of 
medicine-resistant ‘superbugs’ [12].

При використанні дієслів із семою боротьби to 
combat, to counter події інтерпретуються з пози-
ції суб’єкта і його амбіцій. Сільськогосподарська 
організація ООН розробила план боротьби з ан-
тимікробною резистентністю та бактеріями, які 

стійкі до впливу антибіотиків. Наведені дієслова 
відіграють центральну та організаційну роль у ре-
ченні та свідчать про рішучість намірів організа-
ції в протидії проблемі. Вони не лише іменують 
процесуальний стан, але й беруть активну участь 
в представленні абстрактних категорій дійсності, 
зв’язків і відношень [8]. З позиції категорії акціо-
нальності зазначені дієслова мають ознаку дина-
мізму та відображають перспективність вирішен-
ня питання порядку денного. Агенс (the United 
Nations agricultural agency) ініціює та контролює 
динамічну ситуацію. Процесно-результативні ді-
єслова направлені на досягання результату.

У питаннях миру та безпеки для наративу 
інформаційних статей характерне використан-
ня мовних одиниць, які апелюють до спільної  
відповідальності всіх країн і загальнолюдських 
цінностей:

Finally, the statement said the Secretary-General 
encourages all stakeholders to meet their respective 
responsibilities to maintain peace and stability [12].

За допомогою дієслівних словосполучень to 
meet their respective responsibilities, to maintain 
peace and stability адресант повідомлення в особі 
Генерального секретаря закликає світову спільно-
ту виконати свої зобов`язання заради підтримки 
миру та стабільності у світі. 

Генеральна Асамблея, дорадчий і представ-
ницький орган ООН, відповідає за обговорення 
спектру різноманітних міжнародних питань. На 
засіданнях Генеральної Асамблеї розглядають 
принципи співробітництва для підтримування 
міжнародного миру та безпеки, дотримання прав і 
основних свобод людини. Не оминають і питань, 
які стосуються конфліктів на релігійному ґрунті:

The meeting sought to establish how religious 
leaders and actors can work together with 
governments and other institutions to help them 
fulfil their responsibility to protect and to promote 
inclusivity, dialogue and respect for diversity [12].

Головним завданням засідання було знахо-
дження механізмів кооперації між релігійними лі-
дерами та урядами з метою уникнення релігійної 
нетерпимості між конфесіями. Лексична одиниця 
work together слугує об’єднувальним фактором і 
передбачає спільну роботу суб’єктів заради до-
сягнення єдиної цілі. Вектор і завдання роботи Ге-
неральної Асамблеї ООН простежується в таких 
лексемах: responsibility, dialogue, respect. Зазначе-
ні абстрактні іменники апелюють до припинення 
релігійної ворожнечі в світі.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Дискурсивну стратегію самопрезентації 
та дискурсивні тактики позиціювання, дистан-
ціювання, створення позитивного образу вико-
ристовують для формування позитивного іміджу 
організації, коли адресант відбирає відповідно до 
своїх мотивів та цілей оптимальні вербальні засо-
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би в новинних статтях. Дослідження іміджу ООН 
наводить на думку, що масова свідомість не може 
сприймати цілком всю інформацію про міжнарод-
ну організацію, однак здатна отримувати головні 
новини, які характеризують діяльність інститу-

ції. Важливо не те, що в дійсності являє собою 
ООН, а інформація, яка проектується на читачів. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
дослідженні диктальної стратегії та її впливу на 
формування позитивного іміджу ООН.
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СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ЛАТИНСЬКИХ РИТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ

У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості термінів-композитів у латинській риторичній терміно-
логії. Визначено моделі, за якими утворюються такі деривати. Зазначено, що композити функціонують як синтаксичні 
еквіваленти корелятивних словосполучень, які мотивують їх формальну структуру. У зв’язку з давністю процесів слово- 
складання та фонетичними змінами, яких зазнали компоненти складних слів, було використано деякі прийоми етимоло-
гічного аналізу.
Ключові слова: риторична термінологія, термін-композит, словотворча модель, словоскладання.

Бабяк Х. М. Структура и семантика латинских риторических терминов-композитов. – Статья.
В статье проанализированы структурно-семантические особенности терминов-композитов в латинской риторической 
терминологии. Определены модели, по которым возникают такие дериваты. Отмечено, что композиты функциониру-
ют как синтаксические эквиваленты коррелятивных словосочетаний, которые мотивируют их формальную структуру.  
В связи с давностью процессов словосложения и фонетическими изменениями, понесенными компонентами сложных 
слов, были использованы некоторые приемы этимологического анализа.
Ключевые слова: риторическая терминология, термин-композит, словообразовательная модель, словосложение.
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In the article structural and semantic features of Latin rhetorical terms-composites are analyzed. Models, by which such derivates 
are formed are determined. Also composites’ functioning as syntactic equivalents of correlative phrases, which motivate their 
formal structure, is marked. Due to the antiquity of the processes of word compounding and phonetical changes, that components 
of complex words had experienced, some ways of etymological analysis were used.
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Словоскладання належить до непродуктивних 
способів термінотворення в підмові латинської 
риторики. Зрештою, така картина спостерігаєть-
ся й у загальнолітературній мові, де композити 
посідають скромне місце порівняно з похідни-
ми, утвореними за іншими морфологічними сло-
вотворчими моделями. Виняток становлять деякі 
поети, у мові яких поява таких слів зумовлена, з 
одного боку, активними пошуками щодо збагачен-
ня латинської мови, а з іншого – метричними мір-
куваннями. Особливе значення при цьому мають 
Квінт Енній і Тіт Лукрецій Кар [18, с. 104].

Латинська риторична лексика завдяки своєму 
соціальному й політичному значенню в житті дав-
ніх римлян однією з перших виокремилась в осо-
бливу терміносистему. Однак в українському мо-
вознавстві вона практично не вивчалася. Зовсім 
обділені увагою дослідників деривативні процеси 
в риторичній термінології, зокрема й словоскла-
дання. До речі, це питання не знайшло належ-
ного висвітлення також на матеріалі української 
риторичної термінології. Крім невеликого розді-
лу про терміни-композити в монографії З. Куньч  
[6, с. 127–129], інших досліджень на цю тему ми 
не знайшли.

Таким чином, робота актуальна, оскільки в 
українському мовознавстві немає досліджень, 
присвячених структурним особливостям латин-
ських риторичних термінів-композитів. Об’єктом 

дослідження є риторичні терміни-композити, ви-
брані методом суцільної вибірки з трактатів Ци-
церона, а предметом – їх структурно-семантичні 
особливості. Метою статті є аналіз моделей сло-
воскладання в системі латинської риторичної тер-
мінології.

Розглядаючи структуру термінів-композитів, 
ми не обмежились чисто синхронічним методом, 
а залучили також діахронічний. Адже створення 
нового слова – це насамперед процес. Тому Є. Куб- 
рякова слушно зазначила: «Система словотворен-
ня виступає одночасно і як результат розвитку, і як 
певний мовнотворчий процес» [5, с. 15].

Першим у науці визначення складних слів, 
близьке до сучасного, дав Арістотель, який назвав 
їх іменами, що складаються з повнозначних ча-
стин [2, с. 74]. Він же наголосив на їх номінатив-
ній функції, вказуючи, що люди вживають складні 
слова, коли в цього поняття немає назви [1, с. 133].

Крім внутрішнього синтаксису, який полягає в 
порядку розташування елементів складних слів, 
їм властивий також зовнішній синтаксис, тобто 
співвіднесеність з еквівалентними синтаксични-
ми конструкціями [4, с. 7]. Тому небезпідставно 
ще Е. Бенвеніст розглядав такі складні слова як 
редуковані речення, трансформи певних типів 
вільного висловлювання [3, с. 241].

Таким чином, функціонування складних слів 
і словосполучень виявляє багато спільного, тісно 
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взаємопов’язане. За типами синтаксичних зв’яз-
ків у словосполученнях компоненти складних 
слів вступають у сурядні та підрядні зв’язки.

У композитах, утворених за типом сурядних 
зв’язків, компоненти перебувають у рівноправних 
семантичних і синтаксичних відношеннях та є 
рідкісними. У риторичній термінології Цицерона 
більше композитів, утворених за типом підрядних 
зв’язків, де перший компонент визначає другий.

До композитів із сурядним зв’язком між ком-
понентами можна віднести слова, утворені за мо-
деллю1Praep + S: interpuncta (“De oratore”, т. III, 
с. 181, 328) «розділові знаки, паузи»; intervallum 
(“De oratore”, т. III, с. 185; “Ad M. Brutum orator”, 
с. 222) «інтервал (між словами)»; interspiratio 
(“De oratore”, т. III, с. 173) «передишка, пауза». Та-
кож першим компонентом виступає прийменник у 
складному слові controversia (“Brutus seu De claris 
oratoribus”, с. 90, 310) «тема для спорів», що при-
єднується до партиціпіальної основи від дієслова 
vertere (Praep + Part). Термін ускладнений суфік-
сом -ia з категоріальним значенням властивості. 
Їх не можна трансформувати в синтагми з підряд-
ним зв’язком. Терміни утворюються шляхом при-
микання.

Більшість композитів із підрядним зв’язком 
компонентів утворюються на основі атрибутивних 
і дієслівних словосполучень. Семантика твірного 
словосполучення визначає семантику складно-
го слова. Його лексикалізація приводить до зро-
щення компонентів, у результаті чого з’являється 
цілком нова лексична одиниця, здатна компактно 
номінувати різні поняття.

Домінуючою моделлю серед композитів із пі-
дрядним зв’язком між компонентами є S + V. За 
цією моделлю утворені такі композити:

artifex (“De oratore”, т. III, с. 35; “Brutus seu De 
claris oratoribus”, с. 188) «знавець (ораторсько-
го мистецтва)». Термін утворений шляхом поєд-
нання іменникової й дієслівної основ. Короткий 
голосний ă в дієслівній основі перед двома при-
голосними (кінцевий приголосний основи + s) пе-
реходив в e: artifex < *artifax [10, с. 156];

artificium (“De oratore”, т. I, с. 50, 93) «оратор-
ська майстерність». Термін утворений шляхом по-
єднання іменникової й дієслівної основ та усклад-
нений суфіксом -ium із категоріальним значенням 
властивості. У другому компоненті у відкритому 
серединному складі ă переходить в і;

causidicus (“De oratore”, т. I, с. 202; “Ad  
M. Brutum orator”, с. 30) «судовий оратор». Термін 
утворений шляхом поєднання іменникової та ді-
єслівної основ за допомогою інтерфікса і. Другий 
компонент, незважаючи на флективну оформле-

ність, виступає лише в складі композитів як відді-
єслівний прикметник [16, с. 462–463] (наприклад, 
veridicus, maledicus, suavedicus тощо). Такі компо-
зити контекстуально можуть субстантивуватися;

aucupium (“Ad M. Brutum orator”, с. 84) «полю-
вання (за риторичними ефектами)». Термін утво-
рений шляхом поєднання іменникової та дієслів-
ної основ. Другий компонент становить дієслівну 
основу від capio, де ă переходить в u перед губ-
ним p у відкритому серединному складі (поряд з 
i, наприклад: principium). Фонетичні умови появи 
того чи іншого голосного не піддаються точному 
визначенню, проте ми можемо припустити, що на 
появу u чи i міг вплинути відповідний голосний 
першого компонента. Композит ускладнений су-
фіксом -ium із категоріальним значенням дії;

veriloquium (“Topica”, с. 35) «істинне, тобто 
первісне значення слова». Так Цицерон намага-
ється перекласти грецьке слово ἐτυμολογία. Термін 
утворюється шляхом примикання іменника в ро-
довому відмінку до дієслівної основи, він усклад-
нений суфіксом -ium із категоріальним значенням 
якості.

Таку ж продуктивність виявила модель Adi + 
V. Терміни, утворені за цією моделлю, є різно-
частиномовними у зв’язку з додаванням до ком-
позитної основи формо- чи словотворчого афікса, 
наприклад:

amplificare (“De oratore”, т. III, с. 104) «розши-
рювати (предмет розгляду прикрасами)». Термін 
утворений шляхом поєднання прикметникової й 
дієслівної основ за допомогою інтерфікса і та до-
давання інфінітивного закінчення -re. Дієслівна 
основа в композиті отримує форму fica- у зв’язку 
з переходом ă в і у відкритому складі;

amplificatio (“De oratore”, т. III, с. 105; 
“Partitiones oratoriae”, с. 52) «ампліфікація, поси-
лення, нагромадження засобів». Термін утворе-
ний шляхом поєднання прикметникової та дієс-
лівної основ за допомогою інтерфікса і. Другий 
компонент композита становить дієслівну основу 
від facio, де ă переходить в і у відкритому складі. 
Композит ускладнений характерним для віддієс-
лівних утворень суфіксом -tio з категоріальним 
значенням абстрактної дії;

grandiloquus (“Ad M. Brutum orator”, с. 20) «ве-
лемовний (про оратора)». Другий член складного 
слова є прикметником дієслівного походження, 
що функціонує тільки в складі композитів. Його 
можна співвіднести з подібними формантами 
-dicus, -ficus, -volus тощо, пов’язаними парадиг-
матичними відношеннями.

Така ж модель лежить в основі композита 
magnificentius, який входить до складу атрибутив-

1 Для опису формальної структури використано такі умовні позначення: Adi – Adiectivum (прикметник), N – Numerale 
(числівник), Part – Participium (дієприкметник), Praep – Praepositio (прийменник), S – Substantivum (іменник),  
V – Verbum (дієслово).
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ного словосполучення magnificentius genus dicendi 
(“Brutus seu De claris oratoribus”, с. 123) «величні-
ший рід красномовства». Його другий компонент, 
що є компаративом від прикметника дієслівного 
походження, самостійно не вживається.

Multiplices в атрибутивному словосполученні 
multiplices orationes (“Ad M. Brutum orator”, с. 12) 
«багаточисленні промови». Мультиплікативний 
прикметник-композит утворений шляхом поєд-
нання прикметника multi та основи, що виділя-
ється в генетиві від –plex; її походження дієслівне 
[12, с. 514].

Структурний аналіз композитів риторичної се-
мантики в Цицерона виявив декілька термінів із 
першим компонентом-числівником, основа якого 
в результаті зрощення зазнала певних фонетичних 
змін. За лексико-граматичною характеристикою 
опорного слова це субстантивний ад’єктивний та 
вербальний композити. У слові principium (“De 
oratore”, т. II, с. 320) «вступ до промови» (модель 
N + V) другий компонент становить дієслівну ос-
нову від capio, де ă переходить в і перед губним 
p у відкритому серединному складі. Композит 
ускладнений суфіксом -ium із категоріальним зна-
ченням стану, якості. Слово anceps в атрибутив-
ному термінологічному словосполученні anceps 
causa (“De oratore”, т. II, с. 186) «сумнівна справа» 
репрезентує модель N + S. Перший компонент по-
ходить від ambi, де і під час словоскладання син-
копувалось, спричинивши перехід m в n перед за-
дньоязиковим c [10, с. 117]. Другий компонент, що 
походить від caput, утворений від його ґенетивної 
форми [12, с. 98]. Термін duplicare (“Ad M. Bru- 
tum orator”, с. 135) «подвоювати (слова)» утворе-
ний поєднанням числівника та дієслова (модель 
N + V), хоча в діахронії виводиться від duplex. 
Від нього утворений прислівник dupliciter (“De 
inventione”, т. I, с. 5) «двояко, подвійно» шляхом 
додавання до основи duplic- суфікса -iter.

Два композити утворені поєднанням при-
кметника й дієприкметника (модель Adi + Part): 
suaviloquens (“Brutus seu De claris oratoribus”, с. 58)  
«солодкомовний» і suaviloquentia (“Brutus seu De 
claris oratoribus”, с. 58) «солодкомовність, солод-
ка мова». У першому слові дієприкметник, втра-
тивши процесуальні ознаки та набувши статичні, 
ад’єктивувався, визначивши, таким чином, пере-
хід композита до розряду прикметників Про це 
свідчить синтагматичне оточення, де він виступає 
означенням іменника: suaviloquens os «солодка 
мова». Другий термін утворений від suaviloquens 
додаванням до основи суфікса -ia з категоріаль-
ним значенням якості. У дійсності в таких похід-
них вже можна виокремити ускладнений суфікс 
-ntia, який визначає форму дієприкметника тепе-
рішнього часу активного стану середнього роду 
множини. Унаслідок фемінізації такі форми отри-
мали іменне значення. Та ж модель лежить в осно-

ві терміна magniloquentia (“Ad M. Brutum orator”, 
с. 191) «пишномовність».

Locuples в атрибутивному словосполученні 
locuples oratio (“De oratore”, т. III, с. 185) «багата 
мова». Термін утворений поєднанням іменникової 
й прикметникової основ у словах locus i plenus.  
У першому компоненті, що становить давню ос-
нову на *-о-, цей голосний перед губним перехо-
див в u [14, с. 96]. Другий компонент -ples похо-
дить від *plē-t-s [12, с. 515].

Значний вплив на формування системи словос-
кладання в латинській мові мала грецька мова, де 
цей словотворчий тип був продуктивним. Учені 
зазначають про високу окурентність таких компо-
зитів у технічних текстах, де вони маркують нау-
ковий стиль [14, с. 393]. Серед латинських рито-
ричних термінів також знайдено декілька лексем, 
створених за зразком грецьких. Amplificatio – до-
слівний переклад грецького риторичного терміна 
αὔξησις. Численні композити з першим компонен-
том multi- відтворюють грецькі композити з πολλ-
, серед них – multi-plices, що відповідає грецькому 
πολλα-πλάσιοι. У слові anceps перший компонент 
ambi- відповідає грецькому ἀμφι-, що входить 
до складу таких композитів, як ἀμφί-λογος, ἀμφι-
κέφαλος, ἀμφί-βιος, ἀμφί-γυος тощо. Du-plicare 
створений за зразком διπλόω. Suaviloquens є по-
морфемним перекладом ἡδυ-λόγος.

Більшість розглянутих термінів виникли внас-
лідок структурно-семантичного калькування, 
яке полягає в імітації запозиченої моделі та на-
повненні її морфемним матеріалом власної мови  
[9, с. 214].

Складні терміни з компонентами, об’єднані 
підрядними відношеннями, функціонують у тіс-
ному зв’язку зі словосполученнями, результатом 
семантичної компресії яких вони є. Так, компо-
зит suaviloquens еквівалентний дієслівно-адвер-
біальній конструкції suaviter loquitur «солодко 
говорить». Artifex можна розширити в дієслів-
но-об’єктну конструкцію з додатком у знахідному 
відмінку artem facit «творить мистецтво». Anceps 
співвідноситься із субстантивно-атрибутивною 
конструкцією ambiguum caput «двозначна суть».

Проте такі композити не можна розглядати як 
абсолютно тотожні словосполучення, на основі 
яких вони виникли. Складні слова позначають 
цілісне поняття, тоді як у словосполученнях не-
минуче акцентується один з елементів [8, с. 37]. 
Прихильник психологізму в теорії мови Г. Пауль 
поклав в основу розмежування складних слів і ко-
релятивних словосполучень психологічний фак-
тор [7, с. 389].

Опорним словом у складних словах є завжди 
другий компонент, а перший лише конкретизує 
його значення. Causidicus – це не будь-який ора-
тор, а судовий; aucupium – не будь-яке полюван-
ня, а полювання (метафорично) за риторичними 
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ефектами. Інколи таке значення не можна визна-
чити у зв’язку з перетворенням складного слова 
на ідіоматичну одиницю, яка не мотивує значення 
складових частин. Наприклад: anceps ≠ ambiguum 
+ caput.

Термінотворення має більш особистий харак-
тер, ніж словотворення в загальнолітературній 
мові, яке зазвичай відбувається стихійно. Зреш-
тою, воно також повторює словотворчі схеми й 
моделі загальнолітературної мови, тому при цьому 
не варто чекати суттєвих розбіжностей. Звіривши 
розглянуті риторичні композити за авторитетни-
ми словниками (двотомним латинсько-німецьким 
К. Ґеорґеса [13] та п’ятитомним латинсько-поль-
ським за редакцією М. Плєзі [15]), ми знайшли 
тільки два новоутворення в Цицерона: veriloquium 
i causidicus. Veriloquium – це вільна інтерпретація 
грецького слова ἐτυμολογία. Однак як риторичний 
термін воно його не задовольняло, тому Цицерон 
віддав перевагу слову notatio, яке отримало більш 
чітке категоріальне визначення (“Topica”, с. 10). 
Компонент -dicus вживається як зв’язаний компо-

нент у низці загальнолітературних слів, тому про 
створення абсолютно нової моделі годі говорити. 
Ідеться швидше про проникнення загальнолітера-
турних слів у підмову риторики та пристосування 
їх до термінологічних найменувань шляхом спеціа-
лізації значень та інших семантичних перетворень.

Той факт, що складні слова не характерні для 
латинської мови, наводили вже давні автори. Так, 
римський історик початку Римської імперії мета-
форично називає їх грецьким словом андрогіни та 
вказує, що вони частіше зустрічаються в грецькій 
мові (Liv. XXVII, 11) [17, с. 370]. Про непристо-
сованість латинської мови до творення складних 
слів зазначав також пізньолатинський письмен-
ник Авл Геллій (N. A. XI, 16) [11, с. 19]. Однак 
мова використовує всі наявні в ній ресурси для 
розбудови словникового складу, номінації все но-
вих понять у когнітивній діяльності людини. Не 
останню, хоч і скромну, роль відігравала при цьо-
му номінативна деривація шляхом словоскладан-
ня. Певне поширення вона здобула в латинських 
фахових підмовах, зокрема й у риториці.
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СИТУАЦІЯ БЛИЗЬКОСТІ ДО ВСТУПУ В ДІЮ ТА СИТУАЦІЯ НЕМИНУЧОСТІ 
ДО ВСТУПУ В ДІЮ ЯК КОМПОНЕНТИ КАТЕГОРІЇ ПРОСПЕКТИВНОСТІ 

ТА ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНИХ РОМАНСЬКИХ МОВАХ

У статті розглядаються ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як аспектуальні 
ситуації категорії проспективності у французькій, італійській, іспанській та португальській мовах. Основну увагу зосе-
реджено на мовних засобах передачі ситуації близькості до вступу в дію та ситуації неминучості до вступу в дію. Окре-
ма увага приділяється семантиці дієслів руху, які є найбільш розповсюдженим засобом вираження зазначених ситуацій.
Ключові слова: проспективність, ситуація близькості до вступу в дію, ситуація неминучості до вступу в дію, модаль-
ність, дієслова руху, майбутній час, дієслівна перифраза.

Кирковская И. С. Ситуация близости к вступлению в действие и ситуация неизбежности вступления в действие 
как компоненты категории проспективности и средства их выражения в современных романских языках. – Статья.
В статье рассматриваются ситуация близости к вступлению в действие и ситуация неизбежности вступления в дей-
ствие как аспектуальные ситуации категории проспективности во французском, итальянском, испанском и португаль-
ском языках. Основное внимание сосредоточено на языковых средствах передачи ситуации близости к вступлению в дей-
ствие и ситуации неизбежности вступления в действие. Отдельное внимание уделяется семантике глаголов движения, 
которые являются наиболее распространённым средством выражения заявленных ситуаций.
Ключевые слова: проспективность, ситуация близости к вступлению в действие, ситуация неизбежности вступления в 
действие, модальность, глаголы движения, будущее время, глагольная перифраза.

Kirkovska I. S. The situation of immediateness of action and impendence of action as prospectivity components in the modern 
Romance languages. – Article.
The article studies the situation of immediateness of action and impendence of action as aspectual situations in the prospectivity 
category in French, Italian, Spanish and Portuguese. The author places special emphasis on verbal ways of expressing the situations 
of immediateness and impendence of actions. Besides, the author focuses on the verbs of motion, their semantics, as they are most 
common way of expressing the situation.
Key words: prospectivity, situation of immediateness of action, situation of impendence of action, modality, verbs of motion, future 
tense, verbal periphrasis.

Об’єктом дослідження є аспектуальна ситуа-
ція близькості до вступу в дію та ситуація немину-
чості до вступу в дію як компоненти проспектив-
ної модальності.

Предметом дослідження слугували засо-
би мовної репрезентації ситуації близькості до 
вступу в дію та ситуації неминучості до вступу в 
дію як компоненти проспективної модальності у 
французькій, італійській, іспанській і португаль-
ській мовах.

Метою статті є розгляд специфіки категорії 
проспективності в плані модальності, а також 
мовних особливостей вираження ситуації близь-
кості до вступу в дію та ситуації неминучості до 
вступу в дію як компонентів категорії проспектив-
ності на основі аналізу споріднених романських 
мов (французької, італійської, іспанської та пор-
тугальської).

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання:

– дослідити семантику дієслів руху у фран-
цузькій, італійській, іспанській і португальській 
мовах;

– описати засоби мовної репрезентації аспек-
туальних ситуацій близькості до вступу в дію та 
неминучості до вступу в дію як компонентів ка-
тегорії проспективності, а також засоби їх вира-
ження на матеріалі французької, італійської, іс-
панської й португальської мов.

Дієслова руху неодноразово виступали об’єк-
том вивчення в лінгвістиці, зокрема й у зв’язку 
з дослідженням засобів вираження майбутнього 
часу [6; 11; 12]. За допомогою дієслів руху в різних 
мовах, у тому числі романських, відображається 
первинне сприйняття проспективної дії. У семан-
тико-граматичній природі дієслова вже закладена 
здатність позначати відношення дії до дистанцію-
вання просторово-часової позиції мовця.

Широкий діапазон дієслів руху в сучасних 
романських мовах дає змогу дослідити систем-
ні процеси, притаманні кожній конкретній мові. 
Майже в усіх романських мовах сполучення дієс-
лова руху та інфінітива в значенні йти передба-
чає особливу часову форму, а саме найближчого 
майбутнього, хоча семантика таких перифраз має 
інхоативне значення. Як і вчені, які вважають 
справедливим відношення значення найближчо-
го майбутнього до аспектуальних характеристик, 
ми вважаємо цю конструкцію однією з таких, що 
відображають певний етап розвитку події, і вклю-
чаємо поняття, що вона передає (найближча дія), 
у понятійну ситуацію проспективності.

У романських мовах дієслівна перифраза «йти –  
майбутній час» є досить розповсюдженим засо-
бом позначення ближньої майбутньої дії. Так, у 
французькій мові це aller + inf. (Futur immediat, 
Futur proche), в іспанській мові – ira + inf., у пор-
тугальській – ir + inf./ira/para inf., у каталонській –  

© І. С. Кірковська, 2016



80 Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

anara + inf., у галісійській – ir(a) + inf. [13, с. 46–47;  
14, с. 1–4, 61, 88]. Окрім основної конструкції, для 
позначення проспективної дії як руху до нової си-
туації у французькій мові є aller + inf., проте та-
кож використовується подібна конструкція être en 
voire de faire qch [9].

В іберо-романських мовах, окрім дієслів руху 
йти (фр. aller, ісп. ir, каталан. andar), використо-
вується конструкція з приходити, наприклад, у ре-
тороманській мові: vegnira (ad) inf. у сурсельсько-
му діалекті, gnira (ad) inf. в енгадійському діалекті 
[1]. Натомість в іспанській мові використовується 
дієслово позиції tener для передачі найближчого 
майбутнього.

На думку Р.В. Федорової, модель категорії 
проспективності повинна відповідати уяві про 
час як лінійно розташований, що повторює при-
родний життєвий цикл, який має початок і кінець  
[14, с. 51–52]. На думку дослідника, якщо уявити 
часову вісь у вигляді траєкторії просторово-ча-
сової послідовності проспективних ситуацій, то 
вона виглядатиме таким чином (рис. 1).

У класифікації, розробленій Р.В. Федоровою, 
розглядаються компоненти ситуації близькос-
ті до вступу в дію та ситуації неминучості до 
вступу в дію на матеріалі російської, англійської 

й французької мов. Усі зазначені мови входять 
до складу індоєвропейської мовної сім’ї, проте 
належать до різних груп. У межах статті, засто-
совуючи порівняльний метод вивчення мов, ми 
розглянемо мови романської групи, спираючись 
на лексичні відповідники української мови. Пе-
рейдемо до більш докладного розгляду компонен-
тів аспектуальних ситуацій близькості до вступу в 
дію та неминучості до вступу в дію (далі – КАС) 
та способів їх вираження у французькій, італій-
ській, іспанській і португальській мовах.

Дієслова руху неодноразово були об’єктом ви-
вчення в лінгвістиці, наприклад, у зв’язку з дослі-
дженням способів вираження майбутнього часу 
[6]. За допомогою дієслів руху в різних мовах 
відбивається первинне сприйняття проспективної 
дії [5, c. 89]. У семантико-граматичній природі ді-
єслова закладена здатність позначати відношення 
дії до дистанційованості просторово-часової по-
зиції мовця. У зв’язку із цим події постають то як 
актуальні дії, то як позачасові.

У західнороманських мовах поєднання інфі-
нітива з дієсловом у значенні «йти» мають інхо-
ативне значення, проте щодо деяких мов ідеться 
про особливу часову форму [3, с. 141]. Так, май-
бутня дія, яка виражається конструкціями з дієс-

Рис. 1. Модель аспектуальної категорії проспективності

Таблиця 1
Компоненти аспектуальної ситуації близькості до вступу в дію та засоби її вираження

Компонент Українська 
мова

Французька 
мова

Італійська 
мова

Іспанська 
мова

Португальська 
мова

Невизначена 
близькість

Бути/знаходити-
ся поряд,
близько до того, 
щоб…

être près de + 
інфінітив

essere vicino estar cerca estar perto

Близькість як 
конкретний 
просторовий 
образ

Бути, знаходи-
тися на крок від 
чогось,
знаходитись у 
двох, (трьох, у 
декількох) кроках 
від чогось;
знаходитися не 
за горами (рукою 
подати) від 
чогось

ne tenir qu’ à un 
cheveu tenir à un 
cheveu prendre 
au nez un pas de 
plus et… encore 
quelques pas, et… 
être en passe de + 
інфінітив être à 
deux pas (doigts) 
de + інфінітив

essere sul punto di estar a punto 
de/ Estar perto 
(dedos) di

estar prestes a 
+/ estar perto 
(dedos) de
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ловами руху, отримала статус тимчасової форми 
найближчого майбутнього часу, тобто цю форму 
відносять до категорії часу, як, наприклад, у фран-
цузькій мові aller + інфінітив.

Виділяємо п’ять компонентів аспектуальної 
ситуації руху до вступу в дію: рух як спрямова-
ність на здійснення дії, знаходження шляху до 
деякої ситуації, наближення до здійснення дії, 
близькість до вступу в дію, неминучість до всту-
пу в дію. Розглянемо кожен із компонентів послі-
довно.

КАС «спрямованість на здійснення дії». Згід-
но зі словниковими даними відтінок спрямовано-
сті міститься в семантиці дієслів попрямувати, 
спрямуватися, поїхати, відправитися, піти, по-
бігти, помчати. Контекстуальний аналіз дає змо-
гу включити до цього переліку інші дієслова руху, 
насамперед виходити, виїжджати.

У поєднанні з інфінітивом дієслова руху пе-
редають ситуацію спрямованості суб’єкта на ви-
конання певної дії. У французькій мові ситуація 
руху з відтінком спрямованості до здійснення дії 
також знайшла відображення. У випадках із ви-
користанням дієслів руху простежуються парале-
лі з вираженням спрямованої дії «піти зробити». 
Основною конструкцією для позначення про-
спективності дії в романських мовах як руху до 
нової ситуації є йти + інфінітив, про що свідчить 
низка досліджень [4; 3; 7; 10]. Обидві конструкції 

здатні передавати часове (невизначене майбутнє) 
значення та аспектуальні характеристики. Спря-
мованість на здійснення дії відповідає ситуації 
«збиратися, мати намір», що дає змогу говорити 
про зближення розглянутої ситуації з параметра-
ми аспектуальності ситуації наміру.

КАС «знаходження на шляху до здійснення 
дії». Ситуація знаходження на шляху до здійснен-
ня дії актуалізується в мові за допомогою таких 
дієслів, як їхати, йти, бігти, проте переважно 
під час використання виразу «бути на шляху до 
чого-небудь». Метафоричний образ руху дає мож-
ливість передати природний, поступовий процес 
переходу від одного явища до іншого – зміну дня 
й ночі та навпаки.

КАС «наближення до здійснення дії». У ро-
манських мовах позначена ситуація об’єктивуєть-
ся дієсловами із семою «наближення до мети»: 
«прибувати, приїжджати; приходити; доходити 
до чого-небудь, досягати»; «приходити, приїж-
джати, прибувати»; «переходити, переїжджа-
ти, проходити, проїжджати; заходити». Варто 
додати, що ситуація наближення до здійснення дії 
співвідноситься з образом руху, що передається за 
допомогою стійких висловів. У цьому разі спосте-
рігається перетин параметрів руху до здійснення 
дії та спонтанного рішення. Об’єднує їх ознака 
«спрямованості ззовні». Таким чином, спостері-
гається перетин аспектуальних ситуацій за пара-

Таблиця 2
Компоненти аспектуальної ситуації неминучості вступу в дію та засоби їх вираження

Компонент Українська 
мова

Французька 
мова

Італійська 
мова

Іспанська 
мова

Португальська 
мова

Ситуація, 
що склалась 
незалежно від 
волі та бажання 
суб’єкта дії

настав час + 
інфінітив
настав момент + 
інфінітив
прийшов час + 
інфінітив
час + інфінітив
пора + інфінітив

à l’heure qu’il est + 
інфінітив
c’est l’heure de + 
інфінітив
il est l’heure de + 
інфінітив
c’est le moment ideal de + 
інфінітив
c’est le (bon) moment 
(pour) + інфінітив
il est grand temps de + 
інфінітив

è il momento 
di +

es el momento 
de +

é hora de +

Ситуація най-
меншої часової 
віддаленості від 
моменту вступу 
в дію

Цієї ж хвилини,
в той же час,
негайно,
ось-ось,
ще трохи і

à l’instant au bout de 
quelques instants pour le 
moment / en ce moment 
dans quelques instants / 
minutes dans un moment 
immédiatement tout de suite 
un peu plus et…

Dopo pochi 
istanti,
subito

Después de 
unos momentos,
inmediatamente

Depois 
de alguns 
momentos,
imediatamente

Вступ у нову 
ситуацію, 
ситуація на межі

Бути, (знаходи-
тись) на межі 
чогось,
майже з формою 
дієслова в мину-
лому часі,
ледве не з фор-
мою дієслова в 
минулому часі

être sur le point de + інфі-
нітив
tout à fait au point de + 
інфінітив
aller + інфінітив
à peu près presque être en 
train de + інфінітив
faillir + інфінітив
manquer de + інфінітив

essere sul 
punto di +/ 
essere quasi 
nel processo 
di

estar a punto 
de +/ 
casi a punto 
de +/ 
fallar + inf.

estar prestes 
a +/
quase estar 
prestes a +/ 
falhar + inf.
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метрами «близькість вчинення дії» та «найменша 
віддаленість від моменту вступу в дію».

КАС «близькість до вступу в дію». Визначен-
ня ситуації як «близькість до вступу в дію» зумов-
лене тим, що в самому визначенні слів «близько», 
«близькість» присутні слова, які співвідносяться 
з поняттями «невіддаленість», «суміжність», «су-
сідство», тобто практично весь діапазон компо-
нентів, які умовно розташовані на близькій від-
стані (див. табл. 1).

КАС «неминучість здійснення дії». Кінце-
вою фазою проспективності є досягнення пункту 
призначення, межі, за якою розпочинається інша 
ситуація. Неминучість вступу в дію може інтер-
претуватись як позиція найбільшої наближеності 
до нової ситуації [8, с. 94]. У словниках слово 
«неминучість» визначається як те, що неможливо 
оминути [2]. Термін «неминучість» (imminence) 
у французькій лінгвістиці використовується для 
позначення дії, яка перебуває в кінцевому пункті 
реалізації та яка повинна реалізуватись у найко-
ротший відрізок часу, тобто безпосередньо, неми-
нуче, негайно (див. табл. 2).

Таким чином, будучи способом дії, проспек-
тивність володіє статусом «вільних несистемних 
утворень» і характеризується належністю до лек-

сико-граматичної сфери як міжрівневе явище. 
Мовні дані сучасних романських мов дають змогу 
зробити висновок про те, що ситуація близькості 
до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу 
в дію демонструють перетини взаємних понятій-
них сфер позначених ситуацій.

Романські мови мають схожі засоби виражен-
ня аспектуальної ситуації «близькості» за допо-
могою просторових прийменникових сполучень 
або прислівників, а також сталих висловів. Кон-
кретизація дії (стану) з позиції ступеня «близь-
кості» виявляється на рівні національної мовної 
картини світу. У цьому разі прийменники та при-
слівники беруть участь у так званій «просторо-
вості часу» (термін Р.В. Федорової), виступаючи 
засобом образної передачі фрази. Виявляється, 
що просторове представлення може слугувати 
відправною точкою для часових, аспектуальних 
і навіть модальних відтінків, які складають по-
нятійне підґрунтя проспективності. Загальними 
для понятійної ситуації неминучості до вступу в 
дію є параметри, які зводяться до мінімального 
часового відрізку («час», «година», «момент») 
і просторового орієнтиру, що символізує межу, 
за якою починається нова ситуація («грань», 
«край», «крапка»).
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МОДЕРНІЗМ І ВИНИКНЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СЕПАРАТИЗАЦІЇ: 
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Стаття присвячена проблемі виникнення синтаксичної сепаратизації в сучасній французькій мові. Аналіз фактичного 
матеріалу показав, що між синтаксично розчленованими (сепаратизованими) структурами й основними принципами 
модернізму існує тісний причинно-наслідковий зв’язок. Установлено, що такі принципи модернізму, як суб’єктивізм, ір-
раціоналізм, алогізм, фрагментарність, дисгармонія, порушення ієрархії тощо, стають базисом, культурологічним під-
ґрунтям, на основі якого утворюється та формується синтаксична сепаратизація французької мови початку ХХ сто-
ліття.
Ключові слова: модернізм, принципи модернізму, сепаратизація, розчленовані структури, суб’єктивізм, алогізм.

Станислав О. В. Модернизм и возникновение синтаксической сепаратизации: причинно-следственная связь (на ма-
териале французского языка). – Статья.
Статья посвящена проблеме возникновения синтаксической сепаратизации в современном французском языке. Анализ 
фактического материала показал, что между синтаксически расчлененными (сепаратизированными) структурами и 
основными принципами модернизма существует тесная причинно-следственная связь. Установлено, что такие принци-
пы модернизма, как субъективизм, иррационализм, алогизм, фрагментарность, дисгармония, нарушение иерархии и т. 
п., становятся базисом, культурологическим грунтом, на основе которого образуется и формируется синтаксическая 
сепаратизация французского языка начала ХХ века.
Ключевые слова: модернизм, принципы модернизма, сепаратизация, расчлененные структуры, субъективизм, алогизм.

Stanislav O. V. Modernism and the emergence of syntactic separation: cause and effect relationship (based on French language). –  
Article.
The article deals with the problem of syntactic separation occurrence in modern French. The analysis of the factual material showed 
close cause and effect relationship between syntactically dissected (separation) structures and basic principles of modernism
It is established that such principles of modernism as subjectivism, irrationalism, illogic, fragmentation, discord, violation of the 
hierarchy and others like that become the basis, cultural foundation on which is formed syntactic separation of French language 
of the beginning of ХХ century.
Key words: modernism, principles of modernism, separation, dissected structures, subjectivity, illogic.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Французький синтаксис 
початку ХХ століття – це самодостатня, сформо-
вана, розвинута система, яка має широкі комбіна-
торні можливості. Утім, процеси демократизації, 
соціальні та політичні перетворення, активні по-
дії культурного життя Франції цього періоду не 
могли не відобразитися на мові, а отже, і на тен-
денціях розвитку синтаксичних зв’язків. Мова як 
своєрідне дзеркало суспільства прямо й відверто 
відображає стиль і зміст (суспільний, економіч-
ний, політичний, культурний тощо) епохи. Відо-
мо, що основним художнім напрямом означеної 
доби став модернізм із низкою численних течій 
(експресіонізм, кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, «по-
тік свідомості», екзистенціалізм та інші).

У фокусі лінгвокультурологічного аналізу роз-
глянемо, яким чином художні тенденції, принципи 
модернізму вплинули, відбилися на синтаксичній 
формі літературних творів загалом і сприяли ви-
никненню й розвитку сепаратизації зокрема. Під 
сепаратизацією розуміємо особливий вид зв’яз-
ку, що виникає в межах синтаксичної конструкції, 
яка побудована шляхом розділення речення на са-
мостійні висловлення, інтонаційно та графічно ві-
докремлені, проте єдині за змістом. Особливістю 
сепаратизованої фрази є те, що її основа (базисна 
частина) не відображає усієї повноти змісту ви-
словлення, яке поступово, у ході свого формуван-

ня, наділяється новими деталями, доповненнями, 
що особливим чином прикріпляються до раніше 
сказаного й інтонаційно завершеного речення  
[1, с. 77]. Наприклад:

C’est une boîte bien close ; on y sert la choucroute 
ou le cassoulet toute la nuit. Les gens y viennent 
souper à la sortie du théâtre... Huit tables de marbre. 
Une banquette de cuir court le long des murs. Deux 
glaces mangées de taches rousses.... (J.-P. Sartre, 
Nausée, p. 91).

Je dus faire un gros effort pour entrer; je ne m’assis 
pas. Je criai: «Garçon!» Personne ne répondit. Une 
tasse vide sur une table. Un morceau de sucre sur la 
soucoupe (J.-P. Sartre, Nausée, p. 113).

Je m’en vais, je me sens vague. Je n’ose pas 
prendre de décision. Si j’étais sûr d’avoir du talent... 
Mais jamais – jamais je n’ai rien écrit de ce genre; 
des articles historiques, oui, – et encore. Un livre. Un 
roman. Et il y aurait des gens qui liraient ce roman et 
qui diraient: «C’est Antoine Roquentin qui l’a écrit, 
c’était un type roux qui traînait dans les cafés», et ils 
penseraient à ma vie comme je pense à celle de cette 
Négresse: comme à quelque chose de précieux et d’à 
moitié légendaire. Un livre. (J.-P. Sartre. Nausée,  
p. 248–249). 

Наразі сепаратизовані (розчленовані) синтак-
сичні структури імітують усне мовлення, інтенси-
фікують почуття, емоції героїв, афективно впли-
вають на читача й тим самим перетворюються на 
спеціальний стилістичний прийом виразності.
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В епоху інтеграції різноманітних гуманітар-
них і суспільних наук єдиним об’єктом багато-
стороннього вивчення постає людина, її культу-
ра, буття в соціумі, менталітет, мовлення тощо. 
Сучасні мовознавчі пошуки засвідчують ста-
лий інтерес науковців до лінгвістики як до на-
уки багатовекторної та різнопланової. Пробле-
ми синтаксису французької мови студіювали, як 
вітчизняні, так і зарубіжні романісти: О.О. Ан-
дрієвська, Ш. Балі, Е. Бенвеніст, Л.Г. Вєдєніна,  
В.Г. Гак, Ж. Галіше, М. Десент, К. Долінін,  
Ж. Дюбуа, А. Загнітко, Г.М. Костюшкіна, З. Ле-
віт, М. Мамудян, А. Мартіне, О.О. Реферовська,  
А. Сеше, Ф. де Соссюр, Ю.С. Степанов, Л. Теньєр, 
Т. Тодоров, Н.О. Шигаревська та багато інших. 
Означена стаття пропонує точку зору на проблему 
синтаксичної сепаратизації в площині лінгвокуль-
турологічного аналізу, яка є актуальним об’єктом 
розгляду не лише для мовознавців, але й для літе-
раторів, культурологів, філософів, мистецтвознав-
ців і багатьох інших. 

Формулювання мети й завдань статті. Ме-
тою дослідження є обґрунтування тісного зв’яз-
ку між сепаратизацією як синтаксичним явищем 
і принципами основного художнього напрямку 
епохи – модернізму. Основним завданням роз-
відки окреслюється визначення причин і пере-
думов виникнення сепаратизованих структур 
у сучасній французькій мові з погляду лінгво-
культурології.

Спостережено, що інновації у французькому 
синтаксисі ХХ століття (виникнення сепаратиза-
ції в тому ж числі) тісно пов’язані з активними ху-
дожніми процесами, що відбувалися в літературі, 
мистецтві, культурі загалом. Французька культура 
початку ХХ століття переживала кризу гуманіс-
тичних ідеалів; превалювала модель культури, зо-
рієнтована на людину – творця, особистості, яка 
удосконалює цей Світ й себе у цьому Світі була 
зруйнована.

Усій європейській культурі властиве трагічне 
світосприйняття, усвідомлення хаосу, втрата ці-
лісності світобудови. Осмислення вказаних про-
цесів породило трагізм і песимізм, які супрово-
джують становлення нового художнього мислення  
ХХ століття. Зміни у філософській і світоглядній 
парадигмі, у якій намітився відхід від раціоцен-
тричної програми в бік ірраціоналістичної, зумо-
вили формування принципово нового типу свідо-
мості, світобачення, світосприйняття.

Суб’єктивізм, інтуїція, внутрішній діалог, пря-
ме спілкування мовця з читачем, зануреність у 
сферу свідомості, відтворення не лише світу зо-
внішнього, але й надто внутрішнього – визначаль-
ні риси творчих пошуків французьких модерністів 
ХХ століття. Протестуючи проти застарілих ідей 
і форм, модерністи шукали докорінно нові шля-
хи та формальні засоби художнього відображен-

ня дійсності, прагнули кардинального оновлення 
всіх видів мистецтва. 

З цього погляду модернізм став істинно худож-
ньою революцією і може пишатися такими епо-
хальними знахідками в літературі, як внутрішній 
монолог, зображення людської психіки у формі 
«потоку свідомості», встановлення віддалених 
асоціацій, винахід сюрреалістичної метафори, 
збагачення художньої творчості через відкриття 
прихованого змісту, показ ірреального, непізнано-
го, універсалізації художніх прийомів та естетич-
них принципів.

Спираючись на дослідження В. Руднєва стосов-
но принципів прози ХХ століття [2, с. 237–241],  
виокремимо лише ті з них, які, на нашу думку, 
зумовили оновлення французької синтаксичної 
структури та безпосередньо реалізувались у син-
таксисі модерністського тексту. 

Насамперед, вкажемо на бінарну опозицію 
«ілюзія – реальність». Для текстів європейського 
модернізму ХХ століття характерною є постій-
на гра між реальністю і нереальністю, дійсністю 
і фантазією, явним і вигаданим. Це відбувається 
через семіотизацію, міфологізацію реальності, 
яка розчиняється в алюзіях, ремінісценціях, дзер-
кальному відображенні одного в іншому, напри-
клад як у творах А. Бретона, М. Пруста, А. Камю, 
Ж.-П. Сартра та інших. Як результат – інтиміза-
ція тексту, абсолютна суб’єктивність сприйняття 
простору, часу, буття. Мету своєї творчості модер-
ністи вбачають у трансформації, у перетворенні 
світу. Художник-модерніст (у широкому розумін-
ні) не відображає, а, як чарівник, сам творить світ.

В основі вказаного принципу знаходиться аути-
стичне мислення письменника-модерніста, який є 
самобутнім, оригінальним, поліфонічним моза-
їстом. У своїх психічних установках митець не 
прагне відображати дійсність, в існування й акту-
альність якої не вірить; він моделює свою, власну 
реальність, свою авторську картину світу. Зазви-
чай представники такого психологічного типу –  
це замкнуті, зануренні в себе, у свої переживан-
ня люди, що мають психічно неврівноважений, 
хворобливий характер, однак є дуже цілісними у 
своїх внутрішніх переконаннях. Наприклад, мож-
на згадати М. Пруста, який другу половину сво-
го життя провів у кімнаті з пробковими стінами,  
С. Далі, П. Гогена, Ван Гога.

За цих обставин формувалася нова, авторська, 
неповторна манера літературної творчості, що 
суттєво впливала й на синтаксичну структуру ху-
дожніх творів. Цей фактор є важливою передумо-
вою виникнення й розповсюдження синтаксичної 
сепаратизації в літературі «потоку свідомості», 
сюрреалізму, екзистенціалізму тощо. У цьому разі 
сепаратизація є яскравим прикладом суперечності 
між лінійністю мови та багатоплановістю мислен-
ня. У свідомості людини можуть виникати відра-
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зу декілька думок, що фізіологічно пояснюється 
одночасним виникненням кількох осередків збу-
дження. Однак їхня реалізація в мовленні може 
слідувати лише ланцюжково, одна за іншою, а не 
одночасно. Об’ємність мислення вступає в супе-
речність із лінійністю мовлення, яке вирішується 
появою нових синтаксичних конструкцій в мові 
на кшталт сепаратизації. 

Фундаментальна новизна літератури ХХ сто-
ліття полягає в тому, що вона не лише працювала 
над формою, була не чистим формальним експе-
риментом, а надзвичайно активно залучалась до 
діалогу з читачем, моделювала позицію оповіда-
ча, який зважав на позицію читача. Інакше кажу-
чи, прагматика, а не семантика складає компози-
цію твору. Майстром художньої прагматики був 
М. Пруст. Встановлено, що з метою актуалізації 
прагматичних установок висловлення винаходи-
лись і нові синтаксичні форми. Сепаратизація є 
однією з таких синтаксичних форм, засобів фор-
мування комунікативного, прагматично-спрямо-
ваного простору художнього твору. 

За В. Руднєвим, важливою ознакою прози мо-
дернізму є принцип пріоритету стилю над сюже-
том. Нейтральний стиль – це участь масової або 
реалістичної літератури. Стиль стає головною ру-
шійною силою роману, який поступово зливаєть-
ся з сюжетом. Переказувати сюжети таких текстів 
дуже складно й немає сенсу; стилістичні особли-
вості витісняють зміст.

Прагнучи творити новий стиль, нове світовід-
чуття, нову форму свідомості, модерністи показу-
вали ментальне життя, імітували усне мовлення, 
відтворювали внутрішній монолог, передавали 
внутрішній психічний стан оповідача. Ці особли-
вості художніх текстів модерністів також сприя-
ли проникненню структур усного мовлення (се-
паратизації, для прикладу) в мову літературну. 
Назвемо передусім тексти «потоку свідомості» 
(А. Бретон «Магнітні поля», М. Пруст «У пошу-
ках утраченого часу»). Сепаратизовані структури 
як синтаксичні конструкції розмовного мовлен-
ня передають вільний, невимушений, природній 
потік мислення, плин думок і уявлень, що фіксу-
ються в процесі їх безпосереднього виникнення 
у свідомості. Сепаратизація відображає такі риси 
розмовного мовлення, як її спонтанність, швид-
кість реакції на певну ситуацію, уможливлюючи 
сполучення логічних й емоційних, послідовних і 
незв’язних основ воднораз.

У контексті нашого дослідження положен-
ня «синтаксис, а не лексика» [2, с. 240] є одним 
із надважливих принципів прози ХХ століття. 
Оновлення модерністської текстової тканини 
відбувається за посередництвом синтаксису, а не 
лексики; робота над синтаксичними структурами, 
а не над словом характеризує сучасну літературу. 
З цього принципу випливає принцип порушення 

зв’язності тексту. У модерністській прозі речення 
не завжди логічно сполучуються між собою (як 
при когезійній зв’язності), що іноді приводить 
до повної деструкції синтаксичного зв’язку між 
висловленнями. У сепаратизації елемент синтак-
сичної структури, який хочуть виділити, акценту-
вати, зробити більш важливим, виносять за межі 
речення. Структурно це руйнує синтаксичні зв’яз-
ки, порушує зв’язність елементів, проте це ефек-
тивний спосіб стилістичного увиразнення, засіб 
інформаційного доповнення висловлення, його 
змістового й емоціонального збагачення.

Розгляд матеріалу показав, що література 
французького модернізму характеризується ви-
разною синтаксичною будовою. У синтаксисі ре-
алізуються такі змістовні принципи модернізму, 
як створення індивідуальної картини світу, відмо-
ва від раціонального, алогізм, фрагментарність, 
дисгармонія, завуальованість змісту, порушення 
композиційної ієрархії, пропорцій, структурна 
розчленованість тощо. 

Ще раз підкреслимо, що оновлення синтакси-
су відбувалося на фоні загальної демократизації 
суспільства та культурної лібералізації, які мали 
посутнє значення для розвитку мови загалом. 
Відзначаємо інтенсивний розвиток масового ад-
ресованого мовлення, розповсюдження широких 
усних контактів, проникнення усної форми мови 
в художню літературу та в інші стилі письмової 
мови (публіцистику, наукову прозу тощо). Осо-
бливу увагу хочеться звернути на вплив розмов-
ної мови на літературну: факти живої розмовної 
мови, вкорінюючись у письмову мову, значущо 
впливають на її структуру, системні відношення, 
семантичне та стилістичне значення, просодичні 
характеристики тощо. 

Результати розвідки свідчать, що на тлі вище-
згаданих тенденцій не могли не виникнути, точ-
ніше проникнути з розмовного мовлення, такі 
яскраві, експресивні виражальні засоби актуалі-
зуючого синтаксису, як сепаратизовані структури.

Сепаратизовані структури оновлюють в ціло-
му синтаксичну систему сучасної французької 
мови. Актуалізуючи висловлення в незвичний 
спосіб, вони здійснюють його розрив, аритмію, 
дисонанс, руйнують синтагматичну ієрархію 
структури, виражають суб’єктивну модальність 
та асоціативність сприйняття. Сепаратизація тво-
рить авторську індивідуальну картину світу, у яко-
му все відбувається природно, тут і зараз, на очах 
читача (як і картини імпресіоністів, кубістів чи 
то ташистів, музичний джаз, театр Брехта, «авто-
матичне письмо» А. Бретона, «потік свідомості»  
М. Пруста, екзистенціальні внутрішні монологи 
А. Камю, драматичні п’єси А. Жіда, Ж.-П. Сартра 
тощо).

Як бачимо, нове світосприйняття, нове світо-
розуміння у французькій (і європейській) культурі 
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початку ХХ століття віддзеркалилося у всіх видах 
і жанрах мистецтва. Антитрадиціоналізм, алогізм, 
суб’єктивізм як художні принципи цього часу зна-
ходять своє безпосереднє відбиття у французькій 
прозі, живописі, музиці, архітектурі, скульптурі, 
театрі, кіно тощо. Це період всеосяжного модер-
нізму.

Зазначимо також, що поняття модернізму тісно 
пов’язане не лише з мистецтвом, але й з наукою, 
філософією часу. Проявом модернізму у філосо-
фії, науці ХХ століття можна вважати такі клю-
чові явища, як психоаналіз, інтуїтивізм, екзистен-
ціалізм, об’єктивні духовні підсвідомі структури, 
теорія відносності, квантова механіка, аналітична 
філософія, кібернетика та інші; а отже, модерніста-
ми є Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг, А. Бер- 
гсон, Леві-Стросс, Альберт Ейнштейн, Курт 
Гьодель, Нільс Бор, Вернер, Фердінан де Соссюр, 
Клод Шенон і низка інших філософів і вчених.

У нашій роботі теза про спільність процесів, тен-
денцій розвитку в усіх видах культури французького 
суспільства початку ХХ століття є дуже важливою, 
оскільки вона уможливлює розуміння тісного зв’яз-
ку між мовними явищами та фактами духовного 
життя народу. Крім того, встановлення взаємозв’яз-
ку між принципами модернізму й синтаксичною 
сепаратизацією пояснює діалектичний розвиток, 
механізми динаміки даного мовного феномену.

Початок ХХ століття, епоха модернізму, – це 
етап входження сепаратизованих структур у пись-
мову мову, коли вони виступають у сильній син-
таксичній позиції за відношенням до слабких, 
синтаксично організованих, унормованих кон-
струкцій й використовуються в індивідуально-ав-
торському ідіостилі, це перший ступінь динаміки 
сепаратизації. 

Другий ступінь динаміки – широке викори-
стання сепаратизованих структур у мові худож-
ньої літератури, тобто коли вони стають характер-
ною рисою, ознакою стилю не одного окремого 
письменника, а для митців різних напрямів, течій, 
шкіл і навіть для тих, для кого не є характерним 

їх уживання, які зорієнтовані на класичні тради-
ції. Сепаратизовані структури виявляються в мові 
персонажів, в авторському мовленні, у внутрішніх 
монологах, потоці свідомості тощо. На цьому ета-
пі проявляється найбільша їхня експресивність, 
оскільки вони стають синтаксичним елементом 
художнього мовлення, спеціальним стилістичним 
прийомом виразності. 

Третім ступенем розвитку сепаратизованих 
структур можна вважати їхнє функціонування в 
літературі постмодернізму та вихід за межі ху-
дожньої літератури й поширення в інших функці-
ональних стилях, наприклад у публіцистичному, 
науково-популярному. Відбувається стилістичний 
зсув і певна часткова або повна нейтралізація екс-
пресивного відтінку розчленованих конструкцій. 

Виділення трьох ступенів адаптації сепарати-
зованих синтаксичних конструкцій усного мов-
лення в системі синтаксису літературної мови ви-
являє динамічний аспект розвитку французького 
синтаксису; вмотивовує зумовленість між виник-
ненням, розвитком, функціонуванням сепаратиза-
ції та художніми тенденціями, культурною пара-
дигмою часу.

Таким чином, проведений аналіз показав, що 
головною, визначальною передумовою, своєрід-
ним базисом, на якому виникла сепаратизація, 
став модернізм. Власне на основі цього художньо-
го напрямку сепаратизація сформувалась як засіб 
вираження актуалізуючого синтаксису, як афек-
тивний стилістичний прийом.

Результати дослідження ствердили цілковиту 
співвіднесеність, тісний причинно-наслідковий 
зв’язок між сепаратизованими синтаксичними 
структурами та принципами літературного мо-
дернізму. Перспективи подальших досліджень 
пов’язуємо з аналізом семантичних, структурних, 
композиційних, просодичних особливостей сепа-
ратизації у французькій літературі ХХ століття; 
актуальним було б також схарактеризувати сепа-
ратизацію з точки зору її функціональних можли-
востей, прагматичних потенцій абощо.
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The effectiveness of title to the respondent, in our 
view, directly depends on the correct assessment of 
the situation and scientific contexts.

Try to identify the ways to make better under-
standing of processes and forking.

The problem of the efficiency of the title might be 
in the difference in the background knowledge of re-
cipients, as well as in the standards of the conduct, in-
cluding communicative. Background knowledge are 
involved in the process of the emit statements, as when 
we select the theme, and in the internal programming, 
as well as on the stage, which Chafe calls the cat-
egorization [219]. Background knowledge affect to 
the semantic programming through the various struc-
tures of the Organization of the knowledge-frames 
and scripts. Categorization of objects and phenomena 
of reality, is a universal cognitive mechanism, and at 
the same time brings cultural conditionality, as a vol-
ume of categories in different pictures of the world 
is usually different. In the process of understanding 
the differences in background knowledge could not 
prevent to the adequate re-establishment of scientific 
models of the world created by the author of scientific 
articles and transmitted over the title of the article. 
The survey conducted by us, we made sure that titles 
containing full information are the most understand-
able and interesting to a large number of respondents 
if they have background knowledge in relevant areas 
of expertise, while they have insufficient background 
knowledge in applying of its own system of values, the 
respondent may make incorrect hypotheses and make 
false inferences about the implied senses. Picture of 
the world is also directly involved in the processes of 
understanding and causing scientific statements con-
tained in the title. Accounting the differences in aca-
demic paintings of the world, the scientific analysis 
of the communicative situation and the correctly re-
constructed source of information help to create more 
successful with communicative point of view the title 
for scientific articles. The scientific level of commu-
nicative competence also could make a decisive role. 

If the author wants to be understandable, should, us-
ing the title, predict a reaction of the reader. Moreo-
ver, if there is the necessary background knowledge 
he himself produces the proper system expectations 
of the interviewee.

An important factor is also the accounting of the 
context. Don’t need to block the understanding, sat-
ing the title with the all sorts of abbreviations and 
to create incorrectly the structure of the text of the 
title. The correction of strategy is proposed if it is 
necessary. Examples: “The Bermuda triangle: which 
hypothesis is closer to the truth?” [FM, 97]. In this 
example, the text of title is presented, taking com-
pression is the colon, which shared the title into two 
parts, the logical bunch is implemented fully. If there 
is the background knowledge, the system should be 
fully implemented in the reader (86).

“The role of science in the preparation of engi-
neers on high-tech issues” [FM, 86] (90) when read-
ing the background knowledge is activated, in which, 
inter alia, one includes knowledge of the specifics of 
this section of the science. The following example we 
will attempt to adjust the structure of title: “improv-
ing the image quality of infrared cameras based on 
matrix HgCdTe INFRARED devices photoreceptor –  
range” [FM, 104] in this title they used English alpha-
bet and reducing IR (22), quick perception is blocked. 
Change the structure, remove the reduction, for ex-
ample: “Photodetector devices originally curviline-
ar range. Matrix framework increases the quality of 
the thermal image HgCdTe; After introducing of the 
changes, the respondents gave 42 choices of under-
standing”.

The following example: “Informative ensuring of 
the establishment of aviation technology in the works 
of NTUU “KPI” and Antonov Design Bureau. O. k. 
Antonov [FM, 44] − specificity of the titles is a set 
of abbreviations denoting the scientific and techno-
logical community is involved in the development 
of aeronautical engineering (NTUU KPI, ASTC). 
It deepens the difference in background knowledge 
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and affects the standby system, thus decreasing the 
ability to quickly extract information from the con-
text of this title (18). Change the title: “Informative 
supporting under creating the aviation technology 
in the engineering projection Research Center them.  
O. k. Antonov” (36).

“VoIP: changes in the telecommunications indus-
try” [FM, 104] − the ways of compression of the text 
used in the construction of this title not only weaken 
logical bundle between the first and second part of 
the title, but also the set of reductions “VoIP”, which 
has a negative impact on the system of expectations 
(10 elections respondents). “Gauge interpretation of 
ONE HUNDRED” [FM, 63], “conceptual proposal 
for standardization of projects in the construction of 
new and modernization of existing power plants and 
boilers in the development and implementation of in-
vestment programmes of RAO UES of Russia until 
2020 [FM, 60] received 17 elections”.

In the process of scientific communication and back-
ground knowledge of system expectations play a spe-
cial role: their lack is poorly compensated even if well 
formed mechanism correlates the new information re-
ceived from the title with linguistic context. Example: 
“Some illogical elements of scientific cognition of the 
objective reality” [FM, 97] − 8 elections; when you read 
the title and you are short of the background knowledge 
about specific scientific terms how illogical elements, 
even with further reference to the scientific information 
obtained from the context of the article initially reduces 
the efficiency of the system and expectations it will lead 
the reader to communicative discomfort.

Each of the parts of models of the title can be a 
source of communication failures. This is partly due 
to the fact that the model does not answer the question 
about the role of the scientific picture of the world in 
the process of scientific communication. To accom-
plish this, appropriate, in our view, more deeply to ex-
plore the interaction of cultural and scientific presup-
positions as a component of background knowledge 
with those expectations of communicators.

As a result of a survey among students in special-
ized technical departments, we have made the pro-

cess of communicative failures when understanding 
the titles of scientific articles based on the following 
criteria: purpose and installation of the participants 
of the communicative process, System expectations, 
background knowledge and value orientations.

Analyzing the most successful models of the head-
ings, we try to analyze possible sources of misunder-
standing of these titles. The source is in the differ-
ences in background knowledge and lexical-semantic 
features titles for scientific articles. Source leads to 
differences in reading comprehension of the title of 
one or more components: according to the degree of 
differences in background knowledge on the accepta-
bility of some form of filing of scientific information 
in the title of the article etc. These differences form 
for each participant their own expectations for the ti-
tle read scientific articles, chosen theme, structure and 
semantic content headings, forms, filing of scientific 
information, mathematical formulas , scientific and 
other reductions. The author of further titles might 
make, from the point of view of the respondent, the 
error on the Organization of scientific communication 
in this title: he chooses the wrong structure of titles 
(or the minimum or maximum complicated, using a 
large number of cuts, it is too squashed and detached 
from the subject of scientific information or vice 
versa, etc.). And in the final stage of reader reaction 
occurs, which can block further ways to understand: 
bewilderment, false reasoning about the intentions of 
the author.

Thus, we have identified the following types of 
communicative failures when understanding of title: 

a) the misunderstanding on the part of the reader, 
the gaps in the information structure of the title;

 b) the misunderstanding of the respondent spa-
tio-temporal organization of communication; 

c) the difference in the perception of some) of the 
key concepts of the scientific message contained in 
the title; 

g) the misunderstanding of the motives and objec-
tives of the author of the article; 

d) the differences in evaluation of scientific phe-
nomena discussed in the understanding their signif-
icance; 

e) the differences in the perception of key scientif-
ic concepts of the topic.

The data indicates that communication failures in 
the process of scientific communication are not reg-
ular that confirms the initial finding of risk areas in a 
situation of scholarly communication.

Based on the results of our study, we try to identi-
fy the main potential vectors optimization of titles of 
scientific articles, relying on the relevant TITLE-text 
and TITLE-the reader (Pic. 1).

Opposition to TITLE-TEXT, in our view, suggests 
the following optimization:

1) the establishing as far as possible connection 
with key words of scientific work;

ЗАГОЛОВОК

ЧИТАТЕЛЬ ТЕКСТ

Pic. 1. Vectors optimization of scientific title
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2) the compliance of correct percentages of the 
general terminological and special terminological vo-
cabulary;

3) the avoidance of congestion in header graphic 
cuts;

4) the concentration on the expression of rematical 
parts of the text due to truncation of the topic;

5) the matching of header structure to the genre 
conditioning text. 

Link TITLE-reader, in our view, gives rise to such 
recommendations on optimization of the header:

1) the limited volume of the title (7 words 2);
2) the removal of long chains of the nominative in 

the genitive case;
3) the widespread using of punctuation marks (co-

lons, dashes), capable of replacing potentially elimi-
native parts of the text;

4) the increasing of the lexical diversity by elimi-
nating the lexical dies;

5) the presentation of some part of information 
implicitly, with the aim of increasing the interest of 
the reader.

Conclusions. In our work we examined the fea-
tures of header content of scientific works. Noting 
that the content of headers differs with considerable 
diversity, we tried to match it with the accepted clas-
sification of Sciences. Our work presents the semantic 

header subspecies, taking into account the frequency 
of their use in scientific journals.

We identified two groups title: onimnye and ap-
pellations. For the first keywords are onomastic units, 
for the second − appellations. The latter group is di-
vided into three subgroups:

1) the headings of articles of broad general sci-
entific perspective, a distinctive feature of which is 
the presence of keywords − general terminological 
vocabulary;

2) titles of scientific papers of general nature, in-
cluding as keywords philosophical terminology in 
combination with varying terminology of science;

3) articles of the special terminological issues, the 
hallmark of which is the saturation of the specialized 
terminology.

To determine the source of communicative suc-
cesses and failures when preparing of titles we inter-
viewed a number of headers. The survey results in-
dicate that for the success of the title non-linguistic 
factors (background knowledge of respondents) and 
linguistic factors are important, and first and fore-
most, optimum use of terminological units is impor-
tant. 

This study made it possible to formulate a number 
of recommendations on optimization of building ti-
tles of scientific papers [193, 194].
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РОЗДІЛ ІІІ 
СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Говоря о речевых средствах пиар-воздействия, 
используемых чиновниками и журналистами, не-
обходимо подчеркнуть, что с целью предотвраще-
ния негативной реакции реципиента они должны 
быть тщательно продуманы. Принимая во внима-
ние опыт зарубежных и отечественных ученых, 
специалисты по паблик рилейшнз пришли к вы-
воду, что действенным и эффективным способом 
вербального воздействия является использование 
в высказывании скрытых смыслов, то есть им-
плицитной информации. И. Кобозева отмечает: 
«Сомнительные идеи «протаскиваются» именно 
в этой, слабее контролируемой части содержания 
высказывания» [5]. В исследованиях Е. Нагорной 
акцентируется внимание на том, что воздействие 
на адресата не должно быть прямым и грубым, а 
чтобы «оно было мягким, ненавязчивым и неза-
метным, необходимо прибегать к скрытому воз-
действию, что, в свою очередь, предполагает ис-
пользование скрытых смыслов <…>» [8, с. 3].

На сегодняшний день степень теоретической 
разработки проблемы речевого оформления пи-
ар-текстов находится на невысоком уровне, что 
на практике оказывает негативное влияние на эф-
фективность деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти. Вышеизложенное 
свидетельствует о необходимости дальнейшей 
разработки путей, методов и способов решения 
теоретических и методологических проблем, свя-
занных с осмыслением основных аспектов ис-

пользования речевых средств пиар-воздействия в 
масс-медийном политическом дискурсе, а именно 
использования речевоздействующего потенциала 
имплицитности, в целях решения с их помощью 
существующих практических задач. Все это обу-
славливает актуальность избранной темы.

Целью исследования является анализ основ-
ных способов использования имплицитной ин-
формации в масс-медийном политическом дис-
курсе Украины и России.

Широкое употребление высказываний, содер-
жащих имплицитную семантику, обуславливает 
повышенный интерес ученых к данной проблема-
тике. Так, результаты исследований, посвященных 
вопросам имплицитности, отражены в публика-
циях И. Арнольд, Н. Арутюновой, В. Багдасаря-
на, И. Гальперина, В. Дементьева, К. Долинина,  
О. Дюкро, А. Кривоносова, Л. Лисоченко, И. Муха-
нова, М. Никитина, Е. Падучевой, Ю. Пироговой, 
А. Старкова, Е. Тарасова, Е. Шендельс и других 
авторов. Среди наработок киевских ученых необ-
ходимо выделить исследования Л. Кудрявцевой и 
А. Подшивайловой, в работах которых речь идет о 
том, что на данный момент в масс-медийном поли-
тическом дискурсе имплицитная информация име-
ет огромный воздействующий потенциал [7].

Обращаясь к проблеме дефиниции имплицит-
ности, О. Жарина отмечает, что это прежде всего 
форма мыслительной деятельности, которая име-
ет непосредственную связь с фоновыми знаниями 
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адресанта сообщения, а также представляет собой 
результат логического мышления [3, с. 4]. В ис-
следовании И. Иванковой внимание акцентирует-
ся на таком: «Имплицитность чаще всего связы-
вается с асимметрией плана содержания и плана 
выражения, когда содержание мысли оказывается 
шире своего выражения в языковых единицах»  
[4, с. 5]. Как утверждает Ю. Пирогова, главной 
особенностью имплицитной информации являет-
ся то, что она не передается явно, но при необхо-
димости может легко восстанавливаться с помо-
щью фоновых знаний, социальных стереотипов 
и так далее [10]. Следует согласиться с позицией 
В. Демьянкова, который говорит о том, что поня-
тие «имплицитность» определяется через термин 
«понимание». По мнению ученого, если речь идет 
об имплицитности, это означает, что адресант 
«чего-то «недовложил» в свою речь, которую, тем 
не менее, адресат способен понять и «доинтер-
претировать» (часто имея полное право потребо-
вать от собеседника «отстоя и долива» речи)» [2].

Б. Хоумер и Дж. Рэмзи выделяют такие разно-
видности имплицитности, как структурная, функ-
циональная и процедурная [11].

Обратим внимание на разработанную Е. Па-
дучевой классификацию видов имплицитной ин-
формации, которая представляется нам наиболее 
полной и исчерпывающей:

1) семантические пресуппозиции;
2) исходное предложение вопроса;
3) прагматические пресуппозиции;
4) коммуникативные импликатуры: смежные 

понятия, высокий ранг выделенности концептов, 
коннотативная и ассоциативная семантика слов, 
метафора и метафорический эпитет, аналогия, 
эллидированные сравнения, конструкции с отри-
цанием;

5) жанровые и стилистические смещения [9].
Говоря о семантических пресуппозициях как 

об одном из видов имплицитной информации, 
одном из структурных элементов в системе пи-
ар-воздействия, необходимо подчеркнуть, что 
пресуппозиции можно рассматривать как способ 
внедрения в сознание адресата нужного реклами-
стам и специалистам по PR суждения без опасе-
ний, что суждение будет воспринято адресатом с 
сомнением [10]. С целью воздействия на сознание 
реципиента указный прием широко использует-
ся современными политиками в масс-медийной 
коммуникации, например: Кроме того, я поручаю 
разработать и внести в Государственную Думу 
проект закона, который бы регулировал порядок 
обращения лекарственных средств и, что крайне 
важно, требования к их безопасности. Мы обяза-
ны оградить людей от поддельных и фальшивых 
лекарств [22]. В речи Д. Медведева наблюдается 
пресуппозиция «в настоящее время отсутствует 
закон, который регулировал бы порядок обраще-

ния и безопасность лекарственных средств, по-
этому люди вынуждены принимать поддельные 
и фальшивые препараты». Аналогичный прием 
широко распространен в украинском масс-ме-
дийном политическом дискурсе: Я вважаю, що 
президент не стане очолювати виборчий список. 
Це буде політик, який має найвищий рейтинг у су-
спільстві після президента. Ризикну припустити, 
що це буде прем’єр-міністр [29]. В данном выска-
зывании Ю. Тимошенко заложена пресуппозиция 
«я (Ю. Тимошенко) имею один из самых высоких 
рейтингов в обществе и, как следствие, стану ли-
дером».

Исходное предложение вопроса предполага-
ет, что сама формулировка вопроса исключает 
возможность выбора либо отрицательный ответ:  
И ничего особенного в том, что жены чиновников 
занимаются бизнесом, нет. Вопрос в другом: на-
сколько это прозрачно? [21]. Имплицитно пред-
ставлены сведения о том, что жены политиков не 
всегда бизнес ведут честно и открыто. Или так: 
Чому у Віктора Андрійовича нічого не вийшло? 
[30]. В заданном вопросе содержится имплицит-
ная информация «президент не смог решить по-
ставленные задачи».

В современном масс-медийном политическом 
дискурсе широко употребляются прагматические 
пресуппозиции, которые апеллируют к фоновым 
знаниям, точке зрения, позиции и убеждениям 
реципиента: Позавчера в Украине прошли выбо-
ры – первый тур. Я надеюсь, что в результате 
окончательного подведения итогов в Украине 
возникнет дееспособная эффективная власть, 
настроенная на развитие конструктивных, дру-
жественных и всесторонних отношений с Рос-
сийской Федерацией [16]. Восстановим скрытый 
смысл высказывания: Д. Медведев поддерживает 
команду В. Януковича, который в Украине являет-
ся представителем пророссийской политической 
силы. Обратимся к украинским масс-медиа: «Ге-
неральна прокуратура – донецькі, Конституцій-
ний Суд – донецькі, всі голови обласних, районних 
адміністрацій в більшості донецькі», – зазначила 
Тимошенко [28]. Данное суждение свидетельству-
ет о том, что занимающие руководящие посты 
личности являются сторонниками В. Януковича 
и, соответственно, оппонентами Ю. Тимошенко.

Необходимо отметить также использование 
в масс-медийной политической коммуникации 
смежных понятий. В этом случае адресант может 
легко проводить параллели, к примеру, между де-
ятельностью своей партии и благополучием стра-
ны, между деятельностью партии оппонентов и 
безразличием, духовной бедностью, коррупцией, 
предательством и так далее. Сравним: Офици-
альный Киев занял откровенно антироссийскую 
позицию в связи с военным нападением режи-
ма Саакашвили на Южную Осетию. Именно из 
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украинского оружия убивали мирных жителей и 
российских миротворцев. В нарушение основопо-
лагающих соглашений между нашими странами 
продолжается линия на воспрепятствование де-
ятельности Черноморского флота России, еже-
дневно продолжается. К сожалению, не утиха-
ют кампании, связанные с вытеснением русского 
языка из украинских средств массовой информа-
ции, из сферы образования, из культуры, из науки 
[18]. Инференции, то есть информация, которую 
воспринимает адресат из сообщения, можно пред-
ставить как отождествление украинской политики 
с активной антироссийской позицией.

Высокий ранг выделенности концептов счи-
тается действенным приемом пиар-воздействия в 
масс-медийном политическом дискурсе. Эффек-
тивность его объясняется тем, что индивидуум за-
поминает постоянно повторяющиеся лексические 
единицы и утверждения, поэтому со временем 
перестает критически осмысливать информацию, 
воспринимая ее как хорошо известный факт. Под-
тверждением этому может послужить известное 
изречение Й. Геббельса: «Ложь, сказанная сто раз, 
становится правдой. Мы добиваемся не правды, 
а эффекта. Вот в чем секрет пропаганды: те, кого 
предполагается ею убедить, должны быть полно-
стью погружены в идеи этой самой пропаганды, не 
замечая при этом, что они ими поглощены. Обык-
новенные люди обычно гораздо более примитив-
ны, чем мы воображаем. Поэтому пропаганда, 
по сути, всегда должна быть простой и без конца 
повторяющейся. В конечном счете самых суще-
ственных результатов во влиянии на общественное 
мнение достигнет только тот, кто способен свести 
проблемы к простейшим выражениям и у кого 
хватит смелости постоянно повторять их в этой 
упрощенной форме, несмотря на возражения ин-
теллектуалов» [1]. Современные специалисты по 
связям с общественностью нередко обращаются 
к данному утверждению, основные принципы ко-
торого используются как средство воздействия на 
формирование сознания и корректировку поведе-
ния реципиента, например: «Единая Россия» – это 
не обычная общественная организация. Это, дей-
ствительно, реальная политическая сила: партия 
лидеров и руководителей, партия власти. В ваших 
рядах почти вся управленческая элита: выдаю-
щиеся ученые и люди искусства, общественные 
деятели и предприниматели, представители всех 
национальностей, профессий и вероисповеданий, 
ветераны и молодежь [27]. Из приведенного от-
рывка следует, что лейтмотив формируют такие 
единицы, как «Единая Россия» и реальная полити-
ческая сила, лидерство, власть, элита. Так, реци-
пиент получает представление о том, что эти поня-
тия тождественны.

Эллидированные сравнения, то есть сравнитель-
ные конструкции, в которых эллидирован либо вто-

рой объект сравнения, либо параметр сравнения, 
распространены в масс-медийном дискурсе некото-
рых украинских и российских политиков. Суть их 
состоит в том, что человек, как правило, стремится 
выбрать лучшее из того, что предлагается, поэтому в 
некоторых случаях отдает предпочтение какой-либо 
политической партии, опираясь лишь на утвержде-
ния, что она лучше, прогрессивнее и так далее.

Как способ репрезентации имплицитной ин-
формации в целях пиар-воздействия широко 
используются конструкции с отрицанием. Это 
обусловлено тем, что реципиент имеет возмож-
ность делать из услышанного либо прочитанного 
собственные выводы. Сравним: Еще одна тема, 
которую я хотел бы поднять. Я не буду сейчас 
«демонизировать» известный всем 94-й закон, 
его все критикуют, но ситуация действительно 
уже вышла за грань разумного [17]. Из этого со-
общения Д. Медведева становится понятным, что 
он не будет вести пустые разговоры, а займется 
решением существующих проблем. Аналогичное 
явление распространено в масс-медийном поли-
тическом дискурсе Украины: Важливо інше: моє 
звільнення – яскравий доказ того, що комерційне 
оточення Президента набагато сильніше за уряд 
і тих його членів, які прагнуть навести в країні 
порядок. Сьогодні остаточно стало зрозуміло, 
що порядок у ПЕКу (паливно-енергетичний ком-
плекс – И. Г., А. С.) не потрібний ні Президенту, 
ні так званим олігархам [26]. Данное высказыва-
ние Ю. Тимошенко можно интерпретировать сле-
дующим образом: в отличие от членов ее блока, 
действующее правительство предало народ и ве-
дет себя нечестно по отношению к нему.

Общеизвестно, что специалисты по паблик 
рилейшнз налаживают сотрудничество с работ-
никами средств массовой информации. Такая 
кооперация с целью оказания воздействия на ре-
ципиента позволяет прибегать к некоторым хи-
тростям. Так, материалы, основное предназна-
чение которых заключается в пиар-воздействии, 
могут быть опубликованы как редакционная 
заметка, информация которой рассматривается 
адресатом как более объективная и независимая. 
Так, в одной из статей «Комсомольской правды» 
журналист, приводя сведения о доходах депута-
тов, избирательно представил данные, касающи-
еся лишь членов партии «Единая Россия», из чего 
следовало, что они скрывают свои доходы либо 
получают их незаконным способом: А вот депу-
тат-единоросс Адам Амирилаев имел в 2007 году  
вклад в банке на 200 тыс. рублей. И получал зар-
плату даже на 1,4 тыс. рублей меньше, чем в 
Госдуме. По расчетам исследователей, за два по-
следних года его доходы составили около 3,9 млн 
рублей. И как он умудрился на эти деньги купить 
«Лексус-VX-570» и «Рэнджровер» (так указано в 
декларации – авт.) при наличии двоих детей и су-
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пруги, чей заработок уступает депутатскому на 
порядок? Супруги депутатов – особая статья се-
мейного бюджета. Как, например, жена депута-
та Богомольного («ЕР»), заработала в прошлом 
году 29 млн рублей. Впрочем, это далеко не рекорд 
даже среди вторых половин депутатов. Жаль, в 
2007 году за доходами жен будущих депутатов 
не установили контроля. Сейчас бы все просто 
замерли, восхитившись богатствами земли рус-
ской на женские бизнес-таланты. Многие жены 
депутатов обзавелись и фирмами, и джипами, 
и виллами, реализовав свой богатый потенциал. 
Сразу, как только мужьям запретили это делать 
[15]. Подобное явление имеет место и в масс-ме-
дийном политическом дискурсе Украины: «Лише 
в березні нам довелося сплатити 6 мільярдів гри-
вень боргів Тимошенко», – наголосив прем’єр. 
Азаров додав, що за прем’єрства Юлії Тимошен-
ко країна «мала найневигідніший у своїй історії 
контракт з постачання газу: ціна газу вже в 
першому кварталі поточного року становила 
330 доларів і щокварталу збільшувалася». Нині, 
за словами Азарова, «уряд має 1,6 мільярдів до-
ларів на валютних рахунках, більше 13 мільярдів 
на гривневих рахунках». «Це надійна основа для 
стабільного фінансування бюджетних видатків і 
планування масштабних реформ у країні», – за-
певнив він. За словами прем’єра, економіка краї-
ни поступово відновлюється, стабілізовано дер-
жавні фінанси, а «спроби опозиції, в основі яких 
лицемірство, брехня і обман народу, приречені на 
провал» [14]. Следует обратить внимание на то, 
что основной функцией статьи, отрывок которой 
приведен в качестве примера, является не только 
информационная, но и воздействующая функция. 
Доказательством выступают лексические едини-
цы, отобранные для характеристики работы дей-
ствующего правительства и сторонников Юлии 
Тимошенко. Так, говоря о правительстве, употре-
бляются лексемы с положительной коннотацией 
(надежность, основа, стабильность, финансиро-
вание, реформа, возрождение), а по отношению к 
сторонникам Юлии Тимошенко – лексика с нега-
тивной маркированностью (долг, невыгодный, ли-
цемерие, обман, провал).

Источником имплицитности в масс-медийном 
политическом дискурсе может выступать метафо-
ра. Изучению особенностей функционирования 
метафоры посвящены исследования А. Барано-

ва, М. Джонсона, Л. Кудрявцевой, Дж. Лакоффа,  
Н. Панченко, В. Петрова, В. Чудинова, И. Фила-
тенко и других ученых. Общеизвестен факт, что 
метафоры могут передавать как позитивные, так и 
негативные коннотации. С целью реализации соб-
ственных интенций (в данном случае речь идет 
о передаче имплицитной информации) политики 
нередко прибегают к использованию разнообраз-
ных метафор: Но возврат к парализованному го-
сударству недопустим [23] (негативная оценка); 
Два кандидати в Президенти – В. Янукович і  
В. Ющенко – для того, аби підвищити свої рей-
тинги, «вбити» уряд і країну, спільно проголосу-
вали за закон про підвищення соціальних стан-
дартів, який абсолютно неможливо забезпечити 
фінансово [19] (негативная оценка).

Среди других способов передачи имплицит-
ной информации следует отметить вербальный 
намек, каламбур и игру слов. Употребляя эти при-
емы в масс-медийной политической коммуникации, 
адресант предоставляет возможность реципиенту 
самостоятельно восстановить скрытый смысл вы-
сказывания. Согласно нашим наблюдениям, исполь-
зование обозначенного приема в значительной мере 
свойственно украинским и российским журнали-
стам: А оно нам НАТО? [12]; Медведев подрезал чи-
новников [20]; Розповідь про мертвого жайворонка 
й поварену книгу [25]; Азаров оголосив п’ятирічку 
любові [13]; «Регіони» проти регіонів [24].

Как отмечает Л. Кудрявцева, имплицитности 
присуща огромная притягательная сила. Это объ-
ясняется тем, что адресат, декодируя услышанное 
либо прочитанное, принимает непосредственное 
участие в создании сообщения. Получая сведения 
подобным образом, индивидуум, как правило, не 
ищет подтверждений и аргументов, а принимает 
их на веру. Именно в этом заключается манипуля-
тивный потенциал имплицитной информации [6].

Таким образом, имплицитный способ передачи 
сведений дает возможность адресанту избежать 
обвинений в клевете и представлении ложных дан-
ных, имплицитная информация также обладает 
высоким воздействующим потенциалом. Все это 
обуславливает популярность использования опи-
санных нами приемов как средства пиар-воздей-
ствия в масс-медийном политическом дискурсе.

Перспективным нам представляется исследо-
вание гендерных особенностей подачи имплицит-
ной информации в политическом медиадискурсе.
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Коновалова О. С.

НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ/ПРОЦЕСУ 
ТА СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА

У статті на матеріалі поетичних і прозових творів І. Франка досліджено словотвірний, семантичний та стилістичний 
потенціал нульсуфіксальних лексем з опредметненим значенням дії/процесу та стану. Систематизовано похідні субстан-
тиви на основі співвідношення твірних і похідних основ та лексичної семантики в художньому мовленні письменника. 
Описано основні семантичні групи, з’ясовано морфонологічні зміни в процесі словотворення.
Ключові слова: девербатив, транспозиція, мотивація, семантичні відношення, словотворчий афікс, морфонологічні пе-
ретворення, стилістичний потенціал.

Коновалова О. С. Нульсуффиксальные отглагольные существительные со значением действия/процесса и состояния 
в художественных текстах И. Франко. – Статья.
В статье на материале поэтических и прозаических произведений И. Франко исследован словообразовательный, семан-
тический и стилистический потенциал нульсуффиксальних лексем с опредмеченным значением действия/процесса и со-
стояния. Систематизированы производные субстантивы на основе соотношения образующих и производных основ и 
лексической семантики в художественной речи писателя. Описаны основные семантические группы, выяснены морфоно-
логические изменения в процессе словообразования.
Ключевые слова: девербатив, транспозиция, мотивация, семантические отношения, словообразовательный аффикс, 
морфонологические преобразования, стилистический потенциал.

Konovalova O. S. Naughtsuffixal verbal nouns with the value of action/process and the status in artistic text of I. Franko. – 
Article.
In the article on material of poetic and prosaic works of I. Franko word-formation, semantic and stylistic potential of naughtsuffixal 
lexemes is investigational with the noun value of the action/process and the status. The derivatives of substantives are systematized 
of the basis of correlation of formative and derivative bases and lexical semantics in the artistic broad casting of writer. Basic 
semantic groups are described, morphonological changes in the process of word-formation are clarified.
Key words: deverbatyv, transposition, motivation, semantic relations, derivational affix, morphological transformation, stylistic 
potential.

Постановка проблеми. Художній дискурс  
І. Франка ознаменував нову епоху в розвитку на-
ціональної літературної мови. Існує потреба в 
осмисленні мовно-художнього феномена митця в 
його цілості та в конкретних виявах на різних рів-
нях художньої системи. Нульсуфіксальні віддієс-
лівні лексеми абстрактної семантики належать до 
мовного матеріалу, який відкриває широкі можли-
вості для реалізації авторської художньої ідеї. Різ-
ноаспектний аналіз похідних із нульовим суфіксом 
завжди актуальний, оскільки виявляє прагнення 
письменника до максимального використання їх-
ніх виражальних можливостей, а також дає змогу 
з’ясувати їх роль як виразників художнього змісту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження лексики, утвореної за допомогою 
нульового суфікса, завжди перебувало в полі зору 
науковців. У праці «Нульсуфіксація в словотвірній 
системі українського іменника» Г. Волинець [3] 
здійснено функціонально-словотвірний опис ну-
льсуфіксальних дериватів, визначено особливості 
мотивації та творення нульсуфіксальних іменни-
ків. У статті Г. Логвиненко «Лексико-словотвірні 
типи нульсуфіксальних українських міфологем» 
[4] розглянуто нульсуфіксальні похідні крізь 
призму лексико-словотвірних типів на матеріалі 
української міфології. У статті Л. Третевич «Про 
словотвірну семантику віддієслівних іменників 
з нульовими суфіксами в сучасній українській 
мові» [6] описано структуру лексем зазначеного 

словотвірного типу, а також з’ясовано семантичну 
орієнтацію й функціональне навантаження нульо-
вого суфікса. Роль нульсуфіксатів у формуванні 
ідіостилів окремих письменників розкривають 
праці Т. Біленко [1], Г. Вокальчук [2]. Ці автори 
вказують на високу частотність вживання та ін-
тенсивне використання зазначених девербативів 
у прозі й поезії, активність творення письменни-
ками іменників, як стилістично нейтральних, так 
і стилістично маркованих. Зазначається, що стис-
лість і водночас семантичне наповнення, місткість 
та мовна економія, притаманна нульовому суфік-
су, забезпечують інтенсивне використання нуль-
суфіксальних дериватів у художній мові, дають 
змогу вживати декілька нульсуфіксатів в одному 
реченні. Актуальність статті зумовлена відсут-
ністю досліджень нульсуфіксальних віддієслів-
них іменників з погляду структурних, лексико- 
семантичних і лінгвопоетичних характеристик у 
мові І. Франка.

Мета статті – описати особливості взаємодії 
лексичної й словотвірної семантики нульсуфік-
сальних віддієслівних субстантивів як елементів 
авторського мовлення. Виокремлення з поетич-
них і прозових текстів письменника нульсуфік-
сальних іменників віддієслівного походження, 
систематизація цих дериватів на основі співвідно-
шення твірних і похідних основ та лексичної се-
мантики, аналіз морфонологічно важливих ознак 
і морфонологічних змін основ та поєднуваних із 
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ними афіксальних морфем у процесі деривації, 
дослідження специфіки вживання нульсуфіксаль-
них дериватів різних функціонально-стилістич-
них груп у контексті є основними завданнями до-
слідження.

Нульовий суфікс є універсальним словотвор-
чим засобом для формування таких чотирьох 
словотвірних моделей: 1) іменники чоловічого 
роду з нульовою флексією; 2) іменники жіночого 
роду з нульовим закінченням; 3) іменники жіно-
чого роду з флексією -а; 4) множинні іменники з 
флексією -и(і). Аналіз словотвірної структури де-
риватів показує, що до процесів їх творення до-
лучаються переважно комплексні морфонологічні 
операції (усічення дієслівної основи, поєднані із 
чергуванням на морфемному шві та/або в корене-
вій морфемі, із чергуванням наголосу). Характер 
морфонологічної зміни залежить від морфоноло-
гічної структури дієслівної основи. Зокрема, дієс-
лівні основи зазнають усічення тематичного су-
фікса основи -и-, -а-, -і-, -о-, -у-, -ува-, -ну-: балáки 
← балáкати, теревéні ← теревéнити, промóва 
← промóвити, рáда ← рáдити, заохóта ← за-
охóтити, попрáва ← попрáвити, угóвк ← угóвка-
ти, намóва ← намóвити, обрáза ← обрáзити, 
подяка ← подякувати, покýта ← покýтувати, 
рýх ← рýхати, брязк ← брязкати, прóба ← прóбу-
вати, плúн ← плúнути, жéбри ← жéбрати, зóйк 
← зóйкати, грюк ← грюкати, крúк ← крúкнути, 
вúкрик ← вúкрикнути тощо. Якщо похідні імен-
ники мотивують дієслова з наголосом на суфіксі, 
то до зазначених морфонологічних змін долуча-
ється чергування наголосу: скрúп ← скрипíти, 
свúст ← свистíти, нáйми ← наймáти, призúв 
← призивáти, спóвідь ← сповідáти, обíйми ← 
обіймáти, óсуд ← осудúти, переговóри ← пере-
говорúти, лóви ← ловúти, гáлас ← галасувáти, 
укóл ← уколóти, пóдорож ← подорожувáти, 
спíв ← співáти, хрáп ← храпíти, сýд ← судúти, 
встýп ← вступáти, вíдклик ← відкликáти, дó-
тик ← дотикáти, нáпад ← нападáти, нáступ ← 
наступáти, óдур ← одурíти, опíка ← опікáти, 
вíдчит ← відчитáти, пóпас ← попасáти, рóзмах 
← розмахнýти тощо. Іноді чергування наголосу 
спостерігається в межах основи: вíдблиск ← від-
блúскувати, прúмус ← примýсити, пóстрах ← 
пострáхати, вíддих ← віддúхати, óкрик ← окрúк-
нути, óклик ← оклúкнути, пóдмух ← подмýхати.

Словотвір значної частини похідних відбу-
вається шляхом консонантних альтернацій на 
морфемному шві. Якщо усічена дієслівна основа 
містить у фіналі піднебінні шиплячі, то морфем-
ний шов маркує зворотне чергування [7, с. 116]  
Č//С: /ж/-/г/ (облога ← обложити, обслуга ← 
обслужити, розвага ← розважити, туга ← 
тужити); /х/-/ш/ (поспіх ← поспішити, по-
(в,у)тіха ← по(в,у)тішити); /дж/-/д/ (пересуди 
← пересуджувати, дослід ← досліджувати,  

розплід ← розплоджувати); /шч/-/ск/ (блиск ← 
блищати, вереск ← верещати, виск ← вищати); 
/ждж/-/зд/ (виїзд ← виїжджати, від’їзд ← від’їж-
джати, об’їзд ← об’їжджати, приїзд ← приїж-
джати, проїзд ← проїжджати, переїзд ← пере-
їжджати), а також чергування С//Č: /к/-/ч/ (плач 
← плакати, річ ← ректи, січ(а) ← сікти). Інколи  
дві різнотипні фонеми чергуються з однією: роз-
мова ← розмовляти.

Основи похідних зазнають чергування голо-
сних:

1) /о/-/і/: скін ← сконати, спір ← спорити,  
вхід ← входити (аналогічно відхід, захід, обхід, 
прихід, перехід, похід), дозвіл ← дозволити, докір 
← докоряти, дрегіт ← дреготати, довіз (пере-
віз) ← довозити (перевозити), гомін (відгомін) 
← гомоніти (відгомоніти), заговір ← заговори-
ти, приріст ← приростати, поговір ← погово-
рювати, провід ← проводити, хіть ← хотіти, 
хід ← ходити, розстрій ← розстроїти, постій 
← постояти, розвід ← розводити, розговір ← 
розговорити, розстрій ← розстроїти, постій ← 
постояти, супровід ← супроводити, схід ← схо-
дити, клопіт ← клопотати, гегіт ← геготати, 
лоскіт ← лоскотати, грохіт ← грохотати, гур-
кіт ← гуркотіти, клекіт ← клекотіти, регіт ← 
реготати, стрекіт ← стрекотати, тупіт ← ту-
потіти, туркіт ← туркотіти, шваркіт ← швар-
котати, шепіт ← шепотіти;

2) /и/-/о/: дрож ← дрижати, призов ← призи-
вати;

3) /ø/-/і/: гін ← гнати (аналогічно перегін, роз-
гін, прогін), стогін ← стогнати, ропіт ← ропта-
ти;

4) /е/-/о/: відворот ← відвертати, зворот ← 
звертати, поворот ← повертати;

5) /е/-/о/, /і/-/о/: осторога ← остерігати;
6) /и/-/і/: дозір ← дозирати, забір ← забирати, 

збір (набір) ← збирати (набирати), вибір ← ви-
бирати, напір ← напирати;

7) /а/-/і/, /а/-/о/: скік ← скакати, підскок ← під-
скакувати.

Вибраний матеріал свідчить про поєднан-
ня різнотипних чергувань у словах поміч ← по-
мог-ти, помаг-а-ти (/о/-/і/, /а/-/і/, /г/-/ч/), сон ← 
спати (ø-/о/, /н/-/п/). Словотвір іменника ріст 
← рости, крім чергування /о/-/і/ в основі, визна-
чається збереженням фонеми /т/ – частини ін-
фінітивного суфікса -ти. Деривати біг ← бігти, 
підмога ← підмогти, запомога ← запомогти, 
підпомога ← підпомогти сформувалися на базі 
дієслів, основа яких не містить суфікса. Іменник 
журкіт цікавий тим, що характеризується відсут-
ністю нормативного дієслова-мотиватора, однак в 
І. Франка трапляється твірна форма журкотіло. 
Варто зазначити, що низка іменників, виявлених 
вибіркою, чергування не зазнають (скон, спор, 
поговор, розговор, грохот, дозор, напор, скок, пе-
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регон). Вживання їх автором зумовлене впливом 
«язичія». Іменники побій ← побити, забій ← за-
бити, розбій ← розбити, пропій ← пропити мо-
тивуються префіксованими дієсловами та мають 
лексико-словотвірне значення «дія/стан за значен-
ням мотивувального слова».

Як бачимо, група нульсуфіксальних дериватів –  
це іменники, утворені від безпрефіксних і пре-
фіксованих дієслів на позначення як тривалої дії 
більшої чи меншої інтенсивності, так і одноак-
тної, які можна систематизувати за такими лекси-
ко-семантичними групами:

«Комунікативна діяльність»: «Пощо мав я 
терпеливість / Слухать теревенів всіх?» [9, т. 4,  
с. 117]; «Цадик вийшов назустріч, / Виголосив 
довгу річ» [9, т. 1, с. 137]; «Час повзе, вже вечір 
близько. Спір затих, надій нема» [9, т. 11, с. 52];

«Вчинки, волевиявлення»: «А господар бук у 
руки / знов до м’яса без принуки <…>» [9, т. 5,  
с. 105]; «Довго бігав без уговку, / Поки врешті в 
нетрі к Вовку / Ледве дишачи, добіг» [8, т. 4, с. 104];  
«<…> не так / Болить його наш гріх, як весе-
лить / Наш жаль, покута й щира хіть поправи» 
[9, т. 4, с. 39]; «Хоч як він досі духом хоробрився, /  
Хоч(а) на опір готувавсь, – тепер / На батькові 
слова не міг нічого / Найти сказать» [9, т. 4, с. 44];  
«Казав, що дістав із-за границі якусь дуже 
радісну телеграму, що зараз їде туди і не вер-
не аж в день ліцитації, і здав на мене над-
зір над усім отсим добром» [9, т. 18, с. 293]; 
«Перепроси / Ти його, замни сю справу, / Зав-
тра обіцяй поправу, / Гарний дар за всі часи»  
[9, т. 5, с. 152]; «Я ж при божій запомозі / 
Хочу йти по тій дорозі, / Возним жити і вми-
рать» [9, т. 5, с. 154]; «Мучать в погребах кра-
савиць – / Оборони їм нема» [9, т. 4, с. 179]; 
 «Чи я дитина, що ні кроку вже / Мені ступить 
без дозору не можна?» [9, т. 11, с. 283]; «Та хоч 
знемоглися ви в облозі, / Сю дрібницю чей ще в 
стані дати» [9, т. 6, с. 79]; «<…> Щоб королеві 
з уст до уст подати / Вість про нежданий на-
пад римлянина» [9, т. 6, с. 228];

«Морально-етичні поняття й стосунки»: «Я на 
лиці чув жар несамовитий / І в серці чув докору 
крик зловіщий <…>» [9, т. 1, с. 79]; «Невже ж не 
жаль / Тобі вітця, не жаль і тої, сину, / Що за-
для тебе тілько протерпіла / І людський поговір 
стягла на себе?» [9, т. 4, с. 43]; «<…> мов гада-
ють, / Що за фальшиву віру, за обман, / За помил-
ку і кров не попливе!» [9, т. 4, с. 38]; «Візницькій 
службі для принуки / Дукати щедро тиче в руки» 
[9, т. 11, с. 19];

«Інтелектуальна діяльність»: «І повірив в догад 
свій» [9, т. 4, с. 307]; «А пан, утішений своїм ща-
сливим здогадом, пішов до покоїв» [9, т. 16, с. 228]; 
«А сумнів, критика і дослід правди, / І думка та, 
що всеї правди нам, / Дрібним атомам, не вловить 
ніколи» [9, т. 4, с. 14]; «У застав дам за теє свою 

душу, / Що муж ваш з розмислом ніколи вже /  
Присяги не злама» [9, т. 12, с. 471];

«Стани, почуття»: «Вдень до праці є охота, / 
Аж горить в руках робота, / хоч би й як їх натру-
див» [9, т. 5, с. 110]; «І, що найгірше, в одурі якімсь /  
Бажають запечатувати кров’ю / І муками ту віру 
<…>» [9, т. 4, с. 37]; «Отсе моя / Сердечна рада, се 
покута буде / За ті гріхи, що ти мені сповів» [9, т. 4,  
с. 41]; «Страшна утома тіла ще зміцняла / Той 
біль, хоч се був біль душі, не тіла» [9, т. 4, с. 47];  
«І, сам себе не тямлячи, в задумі / Повільним 
кроком він у дім пішов <…>» [9, т. 4, с. 48];  
«Я гордо се говорю вам, без ляку: / Ненавиджу 
вас всіх і бриджусь вами <…>» [9, т. 5, с. 81];

«Переміщення, пересування»: «Хто ж на ло-
вах не прийма / Бійки, невигід подібних?» [9, т. 4, 
с. 98]; «Вірні пси за ним в погоню / Кинулись – та 
боже мій!» [9, т. 4, с. 75]; «То сідає, то зірветься, /  
Мов до лету воробець» [9, т. 4, с. 178]; «Та від’їзд 
ваш – то смерть для нього» [9, т. 11, с. 31]; «Князь 
спокійно під мостом їх гін переждав, / І уйти не-
безпеки господь йому дав» [9, т. 6, с. 171];

«Дія суб’єкта неживої природи»: «– Нічого 
не бачимо, – відповіли всі в один голос. – Блиск 
того каменя сліпить наші очі» [9, т. 20, с. 166]; 
«Вони літали непроглядними хмарами скрізь у по-
вітрі, плавали цілими струями при кождім русі, 
при кожнім подуві <…>» [9, т. 20, с. 166]; «Лю-
била плюск Неви в порі / Літньої тишини <…>»  
[9, т. 11, с. 18]; «Жалібний брязк – то брязк кай-
дан!» [9, т. 11, с. 22]; «Тільки відблиск, тільки тіні /  
Від невидного очам» [9, т. 11, с. 57];

«Звукові процеси»: «Із Бассімової хати / Світ-
ло здалека видати / І веселий чути спів <…>»  
[9, т. 5, с. 126]; «<…> Шепт іде, мов в листі дощ. /  
Ей, озлив мене той шепіт» [9, т. 1, с. 267]; «У всіх 
закутинах зчинивсь гармидер / І втішний гомін 
<…>» [9, т. 4, с. 44]; «Один лиш крик смертельної 
тривоги / Пройшов по гостях <…>» [9, т. 4, с. 44];

«Життєві процеси»: «Не чути стуку кроків,  
Не чути віддиху, не чуть нічого <…>» [9, т. 24, 
с. 276];

«Звичаї, обряди»: «Лиш одно тото негарно, /  
Що ти нас покинеш марно / І на прощу йдеш ку-
дись» [9, т. 4, с. 124]; «А як в оглядинах минув їм 
день один, / Призвали їх царі Василь і Констан-
тин» [9, т. 6, с. 146]; «Нерозривная фаланга сот-
нями скляних вікон / вниз поглипує тривожно: бач, 
надходить похорон» [9, т. 5, с. 82]; «Ось ідуть 
вони юрбами, / Мов на відпуст з корогвами <…>» 
[9, т. 4, с. 68].

Особливістю поетичного ідіолекту І. Франка 
є точність у використанні слова. У стилістичну 
палітру своїх творів письменник активно вводить 
найрізноманітнішу лексику з погляду її походжен-
ня. У Франкових творах діалектні, архаїчні й ста-
роукраїнські слова органічно вплітаються в канву 
його текстів як інформативно насичені одиниці: 
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«Мозок наляжуть думки невгомоннії, / В серці 
грижа, мов павук той, полонії / Сіті снує» [9, т. 
1, с. 46]; «Ні, я не кинув каменярський молот, / 
Усе він в моїй, хоч слабій, долоні. / Його не вирве 
насміх, ані колот» [9, т. 1, с. 143]; «Швидко мало 
вже світати, / Як з проходу до палати / Потайно 
халіф вернув <…>» [9, т. 5, с. 116]; «Біганина / за 
крейцаром, здирство, ошука, брехня, / А щастя – 
ну, хоч би година!» [9, т. 1, с. 225]; «А руки ланцюг 
ми тримає – / Тягар се людської осуди» [9, т. 2, 
с. 298]; «Треба нам сю мушку лічити, / Щоб вона 
могла віку скінчити. / Бачите, напала її змора 
<…>» [9, т. 2, с. 378]; «Ось ідуть вони юрбами – / 
Мов на відпуст з корогвами <…>» [9, т. 4, с. 68]; 
«Таж то нехрист, таж то Юда! / Патріот для 
нього – злуда!» [9, т. 4, с. 71]; «Прилюдно тут від-
читане було / Від початку аж до кінця з таблиць 
тих / І з того воску без облуди злої <…>» [9, т. 
6, с. 481]; «Дожидав він радості у домі, / Була 
жінка близька до породу» [9, т. 6, с. 401]; «Аж пі-
зно в ніч, толкуючи йому, / Що весь сенат поклав 
на нього всю / Надію й що відказ його з посади / 
Державі може вийти ще на шкоду <…>» [9, т. 7,  
с. 238]; «Та й до мене з криком, фуком, / З вели-
чезним в лапах буком <…>» [9, т. 4, с. 85]; «Бо як 
той через несподівано прудкий позирк на сонце, 
так сей через надто часте й довге вдивлювання 
стратив почуття для всіх інших світляних вра-
жень» [9, т. 12, с. 257]; «На морі вмерло дев’ять 
душ народу; / Їх замість погребу метали в воду» 
[9, т. 2, с. 270]; «<…> Знов невимовна тоска на-
лягає й нема мені втіхи» [8, т. 11, с. 290]; «Дармо 
на полі шукаєте, княже, ви брата свого; / Вчора 
я бачив, як з моста в утеці зіпхнули його» [9, т. 6,  
с. 126]; «Люба була Ярополку та втека <…>» 
[9, т. 6, с. 126]; «Нині послідній день благодаті, а 
відтак уже надходить плач і скрежет зубов» [9, 
т. 23, с. 59]; «Коли ж по свому давньому звичаю /  
Захочеш улизнуть, покликаться / На говірку на 
родну та на сплетні, / Я пригвожджу тебе ось 
тут на місці» [9, т. 7, с. 45]; «Чи в підсудного 
защиту / Тут ніхто з вас не виходить?» [9, т. 7,  
с. 142]; «Що бачив я? Що тут передо мною / Ста-
рого батька визов син прийняв» [9, т. 11, с. 212]; 
«А тепер, жалю мій, чи ж дрижать ще тобі / 
При страшних тих словах: месть за месть, / Біль 
за біль?» [9, т. 12, с. 278].

Манера використовувати в тексті лексику 
різних функціонально-стилістичних груп дає  
І. Франкові змогу створювати оригінальні й свіжі 
описи. Майже в кожному його творі можна знайти 
незвичне слово чи вислів, що порушує однотип-
ну плинність тексту, оживлює його, наголошує на 
фактах. Вислів звучить натурально, реалістично. 
Простота вислову, розкриття задуму за допомо-
гою звичних із дитинства слів і словосполучень, 
усвідомлення того, що така подача думки зрозумі-
ла не лише авторові, а й широкому колу читачів, 

бажання донести думки переконливо, яскраво, 
жваво, динамічно, що зумовлюється темперамен-
том поета, його дотепним розумом, оптимістич-
ним характером, – усе це, як зауважив Л. Полю-
га, спричинялось не раз до свідомого порушення 
мовної тональності, до витворення мовного сти-
лю з публіцистичним блиском, який проявлявся 
навіть в інтимній ліриці [5, с. 17].

Однак багатство лексики ще не розкриває май-
стерність поетичного твору. Основою поетичної 
виразності стає слово в його контекстуальному, 
семантичному та стилістичному вияві. Коли чи-
таємо І. Франка, виникає таке відчуття, що без 
метафор і фразем у нього не живе жоден рядок. 
Наприклад: «Встаньте, слухайте всемогучого / 
Поклику весни!» [9, т. 1, с. 27]; «Лице небесне про-
яснилось / і блиском розкоші займилось» [9, т. 1, 
с. 30]; «Чи се, може, шемріт твій, / Річко, срібна 
ленто, / Змив мій смуток і застій» [9, т. 1, с. 35]; 
«Теленькав без кінця / Бринячий телеграф, неначе 
чміль великий, / І чувсь машини сап і кондукторів 
крики» [9, т. 1, с. 201]; «<…> мусив він, недоступ-
ний для світла, / Мови людської, не чуть ані поди-
ху свіжого вітру / Поки в норі не зотлів» [9, т. 11, 
с. 293]; «І щоб світу добра служба / З твого плоду 
стала» [9, т. 1, с. 28]; «Робити буду без упину / І 
перестану, як загину» [9, т. 1, с. 93]; «Гепнув так 
з цілого маху, / Думав, кожду костомаху / Мов у 
ступі зопихав» [9, т. 4, с. 102]; «Щоб кинутись на 
ню з розгону / і сокрушати без пардону» [9, т. 1,  
с. 196]; «Хоч життя пробоєм брати / Пориваюсь 
я поров, / Ба, та волі нерв підтятий <…>» [9, т. 2,  
с. 352]; «Коли сокіл в воздусі буяє, / То звисока 
птиці побиває, / Гнізда свого не дасть на обиду 
<…>» [9, т. 10, с. 18]; «Громадив скарби досвіду й 
знання, / щоби колись їх в оборот пустити / Між 
бідних і страждущих» [9, т. 4, с. 15].

Похідні, значення яких відповідають значен-
ням вербативів і не ускладнені семантичними 
змінами, становлять групу іменників зі значенням 
дії/процесу та стану найчастіше на позначення пе-
реміщення, звукових процесів, вчинків: «Вірні пси 
за ним в погоню / Кинулись – та боже мій!» [9, т. 4,  
с. 75]; «Один лиш крик смертельної тривоги / 
Пройшов по гостях <…>» [9, т. 4, с. 44]; «Понад 
стернища, зимним вихром биті, / З плачем сум-
ним, мов плач по кращій долі <…>» [9, т. 1, с. 37]; 
«<…> То таки крик сови глушив я співом / Псал-
мів побожних і не раз видав / В час співу твого 
ангела при собі» [9, т. 12, с. 667]; «Стогін, галас, 
крик / На цвинтарі несповідимий!» [9, т. 2, с. 56]; 
«Весь наш закон – присяга на мій меч <…>» [9, 
т. 24, с. 245]; «Приймаю твою услугу, але з тою 
умовою, що не буду тобі ні в чім розказувати» 
[9, т. 18, с. 282]. З огляду не лише на лексико-сло-
вотвірне значення, а й на стилістичні особливості 
та контекст у більшості дериватів спостерігаємо 
втрату дієслівності й появу вторинних лекси-
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ко-семантичних варіантів, наприклад: «Живцем 
її візьмімо враз / До музею на показ» [9, т. 1, с. 
136]; «Маєш ти показ сей віщий?» [9, т. 4, с. 117];  
«В нас підмога лиш одна єсть – / Се розумна голо-
ва» [9, т. 4, с. 131]; «Ось з села нам на підмогу / Л 
юди йдуть, зо двадцять душ!» [9, т. 4, с. 153]; 
«Швидко мало вже світати, / Як з проходу до па-
лати / Потайно халіф вернув <…>» [9, т. 5, с. 116];  
«Де много / стриміло лому, хабузу плелось, / що, 
бачилось, повік тут ні для кого / нема проходу, 
і мені б прийшлось / вертати в темінь, – силь-
ною рукою / рубнув він – і прохід свобідний ось!»  
[9, т. 2, с. 338]; «Я постою на сторожі» [9, т. 24, 
с. 79]; «Давай поброджу / По заулках, чи сторо-
жу / Здиблемо, що дба про лад!» [9, т. 5, с. 98]; 
«Велику кривду мені робить Цезар, / Що своїм 
приходом мій збір податків / Погіршує» [9, т. 6, 
с. 323]; «Кажуть, якраз до народного збору / Мав 
він промову якусь» [9, т. 6, с. 455].

Виявлені в контексті девербативи мотивуються 
семантичними варіантами дієслів, зазнають при-
рощення змісту. У результаті повного перетворен-
ня похідне слово набуває конкретного предметного 
значення. Для демонстрації процесу транспозиції 
дієслова в іменник і семантичного перетворення 
нами вибрано декілька похідних. Кожне варіант-
не значення іменника хід мотивується окремим 
значенням мотиватора ходити. Зазначеним девер-
бативом позначаються «рух, переміщення кого-, 
чого-небудь у певному напрямі» [8, т. 11, с. 69]  
(«А тяжкі були до ходу, / Наче проса два мішки» 
[9, т. 4, с. 301]); «відстань, яку можна пройти за 
певний час» [8, т. 11, с. 69] (Аж на третій день 
ходою / він з тяженькою бідою / ледве в царський 
двір приліз» [9, т. 4, с. 82]); «черговий виступ грав-
ця в картярській, шаховій, шашковій та іншій грі» 
[8, т. 11, с. 69] («Га, як господар сього місця, маєш 
/ все перший хід! [9, т. 24, с. 241]); «похід, проце-
сія» [8, т. 11, с. 69] («Величезний хід той суне, суне 
тихо, наче мла» [9, т. 5, с. 84]).

Дериват рада мотивований дієсловом зі зна-
ченням процесу та позначає «спільне обговорення 
яких-небудь питань, обмірковування чого-небудь 
із кимось» [8, т. 7, с. 426]: «Потім трохи мислі ла-
див / І з сенатом раду радив <…>» [9, т. 4, с. 83]; 
«Військо кличе, радить раду, / Будуть тутка за 
три дні!» [9, т. 4, с. 130]. Поет розташовує твірну 
й похідну одиниці поруч, причому вони перебу-
вають у відношенні прямої мотивації, а в першо-
му випадку застосовано композиційну інверсію. 
У процесі розгортання дієслівного значення змі-
нюється характер відношень між мотиватором і 
мотивованим, іменник набуває більш рельєфної 
предметної семантики «пропозиція, вказівка, як 
діяти в яких-небудь обставинах, допомога добрим 
словом у скруті; порада» [8, т. 7, с. 426]: «Але дати 
мудру раду вміє тілько Лис оден» [9, т. 4, с. 90];  
«На таке письмо мерзенне / Цап йому ще раду 

дав!» [9, т. 4, с. 128]; «Добра й баба до поради, – / 
Слухай моїх рад і ти!» [9, т. 4, с. 159]. Третій лек-
сико-семантичний варіант – іменник на позначен-
ня колегіального органу, який радить у чомусь: 
«І халіф, що у троновій / Своїй залі мармуровій / 
Серед візирів і годж / Раду радив про державу, / 
Вчувши крик той, богу славу / Дав – і рада вийшла 
проч» [9, т. 5, с. 95]. Крім того, іменник рада ре-
презентує в контекстному оточенні ще два значен-
ня, а саме в складі фразеологізмів «вийти зі скрут-
ного становища» («І з сим дамо собі ще раду!» [9, 
т. 24, с. 241]) та «не можна зарадити» («Але й на се 
не було ради» [9, т. 20, с. 124]).

Іменник суд [8, т. 9, с. 821] охоплює весь потен-
ціал твірного дієслова, позначаючи «судове засі-
дання» («Царю наш великодушний! / Слову твойо-
му послушний, / я на суд твій правий став» [9, т. 4, 
с. 97]); «думку про кого-, що-небудь, оцінку когось, 
чогось» («Їм лишилася по батьку / Гарна частка 
поля в спадку, / І на твій здаються суд» [9, т. 4,  
с. 69]); «судовий процес» («Най нас суд розсудить 
твій» [9, т. 4, с. 74]); «орган, який розглядає справи 
про порушення порядку, чиюсь негідну поведінку» 
(«А членом суду, що мене судив на згубу, чи ж не 
був сей глупий Цап?» [9, т. 4, с. 127]). Крім того, 
іменник суд вживається в значенні «ухвала суду 
про винність або невинність підсудного, вирок, рі-
шення»: «Право ж каже тричі звать / Винного на 
суд твій пане. / А як третій раз не стане, / Суд 
заочний видавать» [9, т. 4, с. 89]; «Далі возних зве 
на згоду, / щоб вони всьому народу / Вибубнили цар-
ський суд <…>» [9, т. 4, с. 110].

Як бачимо, у контекстах різних творів нульсу-
фіксальні девербативи виконують інформативну, 
характеристичну, естетичну, текстотвірну функції. 
Слово осмислюється не в суто прагматичній пло-
щині, а в категоріях філософських, психологічних. 
У полеміці щодо введення в літературну мову лек-
сичних новотворів І. Франко зайняв недвозначну 
позицію. Він писав: «Не забуваймо, що на кова-
ні слова, провінціалізми, неологізми <…> нарі-
кають звичайно ті, які або раді би звузити обсяг 
українського письменства до рамок «домашнього 
обихода» і яким українська мова видається apriori 
непридатною для вислову інтелігентних думок і 
відносин <…> або ж се мимрять люди, які хвилю 
перед тим або хвилю по тім без церемонії будуть 
доказувати бідність та некультурність української 
мови, брак у ній найпростіших слів і термінів 
для культурної потреби тощо» [9, т. 33, с. 275].  
Щоправда, нульсуфіксальні оказіональні деривати 
у творах І. Франка трапляються рідко, наприклад: 
«<…> Не тим душа моя так важко заболіла, / А 
тим, що тяжча ще пригноба тут засіла / На ли-
цях, голови недоля вниз хиляє <…>» [9, т. 1, с. 78]; 
«Русин крикнув: «Ой господи, / Що се тутки за 
рóзпуди?» [9, т. 1, с. 139]; «Довго бігав без уговку 
<…>» [9, т. 4, с. 104]; «От лиш з тим вирубом 
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ніяк / Не можем до кінця долізти» [9, т. 2, с. 51]; 
«Раді повинності / Давні нести / Без супротивнос-
ті / Й хитрої мсти» [9, т. 2, с. 367]; «Він в кожду 
найдрібнішу справу / Вникав сумлінно й перед лаву /  
Судейську не ставав ніколи / Без приготови, по 
неволи» [9, т. 6, с. 293]. Як лексичний дериват 
функціонує нульсуфіксальний композит-оказіо-
налізм кривосуд, мотивований словосполученням 
криво судити: «Але ще мав неправедну відвагу 
/ Свій власний кривосуд по наш суд піднести»  
[9, т. 7, с. 542]. Перша основа корелює з прислів-
ником, а друга співвідносна зі словом, якому влас-
тива семантика «розглядати чию-небудь справу 
в судовому порядку». У результаті їх поєднання 
постає іменник зі значенням «несправедливість, 
лицемірство».

Синтаксис є частиною форми художнього 
твору. Будова синтаксичних конструкцій відби-
ває авторське світосприйняття через специфічне 
розташування окремих структурних елементів. 
Стилістичні фігури – найпотужніші елементи 
формування синтаксичних структур і їхнього екс-
пресивного потенціалу – стають стрижнем усього 
художнього вислову та формують індивідуальну 
образність. Зокрема, такий ефект досягається зав-
дяки нагромадженню нульсуфіксальних дерива-
тів: «Де жура душу тлить, / Живе серце болить, / 
Де в важкій боротьбі / Духа втома в’ялить <…>» 
[9, т. 1, с. 34]; «А труп бездушний ми без жалю, 
без промови / Ногою копнемо й підемо дальш 
на лови» [9, т. 1, с. 63]; «Се дім плачу, і смут-
ку, і зітхання, / Гніздо грижі, і зіпсуття, і муки!»  
[9, т. 1, с. 151]; «Тепер вмре жінка леда днини – / 
Не пережить їй ті родини! / Справляй і погріб, і 
хрестини <…>» [9, т. 1, с. 193]; «Стогін, галас, 
крик / На цвинтарі несповідимий!» [9, т. 2, с. 56];  
«І крик піднявся, плач і зубний скрегіт: «Ти зрад-
ник! Зрадник! Зрадив люд закутий!» [9, т. 5, с. 58]; 
«Плюском, реготом і свистом / Коней налякали 
в них?» [9, т. 11, с. 283]. Інколи відбувається на-
низування іменників разом з епітетами: «Глибоку 
тугу і пекельну муку / В лицях їх видно, тіні їх 
тремтять <…>» [9, т. 1, с. 283]; «Всю ніч молив-
ся він, весь другий день / то тихим шептом, то 
болющим стоном» [9, т. 4, с. 29].

З антитезою в художньому мовленні пов’язу-
ють вживання антонімів, часто контекстуальних, 
для підкреслення думки шляхом протиставлення: 
«І як невпинно він о камінь дзвонить, / Каміння 
грюк в душі мені лунає, / З душі ж луна та співом 
виринає» [9, т. 1, с. 143]; «Не радість їх родить, 
не втіха їх плодить, / Не гра пуста, А в хвилях 
недолі, задуми тяжкої / Самі уста / Їх шепчуть 
<…>» [9, т. 1, с. 40]. Девербативи-антоніми слугу-
ють засобом творення оксюморону: «Він один про-
панував спокійно, / Не зазнавши бунту у народі, / 
Ні роздору в горожанській згоді» [9, т. 6, с. 473].  
Вживання нульсуфіксатів в одному вислові з од-

нокореневими дієсловами (або формами дієслів) 
сприяє експресії та емоційності контексту, прони-
кливості рефлексій: «Ні, не однако для всіх сонце 
сяє, / Хоч безучасно над всіми блищить. / Бід-
ний слізьми його блиск заливає, / Щасним воно і 
терни золотить» [9, т. 1, с. 92]; «Мов шум понад 
скали / Безслідно шумить» [9, т. 1, с. 43]; «Так 
Котляревський у щасливий час / Вкраїнським 
словом розпочав співати, / І спів той виглядав 
на жарт не раз» [9, т. 1, с. 143]; «Іноді зустрі-
неться подібна / Тінь до моєї, що теж так засу-
джена блудом блудити, – / друга тінь чи свояка 
<…>» [9, т. 11, с. 289]; «І плакав по ній син і вну-
ки малі, / Пішов плач великий по руській землі»  
[9, т. 6, с. 104]. Нульсуфіксати, поєднані з конду-
блікованими однокореневими вербативами, ви-
творюють експресивні ампліфіковані ряди, поде-
куди з елементами афористичного узагальнення: 
«Дай працювать, працювать, працювати. / 
В праці сконать» [9, т. 1, с. 28]; «О розстроєна 
скрипка, розстроєна! / Стільки рук нетямущих, 
брудних / Доторкалося струн чарівних – / І вона їх 
розстроєм напоєна» [9, т. 3, с. 104].

Художньо цінними видаються такі стилістич-
ні прийоми, як контекстуальна синонімія («Я не 
хулю, о боже! Ніже шептом, / Ні віддихом одним 
не нарікаю» [9, т. 12, с. 666]), вживання нульсу-
фіксальних іменників у складі порівнянь («По сих 
словах, немов удар меча, / прошиб мене найтяж-
чий біль <…>» [9, т. 12, с. 671]; «Понад стерни-
ща, зимним вихром биті, / З плачем сумним, мов 
плач по кращій долі <…>» [9, т. 1, с. 37]), повтор 
(«Правда, ви би не мовчали, / Але дружно закри-
чали: / «Кривда, кривда, кривда нам!» [9, т. 7, с. 
460]; «Та не вірю! Злуда, злуда все! / Живущої 
води в напій мені / Ти долила, а жартом лиш ска-
зала, / Що се отрута» [9, т. 2, с. 128]), паралелізм 
(«В одній хаті ридання і плач над мерцем, / В дру-
гій хаті музика і спів над вінцем» [9, т. 2, с. 221]), 
дистантна анафора («А спів той – наче брат, що 
гонить з серця горе, / Змагатись не дає журбі. 
/ А спів той – то роса, що в спеці підкріпляє / 
Напівзів’ялий цвіт; / А спів той – грім страш-
ний, що ще лиш глухо грає, / Ще здалека гримить»  
[9, т. 1, с. 61]), рядкова анафора («Лиш в праці 
мужа виробляєсь сила, / Лиш праця світ таким, 
як є, створила, / Лиш в праці варто і для праці 
жить» [9, т. 1, с. 146]; «Перекажіть про бідність, 
сльози вічні, / Про труд безсонний в болі і натузі, /  
Про чорний хліб твердий, печений в спузі, / Про 
спів жалібний, мов вітри долішні» [9, т. 1, с. 38]).

З метою увиразнення або уточнення зобра-
жуваного явища, стану письменник вдається до 
градації похідних іменників, однотипних за дери-
вацією, проте різних за семантикою («Писк не пе-
реставав і проймав його дрожжю» [9, т. 18, с. 244];  
«Довго Іван не міг заснути тої ночі, а й у сні ба-
чив нещасну муху, зашпунтовану в дереві, чув її 
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писк, але в сто раз голосніший, немов зойк віт-
ру в скальних заломах або немов завід жінки над 
мерцем» [9, т. 18, с. 245]; «Ніколи, навіть у сні, 
Іван не міг виснити, не міг уявити собі більшо-
го труду, страшнішої натуги» [9, т. 18, с. 251]), 
а також поєднання з іншими семемами («Не по-
кидай мене, пекучий болю, / Не покидай, важкая 
думо-муко / Над людським горем, людською жур-
бою! / Рви серце в мні, бліда журо-марюко, / Не 
дай заснуть в постелі безучастя – / Не покидай 
мене, гриже-гадюко!» [9, т. 1, с. 49]).

Нульсуфіксальна лексика віддієслівного тво-
рення в ідіолекті І. Франка сприяє ущільненню 
змісту, насиченості тексту, творить різновекторну 
смислову й художню перспективу, виявляє тен-
денцію до інтелектуалізації художнього мовлення.

Висновки. Таким чином, нульсуфіксальні віддієс-
лівні субстантиви зі значенням дії/процесу та стану 
широко представлені в художніх текстах І. Франка. 
Нульовий суфікс є засобом творення слів загального 
літературного вжитку, дериватів із певним стилістич-
ним забарвленням, похідних, обмежених у вживанні, 
індивідуально-авторських іменників. Віддієслівні 
іменники проаналізованого словотвірного типу відо-
бражають ідіолект, стаючи показниками авторського 
письма, специфіки художнього мовлення.

Перспективу дослідження пов’язуємо з ви-
вченням закономірностей творення й функціону-
вання у Франковій поезії та прозі похідних із су-
фіксом -ств(о), а також з аналізом їх ролі в більш 
повному увиразненні специфіки авторського мо-
вомислення.
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СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ЧИСЛІВНИКОВОЮ ОСНОВОЮ 
В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті здійснено семантико-структурний аналіз складних прикметників з першою числівниковою основою, виявлених 
у пам’ятках давньорусько-української мови XI – XIII ст. Охарактеризовано семантику, основні структурні моделі та 
стилістичні особливості таких похідних.
Ключові слова: семантика, структурний тип, складні прикметники, композити, числівникова основа.

Коца Р. А. Сложные прилагательные с основой числительного в древнеукраинском языке. – Статья.
В статье осуществлен семантико-структурный анализ сложных прилагательных с основой числительного, обнаружен-
ных в памятниках древнеукраинского языка XI – XIII вв. Проанализированы семантика, основные структурные модели и 
стилистические особенности таких производных.
Ключевые слова: семантика, структурный тип, сложные прилагательные, композиты, основа числительного.

Kotsa R. O. The compound adjectives with the numeral component in the Old Ukrainian language. – Article.
The semantic and structural analysis of the compound adjectives with the first numeral component fixed in Ukrainian monuments 
of the 11-13th centuries are performed in this article. Semantics, main structural types and stylistic features of such derivates are 
described.
Key words: semantics, structural type, compound adjectives, composites, numeral component.

Постановка проблеми. Життєдіяльність лю-
дини передбачає активне дослідження об’єктив-
них закономірностей навколишньої дійсності, 
отримання й нагромадження знань. Адже процес 
оволодіння таємницями буття є виразом вищих 
прагнень творчої активності розуму, що становить 
велику гордість людства. Результатом когнітивної 
діяльності людини є кількість, оскільки все у світі 
має свій розмір, форму, величину тощо. Це одна з 
найзагальніших властивостей буття, яка, на думку 
Т.Б. Лукінової, є «необхідним елементом пізнання 
дійсності, а число й величина, у яких конкрети-
зується кількісна визначеність світу, – невід’ємні 
складники його практичного освоєння, усієї ак-
тивної діяльності цивілізованої людини» [7, с. 7].

У процесі пізнання людиною навколиш-
ньої дійсності онтологічна кількість, на думку  
О.С. Тіори, відображається у свідомості як відпо-
відна понятійна категорія, яка, у свою чергу, зна-
ходить вираження в мові, утворюючи мовну кате-
горію кількості [14, с. 115]. Остання проявляється 
у двох аспектах – нумеративності, засобу вира-
ження у мові поняття числа, і квантитативності, 
котра, власне, і є мовним відображенням когні-
тивної діяльності людини. Вони принципово від-
різняються одна від одної. С.О. Швачко, зокрема, 
стверджує, що, на відміну від квантитативності, 
котра притаманна ряду мовних одиниць, нумера-
тивність реалізується лише в корпусі числівників, 
адже кожному числівнику притаманна сема чис-
ла, і, таким чином, діахронічна пам’ять числів-
ників синкретично поєднує в собі предметність і 
нумеральність [15, с. 29]. Мовна категорія кілько-
сті набуває функціонально-семантичного статусу, 
адже проявляється за допомогою різнорівневих 
одиниць мовної системи. Тому вивчення засобів 
реалізації поняття кількості на рівні морфології, 

лексики, словотвору становлять неабиякий інте-
рес в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень. 
Об’єктом нашого дослідження стали складні 
прикметники з першим числівниковим компонен-
том, виявлені в пам’ятках XI – XIII ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню вираження поняття кількості в мові при-
свячено багато робіт, здійснених дослідниками в 
галузі мовознавства. Це праці Г.П. Арполенко, 
К.Г. Городенської, Г.Х. Щербатюк, І.Р. Вихован-
ця, А.П. Загнітка, Т.Б. Лукінової та ін. Не омину-
ли увагою вчені й композитні деривати з першою 
числівниковою основою в сучасній українській 
мові. Зокрема, З.П. Олійник [10] та О.О. Селі-
ванова [12] вивчали їх у зіставленні з моделями 
російської мови, С.А. Бронікова складні слова з 
першою числівниковою основою розглядала у 
функціонально-семантичному полі квантитатив-
ності [1]. Структуру та семантику складних при-
кметників зі значенням кількості досліджували 
Н.Ф. Клименко [5; 6], О.І. Мізіна, О.А. Олексенко 
[9]. Однак вивчення цієї проблеми в діахронному 
аспекті майже не отримало висвітлення в науко-
вій літературі. Серед найбільш значущих – праці  
Т.В. Ісупової (Салерно) [4; 11], присвячені до-
слідженню складних прикметників з основою 
числівника два в російській мові XI – XX ст., не-
великі розвідки В.В. Іванова на цю ж тему [3]. В 
українському мовознавстві ця проблема залиши-
лося поза увагою лінгвістів. Тому запропоноване 
дослідження є надзвичайно актуальним.

Мета нашої статті – це семантико-структурний 
аналіз складних прикметників з першою числівни-
ковою основою, виявлених у пам’ятках української 
мови XI – XIII ст. Реалізація поставленої мети пе-
редбачала виконання таких завдань: 1) виявити у 
пам’ятках давньорусько-української мови складні 
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прикметники з першим числівниковим компонен-
том; 2) згрупувати їх залежно від значеннєвого роз-
ряду числівників; 3) визначити семантику, структу-
ру та стилістичні особливості кожної групи.

Кількісні відношення, об’єктивні й конкретні 
у своїй основі, у пізнавальній практиці відобра-
жаються як точно, так і приблизно. Відповідно до 
цього аналізовані квантитативні семи, чи лексеми 
з кількісним значенням, поділяємо на дві групи. 
До першої групи належать слова, що вказують на 
точне числове значення (композити, першою ос-
новою яких виступає кількісний, порядковий чи 
збірний числівник), до другої – ті, які співвідно-
сяться з приблизними кількісними характеристи-
ками об’єктів, явищ, процесів (композити, утво-
рені на основі сполучення неозначено-кількісного 
числівника з іменником або дієсловом).

Найбільшу групу серед виявлених у пам’ятках 
похідних становлять композити, що ґрунтують-
ся на словосполученні кількісного числівника та 
іменника. Вони здебільшого відзначаються се-
мантичною прозорістю і, як зазначає Н. Ф. Кли-
менко, вказують на кількісні ознаки предметів (у 
широкому розумінні), які є їх складовими части-
нами [5, с. 23]. Це може бути:

1) кількість: дъвобогъ (СДРЯ III, 111), дъво-
брачьныи (112), двоѥкровьныи (Срезн. I, 641) /  
дъвокровьныи (СДРЯ III, 115), дъвогласьнъ 
(112), дъвоименитыи (114), дъвооухыи (116), 
дъвоӕзычьныи (116), двоѥногыи (Срезн. I, 640), 
двозьрньныи (641), дволиствьныи (641), двоно-
жьныи (642), двоплодьныи (642), пѧтигри-
веньныи (Срезн. II, 1795), седмеросвѣтильныи 
(Срезн. III, 321), седмобратьныи (321), четверо-
коньчьныи (1505), четвероличьныи (1506), чет-
вероногыи (1506), четвероножьныи (1507), чет-
верообразьныи (1507), четвероскүтьныи (1507), 
четыриногыи (1514), шестокрилъ / шесто-
крильныи / шестокрылатыи (1589), десѧть-
строуньныи (СДРЯ ІІ, 462);

2) частина чого-небудь: пѧтьчисльныи (СДРЯ 
IX, 432), седмерочисльныи (Срезн. III, 321), сед-
мочисльныи (322), тричастьныи (1000), три-
числьныи (1000), четверочисльныи (1507), 
четыридесѧтечислыи (1514);

3) міра ознаки (вага, об’єм, довжина тощо): 
двүсаженыи (Срезн. I, 648), тривьрстьныи 
(Срезн. III, 993), сътократьныи (846), трикра-
тыи (997), трилакотьныи (997), тысѧщькра-
тыи (1075), дъвооунькыи (СДРЯ III, 116);

4) часові проміжки: осмодьневьнъ (СДРЯ 
VI, 172), пѧтьлѣтьныи (СДРЯ IX, 430), съто-
лѣтьныи (Срезн. III, 846), тридьневьныи (994), 
трилѣтьныи (998), четверодьневьныи (1505), 
четыридесѧтидьневьныи (1514);

5) форма організації об’єкта, вираженого мо-
тивувальним іменником: двоконьныи (Срезн.  
I, 641), сътограньныи (Срезн. III, 845), тригребь-

ныи (993), тристълпьныи (999), троѥүгъльныи 
(1001), четвероколесьныи (1505), четвероконь-
ныи (1505), четвероүгъльныи (1507) та ін.

Н. Ф. Клименко виділяє чотири типові форму-
ли тлумачення складних прикметників з кількіс-
ним значенням:

1) «який має»: дъвоименитыи (СДРЯ III, 114) 
«який має два імені», седмобратьныи (Срезн. III, 
321) «який має сім братів»;

2) «який складається»: пѧтьчисльныи (СДРЯ 
IX, 432) «який складається з п’яти», четве-
роскүтьныи (Срезн. III, 1507) «який складається 
з чотирьох шматків тканини»;

3) «який є мірою»: тривьрстьныи (Срезн. III, 
993) «який є мірою в три версти», дъвооунькыи 
(СДРЯ III, 116) «який є мірою в дві унції»;

4) «який триває»: пѧтьлѣтьныи (СДРЯ IX, 
430) «який триває п’ять років».

Такі прикметники мають в основному пряме 
значення – вказують на точну кількість чого-не-
будь у предметів, явищ тощо – і є стилістично 
нейтральними. Наприклад: чая тридневнаго 
въскресения (XII К.Тур. Сл., 322), уже четвьрод-
невна умьрша (314), на ѿвращениє четвероногъ 
птица могущи (912 / 1425 ПВЛ, 16), и песъ родисѧ 
шестоногъ (1065 / 1425 ПВЛ, 61 зв.), добрѣ пой-
те ему съ въсклицанием въ десятоструннѣ псал-
тыри (XIII / 1554 КПП, 588), скопа печерку малу, 
двусажену (1051 / 1377 ПВЛ, 52 зв.).

У пам’ятках XI – XIII ст. засвідчені також 
випадки використання складних прикметників 
із переносним значенням. Метафоризація зна-
чення прикметника загалом відбувалася шляхом 
метафоризації числівникового компонента. На-
самперед це пов’язано з віруваннями слов’ян. У 
давньому світі числа, крім основного, мали ще 
таємне, містичне значення, на якому великою мі-
рою будувалася езотерична система знань наших 
предків. Такий символічний нумералізм проявив 
себе і в процесі словотворення складних при-
кметників, що відбилося на семантиці похідних 
одиниць.

Серед виявлених композитів переносне зна-
чення мають прикметники з числівниками дъва/
дъвѣ, триѥ/три, съто, тысӕча у ролі першої 
частини складного слова. Зокрема, числівники 
съто і тысӕча починають вказувати не стільки на 
точну кількість, скільки на приблизну, дуже вели-
ку. Наприклад: сътократьныи (Срезн. III, 846), 
сътожрьтвеныи (845), тысѧщькратыи (1075).

Основне значення прикметників з числівником 
дъва / дъвѣ – передача ознаки «на основі виділен-
ня двох ознак означуваного слова, названих твір-
ним іменником» [4, с. 5]: дъвобрачьныи (СДРЯ III, 
112) «який мав два шлюби», дъвоименитыи (114) 
«який має два імені», дъвокровьныи (115) «дво-
поверховий», дъвооухыи (116) «який має два вуха 
(про чашку)». Такі прикметники утворювалися на 
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основі сполучення числівника дъва і конкретного 
іменника та мали виключно кількісну семантику. 
Наприклад: вы створите собѣ храмы двокровны 
(ГБ XIV, 123 г), полны стьгны с҃таӕ двокровнии 
храми и трекровнии (176 г), овѣмъ оубо много 
нѣка сытость. воды намъ. и до пьӕньства вина 
двооухыӕ чаша (ГБ XIV, 99 в).

Поєднання числівника дъва з абстрактним 
іменником призводило до втрати числівником 
кількісного значення. У таких випадках роль 
структурного компонента дво- полягала у «ви-
раженні протиставлення, суперечливості явищ, 
названих мотивувальним іменником» [11, с. 114], 
а значення самого прикметника – це результат се-
мантичної взаємодії лексем у межах співвідносної 
ідіоми. До таких композитів належать дъвоѥвѣрь-
нъ (СДРЯ III, 112) «сумнівний», дъворазоумь-
нъ (115) «невизначений, лукавий», дводүшивыи 
(639) «котрий має сумніви», двомысливыи (641) 
«двоєдушний», а також прикметник дъвоӕзычь-
ныи (СДРЯ III, 116), котрий поряд із прямим 
значенням «який розмовляє на двох мовах» міг 
означати «лукавий». Вони мотивуються сполучен-
нями дъвѣ вѣры, дъва разоума, дъвѣ доуши, дъвѣ 
мысли. На думку Т.В. Салерно, у результаті се-
мантичної взаємодії цих іменників з числівником 
дъва/дъвѣ відбувається переосмислення їхнього 
значення, в наслідок якого композити отримують 
семантику «моральна позиція у протиставленні 
своїй протилежності», а дъва/дъвѣ поряд із цими 
іменниками використовується абстраговано від 
свого лексичного значення «вказівка кількості» і 
стає знаком протилежності, контрасту, суперечли-
вості понять, виражених мотивувальним іменни-
ком [11, с. 116]. Отже, у цьому разі яскраво вияви-
ло себе давнє метафоричне значення числа два як 
символу протилежних, суперечливих начал, адже 
все у світі має своє друге обличчя, свою проти-
лежність.

Описана група складних прикметників мала 
не тільки переносне значення, але й була стиліс-
тично забарвленою. Більшість із них була цер-
ковнослов’янського походження (часто кальками 
з грецької) і, позначаючи неморальне поєднання 
в одній особі різних емоцій і життєвих настанов, 
вживалася, на думку В.С. Іванова, переважно 
у християнській лексиці, котра описує та гань-
бить людські недоліки [3, с. 101]: мниши бога 
двовѣрна? (XIII / 1554 КПП, 618), въ дроуга мѣ-
сто не боуди врагъ. Имѧ бо лоукаво поношениѥ. 
<на>слѣдить. тако и грѣшьныи и дъвоӕзычыи. 
Д҃ша лоукава погоуби<ть> сътворьшааго  
(Ізб. 1076, 136 зв.).

Трійка у давніх слов’ян була символом світо-
вої єдності, формулою творення світу та моделі 
Всесвіту, центром якого було Сонце: трисолнеч-
ныи «який сіяє світлом трьох сонць» – на свѣтъ 
трисл҃нчьнаго божьства (1037-1050 / XV Іл., 194 

а). Тільки три приводить до єдності, до органічно 
єдиної одиниці. Протилежні начала об’єднують-
ся і знаходять свою злагоду в третьому – синтезі, 
котрий у християнстві втілюється в образі Святої 
Трійці (Отець, Син, Святий Дух). Єдність тіла та 
душі в людині й церкви, три іпостасі – це догмат 
Трійці. Так число три стає священним числом 
християнства. З’являються й складні слова, котрі 
відображають вірування наших предків: триѥ-
диныи (Срезн. III, 995) «який становить триєд-
ність», триличьныи (998) / триобразьныи (998) 
«який являється в трьох образах», триүпостась-
ныи (1000) «який має три іпостасі», трисъстав-
ныи «який має три іпостасі». Наприклад: свѣтло-
стию трисъставнаго божества озарении быхом 
(XIII / 1554 КПП, 456). І хоча три- у кожному з 
названих випадків передавало кількісне значен-
ня, але воно було безпосередньо пов’язано з Свя-
тою Трійцею. Це стало передумовою розвитку у 
нього метафоричного значення. Оскільки Трійця 
являлась своєрідним ідеалом світобудови, була 
символом чогось найвищого, найправильнішого, 
то три як її символ отримує здатність передавати 
найвищий ступінь вияву ознаки. Наприклад: три-
свѧтыи (Срезн. III, 998) – це не просто «святий», 
а «пресвятий», трьклятыи – «проклятий» (з від-
тінком підсилення), адже найстрашніше – бути 
тричі проклятим, треблаженъ «преблаженний»: 
треблажени не видѣвшие вѣровавше (1106-1108 
/ 1495 ХД, 114), оканьный ч(с)тныи отче тре-
бл҃жныи пастуше (1117 / 1377 ПМ, 84 зв.), трь-
клятыи Святопълкъ (XII-XIII Ск. БГ, 284), трь-
клятыи прииде съ множьствъмь печенѣгъ (296), 
блаженъ и треблаженъ сподобивыйся положенъ 
быти (XIII / 1554 КПП, 422). Трь- як формант най-
вищого ступеня прикметників застосовувався і в 
старослов’янській мові трьблажєнъ, трьвєличь-
ствьнъ, і в сучасній російській мові тресвятой, 
тресветлый [2, V, с. 637].

Своєрідне переосмислення значення отримав 
і прикметник четвероногыи (Срезн. III, 1506), 
який у пам’ятках XI – XIII ст. використовується на 
позначення тварин, на відміну від плазунів, птахів 
тощо, дуже часто субстантивуючись: на ѿвраще-
ниє четвероногъ птица могущи (912 / 1425 ПВЛ, 
16), что лва злѣи в четвероногих (к. XII / XVII 
ДЗ, 419), исполнь сущу четвероногых и всякого 
гада (1106-1108 / 1495 ХД, 80). Цікаво, що таке 
значення зберігається і в сучасній українській 
мові – «який має чотири ноги» [13, XI, с. 368], а 
сам прикметник вживається як субстантивований 
синонім тварин.

На позначення одиничності у складних при-
кметників використовувалися компоненти ино- та 
ѥдино-. Частина ино- (*ino-) походить з прас-
лов’янського *(j)inъ, що первісно означало «один», 
а згодом розвило значення «інший», котре й закрі-
пилося за названою одиницею. Давня семантика 
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названого компонента збереглася тільки у ст/сл. 
иночадъ, инорогъ та рос. инок, иноходь, иноходец 
[2, ІІ, с. 304]. У пам’ятках давньорусько-україн-
ської мови виявлено прикметник – запозичення з 
церковнослов’янської мови иночадыи (СДРЯ IV, 
160) «який мав одну дитину»: иночадыи снъ сыи 
(1283 ЄЄ, 2), въ имѧ иночадаго с҃на б҃жьӕ (5 зв.), 
како оубо можете вѣровати. славоу отъ ч҃лвкъ 
пріѥмлюште. славы же ӕже ωтъ иночѧдааго не 
ищете (Ізб. 1076, 33 зв.-34), ӕко иночадыи сынъ и 
ѿца видѣти не можеть ни д҃хъ с҃тыи с҃на ни анг҃лъ 
д҃ха ни ч҃лвци анг҃ла (ГА, 190 б).

Частина ѥдино- поряд зі значеннями «єди-
ний», «однаковий, спільний для кого-, чого-не-
будь» вказувала також на кількісний вияв ознаки, 
а саме на її одиничність: единогласьнъ (СДРЯ ІІІ, 
187) «одномовний», единодьньныи (188) «який 
триває один день», ѥдинокрильнъ (189) «з одним 
крилом», единопоӕсьнъ (192) «з одним поясом, 
легко озброєний», единотѣлесьныи (195) «який 
складає одне тіло, одне ціле» ѥдинооутробьныи 
(195) «народжений однією матір’ю», единочасть-
ныи (Срезн. I, 816) «який складається з однієї ча-
стини». Наприклад: и быша ч҃лвци мнози и єдино-
гла(с)ни (986 / 1425 ПВЛ, 35 зв.), ѥдинокрильнъ 
бо ωрьлъ възлетѣти на высоту не можеть (СДРЯ 
III, 189), его же въ книга(х) цр(с)твии обрѣтаю 
добропоӕсны. и единопоӕсны зовомы. воины по-
ӕшемы. о едино(м) оболче(н)и (ГБ XIV, 67 б).

Усі виявлені в обстежених пам’ятках описані 
прикметники-композити, за винятком требла-
женъ, трьклятыи, використовували іменник як 
другу частину складного слова.

Складні ад’єктиви кількісної семантики, тобто 
з прямим лексичним значенням, утворювалися за 
такими трьома схемами: 

1) числівникова основа + інтерфікс + конкрет-
ний іменник + суфікс -ьн-: пѧтьлѣтьнии (СДРЯ 
IX, 430), десѧтьстроуньныи (СДРЯ ІІ, 462), 
дъвоӕзычьныи (СДРЯ III, 116), дъвогласьнъ (112).

2) числівникова основа + інтерфікс + кон-
кретний іменник + суфікс -евьн-: осмодьневьнъ 
(СДРЯ VI, 172), тридьневьныи (Срезн. ІІІ, 994), 
четверодьневьныи (1505), четыридесѧтидьне-
вьныи (1514). Суфікс -евьн- використовувався для 
утворення складносуфіксальних прикметників 
від другої основи дьнь. Поряд з такими форма-
ми існували похідні з суфіксом -ьн-, наприклад, 
осмодьньныи (СДРЯ VI, 172), які відрізнялися від 
них не тільки структурно, але й семантично. При-
кметники, котрі містили у своєму складі суфікс 
-евьн-, вказували на часовий проміжок і мали зна-
чення «той, який триває певну кількість днів, наз-
вану числівниковим компонентом». Прикметники 
з суфіксом -ьн- означали «той, який відбувається 
на день, названий числівниковою основою». На-
приклад, осмодьневьнъ «який триває вісім днів», 
осмодьньныи “який відбувається на восьмий 

день». Як бачимо, у першому випадку в процесі 
словотворення брав участь кількісний числівник, 
а в другому – порядковий. Тип словотворення, де 
роль першої основи виконує порядковий числів-
ник, у давньорусько-українській мові був розви-
нений досить слабо, а в обстежених пам’ятках, 
окрім названого ад’єктива, ми виявили похідні 
тільки на пьрво-.

3) числівникова основа + інтерфікс + кон-
кретний іменник + нульовий суфікс: дъвооухыи 
(СДРЯ III, 116), двоѥногыи (Срезн. I, 640), четве-
роногыи (Срезн. ІІІ, 1506), четыриногыи (1514), 
шестокрилъ (1589), шестоногъ (1065 / 1425 
ПВЛ, 61 зв.). Названі складнонульсуфіксальні 
прикметники утворювалися переважно від імен-
ників назв частин тіла людини чи тварини. Од-
нак така модель у давній українській мові ще не 
була остаточно закріплена, про що, зокрема, свід-
чить паралельне існування складносуфіксальних 
і складнонульсуфіксальних похідних, утворених 
від однієї твірної основи: четвероногыи (Срезн. 
ІІІ, 1506) – четвероножьныи (1507), шестокри-
лъ – шестокрильныи – шестокрылатыи (1589).

Одиничними є випадки використання інших 
суфіксів, зокрема -ит- (дъвоименитыи (СДРЯ 
ІІІ, 114)) чи -ат- (шестокрылатыи (Срезн. ІІІ, 
1589)).

Складні ад’єктиви з метафоричним значенням 
утворювалися від абстрактних іменників за двома 
схемами:

1) числівникова основа + інтерфікс + абстрак-
тний іменник + суфікс -ьн-: дъвоѥвѣрьнъ (СДРЯ 
III, 112), дъворазоумьнъ (115), двогнѣвьныи 
(Срезн. І, 639);

2) числівникова основа + інтерфікс + абстрак-
тний іменник + суфікс -ив-: дводүшивыи (Срезн. 
І, 639), двомысливыи (641).

Прикметники треблаженъ, трьклятыи 
утворені поєднанням числівникової основи трь-
(тре-) та другої дієслівної основи за допомогою 
суфікса -ьн- чи нульового суфікса відповідно.

У процесі творення складних прикметників 
із кількісним значенням брали участь числа пер-
шого десятка (дъва/дъвѣ, триѥ/три, четыре/
четыри, пӕть, шесть, семь, осмь, девӕть, 
десӕть), четыридесӕть, съто, тысӕча. Тради-
ційно числівники включалися в структуру склад-
ного прикметника у вигляді основи, яка поєднува-
лася з іншою основою за допомогою інтерфікса.

Від числівника дъва/дъвѣ утворювалися три 
форми: дво-, двоѥ- та дву-. Початковий елемент 
дво- містив виділену зі словоформи родового від-
мінка двоу основи дв- та інтерфікса -о-. На ранніх 
етапах розвитку давньої русько-української мови 
прикметники на дво- були кальками з грецької 
мови. Про це, на думку Т.В. Ісупової, дає підстави 
говорити регулярність відповідності першого еле-
мента іншомовного оригіналу та давньорусько-у-
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країнського дво- [4, с. 5]. Тому дослідниця називає 
прикметники на дво- «зразками церковної книж-
ності» [4, с. 7]. Однак пізніше така словотвірна мо-
дель стає продуктивною, і за її допомогою почина-
ють утворюватися прикметники на основі власного 
мовного матеріалу, наприклад дъвооухыи (СДРЯ 
III, 116), дъвооунькыи (116), котрі не пов’язані з ін-
шомовними еквівалентами. Широке використання 
композитів з основою дво-, поширення їх у текстах 
часів Київської Русі мало великий вплив на форму-
вання моделей з іншими числівниками у ролі пер-
шої основи. За аналогією до них з’являються при-
кметники на шесто-, седмо-, осмо-, де в сучасній 
мові використовується інтерфікс -и-: шестокрилъ 
(Срезн. ІІІ, 1589), седмобратьныи (321), осмодь-
невьнъ (СДРЯ VI, 172), а також – съто-: съто-
граньныи (Срезн. III, 845).

Походження елементу двоѥ- на сьогодні зали-
шається не цілком ясним. На думку Т.В. Ісупо-
вої, він складався з виділеної із словоформи ро-
дового відмінка двою основи двоj- та інтерфікса 
-е- [4, с. 7], наприклад, двоѥногыи (Срезн. I, 640), 
двоѥкровьныи (640), і був суголосним до форми 
збірного числівника. Аналіз текстів, у яких почи-
наючи з XV ст. фіксуються прикметники на двоѥ- 
(ділова документація, літописи), дав дослідниці 
підстави говорити про приналежність цієї лекси-
ки до того мовного шару, котрий відображав усну 
загальнонародну мовну практику [4, с. 7]. На дум-
ку Т.В. Ісупової, такі форми існували задовго до 
їх використання в текстах, однак проникнення їх 
у літературну мову з якихось причин було усклад-
нене [4, с. 7].

Водночас необхідно звернути увагу на те, що 
ще в праслов’янській мові існували прикметники 
з числівниковими коренями першого десятка і з 
формантами -oj- (*dъvojь, *trojь, *obojь) і -er- / 
-or- (*četverъ / *četvorъ – *desęterъ / *desętorъ). 
На думку Т.Б. Лукінової, такі числівникові утво-
рення відбивають один із найдавніших етапів роз-
витку уявлень про число та кількість у слов’ян  
[7, с. 243] і належать до давнього, праслов’янсько-
го шару лексики. Вони вказували лише на позна-
чення кількості конкретних предметів, а згодом 
на сукупність неоднорідних, чимось неоднакових 
предметів. Вузькість семантики спричинила ви-
тіснення таких форм кількісними числівниками, 
котрі здатні виражати абстрактне число або «уза-
гальнену» кількість і становлять вищий ступінь 
абстракції [7,с. 242]. Тому збірні числівники, хоча 
і підтримувалися живорозмовною практикою дав-
ніх русичів, на що вказує і Т.В. Ісупова, поступи-
лися місцем у книжній мові кількісним.

Існування форми двоѥ- було підтримано 
утвореними за аналогією словоформами троѥ-, 
четверо-, семеро-. Наприклад: троѥүгъльныи 
(Срезн. ІІІ, 1001), четвероколесьныи (1505), 
седмеросвѣтильныи (321). Така модель стала 

панівною в утворенні складних прикметників із 
числівником четыре/четыри у ролі першого ком-
понента.

Початкові елементи дву-/двою- використовува-
лися дуже рідко, хоча ця форма є досить давньою. 
Про це, зокрема, свідчить прикметник двоюрідний, 
утворене від сполучення дъвою родоу [2 ІІ, 19].  
Загалом для прикметників з основами числівни-
ків дъва/дъвѣ, триѥ/три, четыре/четыри процес 
засвоєння структурного компонента, формаль-
но ідентичного словоформі родового відмінка, 
ускладнювався граматичною близькістю цих 
числівників із прикметниками в системі давньо-
русько-української мови. Як зазначає Т.В. Ісупо-
ва, «прикметники ніколи не були представлені 
в структурі композитів у флективному варіанті. 
Традиційно прикметники включаються в структу-
ру складного слова у вигляді основи, з’єднаної з 
наступною основою інтерфіксом» [4, с. 4]. Тому 
ми маємо форми тр-и-, тр-е- / тр-ь-, четыр-и-: 
тричастьныи (Срезн. III, 1000), четыриногыи 
(1514). Використання інтерфікса -и- серед назва-
них числівників найбільш характерним було для 
творення складних прикметників з числівнико-
вою основою триѥ/три, для четыре/четыри, як 
уже зазначалося, переважала форма, співзвучна з 
формою збірного числівника четверо-. 

У числівника пӕть використовувалися форми 
пѧти-, яка характерна і для сучасної української 
мови: пѧтигривеньныи (Срезн. II, 1795), а та-
кож пѧть-: пѧтьчисльныи (СДРЯ IX, 432). Фор-
ми на -ь були властивими також для числівників 
десѧть-, тысѧщь-: десѧтьстроуньныи (СДРЯ 
ІІ, 462), тысѧщькратыи (Срезн. III, 1075).

Існування паралельних варіантів першої чис-
лівникової основи, відсутність єдиної усталеної 
моделі творення такого типу похідних свідчили 
про те, що в період давньої русько-української 
мови проходить тільки процес формування сло-
вотвірного типу композитних ад’єктивів із кіль-
кісним значенням. Визначальну роль у цьому про-
цесі відігравали такі чинники: 1) вплив книжної 
традиції; 2) проникнення живорозмовних елемен-
тів; 3) аналогія.

Складних прикметників із порядковим чис-
лівником у ролі першої основи значно менше по-
рівняно з попереднім різновидом. В обстежених 
пам’ятках виявлено тільки групу ад’єктивів на 
пьрво-, утвореного від основи порядкового чис-
лівника пьрвыи «перший» та інтерфікса -о-. Най-
частіше названі композити утворювалися на базі 
сполучення числівника і дієслова та суфікса -ьн-.  
Отже, були складносуфіксальними. І мали зна-
чення «той, який відбувається першим, раніше 
за всіх»: пьрвобытьныи (СДРЯ IX, 358) «який 
був першим», пьрвозьданыи (362) «створений 
першим», пьрвородьныи (367) «народжений пер-
шим», пьрвозъваныи (362) «названий першим», 
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пьрвосътвореныи (368) «створений першим». Усі 
названі композити мали релігійну семантику і ви-
користовувалися на позначення поняття «початко-
вий, первісний». Наприклад: вѣдѣ и инѣ свѣ(т) 
имже ѿгнасѧ первобытнаӕ тма (ГБ XIV, 26 б), 
прьвозданаго Адама глава (1106-1108 / 1495 ХД, 
36), Адамъ когда пръвозданный женѣ покорився 
(XIII / 1554 КПП, 544), раздрушисѧ тма перво-
родна гл҃емаӕ (ГБ XIV, 63 в).

Ще одна група прикметників-композитів із 
другою дієслівною основою мала значення «той, 
про якого вже йшла мова; вищезгаданий»: пь-
рвоглаголаныи (СДРЯ IX, 358), пьрвописаныи 
(366), и смѣшивают с первореченнымъ древом  
(1106-1108 / 1495 ХД, 30).

Складні прикметники, які ґрунтуються на спо-
лученні порядкового числівника пьрвыи та імен-
ника, вказували на «порядковий номер (1 комп.) 
того, що позначено 2 комп.» [6, с. 102], а саме:

1) «який стосується чого-небудь першого за 
рахунком»: пьрвочадьныи (СДРЯ IX, 369) «перша 
дитина»;

2) «початковий»: пьрвоначальныи (СДРЯ IX, 
365), пьрвообразьныи (366);

3) «той, який є початком чогось, що названо 
другою основою»: пьрвосвѣтьлыи (СДРЯ IX, 
367) «той, від якого почалося світло».

За структурою це були складносуфіксальні 
(-ьн-) чи складнонульсуфіксальні похідні.

У процесі творення композитних прикметни-
ків із кількісним значенням поряд із кількісними 
та порядковими числівниками могли також брати 
участь неозначено-кількісні (мъного, мало). Пер-
ша частина мъного- вказувала, за визначенням 
Н.Ф. Клименко, на приблизно велику кількість  
[5, с. 28], неозначено велику кількість [5, с. 38]. 
За походженням це були старослов’янізми, котрі 
досить послідовно відображали грецькі смис-
лові моделі у відношенні до початкового πολύ: 
мъногообразьнъ/мъногообразьныи (СДРЯ V, 
65) – πολυτρόπων “який має багато образів”:  
многоωбразныӕ сиӕ ризы (XIII / XIV КПП, 168 
а), на що вказує і С.О. Нікіфорова [8]. Початко-
ве слов’янське мъного- вибиралося переклада-
чем відповідно до семантики слова мъного – псл. 
*mъnogъ «багато, численно» [17, с. 229–231].

Однак уже в ранніх давньоукраїнських текстах 
спостерігається застосування композитів такої 
структури, утворених на власне слов’янському 
ґрунті: мъногобожьныи (СДРЯ V, 59), мъноговре-
меньныи (60), мъноговѣтвьнъ (60), мъноговещь-
ныи (60), мъногодьневьнъ (61), мъноголѣтьныи 
(63), мъногоплодьныи (67), мъногочисльнъ (73), 
мъногочадьныи (73), мъногоцвѣтьныи (72). Чи-
сельність вияву ознаки в таких випадках підкрес-
лювалася конкретним значенням смислової осно-
ви (іменники времѧ, дьнь, плодъ та ін.), а також 
прислівниковим значенням основи мъного («ба-

гато»), що також вказувала на множинність вияву 
ознаки, а не на його інтенсивність. Наприклад: 
многовещныӕ имуще раны (1093 / 1377 ЛЛ, 74), 
и мирную державу и цр(с)тво ч(с)тьно и много-
лѣтно во всѧ вѣки вѣкомъ аминъ (1175 / 1425 
ЛІ, 209 зв.), и древеса многоплодовита овощнаа 
стоать (1106-1108 / 1495 ХД, 48), и нивы мно-
гоплодны (66), земля добра и многоплодна (54), 
нивы многоплодовиты (86).

Структурно такі композити належали до склад-
носуфіксальних і творилися за двома схемами: 

1) мъного- + іменник + суфікс -ьн-;
2) мъного- + іменник + суфікс -овит-.
Прикметник мъногоглаголивыи (СДРЯ V, 61) 

«який багато говорить» утворений на основі спо-
лучення неозначено-кількісного числівника мъ-
ного та дієслова глаголити за допомогою суфікса 
-ив-: идоша на многоглаголиваго Володимирка 
(1144 / 1425 ЛІ, 116 зв.). Він передавав міру вико-
нання дії.

Особливістю описаної групи прикметни-
ків-композитів є те, що іменники, поєднува-
ні з основою мъного-, можуть бути перелічені  
[5, с. 39] і вступають в антонімічні відношення з 
кількісними числівниками або неозначено-кількіс-
ним числівником мало. Наприклад: мъногодьне-
вьнъ (СДРЯ V, 61) – осмодьневьнъ (СДРЯ VI, 172),  
мъноголѣтьныи (СДРЯ V, 63) – пѧтьлѣтьныи 
(СДРЯ IX, 430) – малолѣтьныи (СДРЯ IV, 496), 
мъногоплодьныи (СДРЯ V, 67) – двоплодьныи 
(Срезн. I, 642), мъногочисльнъ (СДРЯ V, 73) – 
пѧтьчисльныи (СДРЯ IX, 432).

Ад’єктивні композити з першим компонентом 
мало- реалізували значення «у невеликій кілько-
сті, небагато» (у широкому смислі). Виявлені у 
пам’ятках композити передавали: 1) часові озна-
ки, а саме недовготривалість дії, наприклад: мало-
временьныи (СДРЯ IV, 494), малолѣтьныи (496), 
соуетнаго и маловременьна(г҃) сего вѣка (1147 / 
1425 ЛІ, 128 зв.), житьӕ сего маловременьнаго и 
мимотекущаго (ЛІ, 189);

2) ступінь вияву ознаки, а саме малу її міру: ма-
лолѣпныи (СДРЯ IV, 496) «незначний; який мало 
значить», малосъмысльныи (498) «який має мало 
розуму, нерозумний», маловѣрныи (494) «який 
сумнівається у вірі», и гл҃и маловѣрнии ωвии 
(1200 / 1425 ЛІ, 244 зв.), малодоушьныи (СДРЯ 
IV, 495) «слабовольний», яко малодушна блюдя-
щася о прєданіи града (6743 / XVI ГВЛ, 668).

Такі композити утворювалися складносуфік-
сальним способом: основа числівника мало + 
іменникова основа + суфікс -ьн-.

Висновки. У пам’ятках XI – XIII ст. виявлено 
відносно небагато складних прикметників із пер-
шим числівниковим компонентом. У їх творенні 
брали участь кількісні числівники першого десят-
ка, а також съто, тысӕча, порядкові, збірні, нео-
значено-кількісні числівники мъного, мало. Ком-
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позити такої структури, як правило, мали пряме 
значення і вказували на кількісний вияв ознаки. 
Метафоризація семантики спостерігається зде-
більшого у прикметників з основою числівників 
дъва/дъвѣ та триѥ/три, що пов’язано із симво-
лічністю цих чисел у слов’янських віруваннях. 
Саме ця група була стилістично маркованою та 
використовувалася переважно як оцінювальна 
лексика у релігійних текстах.

Творилися такі композити складносуфіксаль-
ним чи складнонульсуфіксальним способом на ос-

нові сполучення числівника з іменником. Зрідка у 
ролі другої основи було дієслово. Водночас варто 
наголосити, що в описуваний період ще не було 
усталеної моделі творення ад’єктивних композитів 
із першим числівниковим компонентом. Викори-
стання різних інтерфіксів, різних форм основи від 
одного й того самого числівника, різних способів 
творення від того самого числівниково-іменнико-
вого сполучення при творенні похідних яскраво 
свідчило, що в XI – XIII ст. тільки відбувається 
процес формування такої словотвірної моделі.
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АНТРОПОМЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПАТРІОТИЗМ» 
У МОВІ ГАЗЕТИ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ»

У статті представлено результати дослідження антропометафори як засобу вербалізації концепту «патріотизм» у 
мові газети «Дзеркало тижня»: класифікація за тематичними групами ключових слів, що входять до відповідного мета-
форичного контексту, і за морфологічним виявом головного компонента.
Ключові слова: антропометафора, концепт, патріотизм, вербалізація.

Маркова О. І. Антропометафора как способ вербализации концепта «патриотизм» в текстах газеты «Зеркало  
недели». – Статья. 
В статье представлены результаты анализа антропометафоры как способа вербализации концепта «патриотизм» в 
текстах газеты «Зеркало недели»: классификация по тематическим группам ключевых слов, входящих в соответствую-
щий метафорический контекст, и по морфологическому проявлению главного компонента.
Ключевые слова: антропометафора, концепт, патриотизм, вербализация.

Markova O. I. Anthropometaphor as a means of verbalization of the patriotism concept in the language of the «Dzerkalo 
tyzhnya» newspaper. – Article.
The results of the study of anthropometaphor as a means of verbalization of the concept «patriotism» in the language of the 
«Dzerkalo Tyzhnya» newspaper are presented: classification by thematic groups of keywords that refer to the appropriate 
metaphorical context, and by morphological manifestation of the main component. 
Key words: anthropometaphor, concept, patriotism, verbalization.

Нині в суспільстві спостерігається підвищений 
інтерес до феномену патріотизму, який містить у 
собі спонукальний складник, відіграючи провід-
ну роль в об’єднанні індивідів для спільних, ко-
лективних дій. Передбачаючи наявність базових 
спільних цінностей, патріотизм у мові виража-
ється через систему комплексної (культурно-мен-
тально-мовної) одиниці – концепту.

За О.С. Кубряковою, концепт є оперативною 
одиницею пам’яті, відображеною у психіці люди-

ни; одиницею ментальних чи психічних ресурсів 
нашої свідомості й тієї інформаційної структури, 
яка відбиває знання та досвід людини у вигляді 
«квантів знання» [7, с. 90]. Концепт «патріотизм» 
породжений у свідомості, а продовжувати своє 
життя може й поза її межами, наприклад у текстах 
ЗМІ. З погляду мовознавства для його аналізу 
вимагається застосування комплексної методики 
дослідження, яка б поєднувала традиційні методи 
стилістичного, семіотичного й інших видів аналі-
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зу, переосмислених крізь призму когнітивної па-
радигми [9, с. 113].

Нині пріоритетною позицією у вивченні мета-
фори стало бачення її як основного мовного ме-
ханізму, який організовує та структурує людське 
сприйняття довколишнього світу [14, с. 53]. Ос-
новною ментальною операцією концептуалізації 
та категоризації дійсності є метафоризація. Мета-
фора як феномен свідомості проявляється не тіль-
ки в мові, але й у мисленні, в дії. «Наша буденна 
понятійна система, у межах якої ми думаємо та 
діємо, по суті своїй метафорична» [8, с. 25]. Ви-
никаючи в мові постійно – від сфери повсякден-
но-побутового мовлення до мови науки, – метафо-
ри є незмінним знаряддям мислення та пізнання 
навколишнього світу [6, с. 121]. 

У мовознавстві неабиякий інтерес до феноме-
ну метафори підтверджується численними науко-
вими розвідками. Розмаїття методів дослідження 
метафори може бути зведене до двох напрямів –  
традиційного (семантичного) і когнітивного (кон-
цептуального) [12, с. 32]. Дослідження метафо-
ри в межах когнітивної лінгвістики викликані 
необхідністю вивчення тих сфер, що звернені 
до мислення, пізнання та свідомості, до концеп-
туальних систем [10, с. 120]. У концептуально-
му аналізі такі елементи необхідно співвіднести 
між собою й об’єднати в певну «концептуальну 
(схемну) структуру» [4, с. 149]. Створена модель 
не є експліцитно вираженою, її реконструкція за-
лежить від уміння дослідника помітити певні за-
кономірності [5, с. 13]. Основними передумовами 
когнітивного підходу до вивчення метафори стали 
положення про її ментальний характер (онтоло-
гічний аспект) і пізнавальний потенціал (епісте-
мологічний аспект) [1, с. 16]. Метафора не просто 
засіб «прикрашення»; вона активно бере участь у 
розвитку знань, заміщуючи застарілі категорії но-
вими, які дають змогу побачити проблему в іншо-
му світлі, надаючи нам нові факти [3, с. 195]. 

У нашому дослідженні ми спиралися на тео-
рію концептуальної (когнітивної) метафори Дж. 
Лакоффа та М. Джонсона. Концептуальна ме-
тафора розуміється як метафорична проекція 
(metaphorical mapping) когнітивної структури 
джерела (корелята) (source domain) на когнітивну 
структуру цілі (референта) (target domain). Когні-
тивну структуру джерела також називають кон-
цептуальним корелятом, а цілі – концептуальним 
референтом [8, с. 120]. Отже, під концептуальною 
метафорою «патріотизм» у нашій розвідці розу-
міється метафорична проекція когнітивної струк-
тури корелята «патріотизм» на певний референт, 
метафорично представлений у контексті. Корелят 
«патріотизм» представлено дефініціями, з’ясова-
ними нами в різних джерелах, таких як словники, 
посібники тощо. Патріотизм називають і мораль-
ним принципом, і позицією, і почуттям, і політич-

ною ідеєю. Усі наведені тлумачення об’єднує те, 
що в їх центрі – Батьківщина та ставлення до неї 
[13, с. 56].

Матеріал дослідження складають 383 фраг-
менти тексту, що містять пропозиції, які харак-
теризують концепт «патріотизм». Емпіричні дані 
одержано шляхом суцільної вибірки з текстів все-
української газети «Дзеркало тижня» за період 
2000–2016 років.

Серед усіх видів інформації, які є в опрацьо-
ваних нами текстах, особливо важливе значення 
має змістовно-підтекстова інформація, яка утво-
рюється на межі змістовно-фактуальної та зміс-
товно-концептуальної інформації. Це прихована 
інформація, яка вилучається реципієнтом завдяки 
здатності одиниць мови породжувати асоціативні 
та конотативні значення [2, с. 48]. Метафорич-
ність фрази варто розглядати в широкому значен-
ні, а не як результат використання одного тропу –  
метафори. 

Об’єкт нашого дослідження становлять осо-
бливості вербалізації концепту «патріотизм» за 
допомогою антропоморфних метафор. 

Предметом дослідження є метафоричні ви-
слови, за допомогою яких концепт «патріотизм» 
одержує мовну об’єктивацію.

Важливість соціокультурного феномену «па-
тріотизм» зумовила зацікавленість науковців зміс-
том концепту «патріотизм», засобами його верба-
лізації. Актуальність роботи визначена ідеєю 
антропоцентричності, що є ключовою для сучас-
них мовознавчих розвідок, у яких інтерес науков-
ців викликають мовні засоби, пов’язані з об’єкти-
вацією глобальних суспільних аспектів, до яких, 
безумовно, належить патріотизм. Антропоморфна 
метафора як спосіб вербалізації концепту «патріо-
тизм» у мовленнєвому дискурсі газети «Дзеркало 
тижня» ще не була об’єктом лінгвістичного дослі-
дження. 

У мовознавстві існує низка типологій мета-
фор: за морфологічним виявом головного ком-
понента: іменникові, прикметникові, дієслівні  
(Л. Андрієнко, М. Варламов та інші); за належністю 
до систем мови і мовлення: узуальні (згаслі, мов-
ні), авторські (образні, оказіональні, мовленнєві)  
(В. Вовк, Т. Гончарова, Н. Кожевникова та інші); за 
семантикою: антропометафори (персоніфікація, 
уособлення), зоометафори, ботанометафори (або 
біометафори), метафори-опредмечування ознак 
(Б. Болквадзе, Т. Єщенко, А. Купіна, Л. Макарен-
ко, О. Некрасова та інші); за структурою: прості 
(однокомпонентні), складні (багатокомпонентні) 
(Н. Арутюнова, Н. Варич, Л. Кноріна) та інші.

Зміщення наукових пріоритетів у сферу ви-
вчення когнітивних характеристик зумовило ак-
туальність класифікації метафор за тематичними 
моделями (досліджують специфіку метафориза-
ції лексики сфери життя, яка в той чи той період 
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особливо знакова для суспільства) і за характером 
подібності (антропоморфні, природоморфні, зо-
крема зооморфні, орнітоморфні, ботаноморфні, 
ландшафтні, соціоморфні, артефактні).

Мета нашої розвідки – дослідити мовну об’єк-
тивізацію концепту «патріотизм» за допомогою 
антропометафор, класифікуючи їх за тематични-
ми групами ключових слів, що входять до відпо-
відного метафоричного контексту, і за морфоло-
гічним виявом головного компонента метафори.

Антропоморфізм – семіотичний принцип ме-
тафоризації, згідно з яким найменування людини, 
частин її тіла, ознак і дій за аналогією використо-
вується на позначення інших предметних сфер, 
зокрема явищ природи, штучно створеного світу, 
тварин, рослин тощо [11, с. 33]. 

Виділяємо у нашій розвідці дієслівні антропо-
метафори, у яких роль метафоризаційного слова 
відіграє дієслово, що семантично сконцентровує 
ознаку предмета, явища через зіставлення його з 
іншими предметами, явищами:

– антропометафори з ключовими словами на 
позначення динамічної сфери життєдіяльнос-
ті людини з позитивною оцінністю, наприклад: 
патріотизм справжній народився саме тут (1), 
монумент Незалежності повернув нашу істо-
рію… і розбудив у нас гордість і патріотизм (2), 
патріотизм і професіоналізм йдуть поруч (3), 
патріотизм охопив молодь (4), патріотизм не 
конфліктує з естетикою і професіоналізмом (5), 
патріотизм не суперечить любові (6).

– антропометафори з ключовими словами на 
позначення динамічної сфери життєдіяльності 
людини з негативною оцінністю, наприклад: як 
«патріоти» неньку доїдають (7), патріотизм 
закінчується (8), деякі моменти змусили патріо-
тизм відійти сторону (9).

– антропометафори, що називають психофізі-
ологічні процеси, стани особистості, наприклад: 
поєднати патріотизм зі здоровим глуздом (10), 
на зміну здоровому глузду мав прийти патрі-
отизм (11), деякі люди тікають саме в такий 
патріотичний абсурд (12), патріотизм зігріває 
душу (13), слово «патріотизм» пройшло всі ста-
дії розвитку та деградації (14), патріотизм, який 
виріс із гуманістичних ідей (15), переповнює па-
тріотизм (16), патріотизм демпфірує мало не всі 
наявні соціальні проблеми (17).

– антропометафоричні контексти з ключови-
ми словами, що характеризують морально-етичну 
сферу людини, наприклад: совість і справжній 
патріотизм вели його проти байдужості, хам-
ства, скверни (18), черпають у патріотизмі сили, 
натхнення багато народів і країн (19), його наро-
дові не позичати патріотизму (20), гордість <…> 
переростає в патріотизм (21), патріотизм <…> 
змусить жертвувати чимсь (22), виростає патрі-
отизм <…> не в останню чергу – з потреби пам’я-

тати про кожного, хто зробив щось особливе для 
рідного краю (23), патріотизм працює як вищий 
прояв мотивації (24), у багатьох із них говорить 
громадянська позиція та патріотизм (25).

– антропометафори, які семантично корелю-
ють з назвами реалій неживого світу, набуваючи 
статусу антропоморфізмів із негативною оцінні-
стю, наприклад: патріотизм має різні барви (26), 
розважливість перемогла патріотизм (27), па-
тріотизм цього «кіно» <…> закінчується (28).

– метафори, які семантично корелюють із наз-
вами політичних реалій, набуваючи статусу антро-
поморфізмів з негативною оцінністю, наприклад: 
патріотизм української влади має якийсь ситуа-
тивний характер (29), Кремль виростить патрі-
отизм у молоді РФ за 2 млрд рублів (30), російська 
пропаганда розбудила <…> не самих росіян, а їх-
ній патріотизм (31), як в українському суспільстві 
уживаються патріотизм і миролюбство до агре-
сора (32), сально-квасний патріотизм політиків 
зазвичай обмежується часом телеефірів (33).

– антропометафори-переосмислення висло-
вів, унаслідок чого відбувається зближення одних 
явищ, процесів, рис духовного і фізичного життя 
індивіда й соціуму з іншими, наприклад: спро-
ба зіграти у показовий патріотизм (34), кувати 
патріотизм футболом (35), Ми б і безкоштовно 
просували <…> патріотизм (36), патріотизм 
культивується в Росії (37), совковість маскуєть-
ся під патріотизм (38).

– антропометафори, ключовими словами яких 
є конкретизатори індивідуальних властивостей 
людської особистості, які стосуються абстрак-
тних категорій, наприклад: патріотизм вилазить 
боком (39), людьми керує глобальний патріотизм 
(40), показати свій патріотизм (41). 

Також виділяємо у нашому дослідженні ге-
нітивні метафори, у яких роль метафоризаційного 
слова відіграє іменник:

– антропометафори з традиційними семан-
тичними центрами-соматизмами, наприклад: па-
тріотизм має різні обличчя: від шовіністичного 
до чорносотенного (42), почуття патріотизму 
<…> йде від самого серця (43).

– новітні індивідуально-авторські утворення, 
що функціонують як антропометафори-конкрети-
затори соціально-економічної сфери, наприклад: 
монополія на патріотизм (44), п’ятирічка патрі-
отизму у відсотках (45), дефіцит патріотизму 
(46), кожен із нас часто для себе лише хоче при-
дбати патент на патріотизм (47), приватизува-
ти патріотизм (48), перемога патріотизму над 
жадібністю іноземців (49).

– індивідуально-авторські утворення, що функ-
ціонують як антропометафори-конкретизатори 
поняття «війна», наприклад: в окопах патріотиз-
му (50), хвиля патріотизму повернула втрачений 
бойовий дух (51).
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– антропометафори, які семантично корелю-
ють із назвами реалій неживого світу: урок розу-
міння патріотизму (52), на хвилі «відбудовчого 
патріотизму» (53), надлишок патріотизму, від 
якого хіба що щелепа не звело (54), ставка на ре-
гіональний патріотизм (55). 

 Наведені приклади художніх засобів на позна-
чення різних видів відчуттів є одночасно важливи-
ми компонентами метафоричних висловлювань, 
ілюструючи таке ментальне розуміння та сприй-
няття реальності, яке усвідомлюється надто об-
разно та емоційно, бо написане з упровадженням 
ефекту семантичного зсуву з мовними одиницями 
чуттєвої сфери. Наприклад, патріотизм став як 
спортивний костюм – «предметом» масової куль-
тури, який, як і спортивний костюм, використо-
вується найчастіше не за призначенням (56). 

Часто в мові газети «Дзеркало тижня» зустрі-
чаємо поняття, значення яких перебувають у від-
ношенні протилежності концепту «патріотизм». 
Антоніми антипатріотичний, квазіпатріотизм 
(57), псевдопатріотичний (58), лжепатріотичний 
(59) та смислове поєднання слів непатріотична 
ментальність (60), надлишок патріотизму (61), 
патріотичний абсурд (62), лжепатріотичне вов-
тузіння (63) більш повно розкривають зміст кон-
цепту. Показний, галасливий, хибний патріотизм, 
що виявляється лише на словах, на сторінках га-
зети отримує яскраву метафоричну вербалізацію: 
сально-квасний патріотизм – свій до свого по 
своє (64), ситцевий патріотизм (65), ура-патріо-
тизм (66), ура-шароварщик – той, хто вдягає па-
тріотизм як святкову одежину (67). Некропатрі-
отизм – любов до неіснуючої батьківщини (68). 

Висновки. Після аналізу тексту статей може-
мо зробити висновок, що в мові газети «Дзеркало 
тижня» особливо важливе значення має змістов-
но-підтекстова інформація, яка утворюється зав-
дяки здатності метафоричної моделі породжувати 
асоціативні зв’язки. Поглиблення змісту концепту 
«патріотизм» відбувається через нову сполучу-
ваність смислів, слів, а отже – через розширення 
контексту. Метафоричність фрази розглядалась як 
результат взаємодії тропів – метафори, порівнян-
ня, метонімії, епітета.

Поєднання двох підходів до класифікацій (за 
тематичними групами ключових слів, що вхо-
дять до відповідного метафоричного контексту, і 
за морфологічним виявом головного компонента 
метафори), на наш погляд, дає змогу більш де-
тально описати процес метафоризації в мові га-
зети «Дзеркало тижня». Антропоморфні метафо-
ри репрезентують реальність (об’єкти, предмети, 
процеси тощо) сучасної України в метафорич-
них одиницях. Дослідження виявило, що більш 
продуктивними є дієслівні метафори, що образ-
но-естетично описують динамічні ознаки, якості 
та характеристики людини (8 груп). Як свідчить 
наведений корпус прикладів, найбільш виразною 
характеристикою патріотизму є здатність діяти: 
народився, працює, переростає, розбудив, не су-
перечить, не конфліктує, виростає, демпфірує 
тощо. Генітивна антропометафора менш продук-
тивна – 4 групи. Мовна картина текстів газети 
«Дзеркало тижня» має переважно антропоцен-
тричний характер, оскільки саме людина є онто-
логічною основою для концептуалізації та семан-
тико-стилістичної індивідуалізації світу.
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УДК 81.373

Немировська О. Ф.

ХРОНОТОП ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОНІМНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування та стилістичної ролі хронотопу як складової частини 
онімного простору в художньому тексті. У роботі аналізуються онімні та безонімні номінації, до складу яких входять 
хронотопи, визначається їхня роль у побудові сюжету і розкритті авторської концепції.
Ключові слова: художній хронотоп, художній текст, власна назва, час, простір.

Немировская А. Ф. Хронотоп как компонент онимного пространства художественного текста. – Статья.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования и стилистической роли хронотопа как компонен-
та онимного пространства в художественном тексте. В работе анализируются онимные и безонимные номинации,  
в состав которых входят хронотопы, определяется их роль в построении сюжета и раскрытии авторской концепции.
Ключевые слова: художественный хронотоп, художественный текст, имя собственное, время, пространство.

Niemirovskaja A. F. The chronotope as component of the artistic text. – Article.
The article analyses the chronotope as the component of the artistic text. The onyms and the appellative nominations and the 
artistic chronotope are analyzed, their role in plot development and the author’s concept foregrounding is revealed.
Key words: artistic chronotope, artistic text, proper name, artistic time, artistic space.
 

Час і простір є провідними компонентами 
будь-якого літературного твору, одним із чинників 
побудови художнього мікросвіту. Цілісність ху-
дожнього твору, цілісність його сприйняття фор-
мується як структура, де складовими векторами 
виступають час і простір, що разом утворюють 
нову складову художнього тексту (далі – ХТ) – 
хронотоп, який є основою всіх рівнів художності – 
сюжету, композиції, образної системи, характери-
стики персонажів.

Вагомість і розмаїтість вирізняє хронотопію в 
палітрі мовних засобів художнього цілого. Вбира-
ючи в себе топонімію і хрононімію в цілому, саме 
ця частина номінаційної системи стає важливою 
під час творення ХТ, коли моделюється художній 
рух, образна система, накреслюється авторська 
концепція твору. Визначивши свій художній світ 
за хронотопією, митець вибудовує весь художній 
простір, пов’язуючи воєдино або контрастно про-
тиставляючи хронос і топос різноманітних персо-
нажів, їхню власну темпоральність і локальність. 
І хоча кількість хронотопів не надто велика (десь 
0,4% у прозових творах), вони мають тенденцію 
до поширення за допомогою апелятивних лексем, 
численних лексичних компонентів і конструкцій, 
що стають на межі між цими двома площинами –  
онімною та безіменною. Це дає митцю можли-
вість значно розширити художньо-образні можли-
вості цієї частини лексики в прозовому творі. В 
онімному просторі хронотопи присутні й безпо-
середньо, і опосередковано.

Літературно-художня ономастика сьогодні пе-
ребуває в центрі уваги багатьох дослідників. Про-
блемам власних назв (далі – ВН) у ХТ приділяли 
увагу вчені вітчизняні й закордонні, з ближнього 
і дальнього зарубіжжя (В.А. Ніконов, О.Ю. Кар-
пенко, Ю.О. Карпенко, В.А. Кухаренко, С.І. Зінін, 
В.М. Михайлов, Л.І. Колоколова, Л.Т. Масенко,  
І.І. Марунич, К.М. Ірисханова, О.В. Супернська, 

Л.О. Белей, Г.П. Лукаш, В.М. Калінкін та інші). 
Більшість дослідників, аналізуючи онімний про-
стір у художньому творі, віддають перевагу антро-
понімам і топонімам, хоча й останнім присвячують 
значно менше уваги. Хрононімія ж знаходиться 
взагалі осторонь, на периферії досліджень.

Це зумовлено перш за все незначною кількістю 
цього розряду ВН у будь-якому творі порівняно з 
антропонімами й топонімами. Якщо виходити з 
антропоцентричності ХТ, де в центрі уваги завж-
ди людина, то такий спосіб дослідження має свої 
переваги. Проте антропонімікон зберігає в собі на-
шарування двох фундаментальних ракурсів ХТ –  
місця і часу дії, без визначення яких митець не 
зможе дати іменування своїм персонажам. Адже 
власне ім’я (далі – ВІ) Іван в Україні не тотожне 
Івану англійському, французькому чи іспанському, 
де він стає Джоном, Жаном чи Хуаном. Так само 
антропоніми відбивають і темпоральні показни-
ки – ВІ Іван прийшло до нашої мови з давньо-
єврейського Yochanan, Yehohanan [11, с. 61] і дав 
такі численні модифікації в різних національних 
антропосистемах. Подібні нашарування містять-
ся і в топоніміконі, який також є носієм істори-
ко-культурної інформації, відображенням націо-
нальної специфіки ХТ.

Три виміри реальної дійсності творять і визна-
чають художній світ, позначаючись на ономасти-
коні – час, місце, людина. Ці три константи, що 
разом утворюють стрижень літературного твору –  
художній хронотоп, не є тотожними з реаліями 
життя, вони існують в умовному авторському сві-
ті. Вони є аналогами художньої фантазії, без них 
неможлива літературна творчість і взагалі будь-
який вид мистецтва [7, с. 1]. 

Отже темою пропонованої статті є хроно-
топія в онімному просторі ХТ, об’єктом – ВН у 
локально-темпоральній лексичній парадигмі ху-
дожніх творів, предметом – оніми як засіб акту-
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алізації часопросторових параметрів у ХТ. Мета 
розвідки – продемонструвати функціональний і 
стилістичний потенціал хронотопів у мовній тка-
нині художнього твору. Матеріалом дослідження 
послужили прозові твори українських майстрів 
слова кінця ХІХ і початку ХХ століття, що є до-
сконалими зразками текстової єдності, цілісності, 
яка починається саме з хронотопів.

Час і простір – дві сторони буття людини, 
невіддільні одна від одної, пов’язані спільною 
художньою функцією, хоча темпоральність най-
частіше виявляє себе надто стишено у більшо-
сті текстів, де автори уникають конкретних дат і 
хронологічної визначеності. Автор має величезні 
можливості лексичного плану для вираження цих 
координат, у тому числі і онімні. Як приклади 
можна навести твори Б. Грінченка «Брат на бра-
та» і М. Коцюбинського «Дорогою ціною». Так, 
у повісті Б. Грінченка на початку тексту подаєть-
ся чітка хронологія подій: «Учитель латинської 
школи Євген Корецький, прокинувшися в своїй ка-
мері 18-го листопада 1905 року, зараз згадав, що 
сьогодні виходить якраз два місяці, відколи він 
попавсь у неволю. Він поїхав до Києва, потрапив 
туди саме тоді, як вийшов маніфест 6-го серпня 
про Державну Думу» [9, с. 481]. Твір прив’яза-
ний до певних соціальних зрушень на початку ХХ 
століття; отже, чітка темпоральність у цьому кон-
тексті є досить важливою і цілком виправданою.

У повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського 
фактор прив’язки до певного часу також присут-
ній, проте, крім першого речення, він пронизує 
текстове розгортання: «Діялось се в тридцятих 
роках минулого століття. Українське поспіль-
ство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом 
панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з 
глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний 
господарський віл, якого паша й спочинок могли 
зробити щасливим: ярмо було накладене на шию 
дикому турові, загнаному, знесиленому, але ові-
яному ще степовим вітром, із не втраченим ще 
смаком волі, широких просторів <…> От хоч би 
за Дунаєм, гей, там, за Дунаєм!.. Недобитки сі-
чової руїни, хоробріші, завзятіші, звили собі гніздо 
в Туреччині і возили звідти на Вкраїну, мов кон-
трабанду, палкі заклики у кіш на волю, до січового 
братерства» [10, с. 90]. Як показує контекст, хро-
нонім в тридцятих роках минулого століття 
дистанційно сполучається з топонімами Дунай, 
Туреччина, Вкраїна і разом з ними становить ті 
фундаментальні хронотопи, які вже на першій 
сторінці визначають час і місце дії – часопростір 
твору, необхідний для текстотворення.

Показовим є функціонування хронотопів із 
точним позначенням дати й місця у прозі О. Ко-
билянської, пов’язане, на нашу думку, з описом 
справжніх подій воєнного лихоліття. В оповідан-
ні «Юда» оронім Карпати також дистанційно 

сполучається зі словосполученням на початку 
грудня 1914 року [10, 3, с. 442], що уживається в 
описі повернення безіменного персонажа-селяни-
на, який сам себе називає пізніше Юдою, додому, 
коли він потрапив до рук ворога. Це сполучення 
утворює основоположний хронотоп, яким автор-
ка розпочинає оповідь про страшну трагедію:  
«В Карпатах <…> На початку грудня 1914 року  
не було ще снігу в горах поблизу колиби. Тільки 
пізніше почав він звільна падати, коли він од-
ного інеєві ранку вертав з торговиці <…> Тут 
затримала його рота російських солдатів»  
[10, 3, с. 441–442]. Точне позначення дати, позбав-
лене експресії та додаткових конотацій, сприяє 
чіткому, стриманому опису воєнних подій і пов’я-
заної з ним особистої трагедії головного героя.

Ще стриманішим, позбавленим, на перший по-
гляд, будь-якої експресії є уживання криптоніма 
місто Ч. і хрононіма з 10 на 11 червня 1915 року 
на початку нарису «Зійшов з розуму»: «З 10 на  
11 червня 1915 року. Ніч була ясна, зоряна. По всіх 
вулицях міста Ч. смертельна тишина» [10, 3, с. 460].  
До речі, підзаголовок твору (нарис з правдивого 
життя) теж, на нашу думку, зумовлює точне локаль-
но-темпоральне позначення початку оповіді, у проце-
сі якої поступово розкривається надзвичайна трагіч-
ність описуваної ситуації – самотності й загибелі від 
страшного поранення бійця-патріота.

У мистецтві час і простір – категорії умовні, 
вони сприймаються інакше, ніж ми сприймаємо 
їх у житті. Умовність часових і просторових кате-
горій повністю збігається у ХТ з умовністю всіх 
художніх рівнів при усій їх спрямованості на реа-
лії життя. Це наочно демонструють неповні, част-
ково зашифровані хронотопи прозових творів О. 
Кобилянської, що зумовлені:

1) типовістю описуваних подій: «Це було  
в Буковинських горах, в околиці між Кач-чю і 
П-ю року 18…» [10, 2, с. 613];

2) датуванням листа: «Лист пані Міллер до 
сестри Мані Обринської замужньої Оксани Ею з 
року 188*» [10, 3, с. 188];

3) серпанком таємничості: «В новім місячним 
світлі, одного багатого, осіннього, сяючого не-
дільного поранку я прийшов на світ. На початку 
нової ери 18…» [10, 3, с. 347]. 

Узгоджуючись із хронотопію, поступово ок-
реслюється в текстотворення художній простір 
(далі – ХП). Як і час, що не збігається з реальним, 
таким, що існує об’єктивно, він набуває у ХТ тих 
особливих позначок, що виражають позапросто-
рові категорії [1, с. 58; 3, с. 105; 5, с. 16], насам-
перед для характеристики персонажів. Образна 
система щільно пов’язана з простором, у якому 
перебувають її компоненти.

Просторова відмежованість у творі стає тим 
локальним континуумом, що являє собою модель 
світу даного митця. Замкнута чи необмежена, роз-
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горнута в обсязі, вона завжди є необхідною для 
текстової побудови, авторської концепції, усіх 
текстових рівнів, і онімного простору (далі – ОП) 
у тому числі. ХП є тою особливою моделюючою 
системою, яка становить специфіку авторського 
стилю, сполучаючись в разі потреби з темпораль-
ною ознакою.

Саме ХП визначає локальність, що, у свою 
чергу, породжує певний топонімікон, впливає на 
всі компоненти ОП, а в результаті – на весь лек-
сикон, на всю систему художніх засобів. Так, саме 
хронотоп відкриває оповідь в історичному романі  
І.С. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Вигов-
ський»; тут сполучаються між собою різні класи 
онімної лексики: «В Переяславі, після ради 8 ген-
варя 1654 року, гетьман Богдан Хмельницький 
з козацьким військом прийняв присягу на піддан-
ство московському цареві Олексію Михайловичу 
перед московськими посланцями. Після того мос-
ковські посланці мали через тиждень виїхати до 
Києва, щоб прийняти присягу від духовенства, 
київських козаків та городян. Богдан Хмель-
ницький послав свого генерального писаря Івана 
Остаповича Виговського поперед посланців до 
Києва. Гетьман знав, що київський митрополит 
Сильвестр Косов і все київське духовенство не 
хотіли приставати на підданство московсько-
му цареві» [12, с. 169]. Отже, на самому початку 
автор чітко окреслює час і місце дії, що взагалі 
є фундаментальним стосовно творів на історич-
ну тематику. І далі, в процесі розгортання сюже-
ту, хронотопи є основою створення панорамно-
го опису історичних подій: «Московське військо 
1654 року вступило в Білу Русь <…> Московські 
воєводи забирали одне місто аза другим на пів-
нічній Білій Русі, завоювали Дорогобуж, Білий, 
Невель, Мстиславль, Рославль, Оршу, Шклов» 
[12, с. 245]; «В квітні 1659 року польські сеймові 
посланці з’їхались до Варшави на сейм. На цьому 
сеймі повинно було статись велике діло для Поль-
щі. Король був готовий прийняти в підданство 
козацьке військо і всю Україну, і сейм був повинен 
роздивитись і розібрати пункти Гадяцької умови, 
постановленої Казимиром Беньовським та Євла-
шевським з гетьманом Виговським та козаками 
ще 1658 року в місяці сентябрі» [12, с. 368]; «За-
твердивши Гадяцьку умову, сейм назначив день 
для торжественної присяги на підданство короле-
ві. Цей день прийшов на 22 день мая» [12, с. 375]. 
Наприкінці твору, в описі останніх хвилин життя 
головного героя, у контексті утворюється трагічна 
і зловісна експресія; цьому разом із хрононімом  
9 марця сприяють відповідні лексичні засоби: «Був 
ранок 9 марця. Сонце пишно зійшло і осяяла всю 
хатину, підживило мертвоту тиші. Виговському 
стало невимовно важко на серці» [12, с. 423]. 

Художній простір – це модель світу автора, 
яку висловлено мовою його просторових уявлень, 

просторових категорій [4, с. 252-253], у тому чис-
лі й характеристикою персонажів – рухливих бен-
тежних шукачів, «героїв шляху» та статичних, 
інертних, бездіяльних безпредметних мрійників 
і нероб, приречених на забуття й неславу. Фор-
ми виразу та втілення ХП найрізноманітніші. Він 
може бути природний і побутовий, може бути від-
критий, безмежний і обмежений, закритий; може 
бути динамічний із різноспрямований рухом і 
статичний, інертний. Усі ці засобі організації ху-
дожнього мікросвіту активно застосовуються 
письменниками різних часів і народів. Це зумов-
лює появу однієї з фундаментальних просторових 
форм – дороги в її численних проявах і варіаціях. 

Характеризуючи хронотоп дороги, М. Бахтін 
зазначав, що в ньому «своєрідно сполучаються 
просторові й часові ряди людських доль та життя, 
ускладнюючись та конкретизуючись соціальними 
дистанціями, які тут долаються. Це точка зав’язу-
вання й місце звершення подій. Тут час немовби 
вливається в простір і тече по ньому, утворюючи 
дороги» [1, с. 392].

Особливе значення мають так звані «дорожні 
сюжети». Такі твори насичені топонімічними ма-
сивами, пов’язаними з пересуванням персонажів 
у ХП, пов’язаних із хрононімією, найчастіше сти-
шеною. Так, у нечітких, «розмитих» тонах, лише 
натяком на час починається повість В. Винни-
ченка «На той бік»: «Колись-колись давно, міся-
ців два-три тому, доктор Верходуб обережно і 
дбайливо ніс через життя келих своєї мудрості, 
забраний по краплі з гірких і солодких квітів бут-
тя» [8, с. 23]. 

Ці стишені вказівки на час на перших сторінках 
повісті навіть утворюють своєрідний ланцюжок: 
колись за давніх-давніх часів – щоранку за тих дав-
ніх часів – а надворі весна. Усе це триває до першо-
го топоніма Америка, через масив фонових оні-
мів – ВІ філософів і лікарів Епікур, Шопенгауер, 
Кант, Ескулап – і часові показники, що дають уяву 
про зміни в повітовому містечку 1917–1919 рр.,  
самим текстом позначають темпоральність. 

Зігравши свою роль у текстотворенні експо-
зиції, приховані темпоральні показники переплі-
таються з топонімією: цієї ночі – вранці, тільки 
почало на світ благословлятись – пішов на ріг 
Казанської й Середньої вулиць.

«– Якої губернії? – Київської, Сквирського пові-
ту, деревні Осоковатої. – А ви? – Полтавської, Зо-
лотоноського повіту, села Криві Гарбузи» [8, с. 70].  
І тут же, іще 5 разів, у складі топонімічного ма-
сиву, зустрічається ця назва Криві Гарбузи, піс-
ля якої починається топонімія «дорожна» – Лю-
бомирка, де переосмислене словосполучення 
«Україна лєтіт!» супроводжує скидання вивіски; 
Соснівка; Полтава. «Дорожний» сюжет тимчасо-
во зникає (а отже, і топоніми), коли персонажі по-
трапляють у червоноармійську катівню, на перше 
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місце тут виступають антропонімічне тло, і це є 
закономірним у контексті опису жахливих тортур 
в’язнів, їхніх спогадів про колишнє життя. Саме 
дорога як просторова домінанта організовує весь 
текст роману, впливаючи на розгортання сюжету, 
систему персонажів, утворення характерів.

Таким чином, результати дослідження хроно-
топів у творах української літератури другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ століття показали, що 
текстова єдність, цілісність саме й починається 
з хронотопів – онімів і апелятивів. Від них, тран-
сформуючись у текстових фрагментах, почина-
ється велика й найчастіше тривала творча робота 

митця над номінаціями своїх героїв, сюжетними 
колізіями, численними прийомами письма, усіма 
без винятку рівнями. Художні хронотопи викону-
ють важливу функцію текстотворення, завдяки 
їм художній твір постає перед читачем у єдності, 
закінченості та глибині ідейного змісту; він стає 
показником часу, його проблем, стає тим звернен-
ням художника до сучасників і нащадків, яке завж-
ди супроводжує справжній мистецький витвір. 
«Справжнє мистецтво завжди – прорив у майбут-
нє. Справжній письменник, як пророк, має право 
виголосити: істинно говорю я вам. У нього не може 
бути змінено нічого, ані жодної коми» [2, с. 353].
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КАТЕГОРІЇ МАСКУЛІННОСТІ ТА ФЕМІННОСТІ В АНТОНІМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті досліджено вияви категорій маскулінності та фемінності в антонімічній системі української мови на матері-
алі сучасних художньо-літературних дискурсів. Визначено й проаналізовано гендерні особливості творення та вживання 
антонімів.
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В статье исследованы проявления категорий маскулинности и феминности в антонимической системе украинского 
языка на материале современных художественно-литературных дискурсов. Определены и проанализированы гендерные 
особенности создания и употребления антонимов.
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Taranenko K. V. Categories of masculinity and femininity in antonyms of Ukrainian language. – Article.
The article is devoted to the category of masculinity and femininity in antonymous system of Ukrainian language on a material of 
modern artistic and literary discourses. Identified and analyzed gender-specific creation and use antonyms.
Key words: antonym, gender, masculinity, femininity, verbal behavior.

У сучасній лінгвістиці зростає увага до про-
блем мовленнєвої діяльності як засобу взаємодії 
людей, зокрема й до ролі мовців у цьому процесі. 
Пріоритетною тенденцією розвитку мовознавства 
є дослідження та опис мови у зв’язку з феноменом 
статі, гендеру. Дедалі частіше мовознавці зверта-
ються до вивчення мовних одиниць із позицій їх 
творення та вживання чоловіками й жінками ок-
ремо, оскільки доведено, що процес сприйняття 
навколишнього світу (а отже, і засоби його відо-
браження) має гендерні відмінності.

Гендер визначають як сукупність сформованих 
культурою біологічних і мовленнєвих ознак, соці-
альних ролей, особливостей психіки й поведінки, 
якими різняться чоловіки (маскулінні особи) та 
жінки (фемінні особи) [8, с. 131]. Дослідження 
мови з позицій гендерної лінгвістики охоплює 
два аспекти: по-перше, вивчення комунікативної 
поведінки в цілому та мовленнєвої поведінки чо-
ловіків і жінок зокрема (цій проблемі присвятили 
свої праці Е. Болтенко [1], Дж. Вуд [11], Л. Кор-
нєва [3], Т. Космеда [4], В. Смирнова [8], Л. Ста-
вицька [9] та інші вчені); по-друге, аналіз мови 
з погляду відображення в ній статі, об’єктом ви-
вчення якого є номінативна система, лексикон, ка-
тегорія роду тощо (до таких досліджень належать 
праці Т. Єрофеєвої [2], Т. Мельник [5], О. Поди 
[6], Л. Семак [7] та інших авторів).

Останні десятиліття українські мовознавці ак-
тивно долучаються до лінгвістично зорієнтова-
них гендерних досліджень, проте не можна ствер-
джувати, що українська мовленнєва поведінка 
та лексичні й граматичні засоби її репрезентації 
вивчені з позицій статево-рольових характерис-
тик. Зазвичай дослідники розглядають загальні 
закономірності гендерного вибору мовних засо-
бів, однак повсякчас оминають докладний аналіз 
окремих лексичних одиниць. Потребують деталь-
ного вивчення вияви маскулінності й фемінності 
в антонімічній системі сучасної української мови, 

оскільки свідоме утворення та використання ан-
тонімічної пари – це вияв соціальної індивіду-
альності мовця, відображення його стереотипної 
мовленнєвої поведінки. Тому ми прагнемо дослі-
дити вияви категорій маскулінності й фемінності 
в антонімічний системі української мови, а також 
проаналізувати й розмежувати гендерні особли-
вості творення та вживання антонімів.

Дослідження психології, психолінгвістики й 
гендерної лінгвістики дають підстави стверджу-
вати, що існують почуття, які переживають лише 
жінки або лише чоловіки, є думки, які форму-
ються у свідомості лише жінки або лише чолові-
ка, а отже, є вибір мовних засобів, що відповідає 
цим закономірностям, природний для одних і не-
обов’язковий для інших. Деякі тенденції добору 
засобів вислову мовцями різної статі було помі-
чено під час дослідження прагматичного компо-
нента лексичного значення антонімів української 
мови за допомогою спрямованого асоціативного 
експерименту (до слова-стимулу респондентам 
потрібно вказати антонім). Антонімічна інтен-
ція є одним із найсильніших психолінгвістичних 
виявів мовленнєвої поведінки: слово-стимул ви-
кликає антонімічне слово-реакцію (там, де це 
можливо). Запропонувавши жінкам дібрати перші 
антонімічні асоціації до слова-стимулу грубий, у 
результаті експерименту ми отримали такі анто-
німи: ніжний, ввічливий, делікатний, ласкавий, 
чуйний, лагідний, вишуканий. Чоловіки, які бра-
ли участь в експерименті, крім загальномовного 
антоніма ніжний, назвали переважно такі слова: 
культурний, м’який, точний [10]. Легко помітити, 
що жінки надають перевагу емоційно-чуттєвій 
стороні явища дійсності, натомість чоловіки – 
конкретності та предметності. Це стало емпірич-
ним підтвердженням тези Е. Болтенко про те, що 
жінки більше, ніж чоловіки, зосереджені на своє-
му внутрішньому світі, тому в їхньому лексиконі 
трапляється більше слів, які описують почуття, 
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емоції. Мова й мовлення чоловіків характеризу-
ються стислістю, чіткістю, динамічністю, агре-
сивністю та демонстрацією переваги [1].

Для дослідження вияву маскулінної й фемінної 
мовленнєвої поведінки крізь призму антонімічної 
системи мови обрано художньо-літературні дис-
курси сучасних українських поетів і прозаїків 
(Святослава Вакарчука, Любка Дереша, Сергія 
Жадана, Юрія Іздрика) та письменниць (Люко 
Дашвар, Ліни Костенко, Жанни Куяви, Марії Ма-
тіос). Вибір авторів художньо-літературних дис-
курсів ураховував гендерний, віковий і терито-
ріальний аспекти. Одиницями дослідження типу 
мовленнєвої поведінки авторів різної статі стали 
актуалізовані предикативно-модальні антонімічні 
пари – антонімічні пари, які в складі самостійно-
го речення, висловлення є виразниками основної 
думки адресата.

Категорія фемінності виявляється в мові й мов-
ленні в м’якості, поступливості та емоційності, 
що реалізується конкретними мовними засобами. 
У процесі аналізу чоловічих і жіночих худож-
ньо-літературних дискурсів помічено, що в ан-
тонімічній системі жінок переважають опозиції, 
побудовані на основі емоційно-оцінних слів. На-
приклад, до антонімічної пари належать слова, які 
безпосередньо позначають почуття (Коли щось 
триває так довго, вже не має значення, що воно 
таке – ненависть чи любов <…> до всього осо-
бистого стаєш байдужим [19, с. 110]), або слова, 
у значенні яких дається оцінка предмета, явища, 
дії, стану тощо (Вже й не знаю, чи мені зараз зле, 
чи добре [16, с. 78]). Безумовним виявом катего-
рії фемінності є використання антонімічних слів, 
у яких емоційне ставлення до предмета чи явища 
виражається граматичними способами, особливи-
ми суфіксами або префіксами: Білесенький цвіт 
облітає на чорну землю, собачка Альма чмише у 
ньому носом, дошукується зелених віхтиків тра-
ви [19, с. 119]. Чоловіки у своєму мовленні також 
вдаються до опису внутрішнього стану, почуттів 
і переживань, проте оперують нейтральними з 
позицій емоційності антонімами: Я ж опинився 
в парадоксальній ситуації – як би глибоко не від-
кривався, я не ставав від цього слабшим, а мій 
суперник – сильнішим [12, с. 41]. Якщо в жіно-
чому мовленні домінують слова на позначення 
оцінки предмета, явища, дії чи стану, то в маску-
лінному мовленні вказується на результат явища, 
дії чи стану без вказівки на особисте ставлення: З 
Льоліком завжди так – влітку він пітнів, взимку 
мерз, за кермом йому було незручно, і в костюмі 
він почувався невпевнено [13, с. 15].

Звичайно, оскільки жінки більше, ніж чолові-
ки, зосереджені на внутрішньому світі, у їхньому 
лексиконі переважають прикметники, прислівни-
ки та дієслова, які передають емоційно-психоло-
гічний стан людини. Тоді як мовлення чоловіків 

насичене іменниками й дієсловами з конкретним 
предметним значенням. Ця особливість познача-
ється також на особливостях використання анто-
німів.

Маскулінній мовленнєвій поведінці притаман-
ні векторні антоніми, що позначають протилежно 
спрямовані або взаємно зворотні дії, явища, озна-
ки, напрями, відношення тощо: Буде збирати на 
пляжах каміння / і викидати його в океан [18]. 
Найбільш широко векторні антоніми представле-
ні дієсловами: Все починається, коли зникає все 
[17]; В серці – сум, / Але я не жалкую, / Не тримай, 
відпусти [17]. Чоловіки досить часто вдаються до 
описів процесів, дій, рухів, життя сприймається 
як постійна черга подій: Народжуйте веселих 
дітей. / Помирайте в своїх кімнатах. / Кидай-
те це чортове місто. / Повертайтеся в нього 
[18]. У мовній картині чоловіка реальна дійсність 
закріплена як безперервний процес, у якому він 
відслідковує розвиток окремих подій, явищ, об-
ставин: Але вона мовчала й дивилася, ніби дійсно 
втішалася / усім випадковим будинкам з дахами 
холодними. / І навіть коли можна було піти –  
вона лишалася, / і навіть коли можна було зали-
шитись – вона виходила [18]. Повсякчас чолові-
ки вдаються до прийому нанизування антоніміч-
них дієслівних пар: І все є так, як повинно бути. /  
Все трапляється і все буває. / І серце його нас 
щоранку будить, / підтримує, / змучує, / убиває 
[18]. Жінки також використовують цей прийом, 
проте вживають набагато ширшу емоційну гамму: 
Земний канат тріщав – але не тріскав – під на-
тиском сили, з якою налягали на нього люди, що в 
один і той же момент зачинали і викидали дітей; 
отруювали й лікували ґрунти, повітря й води; 
винаходили і знищували зброю; брехали найдо-
рожчими іменами і клялися іменами нікчемними; 
ішли в монастирі грішники і пускалися в найлюті-
ший блуд черниці; зраджували чесних і прощали 
підлим, судили невинних і виправдовували убивць; 
починали і закінчували війни <…> [16, с. 126].

Вияв категорії фемінності не заперечує вжи-
вання в мовленні векторних антонімів, проте 
вони також репрезентують емоційно-вольову 
сферу особистості: Дружина то радіє, то плаче  
[19, с. 340]. Динамічний тип маскулінної мовлен-
нєвої поведінки вимагає вживання конверсивних 
антонімів, які позначають протилежно спрямо-
вані, зустрічні дії або відношення в межах одні-
єї спільної ситуації: Я вивозив теплих банкірів у 
приміські ліси. / Купував губернаторів і продавав 
голоси [18]. У мовленні жінок за допомогою анто-
німів-конверсивів увага зосереджується не на уяв-
ленні про життя чи світ, а на своєму внутрішньо-
му світі: І – замість відвертатися – підставляю 
обличчя їхнім дощам і сама шукаю уста [16, с. 1]. 
І якщо маскулінне мовлення більш орієнтоване на 
дію, динаміку, зачіпаючи когнітивний і соціаль-
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ний складники особистості, то фемінне – на емо-
ції й почуття, що складають емоційно-вольовий 
чинник: Колись я сказала йому напівжартома-на-
півсерйозно: «Ось уже майже рік у мене триває 
час обіймати, а твій годинник показує час ухиля-
тися від обіймів» [16, с. 54].

Мовленню чоловіків властиві стверджувані 
синтаксичні конструкції з комунікативною страте-
гією переконання, саме тому вони звертаються до 
протилежних полюсів явищ дійсності, не визнаю-
чи наявність «золотої середини» між ними. Через 
це в їхньому мовленні легко помітити комплемен-
тарні антоніми, що позначають два взаємодопов-
нювальні видові поняття, які разом становлять 
певне родове поняття, без проміжних ланок: Не-
хай там будуть тільки інь і янь [17]; Твоя земля 
чекає на захід або на схід, / З заходу і на схід, з 
заходу і на схід [17]; Ніхто не надає особливого 
значення стосункам із жінками, всіх захоплюють 
стосунки із життям і смертю, ніхто не знає, що 
жінки – це і є життя і смерть [13, с. 294].

У фемінному мовленні градуальні антоніми 
переважають над усіма іншими видами. І це не 
дивно, оскільки жіночому мовленню не властива 
гранична протилежність, крайні ступені вияву, 
чітке розмежування, радикальне протиставлен-
ня явищ, властивостей, дій тощо. Переважають 
зазвичай антоніми на позначення якості та ха-
рактеристики особи (Безкiнечне мовчання тисне 
тишу – і раптом уривається беззвучним зітхан-
ням великого, могутнього чоловіка, що цілує 
коліна маленької зіщуленої жінки [16, с. 80]; А 
тоді вона запитає, хто він? Бог? Чи диявол? Чи 
один у трьох лицях? [16, с. 26]), дії (Проте при 
мені не було пам’яті про покинуте життя: я не 
вміла згадати нічого, що зі мною траплялося на 
землі, хто там зостався, кого я любила, кого 
ненавиділа, з ким приятелювала, кому заздри-
ла [16, с. 117]), ознаки дії чи якості (Знаєш, коли 
ставало геть зле, нестерпно, я відчиняв балкон і 
вдивлявся у ніч, наче чекав приходу небесної жін-
ки, щоб настала мить дурману, чи забуття, чи 

безумства – лише ні крихти дійсності. А жінка 
прийшла – така маленька, така земна і ласкава, 
що я й не зчувся, як стало добре [16, с. 18]), стану 
(Не сіро і сонно, як то було дотепер, а яскраво 
й бурхливо [15, с. 18]). Наведені градуальні ан-
тоніми доводять, що вони, на відміну від антоні-
мів, помічених у мовленні чоловіків, виражають 
не переконання, доведення протилежних фактів, 
світобачення життя як вияв його в крайніх пунк-
тах існування, а плинність людського існування 
через різноманітні вияви. Мезоніми фемінного 
мовлення пом’якшують виклад, роблять його 
більш демократичним, а тому легше сприйма-
ються, без увиразнення конфлікту.

Лінгвістичним виявом категорії фемінності 
в мовленні вчені вважають також явище неточ-
ного називання предметів. В антонімічній сис-
темі української мови це представлено явища-
ми прихованої протилежності, асиметричними 
(прагматичними, індивідуально-авторськими 
або контекстуальними) антонімами. Наприклад, 
координатні антоніми схід та захід розвивають у 
контексті не значення місця, а переносять його 
на інші явища суспільного життя: Схід зобража-
ється червоним і прорадянським, Захід – наці-
оналістичним і антиросійським [19, с. 378].  
Загальномовні антоніми схід та захід допома-
гають автору створити контекстуальні антоні-
мічні пари червоний – націоналістичний і про-
радянський – антиросійський. Прагматичні 
антоніми душа та тіло допомагають увиразни-
ти протиставлення багатозначних дієслів кри-
вилася й цвіла: А Ярина хотіла пожити. Нехай 
і кривилася тілом. Зате душею цвіла <…>  
[15, с. 86]. Такі опозиції набувають статусу анто-
німів за умови розвитку в них якісного значення, 
зокрема й на рівні метафоричних значень. Мета-
форичні протиставлення увиразнюють виклад, 
проте не мають однозначного тлумачення: А на 
селі люди з освітою – то вам не абихто чи тем-
нота якась, а всезнаюча і ясна голова! [15, с. 13].  
Метонімічне перенесення властивостей одного 

Антонімічна система маскулінного мовлення Антонімічна система фемінного мовлення
1 Вживаються нейтральні з позицій емоційності 

антоніми.
Переважають опозиції, побудовані на основі  
емоційно-оцінних слів.

2 Вказується на результат явища, дії чи стану  
без вказівки на емоційне ставлення.

Домінують слова на позначення оцінки предмета, 
явища, дії чи стану.

3 Переважають іменники та дієслова з конкретним 
предметним значенням.

Переважають прикметники, прислівники та дієслова, 
що передають емоційно-психологічний стан людини.

4 Кількісна перевага векторних антонімів  
над рештою видів.

Кількісна перевага градуальних антонімів  
над рештою видів.

5 Властиві комплементарні антоніми, що 
вживаються з метою переконання на ствердження.

Властиві мезоніми, що пом’якшують виклад, зобра-
ження всього спектра почуттів, ознак і властивостей.

6 Схильність до об’єднання антонімів у межах 
одного речення.

Схильність до творення асиметричних  
антонімічних відношень.

Таблиця 1
Гендерні особливості антонімічної системи української мови
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явища дійсності на інше також зумовлює появу 
контекстуальних протиставлень: Ти людина, а 
він чурбан, – резюмує дружина [14, с. 259]; Жін-
кам потрібні лицарі, а не ховрашки [14, с. 131]; 
Він їй – душу, а вона йому – насміхи. Він їй – сер-
це, а вона йому побрехеньки [15, с. 31].

Під час побудови антонімічної пари жінки ча-
стіше, ніж чоловіки, вдаються до мовних експе-
риментів, вживаючи замість опозита з негативним 
значенням евфемізм (Як не сумно те визнавати, 
але ніхто не знає, що в даний момент є ліпшим і 
кориснішим для кожного з нас – жити чи <…> 
піти за світи і не мучитися [15, с. 21]) або ство-
рюючи індивідуально-авторські опозиції (І то не 
зважала на те, чи чорнявий був глава сімейства, 
чи русявий, чи високий, чи низький, чи з тверди-
ми біцепсами, чи худорлявий [15, с. 135]).

Отже, між структурою антонімічних систем 
та особливостями їх організації в адресантів 
різних статей помічена істотна гендерна різни-
ця, що виявляється в структурно-семантичному, 
функційному та прагматичному аспектах. Для 
більш виразного розмежування зазначених від-
мінностей представимо результати аналізу в та-
бличній формі (табл. 1).

Таким чином, докладно проаналізувавши ан-
тонімічну систему в мовленнєвій поведінці чо-
ловіків і жінок із позицій гендерної лінгвістики, 
ми визначили основні лінгвальні вияви категорій 
маскулінності й фемінності. У результаті дослі-
дження вдалось розмежувати гендерні особли-
вості творення та вживання антонімів української 
мови. Подальшого дослідження в такому аспекті 
потребують інші лексичні одиниці.

Література
1. Болтенко Э. Стереотип как основание гендерных исследований в лингвистике / Э. Болтенко [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://bspu.ab.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N4_2002/1_sekz/boltenko.html.
2. Ерофеева Т. Языковая единица в гендерном рассмотрении / Т. Ерофеева // Вестник Челябинского государственного уни-

верситета. Серия «Филология. Искусствоведение». – 2008. – № 9(110). – С. 35–40.
3. Корнєва Л. Гендерний аспект комунікації / Л. Корнєва // Філологічні науки. – 2013. – № 13. – С. 106–113.
4. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : [колект. монографія] / [Т. Космеда, 

Н. Карпенко, Т. Осіпова, Л. Саліонович, О. Халіман] ; за наук. ред. Т. Космеди. – Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; Дрогобич : 
Коло, 2014. – 470 с.

5. Мельник Т. Ґендер як наука та навчальна дисципліна / Т. Мельник // Основи теорії гендеру : [навч. посібник] / за ред.  
В. Агєєвої. – К. : К.І.С., 2004. – С. 10–30.

6. Пода О. Фемінітиви та маскулінітиви як гендерні маркери журнальних заголовків у контексті гендерної політики захід-
ноукраїнських часописів для жінок / О. Пода [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Dtr/gn/2008_3/files/GN_03_08_Poda.pdf.

7. Семак Л. Семіотичний підхід до вивчення лексичної синоніміки в сучасній жіночій прозі / Л. Семак // Наукові праці 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Філологія. 
Мовознавство». – 2014. – Т. 221. – Вип. 209. – С. 85–88.

8. Смирнова Т. Специфика использования гендерного фактора в языке рекламы / Т. Смирнова, О. Котик // Вестник Се-
вастопольского государственного технического университета : сб. науч. трудов. Серия «Филология». – Севастополь, 2004. –  
Вып. 51. – С. 31–36.

9. Ставицька Л. Мова і стать / Л. Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С. 29–34.
10. Тараненко К. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімії української мови / К. Тараненко //  

Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2014. – Вип. 15. – С. 79–87.
11. Wood J. Gendered lives: communication, gender and culture / J. Wood. – Wadsworth : Cengage Learning, 2009. – 386 p.

Джерела ілюстративного матеріалу
12. Дереш Л. Намір! / Л. Дереш. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 272 с.
13. Жадан С. Ворошиловград : [роман] / С. Жадан. – Х. : Фоліо, 2011. – 442 с.
14. Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с.
15. Куява Ж. Дерево, що росте в мені : [роман] / Ж. Куява ; передм. В. Лиса. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного  

дозвілля», 2015. – 224 с.
16. Матіос М. Чотири пори життя / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2009. – 293 с.
17. Океан Ельзи // Наше: тексти пісень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nashe.com.ua/artist/4.
18. Жадан С. Вірші / С. Жадан // Поетичні майстерні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maysterni.com/user.

php?id=161&t=1&sf=1.
19. Роздобудько І. Дві хвилини правди / І. Роздобудько. – К. : Нора-друк, 2008. – 284 с.



122 Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

УДК 811.161.1

Шепель Ю. А. 

ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ СТРУКТУРА 
КАК ПАРАМЕТР СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЯДА 

В статье словообразовательная система представляется как синхронная система отношений, содержательные и фор-
мальные типы которых воспроизводятся и поддерживаются рядом разнокоренных одноаффиксальных производных и 
непроизводных членимых слов. 
Объектом исследования является словообразование современного русского языка, в частности один из параметров сло-
вообразовательного ряда – открытость/закрытость.
Ключевые слова: словообразовательный ряд, дериватология, формант, система, подсистема.

Шепель Ю. О. Відкрита і закрита структура як параметр словотвірного ряду. – Стаття. 
У статті словотвірну систему представлено як синхронну систему відношень, змістовні та формальні типи яких від-
творюються та підтримуються низкою різнокореневих одноафіксальних похідних і непохідних подільних слів.
Об’єктом дослідження став словотвір сучасної російської мови, зокрема один із параметрів словотвірного ряду – від-
критість/закритість.
Ключові слова: словотвірний ряд, дериватологія, формант, система, підсистема.

Shepel Yu. A. Open and closed structure as parameter of word-formation row. – Article. 
In the article the word-formation system appears as a synchronous system of relations the rich in content and formal types of that 
are reproduced and supported by the row of oneaffixation derivatives with different roots and underivative divisible words. 
A research object was a word-formation of modern Russian, in particular one of parameters of word-formation row is an openness/
closed.
Key words: word-formation row, дериватология, formant, system, subsystem.
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Постановка проблемы. Отечественные де-
риватологи в течение последних пятидесяти лет 
рассмотрели отдельные фрагменты словообра-
зовательных подсистем различных частей речи 
в границах диахронии. Вместе с тем многие во-
просы словообразования ещё остаются недоста-
точно полно освещёнными. С одной стороны, это 
объясняется сложностью самой системы словоо-
бразования. С другой стороны, это можно объяс-
нить разносторонними связями словообразования 
с другими подсистемами языка, разнообразием 
функций словообразования, принципами постро-
ения этой подсистемы, т. е. большим количеством 
и многообразием языковых единиц, которые в ней 
выделяются, сложной иерархией их связей в син-
тагматическом и парадигматическом планах. 

Актуальность темы исследования. С се-
редины 70-х годов и вплоть до конца ХХ ст. в 
центре внимания дериватологов пребывала ос-
новная единица словообразовательной системы –  
производное слово. Благодаря исследованиям  
Н.М. Шанского, И.И. Ковалика, В.С. Перебей-
нос, А.Н. Тихонова, Р.С. Манучаряна, Н.Ф. Кли-
менко, Н.А. Янко-Триницкой, П.А. Соболевой,  
Е.А. Земской, И.С. Улуханова, В.В. Лопатина, 
Е.Л. Гинзбурга, И.В. Альтман, О.Г. Ревзиной,  
З.М. Волоцкой, Т.М. Возного и др. актуальным 
стало изучение реальных объединений произво-
дных слов, а также словообразовательных полей 
производных слов. К таким объединениям можно 
отнести словообразовательные гнёзда и словообра-
зовательные ряды. Словообразовательные гнезда 
изучены достаточно полно. Словообразователь-
ный ряд как единица системы словообразования 

относится к наименее исследованным объектам и 
определяется как конечное множество словообра-
зовательных структур, характеризующееся тожде-
ством последнего деривационного шага.

При анализе словообразовательных рядов 
принципиально важным представляется исполь-
зование форманто- или основоцентрического 
подхода. Как основоцентрический, так и фор-
мантоцентрический подходы предусматривают 
определение адекватной для них единицы клас-
сификации и описания деривационной системы. 
Ею, несомненно, будет единица, отражающая 
словообразовательную системную организацию. 
Системность в словообразовании базируется на 
многих разнонаправленных оппозициях. Одним 
из таких направлений являются словообразова-
тельные ряды дериватов. 

Объектом исследования в статье является 
словообразовательный ряд, который рассматрива-
ется как один из способов упорядочивания/орга-
низации производных слов. Актуальность такого 
способа отражения структурных словообразова-
тельных связей основывается на том, что совре-
менная дериватология сознательно ориентируется 
на «максимальные» единицы словообразователь-
ной системы, которые демонстрируют, с одной 
стороны, тождество используемого словообразо-
вательного средства и регулярную соотноситель-
ность с исходными единицами, а с другой – общ-
ность корня и регулярную равноудаленность на то 
или иное количество формальных операций.

Предметом исследования является форма 
словообразовательных рядов имён прилагатель-
ных русского языка.
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Цель исследования заключается в описании 
одного из принципов построения формальной 
структуры словообразовательного ряда как ком-
плексной единицы словообразовательного уровня.

Открытость/закрытость структуры слово-
образовательных рядов, или способность/неспо-
собность ряда к пополнению новыми членами, 
определяется набором как лингвистических, так 
и экстралингвистических факторов, способству-
ющих или препятствующих его образованию. 
Экстралингвистические факторы являются опре-
деляющими, так как служат показателем ограни-
ченности/безграничности, конечности/бесконеч-
ности предметов (явлений) объективного мира, 
лежащих в основе простых наименований.

Среди лингвистических причин, обусловлива-
ющих открытость/закрытость рядов, отмечаются 
(1) семантическая избирательность словообра-
зовательной модели, лежащей в основе ряда, её 
активность и (2) семантическая характеристика 
деривационного аффикса. Так, проведя стати-
стический анализ 217 отглагольных словообра-
зовательных гнёзд русского языка с точки зрения 
определения количества дифференцирующих их 
элементов [187], я пришёл к выводу, что слово-
образующие основы, сочетающиеся с классом 
суффиксов, характеризуемых свойством актив-
но-пассивной валентности, активно пополняют 
словообразовательные ряды существительных на 
=тель для образования единиц со значением лица, 
а также ряды прилагательных на =н(ый), =ск(ий). 
Производные имена прилагательные активно по-
полняют ряды на =н(ый), =льн(ый), частично па-
рализуя активность таких суффиксов, как =ов=, 
=лив=, =ляв=, =к=, =уч=, =л=. Из 217 гнёзд 60 ха-
рактеризуются сочетанием словообразовательной 
основы с суффиксами =н=, =льн=, 9 – сочетанием 
с суффиксом =лив=, одно – сочетанием с суффик-
сом =л=. Анализ количественной характеристики 
отглагольных словообразовательных гнёзд с пере-
секающими их рядами свидетельствует о том, что 
наибольшей открытостью в области имён прила-
гательных характеризуются суффиксальные ряды 
со значением количества и свойства предмета/
лица.

Анализ конфиксальных словообразовательных 
рядов свидетельствует о том, что в ходе эволюции 
одни лексемы, потеряв словообразовательный 
статус, подстраивались к потенциальным рядам, 
в то время как другие, обретя недостающие им 
признаки производных единиц, переходили из 
потенциальных в актуальные словообразователь-
ные ряды. Формирование конфиксальных рядов 
было связано с появлением конфиксального спо-
соба морфологического словопроизводства, что, в 
свою очередь, определялось:

1) изменением словообразовательных отноше-
ний в определённых суффиксальных и префик-

сальных словообразовательных типах в связи с 
развитием глагольно-имённых и субстантивно- 
адъективных отношений;

2) переориентацией словообразовательных 
единиц, возникших на базе не исходных (в част-
ности, предложно-падежных) форм слова, на ис-
ходные формы в качестве активной словообразо-
вательной базы;

3) калькированием иноязычных производных 
образований, послуживших той начальной сфе-
рой, в которой вызревал конфиксальный способ 
словопроизводства: калькированные конфиксаль-
ные структуры, входя в парадигматику русских 
словообразовательных форм, могли оказывать 
влияние на исконно русские структуры, особенно 
те, которые возникали на базе предложно-падеж-
ных форм.

Конфиксальные словообразовательные ряды 
формируются на основе суффиксальных и пре-
фиксальных образований в процессе их взаи-
модействия, а также на основе взаимодействия 
морфемного словопроизводства и семантической 
деривации. То есть они являются результатом 
изменения словообразовательных отношений в 
соответствующих словообразовательных типах 
и связанного с этим изменения своеобразного пе-
реразложения. Ср.: исходные отношения за рекой 
> зареч-н-(ый), вторичные отношения: река > за-
реч-н(ый); за озером > заозер-н(ый); озеро > за-
озёр-н(ый) [1; 4; 7; 10].

Словообразовательные ряды активно попол-
няются новообразованиями, что связано с воз-
действием экстралингвистических факторов, 
влияние которых особенно ярко прослеживается 
в период социальных сдвигов [см.: 2; 3; 8]. Экс-
тралингвистические факторы неравноценны по 
своему характеру, интенсивности и результатив-
ности. Однако языковые процессы пополнения 
словообразовательных рядов новообразованиями 
обусловливаются двумя интралингвистическими 
факторами: тенденцией к регулярности и тенден-
цией к экспрессивности.

Тенденция к регулярности способствует си-
стемной организации языка, что является одним 
из основных принципов внутриязыкового харак-
тера, ср.: элита – элитарный, целлофан – цел-
лофанированный, ферма – фермский, мораль –  
морализировать – морализаторский. Словообра-
зовательные ряды прилагательных достаточно 
активно пополняются за счет новообразований–
композитов. Достаточно большую группу среди 
них составляют композиты со значением «ориги-
нальная, своеобразная характеристика того, что 
названо производящим словом» (каверзно-сен-
сационная новость, претензийно-фейлетоновое 
название, серпасто-молоткастое знамя и др.). 
Объяснение этому кроется в тенденции языка к 
экономии средств выражения, которая в языкозна-
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нии получила название «языковая экономия» (по 
О. Есперсену), или «закон экономии языковых 
усилий» (по А. Мартине). Суть её проявляется 
в том, что сложные слова компактны по форме, 
их семантика легко воспринимается, внутренняя 
форма прозрачна.

Среди простых производных слов, которые по-
полнили словообразовательные ряды, можно от-
метить прилагательные со значением «принадле-
жащий тому, кто назван мотивирующим словом». 
Это ряд на =ск(ий) и его варианты: лазаренков-
ский, морозовский, масляковский, виктюковский, 
злобинский, сквоттерский, фермский, инкский, 
хакерский, байкерский, тинейджерский, лобист-
ский, иммиджмейкерский; поликристаллический, 
цитохимический, экологический, этологический; 
бодряческий; главновский, люксовский, йогов-
ский, ющенковский, филаретовский. Активность 
суффикса =овск= в последние годы проявляется 
в отаббревиатурных образованиях: НТР – энтээ-
ровский, ЖЭК – жэковский, ТЮЗ – тюзовский, 
МАЗ – мазовский, СНГ – снговский (эсэнговский), 
Кабмин – кабминовский. Самой большой активно-
стью отличаются словообразовательные ряды на 
=н(ый), =онн(ый), =ов(ый): полиэкранный, компо-
зитный, латексный; адаптационный, телекомму-
никационный; бартерный, пиарный, тендерный; 
глобализационный; пейджерный, макияжный, 
принтерный, офисный, профицитный; холдин-
говый, факсовый, мониторинговый, толинговый, 
селенговый и др.

Малопродуктивными в последнее время выгля-
дят производные на =ист(ый), =альн(ый), =ист-
ск(ий), =льн(ый) : блондинистый, шедевральный, 
трайбалистский, голлистский, медиальный, элек-
торальный. 

Среди префиксальных рядов наиболее актив-
но пополняются ряды на над=, супер=, сверх=, 
ультра=, наи=, пост=, про=, анти= (наипла-
тиновый, постСССРовский, постсоветский, 
посткоммунистический, супертоталитарный, 
антиюгославский, антитимошенковский, ан-
тиющенковский, антирегиональный, прокуч-
мистский, прокучмовский, прокучмистский, 
пророссийский, проельцинский, протимошен-
ковский, пробютовский, прозюгановский, про-
витренковский, проамериканский, пропутин-
ский, проющенковский, протимошенковский, 
суперподлый, суперсложный, суперактуальный, 
суперстабильный, суперполитичный, суперэле-
гантный, постчернобыльский, ультранепопу-
лярный). 

Наиболее активно пополняются словообразо-
вательные ряды производных прилагательных на 
супер=, сверх=, обозначающие высокую степень 
проявления признака, выражаемого базовой осно-
вой. Такая тенденция пополнения рядов объясня-
ется рядом причин:

1) современному языку свойственна тенденция 
к выражению повышенной экспрессии и эмоцио-
нальности (супермалый, суперподлый, суперфан-
тастический, суперэффективный, суперзрелищ-
ный);

2) стремлением обозначить явления, связанные 
с научным и техническим процессами (супердоро-
гие билеты, супердешёвый рубль, суперосторож-
ный дипломат, суперфантастическая причёска, 
сверхнадёжная дверь, сверхценная идея, сверхпо-
зитивное впечатление, сверхмилитаризованная 
экономика, сверхактивная жизнь и др.).

С меньшей продуктивностью, но все же ак-
тивно пополняются префиксальные словообра-
зовательные ряды на без=, перед=, полу=, экс=, 
до=, пред=, ср.: экс-Варшавский, полурынковый, 
полумушкетёрский, безэкзаменационный (набор), 
околомузыкальная (тусовка), предконцертное 
(волнение), дорынковый, доющенковский. В сфе-
ре префиксальных словообразовательных рядов 
приставки квази=, гипер=, архи= обнаруживают 
меньшую активность (квазибожественный, ква-
зиисторический, архивитаминный, архироман-
тический, архисовременный, гиперэлитный, ги-
перреалистичный). 

Категория открытости/закрытости словообра-
зовательных рядов наблюдается во всех языках и 
поэтому является общеязыковым критерием. Так, 
например, открытыми в настоящее время являют-
ся суффиксальные словообразовательные ряды в 
среднебаварском австрийском говоре Закарпатья 
[9]. Продуктивными суффиксами здесь выступают 
суффиксы [-а-], [-bər-]. [-iq-]. [-iS-]. [-lix-]. Менее 
продуктивны, но все же активными продолжают 
оставаться суффиксоиды [-louz], [-rae], [-fo:l]. С по-
мощью этих формантов пополняются отыменные, 
отглагольные и отнаречные словообразовательные 
ряды. Достаточную активность проявляет импли-
цитная суффиксация (конверсия) типа qläsern – 
остекленевший [‘kle:z + a]; heilbar – вылеченный 
[‘hua:l + bar], bluniq – окровавленный [plu’d:t + iq}; 
summerlich – постаревший [‘sumar + iS].

Категория открытости/закрытости словоо-
бразовательных рядов позволяет анализировать 
аффиксальный статус вычленяемых элементов 
(последнего деривационного шага) производных. 
Исследования В.М. Маркова и Г.А. Николаева в 
этом направлении [5; 6; 7] показали, что аффик-
сальный статус вычленяющегося элемента, мож-
но сказать, постоянный, а морфемный его статус 
проявляется только в процессе словопроизвод-
ства. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, мож-
но утверждать, что категория открытости/закры-
тости словообразовательных рядов связана со 
словообразовательными отношениями, которые 
составляют основу системных отношений в сло-
вообразовании. 
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Словообразовательные отношения объе-
диняют производные слова в типы, цепочки, 
парадигмы, гнезда. Наиболее тесную связь с 
процессами, как я отмечал выше, имеет слово-
образовательная цепь, которая строится исклю-
чительно на последовательно деривационных 
отношениях между её звеньями, в то время как 
парадигма включает наряду с деривационными 

отношениями, которыми связано каждое звено 
с одним производящим, альтернационные отно-
шения (т. е. отношения параллельной производ-
ности). Словообразовательные типы, объединён-
ные в словообразовательные цепи, показывают 
потенциально-процессуальные возможности си-
стемы в целом и словообразовательных рядов в 
частности.
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Обычный толковый словарь имеет своим объ-
ектом описание слова как единицы языка. Его 
задачей является объяснение значения, лекси-
кологическая, грамматическая, орфоэпическая 
характеристика слова. При этом отдельная сло-
варная статья хотя и строится с учётом энцикло-
педических знаний, однако не способна в силу 
разных причин дать достаточно полного пред-
ставления обо всем том, что человек знает о тех 
предметах или явлениях, которые обозначаются 
данным словом.

Среди многочисленных толковых словарей 
особняком стоит «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» В.И. Даля, вышедший в свет в 
60-е гг. XIX в. и ориентированный на отражение 
этнических знаний о мире во всей их полноте. 
Автор этого словаря В.И. Даль, посвятивший его 
составлению всю свою жизнь, не ограничивался 
только сбором и публикацией языковых единиц 
с толкованием значений. Он хотел показать отра-
жённую в языке жизнь русского человека во всём 
многообразии её проявлений.

Работая над словарем, В.И. Даль шёл ин-
дуктивным путём от стихии живого народного 
языка к идее создания литературного языка на 
народной основе. Поставив перед собой зада-
чу зафиксировать в возможно более полном 
объёме лексику всего живого русского языка,  
В.И. Даль сосредоточил в своём словаре колос-
сальный фактический материал, демонстриру-
ющий бытование русского языка в различных 
сферах жизни общества. Он хотел сделать объ-
ектом описания не только слово с точки зрения 
его употребления, связей и отношений с други-
ми словами, но и обозначаемое словом понятие, 
предмет окружающего мира, что является ти-
пичным скорее для энциклопедического слова-
ря, чем для толкового.

Использование столь необычного подхода к 
созданию словаря было продиктовано желанием 
автора-составителя возродить интерес общества 
к живому русскому слову, его фольклорно-этно-
графическим истокам и в целом «к утраченному 
русскому духу» [7, с. 14]. При этом по отношению 
к языку В.И. Даль выступал не как учитель или 
наставник, а как «ученик, собиравший весь век 
свой по крупице то, что слышал от учителя свое-
го, живого русского языка» [7, с. XV]. 

Изучение понятий в интерпретации лексико-
графа В.И. Даля в современной лингвистике не 
было продуктивным. Учёные преимущественно 
проанализировали отдельные понятия и термины, 
которые были репрезентованы в «Толковом сло-
варе» (например, понятия «демократия», «закон», 
этические понятия и медицинские термины) [1–
4]. Ф.Ф. Фархутдинова в своей фундаментальной 
работе изучила «классические» словарные статьи 
«Война», «Земля», «Душа», «Рука» и др. [5].

Цель нашей статьи – исследовать концепту-
альное представление понятий в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Своеобразие языковой личности автора-соста-
вителя словаря не могло не сказаться на воплоще-
нии замысла книги.

Необычным оказалось уже само название кни-
ги. В.И. Даль впервые употребил термин «толко-
вый» по отношению к словарю и сделал это, чтобы 
«намекнуть» на особенности издания. Вот как он 
сам об этом пишет в «Напутном слове»: «Стара-
ясь принять значение каждого слова сперва (кур-
сив мой, – Н. Ю.) в самом обширном смысле его, 
объяснить затем значения частные, потом (кур-
сив мой, – Н. Ю.) понятия подчинённые, сродные, 
противоположные, сводить в одну статью, семью 
или гнездо речения одного начала или корня, по-
колику это согласуется с азбучным порядком; 
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указывая местами на родство, связь и образова-
ние слов и стараясь придать всему этому взаим-
ный смысл и толк человеческой речи» [7, с. 32].  
В этих словах В.И. Даля – ключ к пониманию и 
восприятию словаря как книги для чтения. 

Поставив во главу угла следование природе 
языка, в котором всё взаимосвязано, и желая из-
бежать недостатков азбучного и корнесловного 
принципов словорасположения, В.И. Даль избрал 
алфавитно-гнездовой способ группировки лекси-
ческих единиц в словаре.

Вполне очевидно, что уже в самом принципе 
составления словаря отчётливо прослеживается 
ориентация на его читателя (именно на читате-
ля, а не пользователя), обнаруживается стремле-
ние автора сделать словарь удобным для чтения, 
восприятия. Этому во много способствовали и 
избранные В.И. Далем приёмы толкования слов.

В.И. Даль строит свои толкования не строго 
академически, а используя традицию употребле-
ния слова, ассоциативные связи носителей языка. 
Именно это позволяет представить изображаемый 
предмет наглядно, выпукло, ярко – как раз так, как 
и нужно читателю.

Лингвистическая информация в словарной 
статье сочетается с экстралингвистической.  
В отличие от обычных толковых словарей, описы-
вающих лишь языковые единицы, Далев словарь 
отразил специфику этнического сознания и куль-
турного феномена русского народа.

Толкуя то или иное слово, автор-составитель 
приводит связанные с ним этнографические, эн-
циклопедические сведения. Пояснение реалии, 
предмета (см., например, словарные статьи «Бо-
рона», «Багор», «Яблоко», «Смерть» и др.), обы-
чая, ритуала (см., например, статьи «Гадать», 
«Поминать», «Печь», «Крест», «Опахивать» и др.) 
сопровождается множеством поверий, примет, 
связанных с различными сторонами жизни (аграр-
ным календарем, свадьбой, крестинами, похоро-
нами, проводами), дополняется сведениями о спо-
собах магического исцеления, гадания и т. д. (см., 
например, статьи «Здоровье», «Судьба» и др.), 
снабжается этнографической и естественно-науч-
ной информацией (см., например, «Зуб», «Небо», 
«Планета», «Природа», «Ширина», «Вода» и др.). 
Тем самым рисуется картина материального быта 
и духовной культуры русского этноса.

Удачное сочетание нетрадиционного постро-
ения и оригинального толкования позволило  
В.И. Далю создать не просто толковый словарь, 
а рассчитанную на вдумчивого читателя настоя-
щую «книгу о русской культуре» (Ф.Ф. Фархут-
динова), которую отличают целостность, занима-
тельность, лиричность, наличие особой позиции 
автора по тому или иному вопросу, нацеленность 
на отображение состояния языка, науки, культуры 
и общества того времени.

Алфавитно-гнездовой принцип словорасполо-
жения, описательное толкование значений, вклю-
чение в тексты словарных статей большого коли-
чества иллюстративного материала обеспечили 
вербальную концептуализацию действительно-
сти, то есть фиксацию знаний, представлений о 
предметах, явлениях и реалиях в виде понятий, 
концептов.

Поэтому сам «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» может быть назван вслед за 
Т.И. Вендиной, В.В. Колесовым, Ф.Ф. Фархутди-
новой и другими учеными «словарем концептов 
русской культуры» [6, с. 47]. Это означает, что 
понятия, концепты русской духовной и матери-
альной культуры специально структурированы 
и представлены в нём как образно организован-
ные системы инвариантно-вариативных этниче-
ских знаний о мире, которые объективированы во 
включённых в словарные статьи разноуровневых 
и разнопорядковых языковых знаках, связанных 
между собой парадигматически, синтагматически 
и/или ассоциативно. Именно на такое понимание 
концепта, представленное в работах профессора 
Ф.Ф. Фархутдиновой, мы и опираемся в настоя-
щем исследовании.

Вербализованные в Далевом словаре концепты 
культуры отражают современную для автора-со-
ставителя действительность и в то же время (бла-
годаря способности языка к накоплению, сохра-
нению и трансляции знаний) спроецированы на 
прежние эпохи и на разные культурные страты, 
что согласуется с теорией Н.И. Толстого о неод-
нородности этнической культуры, обнаруживаю-
щейся на уровне языка.

Язык каждого культурного страта, а значит, и 
особый тип сознания, способ мировосприятия, 
благодаря целевой установке В.И. Даля оказался 
представленным в словаре. 

Объективация концептов в «Толковом словаре 
живого великорусского языка» во многом дикту-
ется жанровыми особенностями книги, её микро-
структурой, состоящей из отдельных словарных 
статей, количеством и характером тех параметров, 
по которым производится описание слова. Основ-
ной способ репрезентации концепта – словарная 
статья, обладающая собственной структурой ор-
ганизации содержания, позволяющей судить о 
характере объективации того или иного понятия. 

Композиционная структура словарных статей в 
Далевом словаре неконстантна и зависит от линг-
вистических и экстралингвистических (культуро-
логических) факторов; к числу последних можно 
отнести содержание толкуемого понятия, его спец-
ифические особенности: абстрактность/конкрет-
ность, простота/сложность, значимость и т. д.

В тексте Далева словаря представлены сло-
варные статьи нескольких жанровых типов: 
толковые (объясняющие значение слов, напри-
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мер «Амфора», «Вердикт» и др.); иллюстратив-
но-нормативные (отражающие нормы и особен-
ности употребления слов в речениях, например 
«Покочевывать», «Покомсать», «Поперенимать»); 
энциклопедические (содержащие энциклопедиче-
скую трактовку обозначаемого словом понятия, 
например «Атом», «Год», «Гриб», «Стихия» и 
др.); концептуальные (концептные) (содержащие 
описание слов как культурных концептов, напри-
мер «Война», «Вода», «Грех», «Душа», «Дорога», 
«Земля», «Огонь» и др.), тогда как в большинстве 
толковых словарей встречаются словарные статьи 
лишь двух типов: толковые и отсылочные (напри-
мер, «Опалить – см. палить»). 

Неоднозначность жанровой природы сло-
варных статей в словаре В.И. Даля обусловлена 
целевой установкой автора, желанием передать 
уникальность, особую ценность каждого слова, 
становящегося объектом описания в книге.

Рассмотрим характер объективации концепта 
«Вода» в словаре В.И. Даля, для чего обратимся к 
соответствующей словарной статье.

Словарная статья «Вода» занимает 5 страниц 
книги (606 строк), включает 330 производных 
лексем (ср.: в «Словообразовательном словаре» 
А.Н. Тихонова у слова «вода» отмечено 338 про-
изводных) и 101 паремию (ср.: «Земля» – 3 стра-
ницы (324 строки), 147 производных, 65 паремий; 
«Огонь» – 2 страницы (250 строк), 76 произво-
дных, 33 паремии).

Объём и содержание словарной статьи «Вода» 
свидетельствуют о том, что в словаре В.И. Даля 
дано глубокое, достаточно полное и разносторон-
нее (т. е. концептуальное) представление о воде, 
отражённое в русской языковой картине мира. Ло-
гика «выстраивания» концепта в данной словар-
ной статье соответствует дедуктивному способу 
рассуждения.

Уже в самом начале словарной статьи «Вода», 
в толковании лексического значения заголовоч-
ного слова (оно представляет собой развернутую 
справку энциклопедического характера), намече-
ны направления структурирования семантическо-
го и концептуального полей. Словарная дефини-
ция содержит научные знания о появлении воды 
на земле, распределении её по земной поверхно-
сти («Вода, стихийная жидкость, ниспадающая в 
виде дождя и снега, образующая на земле родни-
ки, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями – моря» 
[7, с. 218]), а также о формах существования, со-
стояниях воды («Кипящая вода обращается в пар, 
мёрзлая образует лёд» [7, с. 218]; «твёрдые тела 
ею большей частью проникнуты, а с иными она 
сама обращается в твёрдое тело (с известью, гип-
сом)» [7, с. 218]) и её химическом составе («сама 
же она состоит из двух газов: водорода и кислоро-
да; первый, сгорая при помощи последнего и сое-
диняясь с ним, образует воду» [7, с. 218]).

Здесь же перечислены понятия, составляю-
щие концепт «Вода»: это жидкость, дождь, снег, 
родник, ручей, река, озеро, море, пар, лед, влага, 
мокрота, сырость, облако, туман, роса. Данный 
перечень позволяет решить вопрос о структуре и 
границах культурного концепта «Вода». 

Далее в словарной статье представлены толко-
вания производных значений заголовочного слова, 
которые отражают народные (обиходно-бытовые) 
знания о времени и расстоянии («|| Арх. время от 
самой малой до самой полной воды, между при-
ливом и отливом около 6 часов. || Переплываемое 
в этот срок расстояние, около 30 верст» [7, с. 218]). 

Затем приводятся устойчивые сочетания тер-
минологического характера, отразившие позна-
вательный опыт носителей языка в сфере тру-
довой или профессиональной деятельности.  
Эти сочетания образуют своего рода типологию 
названий вод:

– по их глубине (вольная вода – «вообще глу-
бина, на которой судно стоит безопасно, где не 
может обмелеть и во время убылой» [7, с. 218]; 
матёрая вода – «глубь, фарватер» [7, с. 218], 
сочная, жирная вода – «обильная, половодье»  
[7, с. 218]; сухая вода – «мелкая, непроходимая 
для судна» [7, с. с. 218]; живая вода – «приглубая, 
близ отмели» [7, с. 218]);

– по свойствам (сказочные живая и мёртвая 
вода; «Мёртвая вода, от которой срастаются ча-
сти изрубленного человека, оживающего затем 
от живой воды» [7, с. 218]; «Вода минеральная, 
целебная (кислая, щелочная, солёная, горькая, 
железистая, серная и пр.), содержащая в растворе 
ископаемые вещества» [7, с. 218]);

– по их происхождению (земляная вода – «вто-
рое полноводье по весне, по вскрытии рек, от 
горных потоков; первое и меньшее бывает от при-
бережных снегов – снеговая вода; вода каменная, 
замороженная, кристаллизационная, химически 
соединённая с составными частями ископаемого, 
например, вода, отвердевшая в извести, в гипсе; 
она изгоняется огнем, и тогда ископаемое рыхлеет 
и рассыпается» [7, с. 218]). 

За устойчивыми сочетаниями следуют толко-
вания переносных значений заголовочного слова. 
Одно из них ограничено профессионально («Вода 
в драгоценных камнях, игра, чистота и прозрач-
ность. Употребляется в том же значении отлива, 
игры цветов, относительно тканей и пушного то-
вара» [7, с. 218]), другое – социально («У воров, 
мошенников вода то же, что в играх крик «огонь» 
или «горит», т. е. берегись, беги» [7, с. 218]). 

Затем зафиксированы эмоционально-окрашен-
ные грамматические формы заголовочного слова с 
суффиксами субъективной оценки («Умал. водица, 
водичка; водка, водонька, водочка» [7, с. 218]) и их 
толкования («Водкою обычно называют перегон-
ное вино, хлебное, а иногда из плодов, например, 
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кизлярка, из винограда; водицей, водичкой называ-
ют водянку, шипучку, ягодный броженый отвар, с 
прибавкой сахару, пряностей и осьмой части вод-
ки. Водицей называют и малую воду, малый раз-
лив, а водищей – большую» [7, с. 218]). 

За грамматическими формами заняли свое ме-
сто тексты русских паремий, отражающие осо-
бенности осмысления понятия вода в народном 
мировосприятии. 

В наивной картине мира вода – высшая сти-
хийная сила («Вода – всему господин»), облада-
ющая властью над другими стихиями («Воды и 
огонь (и вино) боится») и над человеком («И царь 
воды не уймёт»). Она воспринималась как особый 
потусторонний мир, окутанный завесой тайны 
(«Сгинул да пропал, словно в воду упал»; «Бро-
сить дело с камнем в воду»; «Концы в воду»; «Что 
прошло, в воду ушло»).

К воде-стихии русский человек относился 
с осторожностью и недоверием («Подле огня 
обожжешься, подле воды обмочишься»; «С огнем, 
с ветром да с водою не дружись (а с землею дру-
жись)»), видя в ней вредоносное начало («Тихая 
вода берега подмывает»; «Водой мельница стоит, 
да от воды же и погибает»).

Представления о воде-стихии играли свою роль 
и в выстраивании ассоциативных связей между 
предметами, явлениями и реалиями народного 
(крестьянского) быта. Так, например, обнаружи-
валась связь между водой и бедой («Где вода, тут 
и беда»; «Где много воды, там жди беды»; «Путь 
водою проходит бедою»). Вода отождествлялась 
со слезами («Есть и вода, что стоит крови, слезы»; 
«Плачься Богу, а слёзы вода»), деньгами («День-
ги, что вода»), здоровьем («Будь здорова как вода, 
плодовита как земля»), женским началом («Что 
гусь без воды, то мужик без жены»). 

Употребление воды в качестве напитка позво-
ляло судить о социальном статусе человека, его 
достатке («И что за беда, коли пьётся вода»; «Бо-
гато живут: с плота воду пьют»; «Хлеб да вода – 
молодецкая еда (солдатская, мужицкая, бурлацкая 
еда)»), о качествах личности («Прогуляешь (про-
зеваешь), так и воду хлебаешь»; «У князя были 
да воду пили»). Таково народное восприятие во-
ды-стихии, объективированное в текстах русских 
паремий.

Наконец, после пословиц и поговорок в сло-
варной статье «Вода» помещены производные от 
заголовочного слова различной частеречной отне-
сённости и энциклопедические справки к некото-
рым из них. В производных лексемах отражены 
мифологические, религиозные, обиходно-быто-
вые и научные знания, так или иначе связанные 
с водой-стихией. Мифологические знания пред-
ставлены наименованиями водяных и русалок, 
обитающих в водоёмах (например, «Водяни́к, 
воденик, м. – водяной, нечистый дух, живущий в 

омутах…» [7, с. 219]; «Водяница, арх. – русалка» 
[7, с. 219]). 

Религиозные знания запечатлелись в наиме-
нованиях церковных праздников и обрядов (на-
пример, «Водокреща, ж. или водокрещи, мн. – 
водоосвящение, крещение, богоявление, 6 янв.»  
[7, с. 220]; «Водосвятие, водоосвящение,  
ср. – освящение воды по церковному обряду»  
[7, с. 220]).

Научные знания представлены в статье терми-
нами медицины («Водолечение, ср. – гидропатия, 
лечение водою» [7, с. 220]; «Водолечебница – заве-
дение для этой цели» [7, с. 220]), химии («Водяная 
баня, хим. – снаряд для испарения, выпарки отва-
ров, не прямо огнём, а жаром кипятка» [7, с. 220]),  
физики («Водоизмещение»), астрологии («Водо-
лей или водник – одно из 12 созвездий зодиака 
или один из знаков ея» [7, с. 220]), минералогии 
(«Водяной опал – ископаемое, бесцветный, про-
зрачный, немутный опал» [7, с. 220]), ботаники 
(«Водорез – водяное растение Stratiotes aloides»  
[7, с. 222] и др. – всего около 23 терминов), зоо-
логии («Водолаз – птица нырок» [7, с. 220] и др. – 
всего 15 терминов), географии («Водохранилище –  
резервуар, бассейн, водоём» [7, с. 222], водопад и 
др.) и других наук. 

Обиходно-бытовые знания о воде отражены в 
народных наименованиях ландшафтных объектов 
(«Водомоина; водосток; водоток»), предметов, 
реалий (например, судов («Водовица – неводная 
лодка» [7, с. 220], технических устройств и соо-
ружений («Водяная мельница, водогрейня»), со-
судов («Водянка – кадка, в которой держат воду» 
[7, с. 222]). 

Следует отметить, что все указанные типы 
знаний представлены в тексте словарной статьи в 
«диалоговом режиме». Их наличие свидетельству-
ет о неодинаковом осмыслении понятия «вода» в 
картинах мира разных социумов русского этноса.

Рассмотренная композиция словарной ста-
тьи «Вода» позволяет говорить о концептуаль-
ном характере представления данного понятия. 
Вполне закономерно, что при описании других 
понятий русской культуры (например, Бог, закон, 
дух/душа, грех, огонь и др.) было использовано 
несколько иное композиционное строение сло-
варных статей, адекватное специфике каждого из 
упомянутых понятий, их объёму и содержанию. 
Вероятно, уже сам В.И. Даль, осознавая неодно-
значность понятий, видел необходимость неоди-
наковой их объективации в словарных статьях.

В.И. Даль придаёт своему описанию понятия 
«вода» форму очерка, в котором энциклопедиче-
ское обоснование понятия, будучи ведущим, до-
полняется фольклорными и этнографическими 
сведениями. Логика концептуализации понятия 
«вода» задается авторской установкой, использо-
ванием особых приёмов организации информации 
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о нём, не характерных для большинства толковых 
и исторических словарей XIX – XX вв. В числе 
таких приёмов можно назвать энциклопедические 
справки при словах (см., например, «Водоизме-
щение», «Водоземный» и др.), латинские эквива-
ленты названий растений и животных, фольклор-
ные и этнографические сведения (например, при 
словах «водяной», «водяница»), иллюстрации (в 
том числе пословицы, поговорки, приметы, загад-
ки), авторские речения дневникового характера 
(«Картофель этот водян, водянист, а я люблю муч-
нистый, рассыпчатый» [7, с. 219]), авторские ком-
ментарии и оценки (например, «водяной лапуш-
ник (ошибочно напутник), растение Humphea, 
кувшинчики, купава» [7, с. 219]), эвристические 
задачки, заставляющие читателя мыслить (напри-
мер, «Водолист – раст. вязожелдь, желдь, остро-
кров, остролист, падуб, Ilex aguifolium, птичий 
клей. (Падубом зовут и ясень?)» [7, с. 220], «Во-
домка? – твер. Водокрещи и водокша; праздник 
и место водосвятия» [7, с. 221]), этимологиче-
ские справки («Водолейщик – бусадник (от буса,  
барка)» [7, с. 220]), показывание синтагматиче-
ских связей слова, указания на взаимосвязь по-
нятий (например, вода – дождь и снег, вода – пар 

и лёд и др.) или их противоположность («Водо-
плавный, сплавляемый водою, противоположное 
«гужевой» [7, с. 221]). 

Данные приёмы организации содержания сло-
варной статьи дали возможность автору-состави-
телю выстроить целостное, упорядоченное, по-
следовательное описание понятия «вода» в виде 
концепта.

Выводы. «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» может рассматриваться как 
способ лексической объективации концептов 
русской культуры. С помощью репрезентирован-
ных особым образом фактов языка и речи в нем 
получило отражение русское видение действи-
тельности, было оформлено в виде концептов 
содержание толкуемых понятий. Характер пред-
ставления языковых данных и их содержание 
позволяют судить об особенностях постижения 
мира, интерпретации полученных знаний и их 
структурировании.

Перспективой дальнейших исследований в 
данном направлении является анализ паремиоло-
гических материалов в его связи с лексическими 
единицами в «Толковом словаре живого велико-
русского языка» Даля.
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В СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена лексичному класу прикметників у сучасній турецькій мові, зокрема прикметникам визначеної лексич-
ної семантики. У статті досліджуються якісні та відносні прикметники, подаються їхні морфемні структури. Також 
у дослідженні аналізуються характерні риси прикметників визначеної лексичної семантики, дається їх класифікація.
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Михайлова Е. В. Имена прилагательные определенной лексической семантики в современном турецком языке. – 
Статья.
Статья посвящена лексическому классу прилагательных в современном турецком языке, в частности прилагательным 
определенной лексической семантики. В статье исследуются качественные и относительные прилагательные, подают-
ся их морфемные структуры. Также в исследовании анализируются характерные черты прилагательных определенной 
лексической семантики, дается их классификация.
Ключевые слова: прилагательное, качественные прилагательные, относительные прилагательные, причастия, числи-
тельное, словообразовательная модель.

Mykhaylova E. V. Adjectives of certain lexical semantics in the modern Turkish language. – Article.
The article is devoted to the lexical class of adjectives in modern Turkish language, including adjectives certain lexical semantics. 
The article deals with the qualitative and relative adjectives, their morphemic structure are given. Also, the study determined the 
characteristics of adjectives certain lexical semantics, their classification. 
Key words: adjective, qualitative adjectives, relative adjectives, participle, numeral, derivational model.

У тюркології визначення критеріїв поділу при-
кметників на якісні та відносні є дискусійним пи-
танням. На думку деяких учених, для того щоб 
відрізнити якісний прикметник від відносного 
достатньо врахувати їхні семантичні особливості 
[1, с. 110]. Інші вчені вважають, що розряди при-
кметників відрізняються один від одного за своєю 
морфологічною структурою: якісні прикметники 
є непохідними, а відносні – похідними [4, с. 302]. 
Відсутність єдиного загальноприйнятого критерію 
у визначенні якісних і відносних прикметників 
приводить до того, що один і той самий прикмет-
ник може бути визначений і як якісний, і як від-
носний, а також до того, що в похідних відносних 
прикметників з’являються ступені порівняння.

Т.Х. Ходжаєв [4, с. 303] слушно зауважує, що 
у визначенні якісної та відносної семантики при-
кметника не можна керуватися критерієм сло-
вотвірної похідності прикметників, оскільки якіс-
ні прикметники можуть бути як непохідними, так 
і похідними, а відносні тільки похідними. 

Отже, беззаперечно, диференційною ознакою 
у визначенні якісних і відносних прикметників є 
особливості семантики, названої прикметником 
ознаки. 

Традиційно семантика якісних і відносних при-
кметників визначається їх здатністю виражати /  
не виражати інтенсивність названої ознаки: 

1) якісні прикметники називають ознаки пред-
метів, які є перемінними, тобто такими, що мо-
жуть виявлятися з різною інтенсивністю у різних 
предметах або в різний час (eski /старий/ -> daha 
eski /старіший/, eskicik /старенький/); 

2) відносні прикметники називають ознаки 
предметів, які є постійними, тобто такими, що 
не можуть виявлятися різною мірою на шкалі ін-
тенсивності (ormanlı /лісовий/, dünkü /вчорашній/, 
evcil /домашній/ тощо).

Проте такий принцип диференціації спрацьо-
вує не завжди, оскільки серед якісних прикметни-
ків трапляються слова, які не можуть градуювати 
названу ознаку на шкалі інтенсивності вияву, на-
приклад çıplak /голий/, dilsiz /німий/ та ін.

У визначенні характеру ознаки (якісна/відносна) 
неодмінно потрібно враховувати особливості онома-
сіологічного зв’язку ознаки з означуваним предметом 
(особою). Якісні прикметники позначають ознаки, які 
осмислюються як безпосередньо притаманні об’єк-
там дійсності, тобто невіддільні від самого предме-
та, наприклад: sarı çiçek /жовта квітка/, güzel şarkı 
/гарна пісня/, acı biber /гострий перець/, uzun yol /
довга дорога/, hoş görüntü /приємний вигляд/, boş kutu 
/порожня коробка/, yeşil yaprak /зелений листок/, 
çalışkan öğrenci /працьовитий учень/. 

Відносні прикметники називають ознаки пред-
метів, які осмислюються як ознаки віддільні, опо-
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середковані, притаманні означуваним об’єктам 
дійсності на основі різноманітних відношень оз-
начуваного предмета з іншим явищем дійсності 
(предметом, дією, часом, місцем). Формування но-
мінативного аспекту відносних прикметників за та-
кими відношеннями дає підстави розглядати їхню 
семантику як результат синтаксичної деривації й 
описувати їхні значення за допомогою паралель-
них синтаксичних конструкцій, наприклад: köy-lü 
yol /сільська дорога = дорога, що знаходиться в 
селі/, dün-kü dergi /вчорашній журнал = журнал, 
що вийшов учора/, bilim-sel yöntem /науковий підхід 
= підхід, що використовується в науці/.

Якісні прикметники називають якісну ознаку 
предметів і можуть бути непохідними та похідни-
ми. Якісні прикметники називають ознаку пред-
мета за: 1) кольором: mavi /синій/, sarı /жовтий/, 
kırmızı /червоний/, yeşil /зелений/, gri yeşil /сіро-зе-
лений/, beyaz /білий/; 2) розміром: geniş /широкий/, 
uzun /довгий/, dar /вузький/, kısa /короткий/, ince /
тонкий/, kalın /товстий/; 3) вагою: ağır /важкий/, 
hafif /легкий/; 4) зовнішніми характеристиками: 
yuvarlak /круглий/, düz /рівний/; 5) смаком: acı /
гострий/, taze /свіжий/, lezzetli /смачний/, ekşi /
кислий/, tuzlu /солоний/, tatlı /солодкий/; 6) фізич-
ними властивостями, що сприймаються органами 
чуття: soğuk /холодний/, sıcak /гарячий/, kokulu /
запашний/, kokmuş /смердючий/; 7) фізіологічни-
ми особливостями: kör /сліпий/, sağır /глухий/, kel 
/лисий/; 8) психічними властивостями характеру: 
öfkeli /сердитий/, üzgün /сумний/, zeki /розумний/, 
saldırgan /агресивний/, sakin /спокійний/.

Семантика якісних прикметників відрізняє їх 
від інших, оскільки вона може градуюватись за ін-
тенсивністю вияву більшою або меншою мірою. 
Інтенсивність ознаки може виражатися:

1) морфологічно: утворення ступенів вияву 
ознаки за допомогою аналітичних форм (acı /го-
стрий/ – daha acı /гостріший/ – en acı /найгострі-
ший/);

2) синтаксично: сполучуваність із кількіс-
но-означальними прислівниками (çok acı /зовсім 
холодний/, hemen acı /майже жовтий/);

3) словотвірними засобами: утворення дери-
ватів з експресивною оцінкою та інтенсивністю 
вияву ознаки (ince /тонкий/ → ince-cik /тонень-
кий/; beyaz /білий/ → beyaz-ımsı /білуватий/) або 
редуплікованих форм зі значенням інтенсивної 
ознаки (sap-sarı /жовтий-жовтий/, bem-beyaz /
білий-білий/). 

Характерною властивістю якісних прикметни-
ків є також здатність їх вступати в антонімічні від-
ношення: neşeli /радісний/ – üzgün /сумний/; soğuk 
/холодний/ – sıcak /гарячий/; zengin /багатий/ – 
fakir /бідний/.

Від якісних прикметників можна утворити 
іменники з абстрактним значенням за допомогою 
додавання іменникових афіксів: cesur /хоробрий/ 

→ cesur-luk /хоробрість/; güzel /красивий/ → 
güzel-lik /краса/, uzun /довгий/ → uzun-luk /дов-
жина/.

Лексичний корпус якісних прикметників ту-
рецької мови різноманітний за своїми етимоло-
гічними та словотвірними особливостями. До 
якісних прикметників належать найдавніші ети-
мологічно непохідні прикметники: (mavi /синій/, 
uzun /довгий/, güzel /гарний/ та ін.). Ці прикмет-
ники формують ядро прикметникового класу слів. 
Ядровими прикметниками також є похідні при-
кметники зі значенням інтенсивності та суб’єк-
тивно-експресивної оцінки ознаки, названої моти-
вувальним непохідним прикметником: (bem-beyaz 
/дуже білий/, mas-mavi /дуже синій/, acı-msı /гір-
куватий/, dar-acık /вузенький/, ekşi-mtırak /кислу-
ватий/ та ін.). 

Численну групу якісних прикметників станов-
лять деривати від інших частин мови, які назива-
ють якісну ознаку. Такі прикметники належать до 
периферії прикметникової лексики. 

Якісні прикметники-деривати групуються за 
характерними словотвірними категоріями, що 
об’єднують різні словотвірні моделі.

Словотвірна категорія емоційно-нейтральної 
безінтенсивної ознаки представлена такими сло-
вотвірними моделями:

– відіменникові деривати:
ТО (іменник) + Аф (-lı / -li / -lu / -lü): hız /швид-

кість/ → hız-lı /швидкий/, tuz /сіль/ → tuz-lu /соло-
ний/, güç /сила/ → güç-lü /сильний/; ТО (іменник) 
+ Аф (-sıl / -sil / -sul / -sül): var /майно/ → var-sıl /
заможний/, yok /відсутність/ → yok-sul /бідний/; 

– віддієслівні деривати: 
ТО (основа дієслова) + Аф (-nç / -ınç / -inç / 

-unç / -ünç): kork-mak /боятись/ → kork-unç /
страшний/, iğre-mek /гидувати/ → iğre-nç /гидот-
ний/, gül-mek /сміятись/ → gül-ünç /смішний/;

ТО (основа дієслова) + Аф (-gaç / -geç / -kaç 
/ -keç): utan-mak /соромитись/ → utan-gaç /со-
ром’язливий/, üşen-mek /лінуватись/ → üşen-geç /
ледачий/, kıs-mak /тиснути/ → kıs-kaç /тісний/. 

Словотвірна категорія інтенсивної ознаки 
різних ступенів вияву представлена такими сло-
вотвірними моделями: 

– відприкметникові деривати: 
ТО (прикметник) + Аф (-cak / -cek / -çak / 

-çek): çabuk /швидкий/ → çabu-cak /швидший/, sert 
/твердий/ → sert-çek /твердючий/;

ТО (прикметник) + Аф (-ımtırak / -imtırak / 
-umtırak / -imtırak): yeşil /зелений/ → yeşil-imtırak 
/зеленуватий/, beyaz /білий/ → beyaz-ımtırak /білу-
ватий/;

ТО (прикметник) + Аф (-ımsı / -imsi / -umsu / 
-ümsü / -msı / -msi / -msu / -msü): mavi /синій/ → 
mavi-msi /синюватий/, tuzlu /солоний/ → tuzlu-msu 
/солонуватий/, acı /гострий/ → acı-msı /гострува-
тий/.
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Словотвірна категорія інтенсивної ознаки із 
суб’єктивною оцінкою якості представлена таки-
ми словотвірними моделями:

– відприкметникові деривати: 
ТО (прикметник) + Аф (-ca / -ce / -ça / -çe): 

uzun /довгий/ → uzun-ca /довгенький, трошки дов-
гий/, güzel /гарний/ → güzel-ce /гарненький, трош-
ки гарний/;

ТО (прикметник) + Аф (-cik / -cık / -cuk / -cük 
/ -çık / -çik / -çuk / -çük): ince /тонкий/ → ince-
cik /тонесенький/, küçük /малий/ → küçü-cük / 
малесенький/, hoş /приємний/ → hoş-çuk /приєм-
ненький/.

Крім лексичних, номінативних і словотвірних 
особливостей, якісні прикметники характеризу-
ються граматичними ознаками, які протиставля-
ють їх відносним прикметникам. 

Системне об’єднання ступенеформ якісних 
прикметників утворює формозмінну парадигму 
якісної прикметникової лексеми, що об’єднує три 
прикметникові форми, одна з яких синтетична 
(нульовий ступінь вияву ознаки), а дві аналітичні 
(вищий та найвищий ступені порівняння): yüksek 
/високий/ -> en yüksek / en az yüksek – /найбільш / 
найменш високий/.

Більшість якісних прикметників можуть реалі-
зовувати атрибутивні відношення у реченні у двох 
синтаксичних функціях: безпосереднього (Zor 
yıllardan sonra artık aydınlık günler geliyor /Після 
важких років настають світлі дні/ (6, с. 46)) та 
опосередкованого означення (Çocuklarımız günleri 
daha güzel yaşacak /Наші діти будуть проводити 
свої дні ще краще/ [6, с. 47]; Dikatli okunan makale 
olayı açıkladı /Уважно прочитана замітка прояс-
нила ситуацію/ [7, с. 123]). 

Функцію опосередкованого означення не мо-
жуть виконувати якісні прикметники на позначен-
ня: 1) кольорів (ak /білий/, kara /чорний/, mavi /си-
ній/, sarı /жовтий/ та ін.); 2) мастей тварин (siyah 
/вороний/, kestane /гнідий/); 3) зовнішніх (фізич-
них і тілесних) ознак (sağır /глухий/, kör /сліпий/, 
şişman /товстий/, küçük /маленький/, büyük /вели-
кий/); 4) фізіологічних або фізичних станів (aç /
голодний/, eski /старий/); 5) соціальних станів 
(yoksul /бідний/, zengin /багатий/).

Натомість відносні прикметники не виступа-
ють у препозиції до дієслова та виражають ознаку 
тільки в приіменниковій означальній препозиції.

Відносні прикметники називають ознаку 
предмета через відношення/зв’язки з іншими 
предметами (істотами або неістотами) та явища-
ми дійсності: 1) за відношенням до матеріалу: 
altın /золотий/, taşlı /кам’яний/, gümüş /срібний/, 
demir /залізний/; 2) за відношенням до часу: dünkü 
/вчорашній/, yarınki /завтрашній/, akşamki /ве-
чірній/, sabahki /вранішній/; 3) за відношення до 
простору: ormandaki /лісовий/, Paris’teki /паризь-
кий/; 4) за відношенням до дії: yıkıcı /пральний/, 

öfkeli /сварливий/, kıskanç /ревнивий/, temizleyici /
очисний/; 5) за належністю особі: babanınki /бать-
ків/, kardeşinki /сестрин/, anneninki /мамин/; 6) за 
порядком лічби: birinci ders /перший урок/, ikinci 
salon /другий зал/, otuz birinci daire /тридцять 
перша квартира/, beşinci kat /п’ятий поверх/;  
7) за дією з урахуванням суб’єктно-об’єктних від-
ношень предмета до дії: yıkanılan giyim /випраний 
одяг/ (одяг, який випрали), kurumuş meyve /засуше-
ні фрукти/ (фрукти, які засушили), korkan erkek 
/наляканий хлопець/ (хлопець, якого налякали), 
temizleyen sıvı /миючий розчин/ (розчин, який миє) 
тощо.

Лексико-граматичний розряд відносних при-
кметників відрізняється від якісних за семантич-
ними та граматичними ознаками. На відміну від 
якісних прикметників, відносні прикметники не 
можуть виражати ознаки більшою або меншою 
мірою та не утворюють аналітичних ступене-
форм; не утворюють дериватів з експресивною та 
інтенсивною оцінкою; не вступають в антонімічні 
відношення; не виконують синтаксичної функції 
опосередкованого означення.

Характерною ознакою відносних прикметни-
ків є їх словотвірна похідність. Традиційно в тюр-
кології вважається, що відносні прикметники – це 
лише морфологічні деривати, утворені за допомо-
гою словотвірних суфіксів. У дослідженні віднос-
ними прикметниками вважаються також деривати, 
утворені на основі конверсії речовинно-матері-
альних іменників, що набули семантичного рівня 
транспозиції: süt lapası /молочна каша/, taş köprü 
/кам’яний міст/. Такі прикметники не марковані 
спеціальними словотвірними афіксами, що вказу-
ють на відносну ознаку, але речовини/матеріали, 
названі цими словами, категорійно осмислюються 
як ознаки, що підтверджується переносним вжи-
ванням цих прикметників як якісних: süt rengi /
молочний колір/, taş canı /кам’яна душа/.

Такі прикметники становлять дуже обмежену 
лексичну групу відносних прикметників, тому 
основний лексичний корпус відносних прикмет-
ників представляють морфологічні деривати: 
bilim-sel /науковий/ ← bil-mek /знати/, tarih-sel /
історичний/ ← tarih /історія/, ak-ar /проточний/ 
← ak-mak /текти/, babanın-ki /батьків/ ← baba /
батько/, üç-üncü /третій/ ← üç /три/, alış-kan /
звичний/ ← alış-mak /звикати/, aç-ık /відкритий/ 
← aç-mak /відкривати/, ev-cil /свійський/ ← ev /
дім/.

Відносні прикметники належать до семан-
тичної периферії прикметникового класу слів, що 
зумовлено похідністю їхньої семантики від слів 
інших частин мови.

Відносні прикметники називають ознаки, які 
можна чітко типізувати за різновидами відношень 
між предметами, явищами і діями. На цій підставі 
в межах лексико-граматичного розряду відносних 
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прикметників можна визначити чотири лекси-
ко-граматичні групи: власне відносні, порядко-
во-відносні, дієприкметники, присвійно-відносні.

1) власне відносні (nasıl? hangi?) називають озна-
ки предметів, які встановлюються за відношенням 
до інших предметів, явищ, понять, дій: köylü /сіль-
ський/, dünkü /вчорашній/, aralıksız /безперервний/;

2) порядково-відносні (kaçıncı?) називають оз-
наки предметів за порядково-кількісними відно-
шеннями до інших предметів: yedinci kat /сьомий 
поверх/, bininci müşteri /тисячний відвідувач/, on 
üçüncü kitap /тринадцятий том/, üçüncü bölüm /
третій розділ/;

3) дієприкметники (nasıl? hangi?) називають 
ознаки предмета за дією з урахуванням суб’єк-
тно-об’єктних атрибутивних відношень: ütülenmiş 
giyim /випрасуваний одяг/, kurumuş meyve /засу-
шені фрукти/, karkan çocuk /налякана дитина/, 
yıkanmış bulaşık /вимитий посуд/, boyanmış duvar 
/пофарбована стіна/, çalışan araç /працюючий ме-
ханізм/, yazan cihaz /пишучий пристрій/, akar su /
вода, яка тече/;

4) присвійно-відносні (kiminki?) називають озна-
ки предметів за їх належністю істотам-людям, рідше –  
тваринам: Gültekin’inki /Гюльтенкінів/, anneninki /
мамин/, halanınki /тітчин/, köpeğinki /собачий/.

Власне відносні прикметники (nasıl? hangi?), 
що називають ознаки предметів, які встановлю-
ються за відношенням до інших предметів, явищ, 
понять, дій, становлять найчисельнішу групу, що 
постійно поповнюється новою лексикою. За про-
дуктивними словотвірними моделями утворюються 
відіменникові, відчислівникові та віддієслівні де-
ривати. Малопродуктивними є словотвірні моделі, 
твірними основами яких виступають прислівники. 

Порядково-відносні прикметники (kaçıncı?) 
називають ознаки предметів за порядково-кількіс-
ними відношеннями до інших предметів і утво-
рюють велику групу похідних прикметників, за 
винятком слова ilk /перший/, яке є непохідним. 
Порядково-відносні прикметники утворюються 
від кількісних числівників афіксальним способом.

Дієприкметники. Особливу групу відносних 
прикметників формують дієприкметники (nasıl? 
hangi?), що називають ознаку предмета за відно-
шенням до дії. Відносна ознака, виражена діє-
прикметниками, виокремлює їх із розряду власне 
відносних прикметникових вербативів за особли-
вою ад’єктивною семантикою, що утворилася в 
результаті морфолого-синтаксичної транспозиції 
дієслова-присудка в трансформації предикативної 
структури простого речення в атрибутивну струк-
туру дієприкметникового словосполучення, у яко-
му дієприкметник виступає означальним словом 
до означуваного іменника/займенника. 

Дієприкметник – це прикметниковий вербатив, 
який синтезує ознаки дієслова та прикметника. З 
дієслівних ознак у дієприкметнику актуалізується 

лексико-граматичне значення аспекту, натомість 
дієслівні граматичні значення стану, способу та 
часу повністю лексикалізуються. Визначальною 
прикметниковою ознакою дієприкметника є його 
особливі атрибутивно-предикативні синтаксичні 
відношення до означуваного слова та до речення 
в цілому як предикативної одиниці у поліпреди-
кативному простому реченні. Ці відношення ді-
єприкметник реалізує у функції препозитивного 
означення до іменника. 

Активні та пасивні дієприкметники морфоло-
гічно оформлені спеціальними часовими афікса-
ми, які виражають лексикалізовану часову ознаку, 
що вказує в реченні на відношення одночасності, 
попередності, наступності дієприкметникової оз-
наки стосовно дії-присудка в поліпредикативному 
простому реченні. Лексикалізація часової ознаки 
зумовлена атрибутивними відношеннями дієпри-
кметника, сформованими на основі транспозиції 
дієслова-присудка у функцію означення.

Морфемна будова активних дієприкметників 
на -acak, -mış, -ar та пасивних на -acağ-ı відобра-
жає морфолого-синтаксичну транспозицію фініт-
них дієслів відповідних дієслівних часів у дієпри-
кметник, оскільки дієприкметники на -acak, -mış, 
-ar, -acağ-ı виступають граматичними омонімами з 
відповідними фінітними часовими формами тре-
тьої особи однини. Наприклад, Oğlan şarkı söyle-
r-ø /Хлопець співає/ – Şarkı söyle-r oğlan yolda 
yürüdü /Співаючий хлопець ішов по дорозі/. Дієсло-
во теперішнього-майбутнього часу, у якому суфікс 
-r виражає часову грамему, а афікс -ø – третю осо-
бу однини, потрапляючи в атрибутивну позицію, 
стає морфолого-синтаксичним транспозитом –  
відбувається морфологічна ад’єктивація й утво-
рюється дієприкметник. У дієприкметнику ней-
тралізується граматичне значення абсолютного 
теперішнього-майбутнього часу, а суфікс -r вира-
жає відносне часове значення – атрибутивну по-
стійну ознаку, яка перебуває у площині минулого 
часу дієслова-присудка (yürüdü) поліпредикатив-
ного простого речення. Таким чином, семантика 
суфікса -r- та його структурні відношення в мор-
фологічній системі турецької мови змінюються: 

1) у морфемній структурі дієслівної словофор-
ми söyle-r-ø цей суфікс виражає грамему теперіш-
нього-майбутнього часу та за функцією в морфо-
логічній системі є словозмінним;

2) у морфемній структурі дієприкметника 
söyle-r цей суфікс виражає словотвірне значення 
«ознака за дією, названою твірною основою моти-
вувального дієслова» і за функцією в морфологіч-
ній системі має статус словотвірного афікса, який 
утворює нове слово – дієприкметник (söyle-mek /
говорити/ → söyle-r /той, що говорить/ рос. го-
ворящий). 

Утворення дієприкметників на -acak (-acağ-ı), 
-mış, -ar можна пояснити двома способами: як 
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морфолого-синтаксичну транспозицію відповід-
них фінітних часових форм третьої особи однини 
або як морфологічні деривати, утворені за допо-
могою морфологічного способу словотвору; сло-
вотвірна модель: ТО (інфінітива) + словотвірний 
афікс. У першому випадку транспозиційний ха-
рактер дієприкметникової семантики відображає 
функціонально-граматичні структурні відношен-
ня в синтаксичній системі турецької мови. У дру-
гому – структурні відношення дієприкметників у 
морфологічній системі турецької мови.

Етимологічно дієприкметники та фінітні фор-
ми дієслова сформувалися на базі віддієслівних 
імен (точніше, слів із дієслівними коренями), які 
в праалтайський період не мали категорійних гра-
матичних ознак іменника, але могли виступати у 
значенні іменника чи прикметника залежно від 
контексту. «Така точка зору відображає позицію 
ряду вчених про первинну недиференційованість 
у тюркських мовах імені та дієслова. Ототож-
нення іменних і дієслівних груп на різних ета-
пах розвитку тюркських мов знайшло найбільш 
яскраве відображення у працях Дж. Дені (1921), 
К. Грьонбека (1940)» [3, с. 444]. У пізніший період 
«відбувся процес лексичного і граматичного пе-
реосмислення дієприкметників, дієприслівників 
у verbum finitum – коли уже існували граматичні 
категорії іменника та дієслова» [3, с. 445]. 

Проте, як зазначають Е.Р. Тєнішев [3],  
Б.О. Серебренніков [2], в епоху ранньотюрксько-
го прамовного періоду дієприкметники нічим 
не відрізнялися від віддієслівних прикметників 
(прикметників із дієслівними коренями), оскіль-
ки позначали будь-яку властивість дії, наприклад 
результат дії, який міг однаково стосуватися і ми-
нулого часу, і теперішнього часу.

«Така особливість давніх віддієслівних при-
кметників створювала надзвичайно сприятливі 
можливості для їх семантичного розшарування. 
Якась частина їх зберегла своє первинне значен-
ня результативності дії, інша субстантивувалася й 
утворила віддієслівні іменники: kesik /відрізаний/ 
перетворювалось в ‘кусок або частина чогось’; 
bozuk /зіпсований/ – ‘недолік, вада’» [3, с. 445]. На 
більш пізньому етапі віддієслівні прикметники 
набувають ознак дієприкметників, оскільки «з’яв-
ляються спеціальні дієприкметники теперішньо-
го, минулого і майбутнього часів <…> і визначена 
часова спеціалізація дієприкметників починає на-
бувати переваги» [3, с. 448].

Таким чином, віддієслівні прикметники (атри-
бути з дієслівними коренями) стали етимологіч-
ною базою для утворення трьох граматичних кла-
сів слів: віддієслівних іменників, дієприкметників 
і фінітних часових форм. Причому одні правідді-
єслівні прикметники мали атрибутивну та преди-
кативну реалізацію в реченні, що зумовило виник-
нення фінітних часових форм і дієприкметників з 

омонімічними афіксами -acak (-acağ-ı), -mış, -(ı)r; 
а інші правіддієслівні прикметники реалізувалися 
тільки в атрибутивній функції, що в сучасній ту-
рецькій мові виявлено в дієприкметниках на -dık 
(-dığ-ı), -an, які не мають корелятивних фінітних 
часових форм.

Отже, ад’єктивна категорійна семантика ви-
ражається в морфемній структурі дієприкмет-
ників спеціальними словотвірними афіксами, 
які диференціюють дієприкметники за становою 
атрибутивно-функціональною семантикою на 
станові функціонально-граматичні розряди та за 
часовою лексичною семантикою на лексико-мор-
фологічні типи.

Присвійно-відносні прикметники виража-
ють семантику універсальної мовної категорії 
посесивності (лат. possessivus), яка вказує на 
належність чогось особі та властива дієсловам, 
іменникам, прикметникам і займенникам. При-
кметники цієї лексико-граматичної групи вира-
жають семантику ознаки за належністю чогось 
особі або тварині. 

Присвійно-відносні прикметники є похідни-
ми та утворюються за словотвірною моделлю ТО 
(іменник у формі родового відмінка) + словотвір-
ний афікс -ki: Ahmet’in-ki /Ахметів/, babanın-ki /
батьків/, annenin-ki /мамин/, amcanın-ki /дядьків/, 
teyzenin-ki /тітчин/, kedinin-ki /котячий/, köpeğin-
ki /собачий/. Наприклад: Bu akşamda Mehmet’inki 
akrabalarla buluşmamız olanaksız /Цього вечора ми 
не зможемо зустрітись із Мехметовими родича-
ми/ [5, с. 320].

Реалізуючись у різноманітних контекстах, 
прикметники можуть уживатися в переносному 
значенні, що зумовлює їх перехід з одного лекси-
ко-граматичного розряду в інший. 

Отже, лексичний корпус прикметника об’єд-
нує ад’єктивну лексику, яка структурується за 
способом референції на два семантичні типи – 
прикметники визначеної семантики та прикмет-
ники узагальнено-вказівної семантики (займен-
никові прикметники), а в межах цих семантичних 
типів прикметники за характерними лексичними, 
словотвірними та морфологічними ознаками ди-
ференціюються на лексико-граматичні розряди:

1) прикметники визначеної семантики: якісні 
та відносні (власне відносні, порядково-відносні, 
дієприкметники, присвійно-відносні);

2) прикметники узагальнено-вказівної семан-
тики: присвійні, вказівні, ототожнювальні, озна-
чальні, питальні, неозначені.

Якісні прикметники позначають ознаки, які 
осмислюються як безпосередньо притаманні 
об’єктам дійсності, тобто невіддільні від самого 
предмета – носія ознаки, і можуть бути непохід-
ними та похідними. Характерною ознакою якіс-
них прикметників є їхня здатність виражати ін-
тенсивність ознаки різними способами.
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Відносні прикметники називають ознаки пред-
метів, які осмислюються як ознаки віддільні, опо-
середковані, притаманні означуваним об’єктам 
дійсності на основі різноманітних відношень оз-

начуваного предмета з іншим явищем дійсності. 
Характерною ознакою відносних прикметників є 
їх словотвірна похідність, що зумовлює їх семан-
тичну периферійність.
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РОЗДІЛ V 
КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА

УДК 811.222.1’0’373

Kshanovsky O. Ch.

SERIALIZATION AS COGNITIVE UNIVERSAL (SLAVONIC AND IRANIAN DATA)1

Serialization is regarded as a phenomenon in which two or more verbs, or some other part of speech, follow each other in a sen-
tence in the same aspect and tense form; the subject and the object in such constructions is only expressed in the first verb. The 
phenomenon is typical for the so called “exotic” languages in different parts of the world. Our results demonstrate the existence of 
two-verb and three-verb chains in modern colloquial Persian, as well as past participle chains in modern written Persian
Key words: serialization, verb-chains, Persian language, syntax, semantics.

Кшановский О. Ч. Cеріалізація як когнітивна універсалія (на матеріалі слов’янських та іранських мов). – Стаття.
Серіалізацією називають явище, коли два чи більше дієслова (або інших частин мови) йдуть поряд у реченні в однакових 
видо-часових формах. Підмет і прямий додаток у таких конструкціях виражаються лише в першому дієслові. Це яви-
ще є типовим для так званих екзотичних мов у різних ареалах світу. Результати дослідження свідчать про існування  
дводієслівних і тридієслівних ланцюжків у сучасній розмовній перській мові, а також про дієприкметникові серії в сучас-
ній писемній перській.
Ключові слова: серіалізація, дієслівні ланцюжки, перська мова, синтаксис, семантика.

Кшановский О. Ч. Сериализация как когнитивная универсалия (на материале славянских и иранских  
языков). – Статья.
Сериализацией называют явление, при котором два или больше глагола (или других частей речи) идут в предложении в 
одинаковых видо-временных формах. Подлежащее и прямое дополнение в таких конструкциях выражаются только в пер-
вом глаголе. Результаты исследования свидетельствуют о существовании в современном персидском разговорном языке 
двухглагольных и трёхглагольных цепочек, а также о причастных сериях в современном персидском книжном языке.
Ключевые слова: сериализация, глагольные цепочки, персидский язык, синтаксис, семантика.

Introduction. Serialization (or serial verbs) is 
typical for languages in different parts of the world, 
notably West Africa, Southeast Asia, New Guinea, 
Oceania, Central America, as well as for a number of 
pidgins and creoles. In general, serialization means 
a phenomenon in which two or more verbs in a sen-
tence follow each other in the same aspect and tense 
form, with the subject and the object only being ex-
pressed in the first verb. In other words, it is used with 
a few verbs, but they act as a single semantic predi-
cate. In different languages, this phenomenon has a 
fairly large number of specific lexical-semantic and 
grammatical features. Broadly speaking, the syntactic 
structures with several (usually two) identical word 
forms appear to be typical, perhaps, for more lan-
guages than traditionally considered, and they claim 
to a universal status.

The constructions with the doubling of the forms 
are widespread in the Russian spoken language. They 
are primarily the so-called double verbs and double 
case forms of nouns.

(1) a. Poyd-u skaż-u
 go:FUT-1SG tell:FUT-1SG
 ‘I will go and talk.’
b.  Na stol-e na skatert-y
 on table-LOC on tablecloth-LOC
 ‘On the table and tablecloth’.
In the Russian grammar such constructions are 

called paratactic, understanding parataxis as a syn-
tactic relationship between two similar grammatical 
word forms associated with each other in meaning. 
They either occupy an independent position in the 
sentence, or depend on another word form. Parat-
actic constructions are different from subordinating 
because they lack a formal expression of the depend-
ence of one form from the other. Besides, they can-
not be called a subordinate either because: there is no 
intonation of enumerating between the members of 
the group; the group is limited to two terms only, but 
from the semantic point of view, the members of the 
pair are heterogeneous; they come in a number of log-
ical relations of subordination [3; 9]. The components 
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of such structures can be verbs in different aspectual 
and temporal forms (see [3, p. 80–81]):

– Present tense, indefinite
(2)  Ya yemu uże khoż-u zakazyvay-u bilet-y
 I he:DAT already go:PRES-1SG 
 order:PRES-1SG ticket-PL
 ‘I keep going to book tickets for him.’
– Past tense, imperfect
(3)  Ya v gorod yezd-il-a poluch-al-a eti posylk-y
 I into downtown go-PAST-FEM receive-
 PAST-FEM these parcel-PL
 ‘I have been going downtown to receive 
 these parcels.’
– Future tense, perfect
(4)  My dogovor-il-is’ chto ya zavtra
 prid-u podpish-u bumag-i
 we agree-PAST-PL that I tomorrow come:
 FUT-1SG sign:FUT-1SG paper-PL
 ‘We’ve agreed that I would come and sign 
 these papers tomorrow.’
– Past tense, perfect
(5)  On dogad-al-s’a kup-il tsvet-y
 he guess-PAST-MASC:1SG 
 buy-PAST(MASC:1SG) flower-PL
 ‘It occurred to him to buy flowers.’
– Imperatives
(6)  Ladno idi użynay
 okey go:IMPER(2SG) have.supper:
 IMPER(2SG)
 ‘Ok, just go and have dinner.’
– Infinitives
(7)  Może-te poyekha-t’ posmotre-t’
 may:PRES-PL go-INF see-INF
 ‘You may go and see for yourself.’
– Conditionals
(8)  Yesli by ty poshel zaraneye
 if SUBJUNCT you:SG 
 go:PAST(MASC:2SG) in.advance 
 uznal, to teper’ nie nado bylo by…
 check:PAST(MASC:2SG) CONJ now NEG 
 need be:PAST(3SG) SUBJUNCT
 ‘If you had gone and checked in advance, 
 now we would not have to...’
Among the most frequent lexical-semantic rela-

tions within these forms in Russian one can point out:
– action and its qualitative characteristics in the 

form of action
(9)  Khokhoch-et zalivay-et-s’a
 laugh:PRES-3SG trill:PRES-3SG-REFLEX
 ‘He is rolling with laughter.’
– Specific action, carried out while remaining in a 

particular state, that is two actions or states related to 
each other:

(10)  a. Siż-u pish-u
 sit:PRES-1SG write:PRES-1SG

 ‘I sit writing.’
b.  Leż-yt sp-it
 lie:PRES-2SG sleep:PRES-2SG
 ‘He lies sleeping.’
– the intention to take a certain action (or the aware-

ness of the need to implement it) and the action itself
(11) a. Soobraz-il-a priviez-l-a
 Realize-PAST-FEM:3SG
 bring-PAST-FEM:3SG
 ‘It occurred to her to bring it.’
b.  Dogada-l-a-s’ vymy-l-a pol
 realize-PAST-FEM:3SG-REFLEX 
 wash-PAST-FEM:3SG floor
 ‘She went and scrubbed the floor.’
c. Soglasi-l-a-s’ pieriediela-l-a
 agree-PAST-FEM:3SG-REFLEX
 remake-PAST-FEM:3SG
 ‘She agreed to modify it.’2

The formal definition of the grammatical status of 
these units remains one of the main and still unsolved 
problems in the study of serial verb constructions with 
the data of the languages of different structures. If 
they present a monolith phrase of the sentence, should 
they be considered as one (complex) word or sen-
tence? The predicate argument structure depends on 
this definition. It can be said in favor of the definition 
of such constructions as a single word-form pattern in 
many languages, firstly, that a serial construction rep-
resents a single indivisible action. This implies that 
the translation of these forms from exotic languag-
es into languages of other structures (e.g. English) 
only needs one word in many cases. Secondly, all the 
verbs in the chain have, as a rule, both a common 
grammatical meaning of tense, aspect, modality, etc., 
and a common formant, which expresses these mean-
ings. Thirdly, these verbs also have a common argu-
ment. In general, as some researchers have noted (see  
[2, p. 31]), the languages in which the phenomenon of 
serialization is grammatically regulated, enable these 
forms to have a strong tendency either for lexicali-
zation (verbal forms become one word-form, that is 
a complex word) or to grammaticalization (separate 
from the chain verb forms becomes auxiliary ele-
ments of the main verb form). In order to define a 
structure as a serial verbal (and other) structure, this 
phenomenon must be approached from the point of 
view of the rules of the human ability to conceptual-
ize the semantic space and to structure concepts (to 
build the sequence of events).

Functional-typological definition of seriali-
zation. According to Leonard Talmy’s (see [10, p. 
Chapters 1 and 3]) typological conception of the 
Event integration, the process of speech is the inter-
action of two independent but closely interrelated 
domains – semantic (inside) and lexical-grammatical 
(external). The semantic domain of events consists 
of categories such as Motion, Path, Figure, Ground, 
Manner and Cause. Lexical-grammatical domain of 

2 More on serial constructions  
in the Russian language see [11; 12; 13].
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events consists of the word forms, prepositional and 
postpositional elements of phrases, and so on. The re-
lationship between these two domains is not symmet-
rical: one semantic category can be expressed by a 
combination of lexical and grammatical elements; on 
the other hand, the combination of semantic catego-
ries can be transmitted by only one surface element. 
However, there is also a wide range of universal prin-
ciples and typological patterns (i.e. regularities) that 
define the relationship of semantic categories and lex-
ical-grammatical elements [Ibid. 21].

The idea of “event” is central to the cognitive-se-
mantic theory of Leonard Talmy, and, according to the 
researcher, is the basic category of human cognition. 
He regards mind as a cognitive process, constantly 
aiming at the conceptual distribution (classification) 
of events and phenomena of reality and subsequently, 
at their description. The essence of this process lies 
in the demarcation of the continuum in the sphere of 
space, time, and quantity etc. This fact accounts for 
the existence of nouns in all languages of the world, 
that is, names for the objects in human environment.

“Event” is a subspecies of the conceptual parti-
tioning which makes discrete space-temporal con-
tinuum in certain portions. This fact accounts for the 
existence of verbs, that is, names for portions of time, 
space and movement, in all languages of the world. 
Conceptually, the event can be unitary and complex 
[Ibid. 215]. In turn, a complex event can be expressed 
either by a subordinate clause in the complex sen-
tence, or in one simple sentence:

(12)  The candle went out.
(13)  The candle went out because something blew on it.
(14)  The candle blew out.
In the first sentence (12) the main idea (the candles 

stopped burning) is expressed as a single event (by 
a simple sentence). In the second sentence (13) the 
idea of the end of the candle’s burning supplemented 
by cause of it which is expressed as a complex event 
(by a complex sentence). In the third sentence (14) 
the complex event is expressed as a single event (by a 
simple sentence again). To denote the latter phenom-
enon (sentence 14), that is expressing of a complex 
event by a single predicate, L. Talmy coins the term 
macro-event. The macro-event contains two compo-
nents: the main, or the framing event, for example, 
sentence (12), as well as a subordinate event or co-
event, for example, sentence (13). The framing event 
is the main idea of complex (and single) events – Mo-
tion (of Agent or Patient) or four ideas metaphorically 
derived from it – Temporal contouring, State change, 
Action correlation and Realization. The five concep-
tual domains express the semantics of a predicate ar-
gument structure, which express the macro-event in 
the sentence [Ibid. 17–18]. The structure of the fram-
ing event which is the bearer of the idea of Motion 
consists of: Figure, that is, a moving entity (this can 
be either Agent or Patient, depending on the sentence 

type); Ground with respect to which Figure is mov-
ing; Path in which the figure moves, and that points 
to the place of its Location relative to the Ground 
[Ibid. 26].

On the other hand, the co-event in the structure of 
the macro-event makes the framing event more sub-
stantive or perceptually palpable. For instance, in the 
structure of the verb to blow out (a candle) there is 
the built-in frame-event “State change” (the state of 
burning has stopped) and also the subordinate event 
“Cause” (the movement of the air). The structure of 
such Russian verbs like: vo-yti ‘to come into; to en-
ter’, v-bieżat’ ‘to run into’, v-yekhat’ ‘to drive into’, 
v-skochit’ ‘to jump into’ and others, incorporates the 
frame-event “movement of the subject (Figure) with 
respect to the internal space (Ground) on the inward 
(Path), which determines the location of the subject” 
and the subordinate event “Manner” (walking on foot, 
by vehicle, etc.). Thus, these verbs express a complex 
event consisting of two (or more) of actions.

The idea of framing (main) event in the structure 
of a macro-event can be expressed either by the verb 
(stem, root), or by the auxiliary element, formant  
(L. Talmy coins the term satellite) (cf. [Ibid. 222]). 
Hence, L. Talmy introduces, proceeding from the behav-
ior of verbs and satellites two main groups of languag-
es – satellite-framed and verb-framed [Ibid. 221–224].  
The languages within each group may be quite dif-
ferent both genetically and typologically. Thus, the 
verb-oriented languages are Romance, Semitic, Japa-
nese, Tamil, Polynesian, Bantu and some others. Sat-
ellite-oriented are the Uralic, the Chinese, and most of 
Indo-European languages except for Romance. The 
frame schema of the event (Figure + [Background] + 
Path) in the structure of satellite-oriented languages is 
expressed without using a verb in the sentence struc-
ture and the structure of verb-oriented languages con-
tans the verb and its arguments. Subordinate event in 
satellite-oriented languages is expressed by the main 
(semantically) verb (which is typical for the English 
verb phrase), and in verbal-oriented languages it is ex-
pressed by satellite elements, either individual (prefix, 
postposition, gerund) or in combination (formant + 
prefix / postfix ), for example: Rus. v-katit’s’a ‘to roll 
in’ (Path in framing event Motion is expressed by the 
prefix v- ‘-in’), do-govorit’ ‘to finish talking’ (Aspect in 
the framing event Temporal contouring is expressed by 
the prefix do- ‘to finish’), za-dut’ ‘blow out’ (Change 
in the framing event State change is expressed by the 
prefix za- ‘out’), pere-pisat’ ‘to rewrite; to copy out’ 
(Correspondence in the framing event Action correla-
tion is expressed by the prefix pere- ‘re-’), pri-khvatit’ 
‘to grab’ (Completeness in the framing event Realiza-
tion is expressed by prefix pri- ‘over’). For example, 
the English sentence:

(15) The bottle floated out (from the cave)
indicates the framing event “Figure (bottle) + Path 

(out)” expressed without a verb (float), which, in turn, 
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expresses the co-event, “Manner” (in water). The 
same is observed in the Russian translation:

(16) Butylka vy-ply-l-a (iz pescher-y).
 bottle out-float-PAST:3SG-FEM
 (from cave-GEN)
‘The bottle floated out (from the cave)’.
Thus, Slavic and Latin verb prefixes, English verb 

(adverbial) particles, German separable and insepa-
rable verb prefixes, and Persian incorporated nouns 
in compound verbs exemplify, in principle, a func-
tionally common linguistic phenomenon. However, 
in Spanish (a verb-oriented language) the same sen-
tence has a fundamentally different cognitive-seman-
tic structure.

(17)  La botella salio flotando (de la cueva)
 ‘The bottle exited floating (from the cave)’.
In (17) the framing event of Motion is manifested 

in the semantic verb salir ‘to exit’, and the co-event 
of Manner in the gerund flotando ‘floating’. Thus, if 
serialization is the process of verbal expression of 
the conceptually unitary complex of events, differ-
ent parts of which are lexicalized in different verbs, 
it is obvious that the best conditions for a chain of 
semantic verbs expressing a macro-event, can be 
found in verb-oriented languages [2, p. 52] (in which 
these constructions are widely used and belong to the 
grammatical norm).

Verb serialization in Persian. The Persian lan-
guage belongs to a mixed (satellite-verb-framed) type 
of languages with a strong satellite orientation, cf.: 
birun raft ‘He went out; He left’, bālā raft ‘He went 
up’, foru raft ‘He sink’ (where the verb raftan only 
has the idea of Motion, and the elements birun, bālā, 
foru have the idea of Manner). However, the agglutina-
tive structure of Persian word forms and phrases makes 
it easy to integrate not only stems, but also the whole 
word forms (within the equal forms). Verb serialization 
occurs in the Persian spoken language fairly frequent, 
and even certain forms are an integral part thereof. Our 
data suggest that a sentence in the modern Persian lan-
guage may contain up to three verbs in a row.

Two-verb chains. Two-verb chains contain the 
idea of Motion, as well as the metaphorical extension 
of Motion to the idea of State change.

(18) [Bā khod=ash] Yani kojā gozāsht-e raft-e?
 [With he=3SG:POSS] So where 
 leave:PAST(3SG)-PASTPART go:
 PAST(3SG)-PASTPART?
 ‘[To himself] So where did he go to?’
Connecting the two verbs gozāshtan ‘to put; to 

lay; to place’ and raftan ‘to go’ is very common in 
modern Persian speech. Their approximate English 
equivalents are the verbs to disappear, to dart off, 
which convey the idea of an unexpected, unplanned 
or sudden leaving.

(19) Jor’at ne-mi-kard-am beh=et chiz-i be-guy-am,
 courage NEG-CONT-do:PAST-1SG to=2SG 
 thing-INDEF SUBJ-say:PRES-1SG

 mi-tars-id-am bā=hām qahr-i kon-i va
 CONT-fear-PAST-1SG with=1SG:PERS an
 ger-REL do:SUBJ-2SG and
 be-gozār-i be-rav-i
 SUBJ-leave-2SG SUBJ-go-2SG
 ‘I did not dare to say anything to you, I was 
 afraid you were not going to talk to me and 
 would leave me.’
In this way one goes off after a quarrel, a dispute, 

as a result of injury or for some other important and 
unplanned reason.

(20)  Cherā bi khodāhafezi gozāsht-i raft-i?
 Why without goodbye leave:PAST-2SG 
 go:PAST-2SG?
 ‘Why did you suddenly go away without 
 saying goodbye?’
In (20) we have the classical macro-event – se-

mantically unitary and complex at the same time. The 
framing event Motion is expressed by the verb raf-
tan. The subordinate event is expressed by the verb 
gozāshtan. To cover the latter, L. Talmy coins the 
term Enablement. This event precedes the main one 
and makes it possible (but does not cause it), helping 
the main event to occur.

(21)  Mādarbozorg=am mowqe=e aqd gozāsht va
 grandmother=1SG:POSS time=GEN 
 engagement leave:PAST(3SG) and
 raft Mashhad
 go:PAST(3SG) Mashhad
 ‘My grandmother moved to Mashhad sud-

denly during the engagement.’
The subordinate event, expressed by gozāshtan ‘to 

put; to lay; to place’, as if completes the previous step 
(cf. Rus.: stavit’ tochku; polożyt’ konets ‘to finish’, lit. 
‘to place a full stop; to put an end’) and enables the 
beginning of another event, in this case, Motion. The 
uncompleted, transitional nature of the integration of 
these two events in one macro-event in the Persian 
language is illustrated by the ability of the optional 
use of the conjunction va ‘and’. Sometimes both vari-
ants – with and without conjunction – are used within 
one utterance.

(22)  Man che mi-dān-am zan=esh kojā gozāsht-e
 I what CONT-know-1SG woman=3S
 G:POSS where leave:PAST(3SG)-PASTPART
 raft-e. magar man be-pā=ye u bud-am?
 go:PAST(3SG)-PASTPART. Whether 
 I to-leg=GEN she be:PAST-1SG?
 ākher to=rā khodā in ham shod showhar?.. 
 khob kār-i 
 at.last you=OBJ god this also 
 become:PAST(3SG) husband?.. good job-INDEF
 kard agar gozāsht va raft!
 do:PAST(3SG) if leave:PAST(3SG) 
 and go:PAST(3SG)!
‘How can I know, where his wife has gone. I ha-

ven’t been put to watch her? After all, Oh God, with 
the husband like hers? ...It’s a good riddance for her!’
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In general, the Motion event accompanied by the 
event which precedes and creates the conditions for it 
is most clearly expressed by the chains of verbs in the 
imperative form.

(23)  Chāyi var-dār bi-yār
 tea up-take:IMPER(2SG) 
 IMPER-bring:PRES(2SG)
 ‘Bring some tea.’
In (23) the framing event Motion the Figure (a 

tea), is expressed by the verb āvardan ‘to bring’. The 
subordinate event Enablement is expressed by the 
prefixed verb b(v)ar-dāshtan ‘to take, to pick up’. In 
order to bring the tea, one must first take it. Thus, 
the subordinate event occurs before the framing one, 
making it possible, but no way is a Cause of it.

In addition, the framing event Motion may be ac-
companied by a co-event which indicates the Manner 
it is being performed.

(24)  Qambari dav-id va raft
 Gambary run-PAST(3SG) and go:PAST(3SG)
 ‘Gambary went running.’
In (24) the framing event Motion has been ex-

pressed by the verb raftan ‘to go’. The subordinate 
event has been expressed by the verb davidan ‘to 
run’. L. Talmy uses the term Manner for the latter. 
The semantics of this verb doesn’t have a component 
which clearly points to the direction of motion (as 
well as its English equivalent).

The metaphor derived from the idea of Motion is 
the framing event State change. In modern spoken 
Persian two-verb chains can express a macro-event, 
the main (framing) event of which is precisely the 
State change.

(25)  Ba’d=esh zad pedar=e man mord
 after=3SG:DEMONSTR hit:PAST(3SG) 
 father=GEN I die:PAST(3SG)
 ‘After that my father suddenly died.’
In (25) the framing event State change is expressed 

by the verb mordan ‘to die’ (the transition from one 
state to another). The subordinate event is expressed 
by the verb zadan ‘to beat, to hit’. This verb gives the 
main event the effect of surprise (cf. bang!), that is, 
the main event is accompanied by the indication on 
the way of its course.

(26)  Tāze yek sāl az ezdevāj=eshān mi-gozasht 
 ke ān-vaqt
 just one year from wedding=3PL:POSS 
 CONT-pass:PAST(3SG) when that-time
 zad [va] showhar-e oftād tu=ye hachal
 hit:PAST(3SG) [and] husband-DEF 
 fell:PAST(3SG) in=GEN awkward.situation
 ‘Just one year after their wedding passed as, 
 then bang [and] the husband got in trouble.’
In (26) the framing event State change (accept-

able state to unpleasant state) is expressed by the verb 
oftādan ‘to fall’. The subordinate event Manner is ex-
pressed by the verb zadan, which gives the main event 
the effect of surprise. As can be seen from the above 

example, the verb forms of such phrases can be locat-
ed distantly. This fact points, as is noted above, to the 
phenomenon of serialization in the modern Persian 
language which has not yet been formed completely.

The framing event State change, which is ex-
pressed by two-verb chains, as in the following ex-
ample, may have other subordinate events:

(27)  Hālā bi-yā [va] dorost=esh kon
 now IMPER-go:PRES(2SG) [and] 
 correct=3SG:DEMONSTR do:PRES(2SG)
 ‘Now go/come and do it correctly.’
(28)  Hālā bi-ya khub-i kon
 now IMPER-go:PRES(2SG) good-REL 
 (IMPER)do:PRES(2SG)
 ‘Now go/come and do it well.’
In (27) and (28) the framing event State change 

(from improperly done to properly done) is expressed 
by complex verbs dorost kardan and khobi kardan 
‘to do properly, to amend’. The subordinate event is 
expressed by the verb āmadan ‘to come’, which (es-
pecially in the form of the imperative mood) can also 
refer to an event that precedes the main event and is 
the initial stage of it (without being its cause!), the 
so-called Precursion.

(29)  Āmad-am [va] goft-am
 come:PAST-1SG [and] speak:PAST-1SG
 ‘I went and spoke.’
The framing event State change (silent to speaking) 

is expressed by the verb goftan ‘to say, to speak’. The 
subordinate event Precursion, which is its initial stage, 
is expressed by the verb āmadan ‘to come’ (cf. the 
same function in Russian of the verb vz’at’ ‘to take’). 
Such Precursion (previous) subordinate event can be 
expressed by the verbs like to take, to get and so on.

(30)  Aqab=e doqqān yek tekke=ye zilu andākht-e 
 bud. ba’zi vaqt-hā
 behind=GEN shop one piece=GEN carpet 
 throw:PAST(3SG)-PASTPART. some time-PL
 mi-gereft mi-khābid
 CONT-take:PAST(3SG) 
 CONT-sleep:PAST(3SG)
 ‘Behind the shop he left a piece of doormat. 
 Sometimes he slept there.’
In (30) the framing event State change (from stay-

ing awake to sleep) is expressed by the verb khābidan 
‘to sleep’. The subordinate event Precursion is ex-
pressed by the verb gereftan ‘to take’ (cf. the use 
of this verb in Russian: vz’al zasnul ‘He dropped 
to sleep’ (lit. ‘took slept’); każdyy den’ beret spit lit. 
‘Every day he will sleep’), cf.:

(31)  Dar dars=e musiqi hasan eyn=e chub=e
 khoshk mi-gereft
 in lesson=GEN music Hasan substance=
 GEN stick=GEN dry CONT-take:PAST(3SG)
 mi-neshast
 CONT-sit:PAST(3SG)
 ‘At the lessons of music Hasan would sit 
 exactly like a dry stick.’
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(32)  Be-gir-im be-khāb-im, be-bin-im
 IMPER-take:PRES-1PL 
 IMPER-sleep:PRES-1PL IMPER-see:PRES-1PL 
 fardā che pish mi-yāy-ad
 tomorrow what forward CONT-come:PRES-3SG
 ‘Let us take some sleep and see tomorrow 
 what will occur.’
In (32) the third verb didan ‘to see, to look’ tends 

to be a component of a verb chain, but its own argu-
ment structure separates it from the chain (incidental-
ly, the author of the analyzed text separated the two-
verb series from the next clause by a comma).

The subordinate verb gereftan can be used with a 
complement, that is, have its own arguments, which may 
apply to the main verb (the common argument structure, 
as noted above, is one of the main features of serial verbs).

(33)  Rāh=eshān=rā gereft-and [va] raft-and
 way=3PL:POSS=OBJ take:PAST-3PL [and] 
 go:PAST-3PL
 ‘They took [and] went their own way.’
(34) Gereft sar=esh=rā borid
 take:PAST(3SG) head=3SG:POSS=
 OBJ cut:PAST(3SG)
 ‘He cut its [the lamb’s] head.’
The same sense of Precursion can be expressed by 

the prefixed verb b(v)ar-dāshtan ‘to take, to pick up’.
(35) Dast=esh ne-mi-shekast agar bar-mi-dāsht
 hand=3SG:POSS NEG-CONT-
 break:PAST(3SG) up-CONT-have:PAST(3SG) 
 do kalame mi-nevesht
 two words CONT-write:PAST(3SG)
 ‘His hand would not brake if he took and 
 wrote two words.’3

The framing event State change may be accompa-
nied by an action, which is its cause.

(36)  Negāh kard-am did-am
 look do:PAST-1SG see:PAST-1SG
 ‘I took a look and saw.’
In (36) the framing event State change (from not 

seeing to seeing) has been expressed by the verb 
didan ‘to see, to look’ and the subordinate event has 

been expressed by the verb negāh kardan ‘to look, 
to take a look’ (lit. ‘to do a look’). This action causes 
the main event that occurs (there cannot be “to look” 
without “to see”).

In addition, State change may be accompanied by 
an action, which is not its cause, but only makes it 
possible, assists it.

(37)  Raft [va] zan=e digar-i gereft
 go:PAST(3SG) [and] woman=GEN 
 another-INDEF take:PAST(3SG)
 ‘He went [and] took (married) another 
 woman (once more).’
In (37) the framing event State change (from ab-

sence to presence) is expressed by the verb gereftan 
‘to take, to get’ and the subordinate event is expressed 
again by the verb raftan ‘to go’4. This verb means the 
action which precedes the main event and helps it to 
occur, making it possible (without being its cause!).

Three-verb chains. Three-verb series, as well as 
two-verb ones, contain the idea of Motion, as well as 
the idea of State change derived from it metaphorically.

(38)  Bi-yāy-id ru=ye khosh be mardom 
 neshān be-dah-id,
 IMPER-come:PRES-2PL face=GEN good to 
 people sign IMPER-give:PRES-2PL,
 pizi=shān=rā jā be-gozār-id, …ān-vaqt 
 do qort
 ass=3PL:POSS=OBJ place IMPER-
 put:PRES-2PL, …DEMONSTR:SG-time 
 two gulp
 va nim=eshān ham bāqi ast
 and half=3PL:POSS too enough 
 be:PRES(3SG)
 ‘You just show our good attitude 
 to the people, do their work for them … 
 then they will still want more.’
In (38) two framing events State change (from 

the not shown to the shown and from the not made 
to the made) are expressed, respectively, by the two 
complex verbs neshān dādan ‘to show, to demon-
strate’ (lit. ‘to give a mark, a sign’) and jā gozāshtan 

3 The present and past progressive forms in Persian are built precisely on the principle of serialization. The macro-event com-
bines the framing event, expressed by the main verb, and the subordinate event, expressed by the auxiliary verb:
(i) a. Dār-am mi-rav-am
 have:PRES-1SG CONT-go:PRES-1SG
 ‘I am going;’
b. Dāsht-am mi-raft-am
 have:PAST-1SG CONT-go:PAST-1SG
 ‘I was going.’
The framing event (in this case, Motion) is expressed by the main verb raftan ‘to go’, and the subordinate event is expressed by 
the auxiliary verb dāshtan ‘to have, to possess’ (cf. to have in English), both at the same aspectual and temporal forms.
4 The existence of the stable set of the same verbs in different languages is noted by all researchers of the phenomenon “seriali-
zation” (cf., e.g. the frequency lists of verbs in Benue-Congo language Nizaa in [2, p. 22–33]). In Persian with these verbs only 
quite a large number of idioms is formed:
(ii) a. Na gozāsht [va] na bar-dāsht va goft ...
 not leave:PAST(3SG) [and] not up-take:PAST(3SG) and say:PAST(3SG) ...
 ‘For no reason, without shame, tactless.’
b. U ham na gozāsht-e na bar-dāsht-e bud ...
 he also not leave:PAST-PASTPART not take:PAST-PASTPART be:PAST(3SG)...
 ‘He/she behaved ugly, as like as two peas’.
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‘to leave’ (lit. ‘to put the place’). Both events have a 
common subordinate event Precursion – one for two 
(which marks the initial stage of the main events, but 
does not cause them!). It is expressed by the verb 
āmadan ‘to come’ which, as has been noted above, 
can have some Precursion sense in certain contexts:

(39)  Bi-ya be-gir
 IMPER-come:PRES(2SG) 
 IMPER-take:PRES(2SG)
 ‘Come and take.’
In three-verb series the framing event State change 

is usually expressed by a single verb, accompanied by 
two events expressed by two verbs:

(40)  Mahmud bas ast digar. Bo-ru be-gir
 Mahmood enough be:PRES(3SG) more. 
 IMPER-go:PRES(2SG) 
 IMPER-take:PRES(2SG)
 be-khāb
 IMPER-sleep:PRES(2SG)
 ‘Mahmud, that is enough! Go and take some 
 sleep.’
In (40) the framing event State change (from stay-

ing awake to going to sleep) is expressed by the verb 
khābidan ‘to sleep’. The first subordinate event Enable-
ment has been expressed by the verb raftan ‘to go’, which 
precedes the framing event, creates the conditions for its 
occurrence, but is not its cause. The second subordinate 
event Precursion is expressed by the verb gereftan ‘to 
take, to get’, which is the first step to changing the state.

In another example, the structure of macro-event 
consists of a chain of coherent events:

(41)  Khānоm mi-goft: doctor-hā be andāze=
 ye khar ham 
 Lady CONT-tell:PAST(3SG) doctor-PL 
 to extent=GEN donkeys also 
 ne-mi-fahm-and va bi-khod hey 
 bar-mi-dār-and
 NEG-CONT-understand:PRES-3PL and 
 without-REFLEX keep up-CONT-
 have:PRES-3PL
 be bache=am āmpul mi-zan-and
 to child=1SG:POSS injection CONT-
 beat:PRES-3PL
 ‘Aunt said: doctors, like donkeys, don’t un
 derstand and just keep pricking needles into 
 my baby.’
In (41) the framing event Motion (physical manip-

ulation with the needle) is expressed by the complex 
verb āmpul zadan ‘to prick injection’ (lit. ‘to shoot an 
ampoule’). The first subordinate event is expressed by 
the verb fahmidan ‘to understand’. This event is the 
cause of the main one. The second subordinate event is 
expressed by the prefixed verb bar-dāshtan ‘to take, to 
pick up’. This event is the initial stage, that is, Precur-
sion of the main one, but (!) is not its cause.

The same structure of a macro-event expressed by 
three-verb series, but with a different set of subordi-
nate events is presented in the following example:

(42)  Vaqt-i rasid-am, khabar na-kard-am sarzade 
 Time-INDEF reach:PAST-1SG information 
 NEG-do:PAST-1SG unexpected 
 vāred=e manzel=esh shod-am
 incoming=GEN house=3SG:POSS 
 become:PAST-1SG
 ‘On coming back, I did not inform anyone 
 and arrived at her house unexpectedly.’
In (42) the framing event Motion (entering the 

room) is expressed by the complex verb vāred shodan 
‘to come in, to enter’ (lit. vāred ‘incoming’, shodan 
‘to become’). The first subordinate event Enablement, 
which precedes the main event and facilitates its occur-
rence, has been expressed by the verb rasidan ‘to ar-
rive, to reach’. The second subordinate event Manner, 
which indicates the way of the occurrence of the main 
one is expressed by the complex verb khabar kardan 
‘to inform, to let know’ (lit. khabar ‘news’, kardan 
‘do’). It is this verb that characterizes the main event.

The sequence of subordinate events may be dif-
ferent. It depends on what kind of Precursive verb is 
used in three-verb series: the verb gereftan, as we see 
from the examples, is used directly before the verb 
which expresses the framing event, and the prefixed 
verb bar-dāshtan always takes a distant position to 
the verb which expresses the framing event:

(43)  Moalem goft: bache-hā, sar-e kelās! 
 Mansuri va Rezāyi khomre=ye 
 teacher say:PAST(3SG) child-PL top=GEN 
 class Mansur and Reza jar=GEN 
 shekaste=rā bar-dār-and be-bar-and 
 bi-yāndāz-and 
 broken=GEN up-have:PRES-3PL 
 IMPER-carry:PRES-3PL IMPER-
 throw:PRES-3PL 
 tu biyābān-e posht-e madrese
 into wasteland=GEN behind=GEN school
 ‘The teacher said: Children, go to the class! 
 Mansur and Reza take, carry and throw the 
 broken jar on the wasteland behind the 
 school.’
In (43) the framing event Motion (moving a jar from 

place to place) is expressed by the verb andākhtan ‘to 
throw’. This verb contains the main idea of getting rid 
of something within the macro-event analyzed. The 
event, which immediately precedes the main one, is 
expressed by the verb bordan ‘to carry’. It is this verb 
that makes the main event possible and facilitates its 
occurrence, but is not its cause (as will be seen in the 
following example). The event which represents the 
initial stage of the main event is expressed by the pre-
fixed verb bar-dāshtan ‘to take, to pick up’. This verb, 
by the way, is Precursive for the subordinate event of 
Enablement also. The analogous case can be observed 
in Russian:

(44) a. voz’m-i vy-bros-i
 take:IMPER-2SG out-throw:IMPER-2SG
 ‘Take it and throw out.’
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b. voz’m-i o-tnies-i
 take:IMPER-2SG out-carry:IMPER-2SG
 ‘Take it and carry away.’
c.  voz’mi otniesi vybros’
 take:IMPER-2SG out-carry:IMPER-2SG 
 out-throw:IMPER-2SG
 ‘Take it, carry away and throw away.’
In the following example, another framing event 

has a similar set of co-events:
(45)  asbāb va asās=ash=rā bar-dāsht, bord,
 chattels:PL and things:PL=3SG:POSS=OBJ 
 up-have:PAST(3SG) carry:PAST(3SG)
 gozāsht jelow=e kelās=e dovvom
 put:PAST(3SG) front=GEN class=GEN second
 ‘He picked up bag and baggage, carried them 
 away and put them in front of the second 
 class.’
In (45) the framing event Motion (things in a cer-

tain place) is expressed by the verb gozāshtan ‘to 
put’. The action which immediately precedes the 
main event is expressed by the verb bordan ‘to car-
ry’. It is this verb that makes it possible to cause and 
begin the main event. At the same time, this subordi-
nate event of Enablement is not the cause of the main 
event. As we could see in the above example, this 
event is accompanied by another framing event. Pre-
cursion of the main event is expressed by the prefixed 
verb bar-dāshtan ‘to take, to pick up’.

Past participle serialization in Persian. Since the 
basic syntactic structure is a simple sentence in aggluti-
native languages, particularly in Turk, it tends to absorb 
the substitutes of subordinate clauses whose structure 
does not contradict to the rules of the simple sentence 
structure. A number of subordinating relations are con-
veyed, expressed by participial syntactic constructions 
[1, p. 529]. Under the influence of the Persian and Ara-
bic languages, the complex sentence in the Turkic lan-
guages has certainly evolved, but nevertheless, it was 
under the influence of the Turkic languages that past 
participle has become one of the most common catego-
ries in the written standard modern Persian. Having a 
tangible tense semantics (see [7, p. 45–46]), the Persian 
past participle, but the marker function of a non-main, 
co-event (the function that is common for participles in 
many languages), also has a specific ability to be used in 
a sentence instead of verbs that contain the main event.

The use of past participle as a verb predicate can 
be observed even in Old Persian (see [6, p. 182–183]):

(46)  Hamiçi-yā hagmatā paraitā
 rebel-PL gathered stood.out
 ‘The rebels gathered and stood out.’
(47)  Ima tya manā kartam Bābirauv
 that what I:GEN do:PASTPART Babylon
 ‘That’s what I did in Babylon.’
This use of the forms involved in both intransitive 

(first example) and in transitive (second example) 
structures has leads to the use of pronominal enclitics 
as a subject:

(48)  Manā Auramazdā pā-tuv utā tya maiy kartam
 I:GEN Ahuramazda (IMPER)pro
 tect:PRES-3SG and what I:GEN do:
 PASTPART
 ‘Let Ahuramazda protect me and that what 
 I did.’
In the Middle Persian period the use of past partici-

ples with a copula (for intransitive verbs) and past parti-
ciples with pronominal enclitic (for transitive verbs) as 
person and number markers totally placed the ancient 
Persian forms of the past indefinite and past perfect 
[Ibid. 183]. Over time, in the Middle Persian period the 
preterit and perfect stems of Persian verbs were formed 
from these participles. It is the regular use of past par-
ticiples as verb predicative that caused the loss of their 
own participial meaning and accounted for its gradual 
transformation into a verb stem (see [Ibid. 200–204]).

In modern Persian the use of the past participle 
instead of the main verb in a sentence is common (see 
[8, p. 71]):

(49)  Majid kif=ash=rā bar-dāsht-e az khāne 
 birun david
 Majid briefcase=3SG:POSS=OBJ 
 up-take:PAST-PASTPART from home 
 out run:PAST(3SG)
 ‘Majid took his briefcase and ran out of home.’
In (49) the past participle bardāshte ‘taken’ (comes 

from the verb bardāshtan ‘to take, to pick up’) is used 
in place of the main verb, cf. example (50):

(50)  Majid bar-dāsht va david
 Majid on-have:PAST(3SG) 
 and run:PAST(3SG)
 ‘Majid just ran away.’
The ability of these participles to build chains in 

the modern Persian language proves that they are 
used in the grammatical function of verbs. In many 
languages, one can find a similar phenomenon, when 
some other parts of speech, not only a verb (a noun 
for example) are doubled. Thus, in the modern Rus-
sian language the highest frequency among case 
forms can be observed in the so called double nomi-
native and double prepositional forms. The following 
semantic relationships within these forms are noted.

– Relation of genus and species.
(51)  Ya da-l-a yey den’gi shest’ rubl-ey
 I give-PAST-FEM:1SG she:DAT money 
 six ruble-PL
 ‘I gave her the money – six rubles.’
– Object and its quantitative characteristics, in 

particular, the measure of a substance.
(52)  Po-moyemu, oni nikto ne mog uże slusha-t’
 obviously they no.one NEG can:PAST(3SG) 
 now listen-INF
 ‘I think, none of them could listen any longer.’
– Object and its essential feature, in particular, its 

characteristic feature.
(53)  Vot takoy fason tarelochk-i vse
 here such style plate-PL all
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 ‘That’s the shape of all little dishes.’
– Relation of the part and the whole.
(54)  Na taksi bylo tri rubl-’a na schetchik-e
 on taxi:LOC be:PAST(3SG) three rubl-GEN 
 taximeter-LOC
 ‘The taximeter showed three rubles.’
In addition, this phenomenon is not new for the Rus-

sian language. These forms were inherent in everyday 
speech of the Old Russian period (see [3, p. 81–82]), 
that is, one can speak about a very strong tendency 
which finds its expression in the syntax of spoken lan-
guage, in the whole system of doubling (subordinate 
constructions of the literary language correspond in 
many cases to paratactic constructions in speech). The 
serialization of past participles in the literary standard 
modern Persian is also widely spread:

(55)  Qāsem ke shāhed=e begumegu=ye ān 
 do bud-e 
 Kasem which witness=GEN conversation=
 GEN that two be:PAST-PASTPART
 va az tars jor’at na-kard-e dekhālat kon-ad, 
 and from fear dare NEG-do:PAST-PAST
 PART interference (SUBJUNCT)do-3SG
 bā dide=ye tahsin be Said negāh mi-kon-ad
 with glance=GEN applause at Said look 
 CONT-do:PRES-3SG
 ‘Kasem, who was the witness of the conver
 sation of those two from the fear, did not dare 
 to exit, looks at Said with approving glance.’
In (55) (the author’s stage remark in the play) 

past participles (bude ‘being’ and jor’at nakarde ‘no 
daring’) follow one another, acting as the verbs, cf.: 
Kasem was the witness to a conversation of some two 
people and of fright did not dare to come out ... Such 
participial chains can alternate with verb chains:

(56)  Did-am pesare kerker mi-kon-ad. 
 Negāh kard-am did-am
 see:PAST-1SG boy tittering CONT-do:
 PRES-3SG. Look do:PAST-1SG see:PAST-1SG
 vardāsht-e be lā=ye dar va chārchub yek take 
 kesh=e tirkamān
 take:PAST-PASTPART at fold=GEN doors 
 and doorframe one piece rubber=GEN bow
 kubid-e
 pound:PAST-PASTPART
 ‘I saw the boy laughing. I cast a glance and 
 saw him take a piece of rubber from the bow 
 and pounded it in the doorframe.’
In (56) a past participle chain (vardāshte ‘taken’ 

and kubide ‘pounded’) follow the verb chain (negāh 
kardam ‘took a look’ and didam ‘saw’).

Conclusions. The data analyzed in the article 
indicate that the phenomenon of serialization in the 
modern Persian language, despite the absence of tra-
dition in its selection, is developing. Based on the 
material of the modern spoken and written Persian 
language, the two-verb, three-verb and past participle 
series have been studied.

Two of five possible frame events in the structures 
of macro-evens are only found in the Modern Persian. 
They are the main – Motion and the most important 
derivative of it – State change. The rest –Temporal 
contouring, Action correlation and Realization – are 
absent. The first four of eight possible co-events in 
the structures of macro-events are only identified 
(those that either precede the framing event or is its 
cause). They are – Precursion, Enablement, Cause 
and Manner. The rest – Concomitance, Subsequence, 
Concurrent result and Constitutiveness – are absent. 
It is possible to speak about the following features of 
this category in the Persian language:

1) A large number of syntactic constructions in 
the modern Persian language are based on the pattern 
which is very close to the serialization one:

(57)  Qambari, bo-ru be kadkhodā be-gu bi-yāy-ad
 Qambary, IMPER-go:PRES to headman IM
 PER-tell:PRES CONJ-com:PRES-3SG
 ‘Qambary, go and tell the headman to come.’
In (57), the framing event State change (from 

silence to speaking) is expressed by the verb gof-
tan ‘to talk; to tell’. The subordinate event Enable-
ment is expressed by the verb raftan ‘to go’, which 
precedes the framing event, creates the conditions for 
its occurrence, but is not its cause. These verbs have 
a common argument: boru pishe kadkhodā ‘go to the 
headman’, begu be kadkhodā ‘tell the headman’. This 
testifies to the merging of two predicates in a single 
complex predicate. However, the main verb goftan 
‘to talk; to tell’ has its own argument (biyāyad). The 
final merge predicate has not yet come, although the 
main features are already present. The number of 
these expressions in the modern spoken Persian is 
striking in fact. Such expressions are often hard to 
be distinguished from verb idioms. This indicates the 
prevalence of this phenomenon:

(58)  Khob shod shod na-shod 
 good become:PAST(3SG) 
 become:PAST(3SG) NEG-be
 come:PAST(3SG) 
 na-shod, khod=esh ākhar=esh khub 
 NEG-become:PAST(3SG) good=3SG:RE
 FLEX end=3SG:REFLEX good 
 mi-shav-ad
 CONT-become:PRES-3SG
 ‘And the beginning was so good.’
2) The material of Persian two-verb and three-verb 

series discussed above demonstrates the existence the 
main features of verb serialization – the common ar-
gument structure and the final position of the main 
verb, which expresses the framing event;

3) The set of verbs which are the components of 
serial constructions in Persian correlate with similar 
sets of verbs in other languages where the verb seri-
alization has the status of the grammatical category.

On the one hand, these features of serialization 
in Persian correspond to the same attributes of this 
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category in other languages; on the other hand, they 
demonstrate the prevalence of this phenomenon in 
modern colloquial Persian, and one can conclude that 
this category in the Persian language has a strong 
potential for development. It must also be noted that 

other parts of speech in the Persian language can be 
subjected to this tendency too. Thus, the ability to be 
an integral part of a single unitary event in the written 
style of the modern Persian language is inherent in 
past participles.
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Abbreviations
SG    Singular
PL    Plural
FEM   Feminine suffix
MASC  Masculine suffix
CONJ   Conjunction
POSS   Possessive clitic
REL   Relative clitic
PAST   Past stem
PASTPART   Past participle
PRES   Present stem
FUT   Future stem
NEG   Negative
CONT   Continuous
DEF   Definite article
INDEF   Indefinite article
SUBJ   Subject
SUBJUNCT  Subjunctive mood
PERS   Personal pronoun
DEMONSTR  Demonstrative pronoun
REFLEX   Reflexive pronoun
IMPER   Imperative mood
GEN   Genitive case
DAT   Dative case
LOC   Locative case
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Актуальность выполненного исследования 
определяется тем, что президентский дискурс как 
разновидность политического дискурса [4; 5; 16; 17]  
представляет собой сложное многомерное обра-
зование, включающее в себя статусно-ролевую 
природу речевого поведения главы государства, 
преобладание серьезного модуса общения и со-
циальную обязанность следовать стилевым тре-
бованиям официальной коммуникации, преобла-
дание речевых ситуаций подготовленного устного 
выступления политика и пр. [Гаврилова, 1]. При 
этом президентская речь интерпретируется как 
политическое действие, поскольку глава государ-
ства как субъект речевого действия обладает ши-
рокими коммуникативными возможностями и его 
текст всегда опосредован через СМИ [там же]. Ос-
новными характеристиками дискурса президент-
ства как политического института в государстве 
являются его стратегичность, всеобъемлемость и 
публичность [Коваль, 3]. Жанровое пространство 
президентского выступления варьирует от малых 
(приветствие, вступительное слово, поздравле-
ние) до крупных речевых форм (послание, прямая 
линия, ежегодное интервью) [10]. Особое место 
здесь занимает инаугурационная речь, с которой 
может выступать только президент и которая от-
носится к тем жанрам президентского дискурса, 
для которых, в целом, характерно преобладание 
фатической составляющей коммуникации. Пре-
обладание фатики обусловлено тем, что данный 
жанр входит в политический ритуал в качестве 
его важнейшей составляющей. Инаугурационное 
обращение президента однозначно маркирова-

но единичным адресантом, жестко привязано к 
определенному политическому событию, фикси-
ровано во временном и пространственном плане  
[2; 6; 8; 9]. 

Целью настоящей статьи является контрастив-
ный анализ президентского дискурса Германии и 
Украины, выполненный на материале инаугура-
ционных речей президента Украины Петра По-
рошенко (7 июня 2014 г.) и президента Германии 
Йоахима Гаука (23 марта 2012 г.), и определение 
его имиджевых харизматических особенностей.

Необходимо отметить, что в имидже президен-
та государства эксплуатируется достаточно актив-
но тема его харизмы или харизматичности, при 
этом важным является акцент на истинном или 
искусственном характере ее происхождения. Ха-
ризма по рождению, или истинная харизма – это 
вид харизмы, манифестирующийся, как правило, 
в переломные моменты развития социума и обла-
дающий следующими признаками: наличием за-
ложенных от природы уникальных способностей, 
революционно-креативным способом манифеста-
ции деятельностной активности, готовностью к 
самопожертвованию в достижении цели, суще-
ствованием личных стигмат, обаяния, бойцов-
ским модусом поведения. Искусственная харизма 
только стремится к демонстрации наличия хариз-
матических свойств, тождественных свойствам 
харизматика по рождению. Отличие искусствен-
ной харизмы от истинной состоит в том, что ис-
кусственный харизматик не обладает от рождения 
особыми свойствами (суггестия, пророческий, 
ораторский или полководческий дар и др.). В по-
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литическом дискурсе важными являются такие 
черты харизмы, как иррациональность, револю-
ционность и воодушевленность [5].

Один из самых известных экспертов по ли-
дерству в разных культурах Роберт Хаус совмест-
но с коллегами в своей работе «Personality and 
Charisma in the U.S. Presidency: A Psychological 
Theory of Leader Effectiveness» исследовал быв-
ших президентов США и попытался установить 
следующие возможные корреляции между прези-
дентским постом и наличием харизмы, а именно: 
(1) харизматические президенты могут иметь вы-
сокую потребность во власти, (2) харизматическое 
поведение может быть связано с эффективностью 
президента, (3) харизматическое поведение может 
быть больше присуще президентам последнего 
времени по отношению к президентам из ранних 
периодов времени. Исследование было выполне-
но в 1991 году, поэтому в выборку первоначаль-
но были включены 39 президентов США – от  
Дж. Вашингтона до Р. Рейгана. При этом, та-
кие президенты, как Дж. Тайлер, М. Филлмор,  
Э. Джонсон, Ч. Артур и Дж. Форд, которые не 
были официально избраны на должность, не были 
включены в выборку. Два президента, У. Г. Гарри-
сон и Дж. Гарфилд, прослужившие в должности 
менее двух лет, также были исключены из вы-
борки. Кроме того, действующий на тот момент 
президент Р. Рейган не был включен в выборку, 
поскольку при написании статьи у исследовате-
лей не было достаточных данных о характере его 
президентства [12, 374]. 

Таким образом, выделив окончательно группу 
из 31 президента, которые находились на своей 
должности, как минимум, два года, исследователи 
провели контент-анализ их выступлений, изучили 
их биографии, а также редакционные статьи в га-
зете New York Times, опубликованные в день инау-
гурации (англ. editorial charisma). Эффективность 
лидерства измерялась на базе общего корпуса 
исторических фактов с использованием интерпре-
тационной модели, модели приписывания, оце-
нок, которые были сделаны группой историков, а 
также анализа президентских решений. В резуль-
тате были получены данные, подтверждающие на-
личие должностной харизмы (нем. Amtscharisma), 
в частности, потребность во власти показывала 
хорошую корреляцию с уровнем харизматично-
сти президентов, харизматическое поведение и 
частота кризисов были положительно связаны с 
их эффективностью, а харизматическое лидерство 
чаще всего было связано с президентами, которые 
занимали пост в недавнем прошлом [12, 395].

Необходимо подчеркнуть, что публичность ха-
ризматического лидера является одной из состав-
ляющих его харизматического имиджа. Публич-
ный политик должен не только уметь говорить, 
но и слушать, поскольку он вынужден постоянно 

реагировать на происходящее вокруг. Харизма-
тический имидж политика во многом зависит от 
того, насколько ему удается увлечь на свою сторо-
ну общественное мнение. Политический лидер не 
только работает, но и живет у всех на виду. Такой 
переход к публичности довольно тяжело дается 
современным политикам, если они не обладают 
достаточной степенью харизмы, поскольку все 
они являются выходцами из другой, непубличной 
среды и получили свои главные качества именно в 
непубличной сфере. Харизматический лидер дол-
жен, прежде всего, открыться обществу, которое 
ждет от него, что он будет слышать и слушать его, 
проявлять заботу о нуждах населения. Известно, 
что харизматичного Билла Клинтона избрали по 
той причине, что он был в состоянии проявлять 
заботу о населении, а не только потому, что он 
был сильным лидером, что, безусловно, тоже ра-
ботало. На первое место в его признании вышел 
именно уровень заботы о других. Соответствен-
но, такая установка определяет типы обращений, 
посланий, которые идут от лидера. Таким обра-
зом, для достижения максимального совпадения 
посылаемого сообщения с ожидаемым и для его 
дальнейшего восприятия как харизматического 
осуществляется искусственный процесс посто-
янной сверки говорения лидера с массовым со-
знанием, причем при написании текстов речей 
используются те же ключевые слова, которые уже 
были задействованы в социологических опросах. 
На основе такой подготовки происходит форми-
рование состояния доверия приверженцев своему 
лидеру, которое является основополагающим в 
приписывании ему харизматических свойств [5].

Особую роль в формировании харизматиче-
ского имиджа политика играет мифологизация его 
образа. Наличие мифов, описывающих события с 
участием определённого человека, существенно 
повышает его харизму. Как только предоставля-
ются достоверные материалы по «мифическим» 
событиям, миф превращается в исторический 
факт и, соответственно, теряет львиную долю 
своей эффективности в способности влиять на 
людей. Действие харизматического типа взаимо-
отношений между лидером и его приверженцами 
требует соответствующей сцены и декораций, ко-
торые должны строго соответствовать патетике 
революционных событий. 

Харизматический лидер должен придумать 
ритуал, с чем связано определенное театральное 
использование гербов, эмблем, гимнов, знамен и 
различных обрядов, а также выбор соответствую-
щего исторического места (города, улицы, памят-
ника, храма), на фоне которого будет исполняться 
этот ритуал. Таким харизматическим топосом мо-
жет считаться Берлин, который обладает особой 
притягательной силой за счет его специфическо-
го статуса расколотого города и который особен-
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ным образом повлиял на развитие и повышение 
харизмы, например, американского президента 
Джон Кеннеди. Так, в 1963 году Берлин посещает 
американский президент Джон Кеннеди и своей 
знаменитой фразой «Ich bin ein Berliner» выра-
жает свою поддержку расколотому городу и его 
бургомистру Вилли Брандту. В результате, эффект 
харизмы усиливается у молодого президента, ко-
торая, в свою очередь, символически передается 
Вилли Брандту и «заражает» его.

Харизматический имидж президента форми-
руется не только содержательной, смысловой, 
логической стороной его выступлений, воздей-
ствующей на сознание, но и экстралингвальной, 
действующей на подсознание слушателей [14].  
В этом плане говорят о чарующем, гипнотиче-
ском, суггестивном воздействии речи и жестов 
харизматика, невольно склоняющих слушателя 
на сторону говорящего, вызывающем доверие и 
симпатию к словам оратора (А. Гитлер). Таким 
образом, имидж харизматического президента 
(Дж. Кеннеди, Б. Клинтон, Р. Рейган и др.) скла-
дывается из авторитетности личности, голоса 
оратора, решительности и убежденности его же-
стов и создает ту ауру власти, которая заставляет 
людей вслушиваться в то, что говорит этот чело-
век, и ведет их за собой. Так, А. А. Прокопенко, 
исследуя когнитивно-коммуникативный аспект 
президентского дискурса Барака Обамы, делает 
вывод о том, что комплекс вербальных, невер-
бальных и экстралингвальных средств формирует 
публичный имидж президента и определяет сло-
жившийся в массовом сознании стереотипизи-
рованный позитивно оценочный эмоционально 
окрашенный образ Барак Обамы как ситуативно-
го харизматика-центриста, объединителя нации, 
миротворца, рационального политика, защитника 
прав женщин и социальных меньшинств. При 
этом дискурсивный портрет Б. Обамы включает 
такие компоненты, как эмоциональность речи, не-
спешная энергичность, чувство юмора, интерак-
тивность и демократичность [7].

Если говорить об исторической обусловленно-
сти института президентства в Германии и Украи-
не, то известно, что печальный опыт Веймарской 
республики привел к ослаблению функций феде-
рального президента, который на сегодняшний 
день (в отличие от канцлера) не обладает полно-
той власти, а выполняет протокольные функции, 
связанные с представлением Германии на меж-
дународном уровне, аккредитацией дипломатов, 
а также помилованием заключенных. При этом, 
немецкий президент является моральным автори-
тетом для всей нации и может иметь решающее 
инспиративное значение в определённых ситуа-
циях, как, например, Рихард Карл фон Вайцзек-
кер, который поднял тему искупления и назвал 
день капитуляции Германии и крушения нацист-

ского режима «Днем освобождения» (нем. Tag der 
Befreiung vom menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft), а также 
Йоханнес Рау, затронувший в своей последней 
речи в 2004 году острый вопрос о необходимости 
большей честности и ответственности в отноше-
ниях между политиками и бизнесменами. 

 В свою очередь, институт президентства в 
Украине приобрел стабильную форму высшей 
государственной власти только после 1991 года, 
когда Украина вышла из состава СССР и получи-
ла государственную независимость. Необходимо 
отметить, что титул президента использовался в 
период Украинской Народной Республики, про-
возглашённой во время Гражданской войны и 
просуществовавшей до 1919 года. По своим функ-
циям украинский президент обладает большими 
исполнительными полномочиями, чем немецкий 
президент, при этом общим для них является на-
личие представительских функций и протокола 
инаугурации, включающего в себя, как правило, 
присягу и инаугурационную речь. 

Дискурсивные особенности организации ина-
угурационного выступления президента Украины 
Петра Порошенко и президента Германии Йоа-
хима Гаука обладают контрастным характером, 
связанным с личностными, политическими и 
лингвокультурными традициями данного жанра 
в Германии и Украине. Так, инаугурационное об-
ращение пятого президента Украины Петра Поро-
шенко после принятия им присяги стало самым 
обсуждаемым событием в публичном дискурсе 
Украины после второго Майдана. В выступлении 
Петра Порошенко содержались четкие месседжи 
о необходимости установления мира в Украине, 
плане нормализации ситуации на Донбассе, го-
товности продолжить евроинтеграцию страны и 
приверженность унитарному устройству государ-
ства. Выступление президента было достаточно 
эмоциональным и более тридцати раз прерыва-
лось аплодисментами. Основными концептами, 
которыми оперировал П. Порошенко в своей 
инаугурационной речи, были МИР, ЄДНІСТЬ, 
ЄВРОПА, БОРЬТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. Инаугура-
ционный дискурс П. Порошенко характеризуется 
следующими особенностями: (1) интерактивный 
контакт с аудиторией, создание иллюзии живого 
диалога со всеми представителями расколотого 
парламента и, прежде всего, с оппонентами, на-
пример: Саме європейський досвід підказує нам, 
що значну частину повноважень вже зараз треба 
делегувати з центру [разворот всем телом к пу-
блике вправо, где сидит правительство, и исполь-
зование назидательного «учительского» жеста 
правой руки] місцевим органам влади [громкие 
аплодисменты]; (2) экспрессивное просодическое 
оформление наиболее важных мест выступле-
ния, например, аннексия Крыма: Росія окупувала 
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Крим… який був, є і буде українським… Вчора під 
час зустрічі в Нормандії я саме так і сказав Пре-
зиденту Путіну … Крим є українським… І крап-
ка!; (3) высокая интимизация всей атмосферы вы-
ступления с помощью шуток, например: Але для 
цього треба знищити корупцію [громкие апло-
дисменты]… Нам потрібен загальнонаціональ-
ний антикорупційний пакт між владою та наро-
дом… Суть його проста… чиновники не беруть, 
а люди - не дають [громкий смех]; (4) активное 
использование речесопровождающих и символи-
ческих жестов, например, Порошенко с булавой 
как символ сильной власти [15]. 

Хотим подчеркнуть, что в последнее время в 
немецком политическом дискурсе отмечается яв-
ное потепление к веберовскому харизматическо-
му типу лидерства и возобновление поиска хариз-
матических свойств у современных политических 
фигур, которые после периода национал-соци-
ализма находились под запретом и долгое время 
были исключены из позитивного арсенала рито-
рических и аргументативных стратегий немецко-
го политика, и президента, прежде всего [11]. Се-
годня автор биографии бывшего протестантского 
пастора ГДР утверждает, что Йохим Гаук неслу-
чайно был избран на высокий президентский 
пост: именно его харизматические свойства, проя-
вившиеся в воодушевленной апелляции к свободе 
и одновременной ответственности современных 
немцев, создают возможность вернуть уважение 
к посту президента и усилить важность его функ-
ции в обществе и государстве в целом [13].

В отличие от своего украинского коллеги речь 
немецкого одиннадцатого федерального президен-
та Германии Йохима Гаука, который благодаря сво-
ей непреклонности, бескомпромиссности, непри-
ятию прагматичной партийной и парламентской 
политики является для всех в Германии мораль-
ным авторитетом, а также общепризнанно велико-

лепным оратором, была лишена всякой патетики и 
эмоциональности, активной жестикуляции и ярких 
тональных перепадов. При этом, убежденность 
всей тональности выступления, его семантика, 
формируются двумя центральными харизматиче-
скими концептами – VERTRAUEN/ДОВЕРИЕ и 
VERANTWORTUNG/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ко-
торые для Й. Гаука являются неразрывными мо-
ральными основами в своем служении немецкому 
народу. Также перзуазивный эффект инаугурацион-
ного выступления Й. Гаука усиливается его опорой 
в финальной части своей речи на исторический ав-
торитет Ганди («Nach einem Wort Gandhis kann nur 
ein Mensch mit Selbstvertrauen Fortschritte machen 
und Erfolge haben. Dies gilt für einen Menschen wie 
für ein Land, so Gandhi“). В качестве паравербаль-
ных средств выделения наиболее важных мест во 
своем инаугурационном обращении Й. Гаук актив-
но использует паузальное членение, речесопрово-
ждающие кивки головой и акцентуирующие жесты 
правой руки. Общий темп произнесения спокой-
ный, близкий к медленному. 

Таким образом, делаем контрастивный вывод 
о том, что немецкий президент Йоахим Гаук, об-
ладающий генуинной харизмой, предпочитает 
выстраивать свою инаугурационную речь в фор-
мальном стиле перформативного монолога перед 
депутатами Бундестага, которые после двух гром-
ких отставок предыдущих президентов Хорста 
Келера и Кристиана Вульфа ждут от него укрепле-
ния авторитета поста федерального президента и 
возврата утерянного к этому посту доверия. Укра-
инский президент Петр Порошенко, для которого 
харизма является инсценированным компонентом 
в его «революционном» имидже, в своих ритори-
ческих стратегиях ориентируется на квеситим-
ность, что является важным элементом создания 
иллюзии неформального диалога в условиях ре-
гламентированного ритуала инаугурации.
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ВІДТВОРЕННЯ ДЕОНТИЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ 
В ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ МІЖНАРОДНИХ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ УГОД)

У статті охарактеризовано поняття деонтичної модальності та визначено засоби її реалізації в німецькомовних нор-
мативно-правових договорах. За допомогою зіставного аналізу аутентичних текстів міжнародних угод німецькою й 
українською мовами узагальнено особливості відтворення деонтичної модальності та наведено практичні рекомендації 
щодо перекладу нормативно-правових текстів.
Ключові слова: деонтична модальність, квазімодальне дієслово, семантична ознака модального дієслова, юридичний пе-
реклад.

Баклан И. Н. Передача деонтической модальности в переводе немецкоязычных нормативно-правовых договоров (на 
материале международных немецко-украинских соглашений). – Статья.
В статье охарактеризовано понятие деонтической модальности и определены средства ее реализации в немецкоязыч-
ных нормативно-правовых договорах. При помощи сопоставительного анализа аутентичных текстов международных 
соглашений на немецком и украинском языках обобщены особенности передачи деонтической модальности и приведены 
практические рекомендации по переводу нормативно-правовых текстов.
Ключевые слова: деонтическая модальность, квазимодальный глагол, семантическое свойство модального глагола, юри-
дический перевод.

Baklan I. M. Deontic modality rendering in translation of German legal and statutory agreements (based on the material of 
German and Ukrainian international treaties). – Article.
The given article characterizes a notion of deontic modality and defines its rendering means in German legal and statutory 
agreements. Through the comparison analysis of authentic texts of international treaties in German and Ukrainian the particularities 
of deontic modality rendering are summarized and the practical recommendations related to the translation of legal and statutory 
texts are given.
Key words: deontic modality, quasi-modal verb, semantic feature of a modal verb, legal translation.

З огляду на модусно-диктальні зв’язки у ви-
словленні категорія модальності є важливим ас-
пектом перекладознавчих досліджень. Ключову 
роль у текстах нормативно-правових договорів 
відіграє деонтична модальність. Її відтворення в 
перекладі безпосередньо залежить від прагматич-
ної інтенції змісту вихідного тексту. Важливим 
завданням для кожного перекладача, який має 
справу з перекладом нормативно-правових тек-
стів, є вдале оперування наявним інструментарієм 
засобів вираження деонтичної модальності в ні-
мецькій та українській мовах. Для досягнення ок-
реслених цілей у нагоді стають аутентичні тексти 
міжнародних німецько-українських угод, адже 
порівняльне вивчення текстів окремих жанрів  
(А.Г. Гудманян, В.І. Карабан, Т.Р. Кияк, І.В. Кору-
нець та інші автори) надає обраній темі комплек-
сного характеру. Категорія модальності розгля-
далась у працях В. фон Гумбольдта, М. Бреаля,  
Е. Бенвеніста, Р.Ф. Палмера, К.-Г. Ґеттерта,  
Г.Я. Солганіка, В.В. Виноградова, Ю.С. Степано-
ва, О.В. Зеленщикова та інших учених. Спираю-
чись на антропоцентричну парадигму сучасних 
перекладознавчих досліджень, яка ґрунтується на 
функціональній стороні перекладу (П. Кусмауль,  

Ю.А. Найда, К. Норд, М. Снелл-Горнбі) та вра-
ховує комунікативні й прагматичні аспекти  
(Ґ. Гінделанґ, Ґ. Зенфт, Й. Майбауер, Дж. Остін, 
Дж. Серль, Дж. Ліч, Н.Д. Арутюнова, Ф.С. Баце-
вич, Г.Г. Почепцов, О.О. Селіванова, Л.Р. Безугла, 
І.П. Сусов та інші автори), доцільно спрямувати 
наукові пошуки в русло дослідження особли-
востей відтворення модальності в окремих мов-
них парах. Зокрема, невирішеним залишається 
питання відтворення деонтичної модальності в 
перекладі німецькомовних офіційно-ділових тек-
стів відповідно до комунікативно-прагматичних 
аспектів цільової аудиторії, що безпосередньо 
пов’язується з проблемою адекватного тлумачен-
ня норм міжнародного права.

Метою статті є аналіз існуючих засобів деон-
тичної модальності в німецькомовних норматив-
но-правових договорах і визначення особливостей 
їх відтворення українською мовою. Це передбачає 
систематизацію опрацьованого матеріалу та опис 
ключових особливостей відтворення деонтичної 
модальності в перекладі українською мовою.

Переклад міжнародних угод здійснюється за 
умови відтворення комунікативної функції, рефе-
рентного змісту й формальної структури тексту 

© І. М. Баклан, 2016



153Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

[6, с. 229]. Маючи справу з німецько-українськи-
ми міжнародними угодами, слово «переклад» до-
цільно розглядати опосередковано як один з етапів 
укладання аутентичних текстів. Кожна з редакцій 
міжнародних угод німецькою й українською мова-
ми має однакову юридичну силу [2, с. 154; 3, с. 7].  
На думку правників, жоден із рівноаутентичних 
текстів не може вважатись вихідним текстом або 
текстом перекладу. Однак із позиції перекладознав-
ства саме зіставний аналіз таких текстів дасть змо-
гу виявити певні прагматичні особливості відтво-
рення окремого об’єкта лінгвістичних досліджень, 
що пов’язано з різним сприйняттям тексту окреми-
ми мовними спільнотами. Результати цього аналізу 
зможуть надати практичні рекомендації переклада-
чу, який працює в царині юридичного перекладу.

Сучасні лінгвістичні дослідження розглядають 
модальність як функціонально-семантичну кате-
горію, що позначає різні види відношення вислов-
лення до дійсності, а також різні види суб’єктивної 
кваліфікації повідомлення [8]. Деонтична модаль-
ність визначає характеристику практичної дії з 
позицій визначеної системи норм [10]. Вона на-
дає висловленню значення примусовості (гр. deon 
«обов’язок»), яка виявляється в опозиціях дозво-
лено vs. недозволено, обов’язково vs. необов’язково 
та можливо vs. неможливо. Деонтична модаль-
ність корелює з волітивними репрезентаційни-
ми інтенціями бажання й наміру [1, с. 32]. Отже, 
за допомогою деонтичної модальності в текстах 
міжнародних нормативно-правових договорів від-
бувається регулювання поведінки суб’єкта міжна-
родного права. Адекватне відтворення деонтичної 
модальності в перекладі дає змогу уникнути не-
бажаних юридичних імплікатур, які виникають у 
зв’язку з тлумаченням окремої норми права.

У текстах міжнародних угод німецькою мовою 
деонтична модальність виражається за допомогою 
квазімодальних дієслів, модальних дієслів sollen і 
dürfen, а також граматичної конструкції haben/sein 
+ zu + Infinitiv у значенні необхідності чи можли-
вості та конструкції zu + Partizip I у складі пошире-
ного означення, які мають свої особливості відтво-
рення українською мовою.

Квазімодальні дієслова не є модальними дієсло-
вами, проте мають модальне значення. У німець-
кій мові вони зазвичай вживаються із часткою zu 
[7, с. 315]. У перекладі квазімодальні дієслова від-
творюються за допомогою словникових відповід-
ників (veranlasst sein/gehalten sein – бути зобов’я-
заним, erlauben/gestatten/genehmigen – дозволяти, 
berechtigt sein – мати право тощо). Завдяки квазі-
модальним дієсловам ми спостерігаємо експліцит-
не відтворення деонтичної модальності в перекла-
ді, наприклад:

Die Bediensteten <…> sowie der Kapitän und 
die Besatzungsmitglieder <…> sind berechtigt, 
unter Beachtung der <…> Gesetzen und sonstigen 

Vorschriften miteinander in Verbindung zu treten und 
zusammenzutreffen. – Службовці <…>, а також 
капітан і члени екіпажу <…> мають право, до-
тримуючись <…> законів та інших правил, зу-
стрічатися і вступати у контакт [один] з од-
ним [17, с. 3526–3527].

Засобами відтворення деонтичної модальності в 
німецькій мові є модальні дієслова sollen та dürfen, 
які в перекладі також передаються за допомогою 
словникових відповідників. Проте досить часто ці 
відповідники розмивають межі деонтичної й об’єк-
тивної модальностей, через що складно ідентифіку-
вати в перекладі наявність визначеної системи норм, 
яка є обов’язковою для реалізації деонтичної мо-
дальності. Модальне дієслово sollen «бути зобов’я-
заним, слід, треба, годиться» [9, с. 559] визначає ви-
падок, коли на адресата з боку визначеної інституції 
чи окремої особи (відправника) покладається певна 
мета дії. Семантичними ознаками модального дієс-
лова sollen є наказ “Gebot“ і вимога «Zuwendung”, 
які позначають інтерес іншої сторони [7, с. 306]. З 
метою пом’якшення категоричності вимоги в тек-
стах міжнародно-правових договорів використову-
ється форма умовного способу (Konjunktiv II) sollte, 
семантичне значення якої не відтворюється в пере-
кладі, зазнає трансформації заміни за допомогою за-
собів, що виражають волітивні пропозиційні стани 
(на кшталт має на меті), або взагалі вилучається в 
україномовних текстах міжнародних угод.

Модальне дієслово dürfen «могти (з дозволу), 
сміти, мати право» [9, с. 181] означає можливість 
виконання дії з дозволу іншої сторони. Його се-
мантичними ознаками є наказ/вимога “Gebot” та 
розпорядження “Disposition” [7, с. 301]. Через лек-
сичні особливості української мови в тлумаченні 
норми права досить складно відтворити модаль-
ність, адже спостерігається збіг словникових від-
повідників dürfen «могти» та können «могти». У 
цьому разі деонтична модальність відтворюється в 
перекладі імпліцитно з контексту, наприклад:

Schiffe beider Seiten dürfen Personen und/oder 
Güter <…> nur auf Grund einer besonderen Erlaubnis 
der jeweils zuständigen Behörde befördern. – Судна 
обох договірних сторін можуть перевозити паса-
жирів та/або вантажі <…> тільки на основі спе-
ціального дозволу відповідального компетентного 
органу [15, с. 260].

Для текстів міжнародних угод, укладених укра-
їнською мовою, характерне вилучення деонтичної 
модальності. Це можна пояснити особливостя-
ми організації україномовного комунікативного 
простору, який має тенденцію до імплікації ви-
словлювань. Модальне значення висловлювання 
відтворюється з контексту нормативно-правових 
документів та на основі пресупозитивних знань у 
галузі міжнародного права, яке чітко прописує до-
тримання визначених договірними сторонами по-
ложень. Наприклад:
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Stehen diese Maßnahmen nicht im Einklang mit 
den Bestimmungen des Abkommens, so darf von ihnen 
nicht Gebrauch gemacht werden, um die Pflichten 
einer Vertragspartei aus dem Abkommen zu umgehen 
[19, с. 274]. – У випадках, якщо такі заходи не від-
повідають положенням цієї Угоди, вони не вико-
ристовуватимуться як засіб уникнення зобов’я-
зань Сторони згідно із цією Угодою [12].

Модальне значення необхідності мають інфіні-
тивні конструкції з допоміжними дієсловами haben 
чи sein. Конструкція haben + zu + Infinitiv зазвичай 
має модальне значення необхідності, проте іноді 
може означати можливість, яка постає з контексту 
[5, с. 112]. Вона відтворюється за допомогою «слід, 
треба, необхідно» чи «може/можуть». В окремих 
випадках модальне значення вилучається в пере-
кладі, наприклад:

Bei der Auswahl der Maßnahmen nach diesem 
Artikel haben die Vertragsparteien den Maßnahmen 
den Vorrang zu geben, die <…> [19, с. 272]. – У ви-
борі заходів згідно із цією статтею, Сторони на-
дають пріоритет тим заходам, які <…> [12].

Конструкція sein + zu + Infinitiv зазвичай вжи-
вається в значенні можливості, хоча іноді може оз-
начати необхідність, що визначається контекстом 
[5, с. 113]. У текстах міжнародних угод вона від-
творюється за допомогою «слід, необхідно, треба, 
повинен» або «може/можуть». Така тенденція спо-
стерігається лише в 20% випадків [4, с. 245–246]. 
Наприклад:

Die Gründe für die Kündigung sind dem 
Vertragspartner mitzuteilen [16, с. 2432]. – Причини 
анулювання повинні бути повідомлені партнеру 
по угоді [11].

Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam 
zu prüfen, welche Teile des Abkommens wegen 
veränderter Umstände, insbesondere der sich aus 
dem Beitritt der Ukraine zum GATT ergebenden Lage, 
in gegenseitigem Einvernehmen gegebenenfalls zu 
ändern sind [19, с. 270]. – Сторони зобов’язуються 
разом розглянути, за обопільною згодою, поправ-
ки, що можуть бути внесені до будь-якої частини 
Угоди з огляду на зміну обставин, і зокрема у зв’яз-
ку з приєднанням України до ГАТТ [12].

В україномовних редакціях міжнародних дого-
ворів модальні значення зазнають граматичних за-
мін (стану, способу часу тощо). Часто відбувається 
заміна граматичного часу, що не суперечить нор-
мам німецької мови, згідно з якими теперішній час 
(Präsens) відтворює дію, спрямовану на недалеке 
майбутнє, наприклад:

Das Abkommen ist nicht so auszulegen, als <…> 
[19, с. 273]. – Ніщо в Угоді не буде тлумачитися 
таким чином, щоб <…> [12].

У складі поширеного означення деонтична мо-
дальність може бути відтворена за допомогою гра-
матичної конструкції zu + Partizip у складі поши-
реного означення, яка відтворюється за допомогою 

підрядного означального речення зі збереженням 
модальності, наприклад:

Bei Durchführung <…> werden die Kosten auf der 
Grundlage der von der jeweiligen Vertragspartei zu 
erstattenden Leistungen anteilig getragen [18, с. 222]. –  
У зв’язку з виконанням <…> витрати розподіля-
тимуться пропорційно на основі послуг, що підля-
гають відшкодуванню кожною Стороною [13].

Іноді модальне значення конструкції zu + 
Partizip I відтворюється за допомогою лексичних 
засобів мови перекладу, наприклад:

Beide Vertragsparteien werden darauf hinwirken, 
daß die in Rahmen dieses Abkommens oder zu 
schließender Ausführungsvereinbarungen zur 
Verfügung gestellten Hilfeleistungen nur zu den in 
diesen Vereinbarungen festgelegten Zielen verwendet 
werden [20, с. 1292]. – Договірні Сторони забезпе-
чать, щоб допомога, яка надходить у рамках цієї 
Угоди або майбутніх угод про здійснення, вико-
ристовувалась тільки для цілей, зазначених у цих 
домовленостях [14].

Прикметник майбутній є смисловим розвит-
ком поширеного означення die zu schließenden 
Vereinbarungen («домовленості, які слід укласти»). 
Непоодинокі випадки вилучення модального зна-
чення цієї конструкції, наприклад:

Die auf der Grundlage der Vorschläge nach Absatz 
6 Buchstabe a zu treffenden Vereinbarungen kommen 
<…> zustande. – Домовленості на основі пропо-
зицій згідно пункту 6 «a» оформлюються <…>  
[15, с. 263].

Відтворюючи деонтичну модальність у пере-
кладі, необхідно максимально зберегти семан-
тичне значення модальних дієслів, щоб уникнути 
небажаних юридичних імплікацій у перекладі та 
викривлення смислу. Наприклад:

Die Staatsangehörigen und Gesellschaften 
der Gemeinschaft <…>, die <…>, dürfen 
internationale Fluß-See-Verkehrsdienstleistungen 
auf den Binnenwasserstraßen der Ukraine bzw. der 
Gemeinschaft erbringen [19, с. 275]. – Громадяни і 
компанії Співтовариства, які <…>, вільні надава-
ти міжнародні послуги «ріка-море» на внутрішніх 
водних шляхах України і навпаки [12].

На нашу думку, вислів вільні надавати позбав-
лений у своєму значенні будь-яких обмежень, що в 
цілому не відповідає значенню модального дієсло-
ва dürfen та може спричинити небажані юридичні 
імплікації. З метою уникнення таких невідповідно-
стей варто використовувати словниковий відповід-
ник модального дієслова dürfen «мати право».

Отже, деонтична модальність визначає характе-
ристику практичної дії відповідно до встановленої 
системи норм у межах понять «обов’язково», «доз-
волено» та «заборонено». У німецькомовних міжна-
родних угодах деонтична модальність виражається 
за допомогою квазімодальних дієслів, модальних 
дієслів sollen і dürfen, а також граматичних кон-



155Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

струкцій haben/sein + zu + Infinitiv та zu + Partizip 
I у складі поширеного означення, які по-різному 
відтворюються в аутентичних текстах українською 
мовою, що пов’язано з різним ступенем організації 
німецькомовного й україномовного комунікативних 
просторів. Загалом відтворення деонтичної модаль-
ності в перекладі нормативно-правових угод вияв-
ляє тенденції експліцитного та імпліцитного спосо-
бів вираження. Перший спирається на використання 

словникових відповідників квазімодальних і мо-
дальних дієслів, а другий – на вилучення чи заміну 
модальних значень. Імпліцитне відтворення деон-
тичної модальності відбувається завдяки контексту 
та пресупозитивним знанням у галузі міжнародного 
права. Це може слугувати підґрунтям для подаль-
ших досліджень імплікативного складника відтво-
рення деонтичної модальності в перекладі не лише 
офіційно-ділових текстів, а й текстів інших жанрів.

Література
1. Безугла Л.Р. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі : [монографія] / Л.Р. Безугла, І.О. Романченко. –  

Х. : ФОП Лисенко І.Б., 2013. – 182 с.
2. Гердеґен М. Міжнародне право / М. Гердеґен ; пер. Р.І. Корнута. – 9-те вид., перероб. і доп. – К. : К.І.С., 2011. – 516 с.
3. Зарума-Панських О.Р. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / О.Р. Зарума-Панських. – Львів, 2001. – 21 с.
4. Кияк Т.Р. Перекладознавство: німецько-український напрям : [підручник] / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К. : 

ВПЦ «Київський університет», 2008. – 543 с.
5. Helbig H. Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – 1. Dr. – Berlin ; München ;  

Wien : Langenscheidt, 2001. – 654 S.
6. Kupsch-Losereit S. Vertragstexte / S. Kupsch-Losereit // Handbuch Translation / P. Kußmaul, P.A. Schmitt (Hrsg.). – Zweite, 

verbesserte Auflage. – Tübingen : StauFFenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 2006. – S. 228–230.
7. Weinrich H. Textgrammatik der deutschen Sprache / H. Weinrich ; unter Mitarb. von M. Thurmair. – 4., rev. Aufl. – Hildesheim ;  

Zürich : Olms, 2007. – 1112 S.

Словники та довідкова література
8. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – 2-е изд., доп. – М. : Большая российская энци-

клопедия, 2002. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lingvisticheskiy-slovar.ru.
9. Мюллер В.К. Великий німецько-український словник : [близько 300 000 слів та словосполучень] / В.К. Мюллер. –  

4-те вид., випр. та доп. – К. : Чумацький Шлях, 2012. – 792 с.
10. Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. – М. : Туманит ; Изд. центр «ВЛАДОС», 1997. – 384 с.

Джерела ілюстративного матеріалу
11. Про направлення німецьких викладачів у навчальні заклади України : Угода між Урядом України і Урядом Федера-

тивної Республіки Німеччина від 10 червня 1993 р. // Правовий портал Ліга Закон [Електронний ресурс] – Режим доступу :  
http://search.ligazakon.ua/ldoc2.nsf/link1/MU93202U.html.

12. Про партнерство і співробітництво : Угода між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 
від 14 червня 1994 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/998_012.

13. Про співробітництво в галузі геоінформації : Угода між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством 
оборони Федеративної Республіки Німеччина від 27 липня 2010 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний 
ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276_083.

14. Про співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь : Угода між урядом України і урядом Федера-
тивної Республіки Німеччина від 10 червня 1993 р. // Правовий портал Ліга Закон [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://search.ligazakon.ua/ldoc2.nsf/link1/MU93614.html.

15. Über die Binnenschiffahrt : Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ukraine 
vom 14. Juli 1992 = Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах : Угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та 
Урядом України від 14 липня 1992 р. // Bundesgesetzblatt, Teil II, vom 10. Februar 1994. – Bonn, 1994. – № 7. – S. 259–264.

16. Über die Entsendung von deutschen Lehrern an Bildungseinrichtungen der Ukraine : Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ukraine vom 10. Juni 1993 // Bundesgesetzblatt, Teil II, vom 21. September 1994. –  
Bonn, 1994. – № 43. – S. 2432–2433.

17. Über die Seeschiffahrt : Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ukraine 
vom 10. Juni 1993 = Про морське судноплавство : Угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина і Урядом України від 
10 червня 1993 р. // Bundesgesetzblatt, Teil II, vom 22. Oktober 1994. – Bonn, 1994. – № 51. – S. 3523–3528.

18. Über die Zusammenarbeit im Bereich des Geoinformationswesens : Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der 
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium für Verteidigung der Ukraine vom 27. Juli 2010 // Bundesgesetzblatt, 
Teil II, vom 24. Februar 2011. – Bonn, 2011. – № 6. – S. 221–225.

19. Über Partnerschaft und Zusammenarbeit : Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften sowie ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Ukraine andererseits vom 14. Juni 1994 // Bundesgesetzblatt, Teil II, vom 27. Februar 1997. – Bonn, 1997. – № 7. – S. 268–295.

20. Über Zusammenarbeit bei der Lösung von Problemen der Eliminierung von Nuklearwaffen : Abkommen zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ukraine vom 10. Juni 1993 // Bundesgesetzblatt, Teil II, vom 13. 
August 1994. – Bonn, 1994. – № 37. – S. 1291–1292.



156 Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

УДК 81’33

Бардіна Н. В.

ВЕРБАЛЬНА ТРАНСМУТАЦІЯ (МІЖКОДОВИЙ ПЕРЕКЛАД) ВИТВОРУ ЖИВОПИСУ

У статті проведено порівняльний аналіз вербальної трансмутації картини Ван Гога «Зірка і кипарис» («Дорога  
у Провансі»), запропонованої самим художником, поетом і українськими підлітками. Виявлено особливості профілюван-
ня, сканування витвору живопису, вибору лексики, побудови тексту. 
Ключові слова: семіотика, переклад, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, живопис Ван Гога. 

Бардина Н. В. Вербальная трансмутация (межкодовый перевод) произведения живописи. – Статья.
В статье проведен сопоставительный анализ вербальной трансмутации картины Ван Гога «Звезда и кипарис» («Дорога 
в Провансе»), предложенной самим художником, поэтом и украинскими подростками. Выявлены особенности профили-
рования и сканирования произведения живописи, выбора лексики, построения текста.
Ключевые слова: семиотика, перевод, когнитивная лингвистика, психолингвистика, живопись Ван Гога.

Bardina N. V. Verbal transmutation (intercode translation) of a painting. – Article.
In this article, a comparative analysis of verbal transmutation of Van Gogh’s painting ‘Road with Cypress and Star’ (‘Country Road 
in Provence by Night’) is conducted, as proposed by the painter himself, by a poet, and by the Ukrainian teenagers. The author 
explores the specifics of profiling and scanning of a painting, the choice of vocabulary, and the construction of text. 
Key words: semiotics, translation, cognitive linguistics, Van Gogh’s paintings.

«Без дихання слова 
не може бути збережене нічого у світі»

Томас Манн

«Те, чим наповнені моя голова та серце,
повинне вилитися у формі малюнка або картини»

Вінсент Ван Гог

В останні роки проблеми семіотики знов ста-
ють актуальними: якщо традиційна парадигма 
протиставляла семіосферу (світ знаків) ноосфері 
(світу розуму), то сьогодні психолінгвістика, ког-
нітивна лінгвістика, комунікативістика тяжіють 
до створення разом із семіотикою комплексної 
дослідної програми, предметом якої є зв’язок лю-
дини з навколишнім світом на рівні спілкування, 
рефлексія, пізнання артефактів. Семіосфера при 
цьому розуміється не як сукупність окремих ко-
дів, а як безперервний континуум різноманітних 
знакових систем, а мовлення – як об’єктивація 
свідомості.

Тому звернення до теми трансмутації (міжко-
дового перекладу) витвору просторового мисте-
цтва, яким є живопис, у звуковий (зоровий) код 
природної мови вважаємо актуальним.

Новизна роботи обумовлена перш за все нови-
зною матеріалу: вперше в експериментах такого 
типу використано творчість «великого голлан-
дця» – Вінсента Ван Гога. Новітнім є також під-
хід до інтерпретації отриманих результатів, який 
об’єднав семіотичний і когнітивний аналіз.

Предметом визначено особливості вербальної 
трансмутації естетичного оптичного повідомлен-
ня підлітками на тлі міжкодового перекладу ви-
твору самим художником, мистецтвознавцями та 
поетом.

Мета дослідження – шляхом рівневого семі-
отичного аналізу та психолінгвістичного експе-

рименту виявити особливості сканування, про-
філювання просторового артефакту (складного 
іконічного знаку).

Методологічним підґрунтям досліджен-
ня було обрано концепцію Романа Якобсона 
щодо можливості перекодування (трансмутації) 
будь-якого повідомлення (наприклад, вербаль-
ного в невербальне та навпаки), а також роботи  
Ч. Пірса, Ф. де Сосюра, Р. Барта, Ю. Лотмана,  
У. Еко, Р. Томліна та ін. Було використано також по-
передні експериментальні розвідки автора статті.

Матеріалом дослідження стала репродукція 
картини Вінсента ван Гога «Дорога у Провансі», 
фрагмент листа Ван Гога до Гогена з описом цієї 
картини, мистецтвознавчі, поетичні тексти та  
25 текстів перекладу, отриманих експерименталь-
ним шляхом від підлітків.

Проблема трансмутації – це насамперед се-
міотична проблема. Найбільш органічну для се-
міотики класифікацію знаків, яка є базовою, роз-
робив Чарльз Сандерс Пірс ще у другій половині  
ХІХ століття. Він поділив знаки на три основні 
категорії: знаки-ікони, знаки-індекси та знаки-сим-
воли. На відміну від інших класифікацій знаків, ця 
класифікація є органічною, оскільки обраний Пір-
сом розрізняльний критерій (відношення між зна-
ком і об’єктом) – найбільш загальний і релевант-
ний принцип, який не залежить від безлічі окремих 
властивостей знаків.

У кожному тексті знаки організовані в наповне-
ні значенням системи згідно з певними конвенція-
ми, які називають кодами. Код – це одне з ключових 
понять семіотики, яке дає змогу розкрити механізм 
породження смислу повідомлення, це сукупність 
правил та обмежень, які забезпечують мовленнє-
ву діяльність природної мови або діяльність іншої 
знакової системи. У семіотичному універсумі коди 
є набором очікувань, і цей набір очікувань можна 
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ототожнити з «ідеологією». Усі типи кодів створю-
ють у свідомості людини єдину систему. Тому, як 
вперше зауважив Роман Якобсон, можливі міжко-
дові переклади, трансмутації [10].

Переклад, за визначенням О.О. Селіванової, –  
це «цілеспрямована лінгвопсихоментальна діяль-
ність особистості перекладача як рекреативної 
системи, що поєднує в одному перетворювально-
му процесі дві фази: інтерпретацію оригінального 
тексту та породження на підставі цієї інтерпрета-
ції тексту-перекладу» [7, с. 452–453].

Головною проблемою трансмутації як міжко-
дового перекладу є різна природа вербальних і 
невербальних знаків, різні принципи сприйняття 
різнокодових повідомлень.

Ф. де Соссюр та його послідовники довгий час 
розглядали іконічний знак як антагоністичний кон-
венційному. Сучасний погляд на проблему іконіч-
ного знаку дає підстави переглянути цю антитезу. 
З’ясувалося, що зображення не тільки не є «природ-
ним» знаком, а, навпаки, являє собою більш склад-
ний і багаторівневий феномен, ніж знак лінгвістич-
ний. Не варто розглядати зображення та вербальний 
знак як протилежні поняття: вони співіснують у 
семіотичному континуумі, де можна виявити й інші 
типи знаків (ані лінгвістичні, ані іконічні), і було би 
правильніше вважати, що семіологія зображення іс-
нує разом із семіологією лінгвістичних знаків.

Зображувальне мистецтво має особливі семіо-
тичні характеристики, що відрізняють його від ін-
ших видів мистецтва та мови. У ньому знак-зобра-
ження поєднується з назвою твору, іменем автора, 
відомостями про лексикод (напрям живопису) та 
ідіолект (творчу манеру художника) і далі – із се-
міотикою «споживання» витвору. На відміну від 
мовленнєвого повідомлення, яке будується зі слів, 
витвір зображувального мистецтва не будується 
зі змістовних одиниць «молодшого рангу». Його 
основною одиницею є цілісне (завершене) зобра-
ження, тобто основна одиниця зображувального 
мистецтва та його окремий витвір збігаються «за 
синтаксичною ієрархією». Але природна мова – 
єдиний засіб, за допомогою якого всі системи мо-
жуть бути інтерпретовані, закріплені в пам’яті та 
введені у свідомість індивіда чи групи [1]. 

Живопис неабияк впливає на свідомість адре-
сата: як різновид мистецтва він має властивість 
«подвоювати» реальність. Зображувальне мисте-
цтво створює ілюзію тотожності об’єкта та його 
образа. І для того, щоб зрозуміти витвір, треба 
спочатку розкрити його знаково-умовну природу, 
яка лежить в основі будь-якого семіотичного фак-
ту. Текст, що його сприймає наївна свідомість як 
безумовний, має бути усвідомлений в його знако-
вої умовності [4, с. 195]. 

Усвідомленість знакової умовності коду пові-
домлення дає можливість перекодувати його до 
іншої знакової системи. 

Наука про мову не може інтерпретувати жод-
ного лінгвістичного явища без перекладу його 
знаків до інших знаків тієї ж самої системи або до 
знаків іншої системи. 

Таким чином, міжкодовий переклад (трансмута-
ція) надає цікаву інформацію про структуру кожно-
го з кодів, а також виявляє лексикоди носіїв мови.

Виходячи з припущень Р. Якобсона, Р. Барта,  
У. Еко, представників когнітивної лінгвістики щодо 
циклічного переходу від створення ментального 
неструктурованого художнього образу до струк-
турної послідовності вербальних знаків і потім – до 
створення саме картини, автором статті було спла-
новано та проведено декілька етапів дослідження.

На першому етапі, спираючись на запропонова-
ну У. Еко систему інформаційних рівнів естетич-
но навантаженого повідомлення (фізичних носіїв, 
диференційних елементів, синтагматичних зв’яз-
ків, денотативних значень, конотативних значень, 
ідеологічних очікувань) [8], було зроблено спробу 
виявити «відсутню структуру» картини. Згідно з 
концепцією авторефлексивності (спрямованості 
на самого себе) художнього витвору, естетична 
функція виявляє себе у створенні неоднозначності 
на всіх інформаційних рівнях. Причому це викрив-
лення має бути ізоморфним на всіх рівнях. 

Картина «Дорога у Провансі» цікава для нас 
тим, що сам автор намагався вербалізувати її, на-
діславши Гогену в листі її опис. Тобто перед нами 
автопереклад іконічного просторового тексту на 
конвенційний вербальний код. «Я привіз із собою 
з Сан-Ремі останній мій тамошній нарис «Кипарис 
із зіркою»: нічне небо з тусклим місяцем, вірніше з 
тонким півмісяцем, що ледве виглядає з густої тіні, 
яку відкидає земля, місяць перебільшено яскравий, 
ніжно-рожево-зелена зірка в ультрамариновому 
небі, де пливуть хмари. Внизу – дорога, облямова-
на високим жовтим очеретом, позаду якого видно 
низькі блакитні Малі Альпи, старий постоялий двір 
із помаранчевими освітленими вікнами та дуже ви-
сокий, прямий, похмурий кипарис. На дорозі двоє 
запізнілих прохожих і жовта повозка, у яку запряже-
ний білий кінь. Картина в цілому дуже романтична, і 
в ній відчувається Прованс» (переклад наш. – Н. Б.).

Як бачимо, автор називав свій витвір інакше, 
відразу підкресливши найголовніші образи-сим-
воли. Відомо, що на Заході кипарис – це містич-
ний символ смерті й трауру, втілення смутку та 
скорботи [9, с. 742]. Значення поняття «зірка» 
бере початок у Біблії. У Старому Заповіті прише-
стя Спасителя пов’язане із зіркою [9, с. 512–513]. 
Така назва певним чином профілює все повідом-
лення. Це передчуття смерті, єднання з Богом. 
Але конвенційна назва теж підкреслює символ 
дороги – символ життя: відомо, що в останні роки 
художник чотири рази звертався до цього образу. 

Розберемо за рівнями подальше автоскану-
вання складного зорового образу. Інформаційний 
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рівень фізичних носіїв тут пов’язаний із рівнем 
диференційних елементів, тому що у вербальному 
тексті об’єктивований усвідомлений вибір певних 
кольорів. Ван Гог вербалізував такі кольори та від-
тінки: тусклий, густа (тінь), перебільшено яскра-
вий, ніжно-рожево-зелена, зелений, ультрамари-
новий, жовтий (двічі), блакитний, помаранчевий, 
білий. Усього було названо 10 кольорів і відтінків.

Кожен колір мав для Ван Гога свій виразно-ла-
конічний сенс, він був для нього символом душев-
ного переживання, викликав у нього аналогії. Він 
не тільки любив багатобарвистість світу, а й читав 
у ній слова цілої таємної мови. Художник оцінив 
здатність кольору впливати на людське уявлення. 
З різними фарбами в його свідомості асоціювали-
ся різні емоційні інтонації: «я намагався виразити 
людські пристрасті червоним і зеленим» або «ви-
разити зароджену в мозку думку сяйвом світло-
го тону на темному фоні» [5, с. 336]. Але з усіх 
фарб-слів його найбільше чарували дві: жовта і 
синя. Жовта мажорна гама, від ніжно-лимонної до 
дзвінко-помаранчевої, була для нього символом 
сонця, житнього колосся, благовістом християн-
ської любові – всього того, що у його свідомості 
ототожнювалось із поняттям «життя». Він любив 
її. Другий – від блакитного до майже чорного – 
здавався таємничим і мінорним, пов’язаним із 
такими поняттями, як «безпристрасна вічність», 
«фатальна безвихідь» і «смерть». В очах Ван Гога 
боротьба цих двох фарб являла собою боротьбу 
добра та зла, сонячного світла і нічних сутінок. 
Інші фарби лише доповнювали, відтіняли головні.

Художник відзначив певний зсув на цьому інфор-
маційному рівні, який викликає естетичне пережи-
вання: «перебільшено яскравий», «ніжно-рожевий».

Рівень диференційних елементів передбачає 
також вибір зображених предметів, їхніх якостей, 
вигляду, рухів. З тексту листа видно, як автор під-
бирає слова, намагаючись якомога точніше пере-
дати уявлення про зображене. З «предметів» ним 
названі небо (2), місяць (2), півмісяць, тінь, земля, 
зірка, хмари, дорога (2), очерет, Малі Альпи, по-
стоялий двір, вікна, кипарис, двоє прохожих, по-
возка, кінь, картина, Прованс. Деякі слова повто-
рювалися – у дужках ми зазначили, скільки разів. 
Усього було виділено 17 диференційних елемен-
тів – субстанцій. Причому сканування почалося з 
неба, місяця та зірки.

Рівень синтагматичних зв’язків передбачає 
встановлення пропорцій, композиції, перспекти-
ви. Ван Гог встановлює пропорції високий – низь-
кий: високий (очерет) – низькі (Малі Альпи), дуже 
високий (кипарис). Рух майже не сканується. Лише 
хмари пливуть. Те, що кінь скаче, для самого ху-
дожника не важливе. Композиція моделюється по 
вертикалі «зверху», тому що все зображене ніби-
то з висоти пташиного польоту (характерний для 
Ван Гога прийом): внизу (дорога і навіть кипарис 

перебувають внизу). Цей ракурс підкреслено ви-
значенням тіні, яку відкидає земля. Далі йде вка-
зівка на перспективу: позаду (очерету – Альпи). 

Рівень денотативних значень висловлений дуже 
лаконічно: «у ній відчувається Прованс». Саме так 
Ван Гог не бачить, а відчуває цю місцевість.

Рівень конотативних значень реалізований лише 
у відборі слів з емоційним забарвленням, причому 
характеристика деяких предметів прямо протилеж-
на, більшість вступає в опозицію: місяць тусклий –  
місяць перебільшено яскравий, старий постоялий 
двір – освітлені вікна, густа тінь – білий кінь, за-
пізнілі перехожі. Дуже цікаво, що кипарис автор на-
зиває прямим, що ніяк не співвідноситься з описом 
картини мистецтвознавцями.

Створений Ван Гогом образ у спеціальній літе-
ратурі описують так: «зловісні чорно-зелені кипари-
си», «затиснута горами, нібито здиблена земля», 
«замість монолітних кольорових площин – скаже-
ний вихор дрібних пульсуючих мазків» [5, с. 337]. 
«На його полотні спалахує темне зміїсте полум’я 
останнього кипариса – він стоїть на краю звивчас-
тої дорогі, а по ній під завихреним, освітленим гі-
гантськими зірками небом трясеться двоколка» 
[5, с. 301]. Але ці вихорі бачить тільки глядач. Для 
самого Ван Гога все спокійно, лише хмари пливуть. 
Він оцінює свою картину як «дуже романтичну».

Цей аналіз, на нашу думку, свідчить про те, що 
хворий Ван Гог не усвідомлював свій ідіолект, ба-
чив світ лише у протиставленні кольорів, світла 
та тіней, верху та низу, пропорціях і перспективі. 
І темне зміїсте полум’я для нього лише високий 
прямий похмурий кипарис. 

Існує багато вербалізацій цієї картини, на яких 
ми не маємо можливості зупинитися через обме-
женість обсягу статті. Але найбільш цікавою є 
спроба поетичної трансмутації.

Російський поет А. Тарковський під впливом 
цієї геніальної картини написав вірш «Пускай 
меня простит Винсент Ван Гог» (1958).

«Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,
За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.
Стою себе, а надо мной навис 
Закрученный, как пламя, кипарис.
Лимонный крон и темно-голубое, – 
Без них не стал бы я самим собою;
Унизил бы я собственную речь, 
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,
Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван Гог».
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Відомий лінгвіст, спеціаліст з психофоносе-
мантики А. Журавльов, аналізуючи цей вірш, за-
значив: «Ось ще одне підтвердження настільки 
дивовижного взаємного проникання, взаємного 
відбиття витворів мистецтва». А. Тарковський не 
лише визначив основну антитезу кольорів жов-
тий – темно-голубий. Серед голосних у вірші 
чітко переважає О и У, які викликають асоціації 
саме з жовтим і темно-синім, причому в тій же 
послідовності. «Як це не вражаюче, приходить-
ся повірити в те, що поетична інтуїція майстра 
об’єднує у своїй «надсвідомості» виразність 
колориту фарб із виразністю звуків мовлення, 
показуючи нам тим самим єдність різних видів 
Мистецтва в його впливі на людину». 

На останньому етапі можливостей вербаль-
ної трансмутації картини було проведено психо-
лінгвістичний експеримент з інформантами-під-
літками (25 учнів: 15 дівчат і 10 хлопців), які 
мали в писемній формі описати репродукцію 
картини. Як виявилось, до цього вони її ніколи 
не бачили. Твори були анонімними, тобто інфор-
манти вільно висловлювали свої думки. В ан-
кетах треба було вказати лише вік, стать, рідну 
мову. Отримані тексти було проаналізовано за 
інформаційними рівнями, а також з точки зору 
профілювання, сканування іконічного знаку та 
розгортання опису. 

Переклад був зроблений російською мовою.
На рівні фізичних носіїв і диференційних еле-

ментів кольори назвали лише 7 інформантів: 
белая (дорога, тропинка) – 4, голубая луна – 2, 
синее небо – 3, зеленая травка– 3, заснеженный 
(горы, дорога, тропинка) – 3. Стереотип «голубая 
луна», ймовірно, з’явився під впливом відомої 
пісні.

З цього випливає, що підлітки більшістю 
сприймали репродукцію не як естетичне пові-
домлення, а як «картинку». Крім того, замість 
опозиції жовтий – синій (блакитний) у свідо-
мості інформантів акцентувався білий колір, і 
загальна кольорова композиція стала біло-бла-
китно-зеленою, що зовсім не відповідає тому, що 
заклав у цей інформативний рівень автор. 

У перекладах інформантів було виділено сло-
ва, які сканували «речі» (предмети), дії, якості. 
У середньому тексти містили 10–12 диференцій-
них елементів-слів.

Солнце – 10, луна – 10, (двух) людей (два тела) –  
10, дорога (тропинка) – 9, карета – 8, дом (домик) –  
7, дерево (деревья) – 7, горы – 6, кусты (очень мно-
го кустов) – 6, пшеница (поля пшеницы) – 6, река 
(речка) – 5, облака – 5, снег – 4, елка – 4, ночь –  
4, лопата – 4, лошадь (конь) – 3, небо – 3, месяц –  
3, мужики (два мужика) – 3, рюкзак, му…ки, те-
лега, машина, фейерверк, вода, озеро, могила, 
камыши, звезда, асфальт, костер, дым, колесни-
ца, снег, шляпа, механизм, забор.

Зірку як зірку визначив лише один інформант. 
В основному її сприймали як сонце. Один інфор-
мант назвав її феєрверком, один – вогнями.

Місяць (півмісяць) більшістю перекладався як 
луна. Ніхто не впізнав кипарис. Його називали або 
деревом, або ёлкой, елью. Один інформант побачив 
там палаюче вогнище, з якого йде дим. Це дуже ці-
каве, тому що саме з полум’ям, факелом порівню-
вали вангоговський кипарис мистецтвознавці.

Дивні трансформації відбувалися з дорогою. 
Її називали тропкою, асфальтом, ковзанкою, річ-
кою, рікою. Останнє було викликане особливіс-
тю зображення дороги: Ван Гог використав дріб-
ні різнокольорові мазки, що викликало асоціації 
з рухом, сама форма дороги змієподібна, вона 
в’ється, звивається.

Як пам’ятаємо, сам художник не надавав ве-
ликого значення зображенню дороги (для нього 
дорога була важлива як символ), лише зауважив, 
що на неї падає тінь «від землі».

Очерет назвав камышом лише один інфор-
мант. Більшість вважала, що це пшеница. Це в 
деяких роботах було дивно: інформант описував, 
що люди катаються на ковзанах по льоду, а зза-
ду бачив зарості пшениці. Треба зауважити, що 
навіть деякі мистецтвознавчі коментарі містять 
вказівку на «житнє поле». Але ще очерет ототож-
нювали з кущами, з парканом.

Повозку жоден з інформантів не назвав сло-
вом, яке б відповідало зображеному. Найчастіше 
це була карета, але зустрічалися назви колесни-
ца, «телега», механизм, машина. Останній варі-
ант теж вказує на алогізм сприйняття: опитувані 
«не помітили» коня.

Чоловічі фігури були скановані всіма інфор-
мантами, але для їх номінації було використано 
багато варіантів, серед них і знижена лексика: 
люди, мужики, тела, туристы, чибрики, муд…ки.

Інформанти сканували ті предмети, які зобра-
жено на картині, але про які Ван Гог не згадав у 
своєму описі: трава, лопата, палка, шляпа, два 
дерева за домиком, озеро. Вбачається, що це було 
обумовлено антропоцентризмом сприйняття: 
підлітки намагалися детальніше описати людей, 
а природа була їм байдужа, сприймалася лише як 
декорація для людей.

Крім того, було названо предмети, яких на 
картині немає (лід, сніг, рюкзак). Поява цих пред-
метів, очевидно, була обумовлена асоціаціями.

Саме антропоцентризмом сприйняття кар-
тини обумовлено те, що в перекладах слова на 
позначення дії були віднесені лише до людей: 
идут, катаются на коньках. Навіть кінь і візок 
для інформантів були статичними. А для Ван 
Гога лише «пливли хмари».

Якості теж були скановані дуже редуковано: 
крім кольорів, було використане тільки слово вы-
сокое (дерево).
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Рівень синтагматичних зв’язків. Аналіз тек-
стів виявив, що підлітки мало звертають уваги 
не тільки на композицію картини, але й на про-
сторові відносини взагалі. Лише один інформант 
спробував описати саме композицію картини, але 
при цьому вжив неправильний вираз на заднем 
фоне замість на заднем плане. Вказуючи на пере-
міщення людей, один з інформантів написав, що 
вони прямують до карети, хоча чоловіки йдуть 
зовсім в іншому напрямі. Найбільш частотними 
маркерами синтагматичних зв’язків були такі: в 
центре (картинки), в правом углу (луна), в левом 
углу (солнце), слева (звезда), справа (дом, домик), 
внизу (поле), возле (речки), за (елкой).

Рівень денотативних значень передбачав уза-
гальнення, висновків щодо ситуації, зображеній 
на картині. Для Ван Гога це був куточок Прован-
су. Проте наші інформанти навіть не замислюва-
лися над цим. Лише 10 опитуваних – менше поло-
вини – спробували означити ситуацію. Більшість 
з них (6 інформантів) назвали частину доби –  
ніч. Дехто, сприйнявши кипарис за ялинку, а зір-
ку – за святкові вогні, зробив висновок, що це 
новорічна ніч. При чому тут чоловіки з лопатою, 
вони не замислилися. Двоє чомусь вирішили, що 
це зображення туристів, які йдуть у похід. Був 
ще варіант зимового відпочинку, ковзання на за-
мерзлій річці (при цьому той самий інформант 
побачив зелену травку). Один із хлопців тлума-
чив зображене як галюцинацію наркоманів. Ці-
каво, але він майже вгадав, тому що Ван Гог був 
психічно хворим і не сприймав свою лихоманко-
ву манеру висловлювання як щось особливе.

На рівні конотативних значень передбаче-
на емоційна інформація, асоціювання різного 
типу. Аналіз тексту виявив, що підлітки майже 
не сприймають цю картину емоційно, лише дві 
інформантки визнали щось красивим. Асоціацію 
з новорічною ялинкою ми теж віднесли до пози-
тивних реакцій, як і асоціацію «Алиса в стране 
чудес». Асоціації з наркотичним сп’янінням (ко-
нопля, обкуренные), могилою – до песимістич-
них, хоча вони дійсно відповідають тому, що 
містить картина – хворобу, передчуття смерті.

На рівні ідеологічних очікувань міститься власне 
інформація про те, що повідомлення виконує есте-
тичну функцію, тобто є неочікуваним (за У. Еко). 
Реакцією на це мало би бути виявлення подиву, не-
розуміння. Але серед усіх творів ми знайшли лише 
одну – нецензурну – оцінку: Х…ня! Слово було на-
писане декілька разів вертикально і горизонтально, 
облямовуючи текст. І хоча подібне слово явно не 
має бути написане школярем, його використання 
свідчить про певні естетичні переживання.

Розглянемо декілька цілих текстів із позицій 
профілювання та сканування ситуації.

 «Я вижу на картине дорогу (заснеженную), по 
которой идут два человека (по-видимому, туристы) 
и едет карета. Вдалеке виднеются горы. Дорога 
идет через поле пшеницы. Возле поля большая ель».

Картину описано з позиції «дороги», саме у 
першому складному реченні названо всі основні 
для інформанта елементи. Ані місяці, ані зірки, 
ані неба. Кипарис («ель») згаданий наприкінці.

«Я вижу солнце, кусты, 2 людей, дерево, месяц, 
горы, снег, карета, камыш, небо, домик, дорога».

Тут сканування розпочинається зі сприйняття 
зірки («солнце»), очерету, потім погляд інформанта 
йде до ніжнього правого куту – на людей, потім зно-
ву нагору, знову свідомість фокусується на дереві. 
Тепер вже інформант бачить і місяць, потім увага 
зосереджується на задньому плані («снег»), потім 
на правому краї картини, потім знову – центр, верх, 
правий край. Зрештою сканується дорога. Це все 
свідчить про неможливість підлітка сконцентрува-
тися, виявляє схильність до циклічних повторів.

З іншого боку, зустрічались тексти-метафори, 
створені з метою шокувати, викликати естетич-
ний ефект.

«Глаза обкуренного. Поле конопли и одна здо-
ровая конопелька. После полного накурения два 
чибрика идут по тропинке укрытыми (для них) 
голубой травой, они смотрят назад и видят луну 
с солнцем. Курите траву и будьте счастливы».

Весь переклад випливає з ініціальної фрази, 
яка в дечому перегукується з умовами створення 
картини і фокусом свідомості художника: у міся-
ці та зірці підліток побачив саме очі. Ці образи 
фактично завершують опис (до заклику). Вбача-
ється, що такий усвідомлений цинізм є особли-
вістю світосприйняття підлітків-хлопців, що по-
требує подальших досліджень.

Таким чином, можна зробити такі висновки.
Людина існує у складній системі семіотичних 

кодів, особливість кожного з яких можна вияви-
ти шляхом трансмутації. Структура неструкту-
рованого складного іконічного знаку виявляє 
себе у вербалізації. У процесі створення карти-
ни первісний образ структурується художником 
шляхом перекладу на природну мову, а потім 
остаточно синтезується у витвір мистецтва. Най-
більш адекватні міжкодові переклади належать 
людям, які володіють вихідним, або подібним, 
кодом і лексикодом, життєвим досвідом: поетич-
на трансмутація картини, відчуття девіантності 
сприйняття світу підлітком демонструють різні 
аспекти існування складного іконічного знаку. 

Сподіваємось, що ця майже не розроблена 
тема має перспективи подальших досліджень, 
а вже отримані результати стануть корисними в 
теорії та практиці трансмутації, у процесі есте-
тичного виховання школярів.
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2. Розділ монографії повинен мати такі необхідні елементи: 1) постановка проблеми в загальному 
вигляді та актуальність у межах проблематики монографії; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, 
на які спирається автор, із зазначенням невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується 
розділ; 3) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
5) висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

3. Посилання на теоретичні джерела мають подаватися в тексті згідно переліку літератури у квадрат-
них дужках наступним чином: [Приходько 2008, цитована сторінка; Степанов 1997, цитована сторінка] 
або [Воркачев 2004; Карасик 2002; Степанов 1997], якщо не наведені сторінки джерела. Посилання на 
джерела ілюстративного матеріалу подаються у круглих дужках, наприклад: (Urs Willmann // Zeit. 46, 
8.11.01, S. 35). Ілюстрації слід нумерувати в межах розділу та супроводжувати підписом під рисунками. 
Таблиці теж нумеруються в межах розділу і супроводжуються назвою, яку слід розміщувати над табли-
цею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу слід виділяти курсивом.

4. Перелік цитованих джерел під назвою Література друкується 12 кеглем з міжрядковим інтерва-
лом 1,5 одразу після тексту розділу: спочатку подають теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, 
що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно вимог державних бібліографічних стандартів, 
далі подають словники та довідкову літературу, згодом Джерела ілюстративного матеріалу.
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Для участі у колективній монографії потрібно надіслати окремими файлами на електронну адресу: 
lj@oljournal.in.ua:

– матеріали, оформлені згідно з вимогами (Іванченко_розділ), 
– авторську довідку (Іванченко_довідка); 
– відскановану копію квитанції (Іванченко_оплата). 
У темі листа слід вказати : Монографія 2017 (Іванченко І.І.)

Авторська довідка співавтора колективної монографії:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада (обов’язкова інформація 
про кафедру або структурний підрозділ)
Установа, організація, навчальний заклад
Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії)
Контактний телефон для спілкування
Е-mail
Номер розділу, до якого передбачається включення 
матеріалів
Матеріал вичитаний і відкоригований (ТАК / НІ)
Потреба в додаткових примірниках монографії 
(ТАК, вказати кількість / НІ)

Приклад оформлення розділу колективної монографії:

КОНЦЕПТ ХАРИЗМА В ГЕРМАНСКОЙ  
И СЛАВЯНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Н. В. Петлюченко
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