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СЕКЦІЯ 1 
ГЕрманСьКІ мови

УДК 811.111:72

ЗАПОЗИЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПІДМОВИ АРХІТЕКТУРИ  
ТА ЇХ АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Бондаренко О.М., доцент 
кафедри теорії та практики перекладу

Запорізький національний технічний університет

Воленко К.В., студентка 
Запорізький національний технічний університет

У статті аналізуються запозичення в підмові архітектури з латинської, французької та італійської мов. Автори 
наводять статистичний аналіз запозичень, простежують зміни, які відбуваються в ході асиміляції запозичень, пояс-
нюють ступень асиміляції іншомовних запозичень в англійській мові з точки зору синхронії та діахронії. 

Ключові слова: запозичення, асиміляція, термінологія архітектури, синхронія, діахронія, семантика, морфо-
логія, фонологія.

В статье анализируются заимствования в терминологии архитектуры из латинского, французского, итальян-
ского языков. Авторы делают статистический анализ заимствований, прослеживают изменения, которые проис-
ходят в ходе ассимиляции заимствований, объясняют степень ассимиляции заимствований из других языков в 
английском языке с точки зрения синхронии и диахронии.
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Bondarenko O.M., Volenko K.V. BORROWINGS OF TERMS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND THEIR 
ASSIMILATION IN ENGLISH

The paper analyzes borrowings from Latin, French and Italian in English terminology of architecture. The paper draws 
attention to statistical analysis of borrowings, changes in the process of assimilation. The degree of borrowings assimilation 
is explained by the authors from the point of synchrony and diachrony.

Key words: borrowing, assimilation, terminology of architecture, synchrony, diachrony, semantics, morphology, 
phonology.

Постановка проблеми. запозичення – це 
органічна складова частина процесу еволюції 
мови, основне джерело лексичного збага-
чення. завдяки запозиченням створюються 
нові корені, словотворчі елементи і точні тер-
міни, вони також є наслідками змін, що відбу-
ваються в житті людини. 

Проведений аналіз у межах цієї теми 
показав, що в лінгвістиці існують різне став-
лення до визначення явищ, що розуміються 
під терміном «запозичення». традиційно 
воно характеризується як перехід, перене-
сення, переміщення різних елементів однієї 
мови в іншу мову. за визначенням рефор-
матського о.о. [5, с. 476], цей термін є не 
тільки міжмовним процесом (переміщення 
різних елементів з однієї мови в іншу), але і 
внутрішньомовним (запозичення всередині 
однієї мови, наприклад діалектів, професійної 

мови, жаргонів у літературну мову і навпаки). 
діахронічне вивчення запозичень передбачає 
встановлення часу появи чужомовного слова 
в мові-реципієнті, поширення, активізацію 
його в наступні періоди, дає змогу простежити 
зв’язок назви з предметом, поняттям і зміни 
цього зв’язку протягом певного історичного 
періоду. до діахронії належать також і про-
цеси фонетичної, граматичної і семантичної 
адаптації. водночас окремі аспекти вимагають 
застосування синхронічного методу під час 
розгляду запозичень: виділення тематичних 
груп лексики, характеристики семантичного 
обсягу слів і семантичних відношень все-
редині цих груп. д. Будняк поєднує аспекти 
діахронії та синхронії і визначає лексичне 
запозичення як тривалий процес, у результаті 
якого слова та їх структурні елементи однієї 
мови постійно засвоюються системою іншої 
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мови на основі мовних, економічних і куль-
турних відносин різних народів [4, с. 12].

актуальність вивчення запозичень у під-
мові архітектури пояснюється зростаючою 
тенденцією проникнення іншомовної лексики 
у всі шари словникового складу сучасної анг-
лійської мови, зокрема підмови архітектури, 
а також бурхливими суперечками лінгвістів 
про наслідки цього процесу для самобутності 
англійської мови.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
великий внесок у дослідження теоретичних 
аспектів лексичних запозичень зробили 
вчені л. Блумфілд, л.П. крисін, д.с. лотте, 
в.П. секирін, о.в. суперанська, М.М. Шан-
ський та інші, завдяки роботам хмельовс-
кого о.М. та антоновича Є.а. з’явилися 
словники з дизайну та архітектури, корні-
єнко о.П. аналізує іншомовні запозичення в 
німецькій мові, роботи дулі о.в. присвячені 
французьким запозиченням. але, на нашу 
думку, дослідження запозичень англійської 
мови в галузі архітектури не було здійснено в 
достатньому обсязі.

Постановка завдання. Метою цієї роботи 
є вивчення особливостей асиміляції фран-
цузьких, латинських та італійських запози-
чень в англомовній термінології архітектури. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. для того щоб стати запозиченням, 
слово, що прийшло з іншої мови, має закрі-
питися в новій для себе мові, щільно ввійти 
в його словниковий склад. у випадку запози-
чення відбувається адаптація слова до фоно-
логічної і морфологічної системи мови, що 
запозичує [3, c. 24]. закріплення запозичених 
слів у мові залежить від різних причин, най-
більш важливою з яких є здатність нового 
слова адекватно виражати нове поняття або 
відтінок вже відомого поняття.

вивчення явища запозичення в аспекті 
синхронії та діахронії показало, що синхронія 
займається виділенням тематичних груп лек-
сики, характеристикою семантичного обсягу 
слів та семантичних відносин всередині цих 
груп, а діахронія передбачає встановлення 
часу появи чужомовного слова в приймаючій 
мові, активізацію його вживання в наступні 
періоди, дає змогу простежити зв’язок назви 
з предметом, поняттям і зміни цього зв’язку 
протягом певного історичного періоду, а 
також дає змогу вивчення процесів фоне-
тичної, граматичної і семантичної адаптації.

таким чином, процес асиміляції запози-
чених лексичних одиниць є результатом вза-
ємодії фонетичних, морфологічних і семан-

тичних систем мови-донора і мови-приймача. 
Ці явища не збігаються в різних мовних 
системах, тому під час переходу в приймаючу 
мову іншомовні слова обробляються згідно з 
її нормами і законами.

за визначенням ахманової о.с. [2, с. 48], під 
асиміляцією слід розуміти пристосування одних 
звуків до інших, що полягає в пристосуванні 
рекурсії (відступу) попереднього звуку до екс-
курсії (вступу, початку) подальшого звуку. 
Процес асиміляції може бути настільки гли-
боким, що іншомовне походження таких слів 
не відчувається носіями англійської мови та 
виявляється лише за допомогою етимологіч-
ного аналізу, а ступінь асиміляції залежить від 
того, наскільки давно відбулося запозичення, чи 
відбулося воно усним шляхом або письмовим, 
наскільки вживаним є слово тощо.

розрізняють три групи запозичень 
[1, с. 215]: повністю асимільовані, частково 
асимільовані і варваризми. зазвичай пов-
ністю асимільовані слова цілком відповідають 
англійській граматичній, фонетичній і орфо-
графічній системам за формоутворенням, 
вимовою і написанням, є нейтральними сти-
лістично і можуть утворювати похідні або 
складні слова, тобто бути базою для сло-
вотвору [3, c. 21]. вони сприймаються як суто 
англійські, а не іноземні слова.

Частково асимільовані слова залишилися 
іноземними за вимовою, написанням або гра-
матичними формами. вони поділяються на 
такі підгрупи [3, c. 27]:

1) слова, які не асимільовані семан-
тично, – позначають побутові, географічні та 
інші реалії іншого народу; 

2) слова, які не асимільовані морфоло-
гічно, – зберегли граматичні форми, що не 
властиві мові, яка запозичує; 

3) слова, які не асимільовані фонетично, – 
не зазнали фонетичних змін відповідно до зву-
кової бази запозичень.

варваризми, у свою чергу, – це іншомовні 
слова або вислови, які не стали загальновжи-
ваними та повністю не засвоїлися прийма-
ючою мовою. варваризми не перекладаються, 
іноді зберігають на письмі графічну передачу 
вихідної мови [3, c. 30].

у ході цього дослідження було проаналізо-
вано 300 термінів підмови архітектури з кла-
сичних мов (грецької та латини), французької 
та італійської, оскільки їхня частка та вплив на 
словниковий склад цієї сфери є найбільшими. 
Під час дослідження виявилися особливості 
процесу адаптації іншомовних слів до анг-
лійської мови. деяка частина запозичених 
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слів (24%) змінюється, підкорюючись фоне-
тичним та граматичним правилам англійської 
мови, для того, щоб полегшити сприйняття 
мовцями складних за написанням та вимовою 
іншомовних слів. інша, більш чисельна група 
слів (76%), залишає свою зовнішню форму і в 
такому вигляді входить до складу англійської 
мови. Чіткої системи, за якою слово адапту-
ється повністю або лише частково, не існує, 
проте можна спостерігати деякі тенденції 
щодо пристосування запозичень до норм анг-
лійської мови. 

слова французької мови в підмові архітек-
тури в більшості випадків залишають свою 
зовнішню форму, але є декілька прикладів, де 
пристосування все ж таки здійснюється: 

1) заміна словотворчої морфеми -ee на 
англійську -y: trophee → trophy - трофей,орна-
мент у вигляді броні, alle’e → ally – алея;

2) вилучення з подвоєнь однієї букви: 
balconnet → balconet – огорожа; фальшивий 
балкон у вікна; dentille → dentil – зубчатий 
орнамент; palissade → palisade – палісад, ого-
рожа, паркан; feuillage ornaments → foliage 
ornaments – орнамент у вигляді листя;

3) заміна буквосполучення -eu на -o: 
interieur → interior – інтер’єр, exterieur → 
exterior – екстер’єр; feuillage ornaments → 
foliage ornaments – орнамент у вигляді листя;

4) наявність французької словотворчої 
морфеми -ery, яка сприймається носіями анг-
лійської як одвічна у словах, що позначають 
монастирі: nunnery – жіночий монастир; 
lamasery – ламаїстський монастир; 
monastery – монастир, лавра.

також можна відзначити функціонування 
двокомпонентних термінологічних сполу-
чень, в яких запозичене з французької мови 
слово поєднується з одвічним англійським 
словом. такі поєднання вказують на аси-
міляцію запозичень за нормами прийма-
ючої мови [6, с. 37]. наприклад, mansard 
(fr. mansarde) roof (eng.) – мансардний дах; 
flying (eng.) buttress (O.Fr. botrez) – арк-
бутан, арочний контрфорс; embrasure (fr.) 
door (eng.) – віконниця (ставні) амбразури; 
lattice (O.Fr. latiz) window – вікно з ромбовид-
ними склом. у ході наших досліджень вияв-
лені не тільки двохкомпонентні сполучення, 
а й трьох- та чотирьохкомпонентні: straight 
(eng.) – barrel (fr. baril) vault – циліндричний 
звід; leaf (eng.) and foliage (fr. fleuillage) scroll 
work – листяний орнамент.

Проаналізувавши запозичення з повним 
ступенем асиміляції, ми можемо говорити 
про те, що словотвірні морфеми набувають 

функцію суфіксу. слова, які походять з різних 
мов, утворюють дво- або багатокомпонентні 
словосполучення, вступають у семантичні і 
морфологічні відносини. саме це свідчить 
про асиміляцію запозиченого слова. 

Проте існують слова французького похо-
дження, що не змінили свою форму і становлять 
більш численну групу в підмові архітектури.

деякі слова мають нехарактерні для анг-
лійської мови буквосполучення eau: Beaux 
Arts – Боз-арт (неокласична архітектура);  
Art Nouveau – Ар Нуво (архітектура модерна); 
trumeau – трюмо, простінок. асиміляція слів 
не відбулась, оскільки саме в такому вигляді 
закріпилось їхнє значення та вірне сприй-
няття. заміна іншомовної морфеми на відпо-
відну англійську може сприяти підміні понять 
та викривленню термінології.

велика група слів має закінчення -que у 
термінах: arabesque – арабеска (орнамент); 
Baroque – бароко; grotesque – гротеск; 
Plateresque – платереско (іспанський стиль); 
Romanesque – романський стиль; antique flat 
tile – антична плоска черепиця. 

така морфема має значення «виконаний 
у стилі, схожому на той, що позначено коре-
невою морфемою» і зберігається незмінною 
у всіх мовах. у цьому випадку асиміляція 
не відбувається, тому що підмова архітек-
тури використовується вузьким колом людей 
і немає потреби пристосовувати до широкого 
загалу морфему, що позначає приналежність 
до певного архітектурного стилю.

наявність словотворчої морфеми –ette 
пояснюється тим, що в англійській мові не 
існує відповідної словотворчої морфеми, яка 
позначає зменшення розміру без зміни частини 
мови, семантичних зв’язків всередині слів 
або додавання допоміжного слова. саме 
тому такі запозичення зберегли свою іншо-
мовну форму: baguette – багет, астрагал; 
colonnette – маленький стовп; lunette – кругле 
вікно в даху, тимпан; mouchette – мушет 
(орнамент); palmette – пальмета (орнамент 
у вигляді пальмового листя); rosette – орна-
мент з трояндою.

Підмова архітектури насичена термінами 
з латини, які характеризуються наявністю 
типових суфіксів:

1) -us: colossus – велика статуя; oculus – 
кругле вікно; porticus – портик; abacus – абака, 
рахівниця; circus – кругла площа;

2) -um: museum – музей; atrium – переднє 
подвір’я; mausoleum – мавзолей; podium – 
подіум; sacellum – святилище; ciborium – цибо-
ріум, кивот;
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3) -ism: brutalism – бруталізм; сonstruc- 
tivism – конструктивізм; formalism – фор-
малізм; futurism – футуризм; modernism – 
модернізм.

Можна також виокремити найбільш вжи-
вані префікси: 

1) di- : distyle – портик з двума колонами; 
diglyph – диглиф;

2) in- : invert – зворотна арка, intaglio – 
поглиблений орнамент; intarsia – вставка у 
дерев’яний виріб; 

3) pro- : propylon – монументальна арка; 
pronaos – пронаос (відкрита або закрита 
прибудова перед входом в храм);

4) semi- : semi-dome – напів-зведення; semi-
column – напівколона.

Проаналізувавши ці групи морфем, можна 
стверджувати, що деякі суфікси і префікси 
мають єдине значення в латинській та англій-
ській мовах, наприклад суфікс -ism (у підмові 
архітектури позначає приналежність до якоїсь 
течії), префікси di- (два), pro- (рух вперед) та 
semi- (половина чогось) повністю адаптува-
лись в англійській мові і зберегли латинські зна-
чення. тому ці одиниці, які перейшли з латин-
ської, мають прозору семантику та сприяють 
точності їх розуміння, не призводячи до спо-
творення терміну. інші ж, як -um (позначає 
однину) та in- (рух всередину) набули англій-
ською мовою додаткових значень.

говорячи про запозичення з італійської 
мови, треба зазначити, що вони, так само як і 
французькі, переважно залишають свою зов-
нішню форму в підмові архітектури. Проте 
є декілька випадків, коли слова пристосову-
ються до англійської, змінюючи свою форму 
до більш прийнятного звучання:

1) вилучення з подвоєнь однієї букви: 
citadella → citadel – цитадель, фортеця; 
cappella → Capella - капелла; accollata → 
accolata – церемонія прийняття у рицарі; 
parapetto → parapet – парапет, перила; 

2) вилучення голосної в закінченні: 
soffita → soffit – софіт, стеля; arsenale 
→ arsenal – склад зі зброєю; archivolto → 
archivolt – архівольт (обрамлення аркового 
прорізу); baldachino → baldachin – балдіхін; 
mannerismo → mannerism – маньєризм (раннє 
бароко); pilastro → pilaster – пілястр (рід 
колони, що зливається зі стіною); citadella → 
citadel – цитадель, фортеця. 

також можна відзначити функціонування 
двокомпонентних термінологічних сполу-
чень, при яких запозичене з італійської мови 
слово поєднується з одвічним словом. такі 
поєднання вказують на асиміляцію запози-

чень за нормами приймаючої мови: string 
cornice – поясок (архітектурна деталь або 
елемент кладки); raking cornice – фрон-
тонний карниз; stucco work – ліпна робота, 
ліпнина; stucco wall – оштукатурена 
стіна; blind arcade – сліпа аркада; grotto 
work – рокайль (орнамент у вигляді рако-
вини); biforate window – вікно, розділене цен-
тральної колоною на дві рівні арочні частини. 
оскільки мова має системний характер, лек-
сичні одиниці підпорядковуються законам 
мови-реципієнта. 

інша частина слів зберігає свою форму, 
яку можна ідентифікувати типовими для цієї 
мови словотворчими морфемами із закін-
ченням на голосну, непритаманними англій-
ській мові, наприклад -co, -to, -zo, -la, -ia, 
-de: fresco – фреска; portico – кружганок, 
портик; stucco – штукатурка; grotto – грот, 
печера, декорована раковинами або каменем; 
terrazzo – тераццо (венеціанська мозаїка); 
cupola – купол; pergola – пергола (навіс з 
рослин, що в’ються); loggia – лоджія; arcade – 
аркада; balustrade – балюстрада, парапет; 
facade – фасад; torsade – кручений візерунок 
або орнамент.

Під фонетичною асиміляцією лексичних 
запозичень розуміється адаптація звуків 
мови-донора або зміна наголосу, нехарак-
терних для фонетичної системи приймаючої 
мови. найбільшої фонетичної асиміляції в 
підмові архітектури зазнають запозичення з 
французької мови за допомогою таких про-
цесів: 1) переміщення наголосу з останнього 
складу на перший у таких словах: colour – 
колір; passage – пасаж (крита галерея з рядом 
крамниць); cottage – котедж; 2) заміна фран-
цузького звуку ж на англійський дж: cottage – 
котедж; hermitage – хатина монаха-відлюд-
ника; passage – пасаж (крита галерея з рядом 
крамниць). 

Фонетично не асимілюється французьке 
буквосполучення ch, яке читається як ш, 
замість англійської ч: cartouche – орнамент 
у вигляді згортку; chevron molding – ліп-
нина зигзагоподібного малюнка; mouchette – 
мушет (орнамент); chateau – шато (замок); 
cartouche – картуш (мотив у вигляді напів 
розгорнутого сувою, згортку). 

висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, проведений статистичний 
аналіз лексичних запозичень обсягом 300 лек-
сичних одиниць виявив, що найбільша кіль-
кість запозичень відбувається з французької 
мови (47%) та латинської мови (39%), а най-
менша – з італійської (14%). Переважання 
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французьких слів зумовлено тим, що фран-
цузька є мовою мистецтва і впливає на роз-
виток інших країн у цих сферах, у той час як 
латинська – мова науки і літератури – багато 
віків залишалась панівною та єдиною сприят-
ливою для написання наукових праць, ство-
рення нових термінів тощо. незначна кіль-
кість італійських слів пояснюється відносно 
недавнім для англійської мови початком 
активного запозичення, лише з епохи відро-
дження. Більшість іншомовних лексичних 
одиниць повинні підпорядковуватися грама-
тичним та фонетичним законам та нормам 
мови-реципієнта. Більший ступінь змін свід-
чить про більш ґрунтову асиміляцію іншо-
мовного слова в приймаючій мові за умови, 
якщо подібні зміни не приводять до неба-
жаних наслідків, таких як омонімія термінів 
або викривлення семантичних зв’язків. аси-
міляція запозичень може бути повною, коли 
фонетична і граматична форми слів повністю 
відповідають правилам мови, що запозичує 
та частковою, де зовнішня форма або вимова 

мови-донору залишаються. асиміляція слів як 
французького, так і італійського походження є 
складнішою, ніж латинського, адже з моменту 
запозичення останніх пройшло достатньо 
часу, тому для носіїв мови іншомовне похо-
дження цих слів стало непомітним.
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КОНЦЕПТОПОЛЕ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ БУВАЛЬЩИНИ

Бучіна К.В., аспірант,
старший викладач кафедри німецької філології та перекладу
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

У статті розглянуто текстові концепти німецькомовної фольклорній бувальщині (первинно – усне оповідання 
про зустріч людини з надприродним та правила поводження в такому випадку, зафіксоване у формі письмового 
тексту), наводяться релевантні визначення низки дослідників, описуються типи текстових концептів. В якості уза-
гальнення наводяться складові норми поведінки, тобто риси характеру, що допомагають виживати під час зустрічі з 
незвичним: підкорення, сумління, обережність, скромність.

Ключові слова: бувальщина, надприродне, норма поведінки, текстовий концепт.

В статье рассматриваются текстовые концепты немецкоязычной фольклорной бывальщины (изначально – 
устный рассказ о встрече человека со сверхъестественным и правила поведения в данном случае, зафиксиро-
ванные в форме письменного текста), приводятся релевантные определения ряда исследователей, описываются 
типы текстовых концептов. В качестве обобщения приводятся составляющие нормы поведения, т.е. черты харак-
тера, помогающие выживать во время встречи со сверхъестественным: подчинение, совесть, осторожность, скром-
ность.

Ключевые слова: быличка, норма поведения, сверхъестественное, текстовый концепт.

Buchina K.V. FIELD OF CONCEPTS IN GERMAN FOLK TALES
The article deals with the main text concepts of German folk tales (which primarily are oral tales recorded as a written 

texts about people meeting a supernatural force and conventions for such cases), relevant definitions by a number of prom-
inent researchers are given, text concept types are described. As a conclusion, the author names the behavioral norms 
which help to survive in contact with the supernatural: obedience, conscience, cautiousness, modesty.

Key words: behavioral norm, folk tale, supernatural, text concept.

Постановка проблеми. у сучасній пара-
дигмі лінгвістики постійно зростає інтерес 
до когнітивних аспектів дискурсу, через це 
все більшої актуальності набуває аналіз фоль-
клорних текстів як елементів відображення 
світосприйняття та світобачення людей певної 
етнокультурної спільноти. Це зумовлює вибір 
німецькомовної бувальщини як одного з 
жанрів фольклору в якості об’єкта розгляду 
цієї статті. Предметом аналізу слугують тек-
стові концепти, що активуються на ґрунті тек-
стів бувальщини. Метою статті є аналітичний 
огляд історії підходів та аспектів дослідження 
фольклорних бувальщин. 

вивчаючи німецькомовну фольклорну 
бувальщину (далі – нФБ), яка є жанром 
неказкового прозаїчного фольклору, що 
передбачає історію про зустріч людини з 
нечистою силою, невидимим світом (духами, 
привидами, відьмами, чортами, підземними 
чоловічками тощо), в лінгвокогнітивному 
аспекті необхідно розглянути картину світу, 
що утворювалась у результаті семантичного 
перекодування міфологічного та етнографіч-
ного нефольклорного матеріалу через систему 
фольклорних кодів узагальнення, типізації та 
перекладу культурних смислів на мову пое-

тичної символіки [5, с. 122]. для дослідження 
структури знань та інформації, яка міститься в 
текстах нФБ, доцільно серед іншого вивчити 
активовані на його ґрунті концепти. Метою 
нашого дослідження є текстові концепти, які 
утворюють невід’ємну складову фольклорної 
картини світу, представлену в нФБ, завдяки 
їх тісному взаємозв’язку з текстом конкретної 
бувальщини, продуктом якого вони є.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом останнього часу дослідження тек-
стових концептів проводили такі вчені, як 
в.і. карасик, г.г. слишкін, о.М. кагановська 
[4; 11; 3], причому їх цікавила проблема фор-
мування художніх образів. текстові концепти 
досліджував також М.М. Бахтін в іншій, семі-
отичній парадигмі [2, с. 84].

за о.М. кагановською, текстовий концепт 
«являє собою мисленнєво-мовленнєве утво-
рення змістового плану, яке характеризується 
багатосмисловою напруженістю та надкате-
горіальністю та на текстовому рівні імплікує 
сукупність певних ознак метаобразів <…> 
твору з метою подальшої експлікаціє мета-
образів» [3, с. 24].

у роботі в.в. рожкова проводиться дослі-
дження текстових концептів на матеріалі 
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романів братів стругацьких. Методом кон-
цептуального аналізу тексту виявляються та 
описуються текстові концепти як ментальні 
сутності, втілені авторами в тексті. релевант-
ність проведення такого аналізу вбачається в 
тому, що когнітивні структури вербалізуються 
у мові і тексті за допомогою мовних засобів, 
у тому числі лексичних [10, с. 33]. у цьому 
дослідженні текстовий концепт визначається 
як «фрагмент картини світу, що репрезенто-
ваний у межах певного тексту як замкнутої 
системи», концептосфера нФБ в такому 
разі постає в якості «сукупності усіх кон-
цептів, репрезентованих у тексті» [10, с. 38]. 
основним репрезентантом концепту в тексті 
вважається слово, що наділяється статусом 
ключового, інакше кажучи, статусом сло-
ва-теми [13, с. 12].

у своїй монографії, присвяченій когні-
тивно-дискурсивним аспектам англомовної 
прозової байки, л.с. Піхтовнікова і о.М. гон-
чарук експлікують сутність текстового кон-
цепту таким чином: «текстовий концепт є 
специфічним для певного тексту концептом, 
який припускає параметризацію (розкладання 
на атрибути) і для своєї актуалізації апелює 
до текстових фонових знань адресата. тек-
стова реалізація концепту має комунікативну 
мету презентувати об’єкт, який позначається» 
[8, с. 24].

виклад основного матеріалу. виокрем-
лення базових текстових концептів нФБ від-
бувається на ґрунті визначення фольклорної 
бувальщини. згідно з інформацією в лек-
сиконі загального та порівняльного мовоз-
навства бувальщина є усним оповіданням, 
«що правдоподібно пояснює реальні факти 
минулого, назви окремої місцевості, побу-
тові події. обов’язковою диференційною 
ознакою бувальщини є зверненість у минуле, 
що поєднує її з легендою, надто це стосується 
історичної та топографічної бувальщини. 
на відміну від архаїзованої легенди, буваль-
щина сприймається як правдива розповідь» 
[6]. специфікою саме німецькомовних фоль-
клорних бувальщин слід вважати той факт, 
що в них приділяється багато уваги надпри-
роднім феноменам та фантастичним істотам, 
які зустрічаються в реальному локалізова-
ному світі або втручаються в нього.

у зв’язку із цим основним текстовим кон-
цептом, або ж мегаконцептом концептосфери 
нФБ, що об’єктивується в її текстах, слід вва-
жати концепт übernatürliches (надприродне). 
Мегаконцептами, за визначенням а.М. При-
ходька, вважаються базові концепти, «які 

репрезентують загальнолюдські поняття» 
[9, с. 219]. концептами нижчого рівня, тобто 
макроконцептами, можна вважати фізчний 
прояв надприродного і психічний прояв надпри-
родного. о.М. Приходько зауважує, що макро-
концепти, як і мегаконцепти, позбавлені 
національного колориту та не завжди мають 
спеціальне ім’я в наївній картині світу, яку в 
нашому випадку репрезентує нФБ.

у системі ієрархічної організації концеп-
тополя за шкалою убування рівнем нижче 
виокремлюються гіперконцепти, які внас-
лідок більш низького рівня абстракції мають 
певну етнокультурну специфіку. Це ментальні 
одиниці обсягу, менше від загальнокультур-
ного, але більшого, ніж власне концепти. 
гіперконцептами, які ми можемо виділити в 
межах макроконцепту фізичний прояв надпри-
родного, будуть концепти надприродна істота / 
übernatürliches Wesen та незвичний фізичний 
об’єкт / ungewöhnliches physisches Objekt. 
Макроконцепт психічний прояв надприрод-
ного вбачаємо за доцільне розбити на кон-
цепти нижчого порядку geisterhaftes wesen 
та ungewöhnliches phänOmen. 

до життєвого світу, в якому знаходиться 
людина, ще ближче стоять видові конструкти 
гіперконцептів – мезоконцепти. концептами 
цього рівня вважаємо антропоморфна істота / 
antrOpOmOrphes wesen, людина / mensch, при-
родний об’єкт / natürliches Objekt, об’єкт, 
зстворений людиною / vOn menschenhand 
gemachtes Objekt, земна істота / irdisches 
wesen, небесна істота / himmlisches wesen, 
природний незвичний феномен / natürliches 
ungewöhnliches phänOmen, надприродний 
незвичний феномен / übernatürliches 
ungewöhnliches phänOmen.

Поділяючи концептосферу на ще дрібніші 
частки, дослідники, зокрема о.М. Приходько, 
виокремлюють катаконцепти, тобто власне 
концепти. серед текстових концептів, які 
позначають надприродних істот, можемо виді-
лити такі катаконцепти, як spuk / привід, geist / 
дух, hexe / відьма, teufel / чорт, jungfrau / діва, 
heiliger / святий, erdmann / erdweib / підземний 
чоловічок, meerweib / русалка, engel / янгол, 
дурень / pOppel) та фізичні об’єкти з надприрод-
ними якостями (schatz / скарб, tinktur / трунок, 
ritz / щілина, bild / картина, heiligenbild / 
ікона, stein / камінь).

до текстових концептів нФБ на позна-
чення (над)природних феноменів відносимо 
licht (leuchten) / світло, blitz / блискавка. 
отже, досліджуване концептополе можна 
представити у вигляді таблиці (див. табл. 1).
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наявні текстові концепти нФБ демон-
струють, що фольклорна картина світу нероз-
ривно пов’язана з тим фактом, що первинні 
інстинкти людини формують її ставлення до 
навколишнього середовища, як зауважує у 
своєму дослідженні надприродного г.Ф. лав-
крафт [6]. Явища, яких людина не розуміє, а в 
давнину та навіть у той час, коли записувались 
тексти бувальщин, всесвіт наївної людини був 
сповнений містичних уособлень, фантастичних 
тлумачень та благоговійними почуттями, і неві-
доме у свідомості тогочасної людини було дже-
релом всього того, звідки беруться добро та 
лихо, що валиться на людину з незрозумілих 
для неї причин. Ми бачимо, що фольклорна 
картина світу, втілена в текстах нФБ, насичена 
надприродними істотами та різноманітними 
побутовими та природними предметами / об’єк-
тами, з якими в людини складаються відповідні 
відносини, залежно від поведінки останньої. 
автори бувальщини вважали за необхідне під-
готовити інших до зустрічі із невідомим і в 
такий спосіб робили його менш лячним, адже, 
знаючи правила існування у світі, насиченому 
незрозумілим, адресати матимуть кращі пер-
спективи виживання.

у текстах нФБ знаходимо чимало таких 
правил, виражених експліцитно або імплі-
цитно: … aber als er ihn aufheben wollte, erhielt 
er von Poppele, der plötzlich dastand, eine 
tüchtige Ohrfeige, wobei derselbe sprach: „Den 
Kegel lässest Du liegen; Du hast ihn gehabt, 
warum hast Du ihn nicht behalten!“ (Poppele 
beschenkt Arme).

уважаємо, що одним із провідних тек-
стових концептів, який вербалізується в 
текстах нФБ, мегаконцептів за о.М. При-

ходьком [9], є норма поведінки під час зустрічі 
з надприроднім. він відповідає сукупності 
норм, яких необхідно дотримуватись у взає-
мовідносинах із надприродними істотами та 
підпорядковані йому мікроконцепти: підко-
рення (Von dieser nahm der Pater, auf Geheiß 
seiner Führer, die Hostie in die Kapsel, worauf 
der Todte mit verzerrtem Gesicht in den Sarg 
zurücksank. (Hostie vor Entheiligung bewahrt) 
[14], сумління (Sie fanden ihn mit gebrochenem 
Genick. Das war das Werk des Teufels, weil 
Pumphut sein Wort gebrochen habe) [15, S. 147], 
обережність (Nun wußte ich, wer am Stege so oft 
mich gefoppt, und hütete mich fortan, nach der 
Abendglocke diesen Weg zu machen (Spukgeist 
bei Ruchenschwand) [14], скромність (Sogleich 
trat er ein, schloß die Lade auf und fand den 
vollen Krug. Gierig trank er ihn leer. … Der war 
zunächst maßlos enttäuscht, als er den Krug leer 
fand und dieser sich von Stund an nicht mehr 
füllte (Strafe für Feldaufseher) [15, S. 57].

використовуючи аналіз словникових дефі-
ніцій і компонентний аналіз, ми виокремили 
семи / ознаки, що вербалізують текстовий 
концепт норма поведінки в текстах нФБ.

для текстового концепту підкорення 
такими семами / ознаками є <покора>, <діяти 
за чиїмось наказом>, <вплив>, <враження>, 
<захоплення>.

концепт сумління містить такі семи як 
<моральна відповідальність>, <моральні 
принципи>, <совість>.

номінація обережність зафіксовано у нФБ 
такими семами / ознаками як <стриманість>, 
<обдумування>, <передбачливість>, <обач-
ність>, <дбайливість>, <тактовність>, <делі-
катність>, <неквапливість>.

таблиця 1
концептополе übernatürliches (надприродне) німецькомовної фольклорної бувальщині

концепти
мега- макро- гіпер- мезо- ката-
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й
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Я
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ÜBERNATÜRLICHES WESEN ANTROPOMORPHES WESEN TEUFEL, JUNGFRAU, HEILIGER, 
ERDMANN / ERDWEIB, MEERWEIB, 

MENSCH HEXE, POPPEL

UNGEWÖHNLICHES 
PHYSISCHES OBJEKT

NATÜRLICHES OBJEKT RITZ, STEIN

VON MENSCHENHAND GEMACHTES 
OBJEKT

TINKTUR, SCHATZ, BILD, HEILIGENBILD
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й
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GEISTERHAFTES WESEN IRDISCHES WESEN SPUK, GEIST

HIMMLISCHES WESEN ENGEL

UNGEWÖHNLICHES 
PHÄNOMEN

NATÜRLICHES UNGEWÖHNLICHES 
PHÄNOMEN

BLITZ

ÜBERNATÜRLICHES UNGEWÖHNLICHES 
PHÄNOMEN 

LICHT (LEUCHTEN)
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для текстового концепту скромність реле-
вантними є такі семи / ознаки: <моральна стій-
кість>, <вихованість>, <непоказність>, <неви-
багливість>, <стриманість>, <обмеженість>.

дотримуючись концепції а.М. При-
ходька, ми можемо віднести мегаконцепт 
норма поведінки до концептів морального 
порядку, регулятивів. деякі дослідники, 
серед яких можна назвати о.П. Бабушкіна 
[1, с. 67] і в.і. карасика [5], називають їх 
також калейдоскопічними, адже в них від 
самого початку закладена ідея прескрипції, 
тобто орієнтиру на певну норму, шаблон або 
конвенцію, яка визначає фреймові сценарії 
та культурні домінанти поведінки людини в 
соціумі [5, с. 75]. Прескриптивні імпульси 
визначають лінію поведінки особи в певній 
етнокультурній спільноті та орієнтують її 
на необхідність підкорюватися відповідним 
правилам або встановленій в межах цієї 
спільноти системі взаємовідносин.

релевантним для дослідження є також 
поняття поведінкового концепту, яке пропонує 
і.і. Чесноков [12], за яким поведінковим кон-
цептом є ментальне уявлення про відповідну 
подію/дію. когнітивні ознаки такого кон-
цепту зумовлюються загальними характерис-
тиками комунікативної поведінки, яка може 
відповідати або не відповідати нормам пово-
дження себе з надприродним світом. Пове-
дінкові концепти відповідають ментальній 
пропозиційній моделі дехто робить дещо, у 
випадку нФБ – адресат робить дещо: Als er 
anfing, den Feldberg zu besteigen, rief hinter ihm 
eine Stimme: „He, ihr geht ja fehl, wenn ihr auf 
den Feldberg wollt, so müßt ihr den andern Weg 
einschlagen!“ (Geist gebannt) [14].

висновки. Підсумовуючи вищезгадане, 
можемо стверджувати, що текстові концепти 
надПриродне та норМа Поведінки становлять 
основні складові частини та проекції фоль-
клорної картини світу в німецькомовній 
фольклорній бувальщині, завдяки яким ці 
тексти набувають самобутніх рис, що від-
різняють їх від інших фольклорних текстів. 
надприродними феноменами та істотами 
просякнута вся наївна картина світу, і саме 
тому тексти нФБ виховують в німецько-
мовної спільноти риси, що допомагають 
виживати під час зустрічі із незвичним: 
підкорення, сумління, обережність, скром-
ність.

Перспективним вважаємо встановлення 
ролі текстових концептів німецькомовної 
фольклорної бувальщини у відображенні сві-
тосприйняття та світобачення представників 
німецькомовної етнокультурної спільноти.
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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕЙКСИС»:  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПЕЦИФІКА

Ващинська Я.Б., викладач кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглядаються різні визначення поняття «дейксис», проаналізовано особливості та специфіку поняття, 
його сутність, структура, характеристика. З’ясовано основи та розкрито зміст типології дейксису в сучасній когні-
тивно-прагматичній парадигмі. Окреслено принципи узагальнення концепції дейксису. Викладено історичний огляд 
розвитку поняття та висвітлено основні аспекти та специфіку вивчення на сучасному етапі розвитку лінгвістики. 

Ключові слова: дейксис, прагматика, когнітивна лінгвістика, типологія дейксису, лінгвістика тексту, теорія кому-
нікації.

В статье рассматриваются различные определения понятия «дейксис», проанализированы особенности и 
специфика понятия, его сущность, структура, характеристика. Выяснена основа и раскрыто содержание типологии 
дейксиса в современной когнитивно-прагматической парадигме. Определены принципы обобщения концепции 
дейксиса. Изложен исторический обзор развития понятия, освещены основные аспекты и специфика изучения на 
современном этапе развития лингвистики.

Ключевые слова: дейксис, прагматика, когнитивная лингвистика, типология дейксиса, лингвистика текста, 
теория коммуникации.

Vashchynska Ya.B.  APPROACHES TO INTERPRETING CONCEPT «DEIXIS»: GENERAL  
CHARACTERISTICS AND SPECIFICS

Different definitions of «deixis» are considered in the article, the peculiarities and specifics of the concept, its essence, 
structure, and characteristics are analysed. The foundations and the contents of the typology of deixis in the modern cog-
nitive-pragmatic paradigm are revealed. The principles of generalization of the concept of deixis are outlined. A historical 
overview of the development of the notion is presented and the main aspects and specifics of study at the present stage of 
the development of linguistics are highlighted.

Key words: deixis, pragmatics, cognitive linguistics, typology of deixis, text linguistics, communication theory.

Постановка проблеми. сучасний етап 
розвитку лінгвістики характеризується під-
вищенням інтересу науковців до проблем 
мовної комунікації, та, зокрема, дейксису, що 
вказує на основні компоненти мовленнєвої 
ситуації, які є необхідними для здійснення 
комунікації. до мовних елементів, семантика 
яких пов’язана з комунікацією, насамперед 
відносять дейктичні елементи і засоби суб’єк-
тивної модальності – егоцентричні елементи. 
зазвичай під егоцентричними елементами 
розуміються слова і вирази, які орієнтовані 
на «я» мовця в момент мовлення. дейксис – 
це категорія, без якої неможлива комунікація 
в будь-якій мові, в цьому плані його можна 
визнати мовною універсалією. 

дейксис відображає здатність мови вста-
новлювати відносини учасників комуні-
кації між собою, локалізувати акт мовлення 
в просторі і часі щодо «я» мовця. Проблему 
вивчення дейксису відносять до такої акту-
альної галузі дослідження сучасної лінгві-
стики, як вивчення суб’єктивності в мові. 
в основі ж концепту «дейксис» лежить 
зв’язок, що існує між актом комунікації та 
висловлюванням як його результатом. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
загальні аспекти ключових моментів вивчення 
дейксису викладені в роботах багатьох 
видатних лінгвістів кінця XIX – середини XX 
(к. Бругман, Ч. Пірс, а. норен, о. Єсперсен, 
к. Бюлер, о.М. Пєшковський, Б. рассел, 
г. рейхенбах, е. Бенвеніст, у. вайнрайх, 
П.о. Флоренський, М.М. Бахтін, л.в. Щерба, 
р. Якобсон та ін.), проте вони не виходило за 
межі граматики. серед сучасних дослідників 
дейксису слід назвати у. Чейфа, дж. лайонза, 
с. левінсона, у. віземанна, р. Перкінса, 
х. дісселя, н.д. арутюнову, Ю.д. апресяна, 
т.в. Булигіну, в.з. дем’янкова, о.в. Паду-
чеву, о.М. вольф, і.а. стерніна, о.Є. кібрика 
та багато інших, які досліджують питання 
вираження категорій просторового, темпо-
рального або персонального дейксису. дослі-
дженню ступеня дейктичності деяких частин 
мови присвячені роботи М.Б. Бергельсон, 
а.Є. кібрика, й.а. стерніна, о.в. Падучевої, 
Є.л. Єрзинкян. розробкою поля дейктичності 
займається н.а. сребрянська

виділення невиділених раніше частин 
загальної проблеми. варто зазначити, що 
якщо раніше вивчення дейксису не вихо-
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дило за межі граматики, то сьогодні дейксис 
є проблемою багатьох напрямків лінгвіс-
тики, зокрема теорії мовних актів, теорії 
референції, лінгвістики тексту, теорії кому-
нікації, прагматики, семіотики, семантики, 
комп’ютерної лінгвістики тощо. Як зазначає 
к.Ю. Щербаков, «дейксис як універсальне 
мовне явище розглядався в лінгвістиці у 
зв’язку із загальними питаннями теорії вка-
зування і дейктичної референції; вивчався з 
позицій того, хто говорить і спостерігача; роз-
глядався в рамках функціонального підходу; 
термінах психолінгвістики; досліджувалися 
функціональні аспекти дейксису в наративі; 
створювалися моделі, що розширюють тра-
диційну сферу вживання дейктичних засобів 
мови» [10, с. 24]. однак до теперішнього часу 
коло проблем, пов’язаних з аналізом функці-
онування дейктичних координат, не знайшло 
однозначного вирішення, що пов’язано з 
унікальною мовною природою дейксису як 
лінгвістичного механізму.

мета. таким чином, метою даної розвідки 
є проаналізувати особливості трактування 
поняття «дейксис», узагальнити типологію 
дейксису в англійській мові, виокремити спе-
цифіку та проблеми вивчення дейксису на 
сучасному етапі розвитку лінгвістики.

виклад основного матеріалу дослі-
джень. загальновідомо, що будь-яке вислов-
лювання не може бути виконано без вказівки 
часу і простору. сприйняття часу і орієнтація 
в просторі є визначальними факторами люд-
ського спілкування і ширше – життєдіяль-
ності. тому функції дейктичних одиниць, 
обсяг їх значення є особливо важливими в 
процесі мовної комунікації. «людині дейксис 
потрібен для орієнтації в мові, тому що мова, 
позбавлена дейктичних коштів, може бути 
абсолютно незрозумілою для співрозмов-
ника» [10, с. 18]. розглядаючи мову, в першу 
чергу, як засіб спілкування та передачі інфор-
мації, необхідно відзначити, що саме дейксис 
є ключовою властивістю цієї функції мови .

Поняття дейксису існує ще з античних 
часів (граматики стоїків, діонісія Фракій-
ського, аполлонія дискола). термін був запо-
зичений із формальної логіки і в перекладі 
з грецької (deiktikos) означає «вказування», 
що й відображає основну функцію дейксису. 
Поняття і термін «дейксис» використову-
ються в мовознавстві для характеристики вка-
зівки як значення або функції мовної одиниці, 
що виражається лексичними та граматичними 
засобами. загальноприйнятим є трактування 
дейксису як одного із способів референції, 

при якому певні мовні елементи – дейктики – 
відсилають до позамовних об’єктів і ситуацій, 
інтервалів часу і ділянок простору, вказуючи 
на відношення зазначеного до мовного акту, 
тобто його учасників, часу і місця промови 
[5, с. 34].

у лінгвістичній літературі відображені 
різноманітні погляди на природу такого фун-
даментального універсального механізму 
мови, як дейксис. По-перше, назва самої 
вказівної одиниці фіксується по-різному 
(Б. рассел, 1940 р. – егоцентрик (egocentric 
particular), о. Єсперсен, 1923 р. – шифтер 
(shifter), Ч. Пірс, 1940 р. – індексальний знак 
(index), г. рейхенбах, 1947 р. – рефлексивний 
символ (token reflexive word), дж. Бар-хіллел, 
1954 р. – індексикал (indexical expression), 
е. Бенвеніст, 1974 – автореферентні слова, 
к. Бюлер, 1982 – дейктичні слова. По-друге, 
не визначений лінгвістичний статус дейк-
тичних елементів, до яких традиційно зарахо-
вували лише вказівні та особові займенники і 
деякі займенникові прислівники місця і часу. 
тривалий час вважалось, що прерогатива 
передачі дейктичного значення залишається 
за займенниками. При цьому лінгвісти вихо-
дили з того, що займенники не мають свого 
власного значення, тому що вони тільки вико-
нують вказівку на певний предмет.

надалі з розвитком теорії дейксису 
головний акцент перемістився з тих елементів, 
які виконують функцію вказівки, на те, на що 
ці елементи безпосередньо вказують. відпо-
відно до такого підходу визначення дейксису 
приймає такий вигляд: «дейксис являє собою 
локацію або ідентифікацію осіб, предметів, 
подій, процесів і дій, про які говорять або до 
яких відсилають, відносно просторово-часо-
вого контексту, що створюється і підтриму-
ється актом висловлювання і участю в ньому 
партнерів мовлення [13, с. 347].

до подібного тлумачення близький і підхід 
Ч. Філлмора: він вважає дейктичними оди-
ницями мови такі лексичні та граматичні 
одиниці, які допомагають побачити крізь 
певний соціальний контекст, ідентифікувати 
в ньому учасників акту спілкування, їх роз-
ташування в просторі, час здійснення цього 
акту спілкування. Принципово важливим 
є те, що, на думку цього лінгвіста, дейксис 
відображає таку категорію, як «позиція, точка 
зору спостерігача» [12, с. 43]. універсальність 
категорії дейксису підкріплена низкою фак-
торів. По-перше, універсальними є поняття, 
на яких базується дейксис (простір і час як 
загальні форми існування матерії). По-друге, 
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вказівна функція дейксису властива будь-якій 
мовній системі. По-третє, універсальним є 
фактор спостерігача, який утворює когні-
тивну основу багатьох мовних понять.

серед різних трактувань дейксису базисною 
виступає семіотична концепція структури 
дейксису, започаткована к. Бюлером. вона 
спирається на класичну дейктичну тріаду – 
«Я – тут – зараз» (Hier – Jetzt - Ich– Origo) 
[4, с. 37]. вихідним елементом системи дейк-
тичних координат є «Origo» (центр) вка-
зівного поля, який виступає в якості точки 
відліку під час орієнтації людини в часі та 
просторі. дейктична лексика егоцентрична, її 
семантичним базисом є поняття «Я», «EGO», 
«той, хто говорить». Фігура мовця орга-
нізує семантичний простір висловлювання; 
вона є тим орієнтиром, щодо якого в акті 
комунікації ведеться відлік часу та простору, а 
крім того, посилання на фігуру мовця утворює 
ядро тлумачення двох основних просторових 
та часових дейктичних слів природної мови: 
«тут» і «зараз». «Я» – це завжди мовець, 
«тут» – це місцезнаходження мовця в 
момент комунікації і «зараз» – це момент 
комунікації. звідси й підґрунтя для визнання 
більшістю лінгвістів трьох основних типів 
дейксису: персонального (особового), 
просторового (локального) і часового (темпо-
рального).

в історії розвитку лінгвістичної думки 
є чимало типологій класифікації дейксису. 
зокрема, к. Бюлер у своїй праці «теорія 
мови» пропонує типологію дейксису, яка 
ґрунтується не на особово-просторових кри-
теріях, а на ступеневі участі уяви в іденти-
фікації об’єкта, на який вказує дейктичний 
елемент. к. Бюлер розрізняє три типи дейк-
сису [4, с. 52]: дейксис видимий (demostratio 
ad oculos) – зазначення того, що знаходиться 
в полі зору мовця; дейксис контекстуальний, 
або анафоричний, який вказує на раніше 
вжите слово; дейксис уяви або мисленнєвий 
дейксис (Deixis am Phantasma), який вказує 
на те, що відсутнє в полі зору мовця і не зга-
дувалося в контексті, але відоме співрозмов-
никам на основі їх знань про даний предмет, 
причому ці знання здобуті до заданої ситуації.

німецький вчений к. Бругман створив 
свою типологію дейксису ще в 1904 році. він 
виділяє: нейтральний дейксис (Der – Deixis), 
наприклад, слова «ось», «це»; дейксис із 
зазначенням сфери мовця (Ich – Deixis), 
наприклад, слова «я», «мій», «тут, біля мене»; 
дейксис із зазначенням сфери співрозмовника 
(Du – Deixis), наприклад, слова «ти», «твій», 

«тут, біля тебе»; дейксис із зазначенням від-
даленості об’єкта від мовця (Jener – Deixis), 
наприклад, слова «той», «там».

р. лаков пропонує поділяти дейксис на 
темпорально-локальний, дискурсивний та 
емоційний [12, с. 349]. Ч. Філлмор розрізняє 
особовий, просторовий, часовий, соціальний 
та дискурсивний дейксис [12, с. 34]. г. рау 
виокремлює такі види дейксису: екстралінгві-
стичний дейксис, дейксис ставлення до 
вигадки, дейксис конструктивних фантазій, 
текстовий дейксис, аналогічний дейксис, нее-
гоцентричний дейксис, анафоричний дейксис 
[14, с. 26]. р. Брехт виділяє ендофоричний та 
екзофоричний типи дейксису в залежності від 
того, де знаходиться центр орієнтації – всере-
дині висловлювання чи поза ним [11, с. 495].

до мовних елементів, семантика яких 
пов’язана з комунікацією, насамперед від-
носять дейктичні елементи і засоби суб’єк-
тивної модальності, поєднуючи їх терміном 
егоцентричних [6, с. 44]. зазвичай під его-
центричними розуміються слова і вирази, які 
орієнтовані на «Я» мовця в момент мовлення. 
тобто дейксис відображує здатність мови 
встановлювати відносини учасників комуні-
кації одне з одним, локалізувати акт мовлення 
в просторі і часі щодо «Я» мовця. оскільки 
дейктична лексика егоцентрична, то клю-
чове місце в її інтерпретації займає постать 
суб’єкта, що говорить, який, як відомо, є цен-
тральною категорією прагматики [10, с. 48]. 
отже, прагматичний аспект включений у зна-
чення будь-якої дейктичної одиниці, а іденти-
фікація референта є неможливою без знання 
точки відліку, тобто позиції адресата чи адре-
санта. у даному ракурсі фактично досліджу-
ються не власне дейктичні одиниці, а мовлен-
нєва поведінка людей у певних ситуаціях. 

засоби дейксису служать для актуалізації 
компонентів ситуації мовлення і компонентів 
денотативного змісту висловлювання (мов-
леннєвого акту). дейктичні засоби мовного 
коду не мають чіткого закріпленого за ними 
змісту: його щораз визначають конкретні 
обставини комунікативного акту [2, с. 272]. Це 
перш за все, займенники (I, we, you, this, that, 
someone та ін.), прислівники різного похо-
дження (here, there, then, now, today, tomorrow, 
yesterday, higher, lower ін.), прономіналізо-
вані слова, насамперед прикметники (present, 
past, future, next, last та ін.), числівники, деякі 
частки; дейктичний елемент також може вхо-
дити в лексичне та граматичне значення слів, 
словоформ. слід також зазначити, що дейк-
тичний компонент явно або приховано може 
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бути присутнім у лексичних значеннях бага-
тьох слів. наприклад, дієслово come вказує 
на рух, скерований до спостерігача, дієслово 
go – від спостерігача. 

визнання мовця в якості основної категорії 
послужило поштовхом для більш широкої 
інтерпретації дейксису. вказівне значення, 
пов’язане з етимологією дейксису, посту-
пово редукується, а на перший план висту-
пають орієнтованість на того, хто говорить, 
і шифтерність переданого значення [3, с. 80]. 
таким чином, усі ті випадки, коли мовець 
щось співвідносить зі своїм ego, можуть бути 
визнані дейксисом.

із розвитком когнітивного підходу до 
вивчення мови, який завойовував все більше 
і більше прихильників, під час вивчення 
дейксису виникла потреба враховувати не 
тільки власне лінгвістичні чинники, а й брати 
до уваги когнітивну діяльність або чуттєве 
сприйняття суб’єкта під час використання ним 
дейктичних одиниць. «у системі мови, в її 
граматичному ладі і лексиконі відображається 
те, як людина бачить навколишній реальний 
світ і своє місце в ньому, при цьому умови 
природнього місця існування окремої мовної 
общини відіграють першорядну роль у фор-
муванні концептуальної системи тієї чи іншої 
мови» [8, с. 25]. когнітивна діяльність людини 
знаходить своє особливе відображення в мові 
і в тому числі у сфері дії дейксису.

загалом, як зазначає М.Ю. рябова, в 
сучасній лінгвістиці існують кілька підходів 
до інтерпретації поняття «дейксис», які при 
спільності в розумінні дейксису як вказівки 
на ego мовця розрізняються своїми акцен-
тами [9, с. 43]: 

1) релятивний підхід, що визначає дейксис 
як локалізацію та ідентифікацію об’єктів і 
ситуацій, про які йдеться у висловлюванні, 
відносно просторово-часового контексту, 
який задається актом висловлювання або 
участю в ньому адресата та адресанта; 

2) процедурний підхід, при якому під 
дейксисом розуміється процедура іденти-
фікуючої референції, тобто лінгвістичний 
інструмент, що дозволяє сфокусувати увагу 
на певній конкретній одиниці, яка є частиною 
дейктичного простору. тим самим мовець 
звертає увагу інших учасників комунікації на 
елементи мовного спілкування, які на його 
думку є важливими;

3) функціонально-семантичний підхід, 
згідно з яким дейксис інтерпретується за 
характером функцій і семантики системних 
дейктичних засобів і умов структурної орга-

нізації мовних актів, у плані актуалізації, 
«переводу» системи мови в мовлення;

4) прагматичний підхід, що представляє 
дейктичні засоби як свого роду «прагматичні 
змінні» апарату локації, що складається з 
різноманітних знаків-індексів, значення і 
функції яких можуть бути визначені тільки в 
безпосередньому співставленні з актом мов-
лення в момент його протікання.

Природньо, що дейктичне значення переда-
ється не саме по собі, а за допомогою певних 
елементів, які здійснюють передачу цього 
самого значення. специфіка будь-якого дейк-
тичного слова обумовлюється його особливою 
природою. тому основними властивостями 
дейктичних слів, на думку с.д. кацнельсона, 
є ситуативність, егоцентризм, суб’єктивність, 
миттєвість актуального значення [7, с. 78]. 
Під ситуативністю розуміється певна залеж-
ність від контексту повідомлення, егоцен-
тризм має на увазі орієнтацію на мовця, 
суб’єктивність характеризується абсолютним 
співвіднесенням дейктичних слів з ознаками 
суб’єкта мовлення і, нарешті, неодмінна зміна 
значення дейктичних слів під час зміни кон-
тексту обумовлює миттєвість їх актуального 
значення. характеристика рис дейктичних 
слів та виразів, яку подає Ю.д. апресян, 
доповнює загальну картину [1, с. 26]:

1) егоцентризм;
2) протиставлення «Я – не Я» як основа 

головної опозиції, що організує дейктичні 
засоби мови, – опозиція ближчого (прокси-
мального) і віддаленого (екстремального) 
дейксису;

3) наявність первинного та вторинного 
дейксису. Первинний дейксис – це дейксис 
діалогу, ситуації живого спілкування, коли 
адресат і адресант перебувають в одній і тій 
самій ситуації мовлення. вторинний дейксис 
не пов’язаний безпосередньо з конкретною 
мовленнєвою ситуацією; це дейксис перепо-
відання, нарації. його особливість – незбіг 
місця мовця з просторовою точною відліку; 

4) власне дейктична функція мовних еле-
ментів може ускладнюватись низкою семан-
тико-прагматичних комунікативних смислів. 
найзагальнішим типом останніх є члену-
вання дейктичних слів та виразів на визначені 
(я, ти, тут, тепер та ін.) і невизначені (хтось, 
десь, колись, якось та ін.).

дейктичні одиниці можуть вживатися для 
вираження трьох базових функцій: жестової, 
символічної і анафоричної [4, с. 67]. такий 
розподіл ґрунтується на функціональному 
критерії класифікації. жестове використання 
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дейктичних одиниць здійснює супровід 
мовної вказівної дії будь-яким фізичним 
жестом, що характерно для реальної кому-
нікації. символічне вживання передбачає 
знання певних аспектів комунікативної ситу-
ації і пов’язано з прагматичним значенням 
висловлювання. анафоричне вживання дейк-
тичних одиниць спирається на принцип коре-
ферентності дейктичних одиниць із певними 
елементами в попередньому уривку дискурсу. 
таке зустрічається, як правило, в письмових 
текстах, хоча і в усній мові мовець часто вико-
ристовує дейктичні елементи анафорично. 
крім того, «дейксис служить для формування 
зв’язності й цілісності дискурсів (текстів), 
внесення мовцем різноманітних семанти-
ко-прагматичних нюансів смислу, – тобто 
вияв прагматичної компетенції» [2, с. 274].

висновки і перспективи подальших 
розвідок. таким чином, різноманіття під-
ходів до вивчення дейксису дозволяє дослід-
жувати даний лінгвістичний механізм з усіх 
боків і в усіх його можливих проявах. крім 
того, вивчення дейксису в сучасній лінгві-
стиці пояснюється ще й тим, що діапазон 
його вживання вельми широкий, тому що 
будь-яке висловлювання характеризується 
прив’язаністю до простору і часу. різні під-
ходи до вивчення дейксису не суперечать, а, 
швидше, доповнюють одне одного, що доз-
воляє отримати цілісний лінгвістичний опис 
дейксису. той факт, що на сьогодні теорія 
дейксису не володіє уніфікованим терміно-
логічним апаратом, не звужує, а розширює її 
дослідні горизонти. зіткнення протилежних 
точок зору дозволяє звернути увагу на ті 
питання, які залишилися б поза уваги дослід-
ників  випадку принципової одноманітності 
теоретичних викладок, що відкриває гори-
зонт для подальших розвідок.
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Постановка проблеми. Як відомо, кон-
флікт є зіткненням протилежно спрямованих 
цілей, інтересів, позицій, думок та поглядів 
опонентів чи суб’єктів взаємодії [1], тобто 
конфліктна комунікація має місце тоді, коли 
обидва учасники взаємодії мають різні цілі, 
і кожен зацікавлений у досягненні власної 
мети. за умови, коли ініціатор конфлікту роз-
починає взаємодію, а інший учасник бере в ній 
участь та відстоює протилежну точку зору, до 
уваги не беруться принципи та постулати коо-
перативної поведінки, а учасники не дбають 
про те, щоб зберегти «лице» один одного. 
іншими словами, в конфліктній взаємодії 
комунікативні інтереси учасників взаємодії 
знаходяться в протиріччі, комунікативні цілі 
мають різну спрямованість, комунікативні 
дії одного учасника взаємодії спрямовані на 
нанесення шкоди іншому учаснику взаємодії 
та передбачають зміну його емоційного стану 
та поведінки. 

комунікативну ситуацію звинувачення/
виправдання не можна назвати типовою ситу-
ацією конфліктної (некооперативної) вза-
ємодії. оскільки учасник реалізує тактику 
виправдання (у відповідь на звинувачення), 
що відноситься до тактик стратегії коопе-
рації, а це дає підстави вважати ситуацію 
звинувачення/виправдання гармонізуючим 
типом конфлікту.

у комунікативній ситуації звинувачення/
виправдання можна говорити лише про 
стадію зародження конфлікту, коли ініціатор 
взаємодії незадоволений станом речей і має 
емоційний дискомфорт. для того, щоб змен-
шити міру цього дискомфорту, він реалізує 
звинувачення як спосіб демонстрації свого 
негативного відношення до ситуації. у від-
повідь, замість того, щоб взяти участь у кон-
фліктній взаємодії, адресат намагається її 
уникнути і спрямувати взаємодію в бік коо-
перації. Через втілення виправдання кому-
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нікант визнає свою вину чи перекладає її на 
когось іншого, намагаючись зменшити міру 
емоційного дискомфорту ініціатора взаємодії. 
у цьому випадку він розцінює виправдання 
як можливість переконати співрозмовника 
покращити думку про нього, в результаті чого 
покращиться і його емоційний стан. 

комунікативна ситуація звинувачення/
виправдання детермінує особливий тип кон-
фліктної взаємодії, який не набув достатнього 
висвітлення в сучасних наукових розвідках. 
Переважне звернення лінгвістів до комуні-
кативних дій звинувачення та виправдання 
відокремлено (а.л. Погребисська [7], і.р. кор-
ольов [4], а.а. король [3], т.а. Мирончук [6], 
т.в. дубровська [2]) та спорадичне дослідження 
окремих аспектів звинувачення та виправдання 
в їх діалогічній єдності (Є.в. лаврентьєва [5], 
о.П. снєжик [9]) вмотивовує актуальність 
розгляду ситуації звинувачення/виправдання 
як гармонізуючого типу конфліктної взаємодії, 
оскільки, попри яскраво виражені риси заро-
дження конфліктної інтеракції, учасники вза-
ємодії намагаються гармонізувати спілкування 
та перейти в площину кооперативної взаємодії. 

метою статті є аналіз кооперативного 
потенціалу тактики виправдання в комуніка-
тивній ситуації звинувачення/виправдання як 
конфліктній інтеракції. 

виклад основного матеріалу. за допо-
могою виправдань мовець спростовує свою 
відповідальність за певні вчинки чи дії, що 
призвели (могли призвести) до негативних 
наслідків, або доводить позитивну оцінку 
індивідуально значущих ситуацій, своїх 
вчинків та поведінки, засуджуваних співроз-
мовником, тим самим позитивно оцінюючи 
свою особистість [9, с. 106]. виправдання 
пояснює вчинки мовця і є спробою запевнити 
когось в їх правильності [6].

з-поміж виправдань можна вирізнити 
виправдання-згоду та виправдання-незгоду. 
виправдання-згода передбачає обов’яз-
кове визнання своєї провини та наведення 
логічних, на думку обвинуваченого, пояснень, 
що вказують на причини його вчинку:

“But really” (she was now adding three 
fried eggs to his plate), “flying an illegal car 
halfway across the country – anyone could 
have seen you –” She flicked her wand casually 
at the dishes in the sink, which began to clean 
themselves, clinking gently in the background. 
“It was cloudy, Mum!” said Fred.“You keep 
your mouth closed while you’re eating!” Mrs. 
Weasley snapped. “They were starving him, 
Mum!” said George [16, c. 34]. 

обвинувачуваний визнає свою вину і нама-
гається виправдатись різними способами: 
спочатку вказуючи на безпечність їхньої 
подорожі, а потім на причини, що змусили їх 
відправитись в дорогу. 

виправдання-незгода обумовлене невиз- 
нанням вини за вчинення певної дії і перед-
бачає наведення пояснень, обґрунтувань своєї 
невинності:

“You don’t care about Roger –“Lyra, we all 
care about Roger –” You don’t, else you’d all 
stop work and go and look for him right now!I 
hate you!” “There could be a dozen reasons 
why Roger en’t turned up. Listen to sense. We 
got dinner to prepareand serve in less than an 
hour; the Master’s got guests in the lodging, 
and he’ll be eating over there, andthat means 
Chef’ll have to attend to getting the food there 
quick so it don’t go cold; and what with onething 
and another, Lyra, life’s got to go on. I’m sure 
Roger’ll turn up...” [15, c. 39].

адресант реалізує тактику виправдан-
ня-незгоди. у тезисній частині він не пого-
джується із твердженням (Lyra, we all care 
about Roger), а в аргументативній частині 
намагається пояснити ситуацію і ствердити 
свою невинність.

у будь-якому випадку, обвинувачуваний не 
може обмежитись визнанням чи невизнанням 
своєї провини, а повинен додатково її спросту-
вати або пояснити причини своїх дій. При 
цьому вони повинні узгоджуватись із сис-
темою цінностей та норм автора звинувачення, 
оскільки від цього залежить, чи прийме він 
виправдання, і відповідно, чи досягне обвину-
вачуваний перлокутивного ефекту. 

отже, виправдання складається із двох 
частин: визнання/невизнання своєї провини 
(тезисна частина) та спростування/пояснення 
своїх дій (аргументативна частина). 

у тезисній частині комунікативна тактика 
виправдання-незгоди буде суміжною із такти-
ками незгоди, заперечення тощо. а комуніка-
тивна тактика виправдання-згоди буде синоні-
мічною тактикам вибачення, зізнання та згоди.

вважаємо, що друга частина – спросту-
вання/пояснення своїх дій – є основним еле-
ментом виправдання, без якого неможлива 
реалізація досліджуваної тактики. адже у 
випадку відсутності аргументативної частини 
виправдання перетворюється на висловлення 
згоди або незгоди із твердженням. а оскільки 
виправдання полягає власне в поясненні своїх 
дій і зміні емоційного стану адресанта через 
регулювання адресантно-адресатних від-
носин, то до виправдань відносимо вислов-
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лення, в яких присутні або дві частини, або 
тільки аргументативний компонент. 

Матеріал дослідження дає підстави виріз-
нити тактику виправдання з-поміж суміжних 
тактик за такими параметрами:

1. специфіка інтенції. Як і звинувачення, 
виправдання є поліінтенційною тактикою, 
тобто інтенція виправдання полягає не лише 
безпосередньо в поясненні причин свого 
вчинку, а й також у знятті із себе відпові-
дальності за скоєне, покращенні емоційного 
стану співрозмовника та переведенні розмови 
в русло кооперації. на основі цього і можна 
диференціювати виправдання від тактик 
згоди/незгоди та заперечення/ствердження, 
інтенція яких полягає в інформуванні спів-
розмовника про хибність чи істинність його 
слів (заперечення/ствердження) або схва-
лення/несхвалення його пропозицій, прохань, 
наказів (згода/незгода): 

‘Nancy,’ – Miss Polly’s voice was very stern 
now – ‘when I’m talking to you, I wish you to 
stop your work and listento what I have to say.’ 
Nancy flushed miserably. […] ‘I was only keepin’ 
on with my work ‘cause you specially told me 
this mornin’ ter hurry with my dishes, ye know’ 
[14, c. 174].

звинувачуваний визнає свій поганий 
вчинок, проте дає пояснення, чому він так 
вчинив, намагаючись зняти із себе відпові-
дальність за скоєне (you specially told me).

зізнання передбачає відверте висловлю-
вання про свій стан, вчинки тощо, тобто 
подання публічно того, що до цього було 
прихованим, невідомим. інтенцією зізнання 
є ствердити факт вчинення певної негативної 
дії, на відміну від вибачення, серед основних 
інтенцій якого є покращення емоційного 
стану комунікантів і сприяння кооператив-
ності розмови [11; 12; 13]. 

з іншого боку, вибачення передбачає вияв 
усвідомлення своєї провини, тобто повне її 
визнання. відмінність інтенції виправдання 
полягає в частковому визнанні своєї провини і 
перекладанні іншої частини провини на інших 
людей, обставини, ситуацію. а.М. Приходько 
вказує, що коли мовець відчуває малоефек-
тивність своєї виправдовувальної інтенції, 
він може звернутись до більш дієвих засобів 
«згладжування» вини, йдеться про вибачення 
чи каяття [8, с. 114]. 

2. ступінь визнання провини. виправ-
дання передбачає невизнання провини пов-
ністю (виправдання-незгода) або визнання 
провини частково (виправдання-згода). 
стосовно інших тактик, варто зазначити, 

що вони передбачають або повне визнання 
провини (згода, вибачення, зізнання) або 
повне невизнання (незгода, заперечення). 
наприклад:

“Oh, yes,” said John Faa, “all your doings, 
they all get back to Farder Coram here.”Lyra 
couldn’t hold it in.“We didn’t damage it! Honest! 
It was only a bit of mud! And we never got very 
far –” [15, c. 76].

адресант повністю не визнає провини і 
не приймає звинувачення, логічно обґрунто-
вуючи свою позицію та спростовуючи звину-
вачення.

3. засоби вираження інтенції. оскільки 
виправдання містить аргументативну частину, 
в якій мовець пояснює причини свого вчинку, 
то виправдовувальна інтенція має завжди вер-
бальне вираження, на відміну від тактик згоди, 
незгоди, заперечення, інтенція яких може 
виражатись і невербально, для прикладу, за 
допомогою екстралінгвістичних чи кінесте-
тичних засобів:

“I am delighted that Gryffindor won the 
match, but this is getting ridiculous! Percy, I 
expected better of you!” “I certainly didn’t 
authorize this, Professor!” said Percy, puffing 
himself up indignantly. “I was just telling them 
all to get back to bed! My brother Ron here had 
a nightmare –” [18, c. 267]. 

виправдання містить незгоду зі звинува-
ченням і аргументативну частину, в якій адре-
сант пояснює свою непричетність до неба-
жаного вчинку. він вживає лексему certainly 
у тезисній частині для того, щоб збільшити 
міру переконливості свого виправдання. 

Що стосується зізнання та вибачення, 
інтенції цих тактик також матимуть вер-
бальне вираження, оскільки для їх реалізації 
необхідно застосувати власне мовні засоби. 
для прикладу, для того, щоб зробити певну 
інформацію публічною, її необхідно озву-
чити, а суттю вибачення є «словесна спокута 
вини, проступку» [10, с. 125]. 

тактики вибачення, згоди, незгоди, запе-
речення реалізуються за допомогою конвен-
ційних засобів. виправдання не має конвен-
ційних засобів вираження інтенції. 

4. специфіка аксіологічної складової. 
виправдовувальна інтенція передбачає нама-
гання обвинувачуваного «підлаштувати» свій 
негативний вчинок до системи моральних 
цінностей співрозмовника, применшивши 
його значущість. отже, бачення своєї провини 
звинувачуваним під час реалізації виправдан-
ня-згоди буде більш суб’єктивним, і міра її не 
буде такою значною:
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“I noticed, in my search of the park, that 
considerable damage seems to have been done 
to a very valuable Whomping Willow,” Snape 
went on. “That tree did more damage to us than 
we –” Ron blurted out [16, c. 34].

звинувачувані намагаються применшити 
міру вчиненого, вказавши на себе як на 
постраждалих у даному випадку (That tree did 
more damage to us than we). 

коли звинувачуваний не бере на себе 
провини під час виправдання-незгоди, а 
вказує на іншу особу, то він не зацікавлений у 
применшенні міри цієї провини.

Якщо ж звинувачуваний не трактує свій 
вчинок як негативний, то реалізує не тактику 
виправдання, а тактику незгоди чи запере-
чення.

реалізація тактики вибачення-згоди 
передбачає прийняття та визнання системи 
морально-етичних цінностей та норм автора 
звинувачення. 

5. адресантно-адресатне відношення. 
адресант, який продукує виправдовувальне 
висловлювання, вчинив небажану для адре-
сата дію, відповідно, повинен мінімізувати 
завдану шкоду, переконливо обґрунтувавши 
свою позицію і мотиви своїх вчинків, адже 
від цього залежатиме результат розмови. 
крім цього, адресант є комунікантом, який 
намагається вести кооперативну комунікацію 
і поважає систему морально-етичних цін-
ностей свого співрозмовника. 

автор звинувачення – це особа, налашто-
вана на конфлікт. вона здійснюватиме оцінку 
виправдання і вирішуватиме майбутній 
результат комунікації:

‘Pollyanna, what does this mean?’ cried Aunt 
Polly then.Pollyanna blinked sleepy eyes and sat 
up.’Why, Mr. Tom–Aunt Polly!’ she stammered. 
‘Don’tlook so scared! It isn’t that I’ve got the 
consumption, youknow, like Joel Hartley. 
It’s only that I was so hot–in there.But I shut 
the window, Aunt Polly, so the flies couldn’t 
carrythose germ-things in’ [14, c. 56].

Приклад засвідчує, що звинувачуваний 
намагається пояснити причини свого вчинку, 
втіливши тактику виправдання-згоди. Це 
означає, що він не лише поважає систему 
цінностей автора звинувачення, а й вважає 
його поміркованим та достойним співроз-
мовником, який може зрозуміти всі докази та 
обґрунтування. 

6. Часовий фактор. Фактор минулого у 
виправданні відомий обом учасникам кому-
нікації, оскільки комунікативна тактика 
виправдання є респонсивною, яка реалізу-

ється у відповідь на звинувачення, а фактор 
майбутнього полягає в досягненні перлоку-
тивного ефекту – покращенні емоційного 
стану адресата і загального тону комунікації, 
а також підвищенні комунікативного статусу 
адресанта.

на відміну від виправдання, в якому фактор 
минулого відомий обом, проте відношення до 
нього відрізняється в адресанта і адресата, 
зізнання та вибачення передбачають однакове 
негативне відношення адресанта і адресата 
до вчиненої дії. Фактор майбутнього такий 
самий, як і під час вибачення, – зміна пове-
дінки адресата в бажаний для адресанта бік.

7. тип дистанції. тактику виправдання 
реалізує той комунікант, який не володіє 
комунікативною ініціативою:

“Meaning that Dumbledore’s very interested 
to know who’s got it in for that boy!” said Moody, 
limping nearer still to the foot of the stairs. “And 
so am I, Snape … very interested.” […] For a 
moment, nobody moved. “I merely thought,” 
said Snape, in a voice of forced calm, “that if 
Potter was wandering around after hours again 
… it’s an unfortunate habit of his … he should 
be stopped. For – for his own safety” [17, c. 545]. 

автор звинувачення не лише вико-
ристовує в розмові свій авторитет, а й 
посилається на більш авторитетне джерело 
(директора школи), що призводить до того, 
що звинувачуваний починає виправдовувати 
свій вчинок, обґрунтовуючи його не справж-
німи причинами, а тими, які були вигідні в 
даному випадку. 

вимушеність реакції адресанта стосу-
ється вибачення та зізнання, які є респон-
сивними тактиками, що реалізуються пере-
важно в ситуаціях, коли співрозмовник 
вказує на небажану дію, вчинену партнером 
із комунікації, і вимагає від нього вчинення 
дій, що призведуть до покращення його емо-
ційного стану. у тактиках згоди та незгоди 
тип дистанції між партнерами залежатиме 
від їх соціальних статусів та інших комуні-
кативних параметрів розмови. 

8. Перформативне вживання метапре-
дикатів. виправдовування не має перформа-
тивного параметра використання, на відміну 
від згоди/незгоди, заперечення, зізнання та 
вибачення.

висновки. отже, виправдання складається 
з двох частин: визнання/невизнання своєї 
провини та спростування/пояснення своїх 
дій. аргументативна частина – спростування/
пояснення своїх дій – є основним елементом 
виправдання, без якого неможлива його реа-
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лізація. виправдання передбачає невизнання 
провини повністю (виправдання-незгода) 
або визнання провини частково (виправдан-
ня-згода). комунікативна тактика виправ-
дання-незгоди суміжна з тактиками незгоди, 
заперечення, а комунікативна тактика виправ-
дання-згоди синонімічна тактикам вибачення, 
зізнання та згоди.

виправдання є поліінтенційною тактикою, 
тобто інтенція виправдання полягає не лише 
безпосередньо в поясненні причин свого 
вчинку, а й також у знятті із себе відповідаль-
ності за вчинене, покращенні емоційного 
стану співрозмовника та переведенні роз-
мови в русло кооперації. виправдовувальна 
інтенція має завжди вербальне вираження. 

Перспективним, на нашу думку, видається 
подальше вивчення специфіки кореляції 
тактик та способів їх втілення в комуніка-
тивній ситуації звинувачення/виправдання в 
англомовній дитячій літературі. 
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ГРАФОСЕМІОТИЧНЕ КОДУВАННЯ В РОМАНАХ АЛІ СМІТ

Глущенко Г.Б., старший викладач 
кафедри теорії та практики перекладу
Класичний приватний університет

У статті проаналізовано роль графічних засобів у створенні невербального змісту в романах представниці бри-
танського постмодернізму Алі Сміт. Визначено найпоширеніші графеміки та проаналізовано ефект, який досяга-
ється їх використанням у тексті.

Ключові слова: графосеміотичне кодування, графічні засоби, невербальні знаки, графеміки, постмодерніст-
ський текст.

В статье проанализирована роль графических средств в создании невербального содержания в романах пред-
ставительницы британского постмодернизма Али Смит. Определены наиболее частотные графемики, и проанали-
зирован эффект, достигающийся их применением в тексте.

Ключевые слова: графосемиотическое кодирование, графические средства, невербальные знаки, графемики, 
постмодернистский текст.

Glushchenko G.B. GRAPHO-SEMIOTIC CODE IN ALI SMITH'S NOVELS
The article focuses on the analysis of non-verbal signs and their role in the postmodern text. Based on the novels of 

the contemporary Scottish author Ali Smith, it identifies the most frequent graphemes and analyzes the effect achieved by 
their use. The article shows that in postmodern fiction non-verbal signs are not exclusively secondary, complementing the 
verbal ones, but they also render information, defining the form and content of the text.

Key words: grapho-semiotic code, graphic means, non-verbal signs, graphemes, postmodern text.

Постановка проблеми. згідно із засадами 
постмодерністської лінгвопоетики пост-
модерністський художній текст становить 
«єдину конкретну даність, яка базується на 
різноманітних культурних ремінісценціях» 
[2; 5], існує незалежно від автора і постулює 
нескінчену гру знаків [1; 2; 3]. глобальна 
комп’ютеризація усіх аспектів життя, зокрема 
друку та поліграфії, швидкий розвиток дру-
карського програмного забезпечення та полі-
графічних пристроїв сприяють відтворенню 
в тексті «постмодерністської візуальної чут-
тєвості» (р. уільямс), що знаходить свій вияв 
не лише в плюралістичності змісту, а й у його 
особливому графічному оформленні. нова 
графічна форма постмодерністського тексту 
вирізняється не тільки великою кількістю різ-
нопланових графічних знаків (як-от шрифти, 
кольори, малюнки, засоби сегментації, інто-
наційно-пунктуаційні моделі, засоби зорової 
виразності друкованого тексту і т. ін.), а й 
незвичними засобами їх поєднання. у резуль-
таті текст візуалізується: він кодується не 
лише вербально, невербальні знаки набувають 
додаткового значення, і текст перетворюється 
на макрознак, що об’єднує двопланові знаки 
різних рівнів у просторове графічне рішення.

аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. дослідження цих явищ призвело до 
появи нового напрямку мовознавства – гра-

фічної лінгвістики. особливої актуальності 
набувають дослідження графічних особли-
востей постмодерністських художніх тек-
стів різних жанрів, представлені роботами 
о. Бабелюк [3], н. Большакової [5], і. вашу-
ніної [6], а. сизенко [10], д. суховей [11], 
р.Б. каллахана [12], д. лоу [13], с. Маклауд 
[14], р. уоллера [15] та ін. Ці дослідники 
погоджуються, що на відміну від класичного, 
в постмодерністському художньому тексті 
невербальні знаки мають не лише вторинну 
функцію, доповнюючи вербальні, а й висту-
пають самостійними носіями інформації, 
визначаючи форму та зміст тексту. невер-
бальні знаки характеризуються як такі, що 
мають різну форму завдяки «різноаспектним 
графічним і візуальним деталям і передають 
інколи ледь вловиме, проте таке важливе 
конотативне значення» [16]. взагалі, у пост-
модернізмі єдність форми та змісту отримує 
нове прочитання. сучасне текстотворення 
відкидає традиційну модель художнього 
тексту «стабільна форма – однозначний 
зміст», і скоріше (відповідно до теорієї аси-
метричного дуалізму мовного знака, викла-
деної с. карцевським [7]) відображає модель 
«варіативність форми – множинність змісту». 
за цією теорією план форми та план змісту 
є водночас парними й асиметричними вели-
чинами в стані нестійкої рівноваги. таким 
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чином, однією з домінант художнього тексту 
сучасної доби стає його візуалізація.

серед принципів візуалізації називають 
уседозволеність, розкутість [9], демократи-
зацію мовної норми через деконструктивну 
гру з формою, яка стає «неієрархічною та 
аструктурною» [8, с. 38], використання гра-
фічних знаків, запозичених із різних семі-
отичних систем [3]. такий художній текст 
порівнюють із мереживом чи павутинням, 
зосереджуючи увагу на багатовимірності 
його знаків [4, с. 135]. 

Постановка завдання. Проте графічна 
лінгвістика, як і суміжні з нею напрямки, поки 
що перебуває на шляху становлення, а зна-
чить – виникає потреба подальших детальних 
лінгвістичних розвідок у цій сфері, що 
зумовлює актуальність цього дослідження. 
Мета нашої розвідки полягає у визначенні й 
аналізі графічних способів графосеміотич-
ного кодування в текстах представниці бри-
танського постмодернізму алі сміт.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. розглянемо особливості відтворення 
змісту через використання нової графічної 
форми у творах сучасної шотландської пись-
менниці алі сміт. аналіз графічної форми 
тексту передбачає врахування таких скла-
дових частин, як композиція (розташування 
та організація знаків у тексті), перспектива 
(розташування знаків на передньому чи 
задньому плані стосовно читача) і власне гра-
фічні знаки. до останніх належать:

– синграфеміки – знаки пунктуації або 
правопис, що навмисне порушують норму;

– супраграфеміки – різноманітні 
шрифтові варіації (гарнітури, кеглю, нахилу, 
ілюміновки тощо), які мають власний план 
форми та змісту;

– топографеміки – надмірні втягування 
або інтервалізація, нерівномірний поділ на 
абзаци;

– гіпографеміки – зображення (пікто-
грами, малюнки, фото), які підсилюють, 
доповнюють зміст вербальних знаків або 
суперечать йому;

– субграфеміки – числа, графіки, таблиці 
тощо, які репрезентують ідею та підсилюють, 
доповнюють зміст вербальних знаків або 
суперечать йому;

– колорграфеміки – відтінки та кольори 
різної насиченості та яскравості, які підси-
люють, доповнюють чи пояснюють зміст вер-
бальних знаків.

серед особливостей композиції текстів алі 
сміт можна відзначити фігурне розташування 

тексту, оказіональний поділ на абзаци, від-
ділення глав, широкий вибір синграфеміків, 
топографеміків тощо.

так, у кількох романах шотландської 
авторки спостерігаються різні за обсягом 
(від кількох рядків у романі Hotel World 
до понад двох сторінок у романі How to be 
both) зигзагоподібні моделі розташування 
тексту, які привертають увагу читача й унаоч-
нюють фізичний і емоційний рух персонажів. 
зокрема, в романі How to be both такі уривки 
позначають початок і кінець частини, що роз-
повідає про художника доби відродження, 
який несподівано усвідомлює себе висмик-
нутим із небуття в сучасний світ. великий 
зигзагоподібний уривок на початку відтворює 
його тернисте повернення, як-от у наведеному 
нижче фрагменті (3,10), а схожий фігурний 
уривок наприкінці роману передає, як згасає 
свідомість митця.

 

у романі Hotel World ламані лінії тексту 
відтворюють смертельне падіння дівчини 
у вузькій шахті кухонного ліфту, а потім – 
стрімкі рухи привиду, яким вона стала після 
смерті. у поєднанні з вигуком Wooooo-
hоooo, який щоразу містить різну кількість 
символів залежно від емоційного стану 
героїні або довжини спуску/падіння, це 
створює враження стрімкого та хаотичного 
польоту. до того ж, вигук Woo-hоo завжди 
рознесено на два окремі рядки, незалежно 
від того, наскільки коротким це робить 
перший рядок або від того, як вигук обігра-
ється в словах, наприклад: 

  Knock knock. Wooo-
hoooo's here?Me. You wooo-
hoooo? You-hoo yourself
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останній такий вигук (яким завершується 
книга) – це єдине, що ми бачимо посеред 
чистої сторінки. його надруковано сходин-
ками таким чином, щоб передати враження 
затихання, коли привід назавжди залишає цей 
світ, розчиняючись у світлі (2, 135):

WOoooo-
                  hooooooo

                  oo
                       o

у цьому ж таки романі зустрічаємо й вер-
тикальне розташування тексту. тут компози-
ційний засіб поєднується із супраграфеміком, 
зокрема використанням кеглю, розмір якого 
поступово зменшується, що передає зату-
хання (2, 133):

remember
you 
must
live

remember
you 
most
love

remainder
you 
mist
leaf

останній приклад особливо наочно демон-
струє характерне для цієї авторки поєднання 
кількох графічних та стилістичних засобів 
для підсилення впливу на читача. так, ці 
рядки обіграють відомий вислів Memento 
mori (у перекладі письменниці Мюріел 
спарк – Remember you must die), змінюючи 
полярність концепції плинності життя та туги 
за втраченими моментами. спотворення слів 
у свідомості, що згасає, накладається на змен-
шення розміру кегля, а вертикальне розташу-
вання перетворюють фразу на незавершений 
знак оклику. таким чином, різнопланові 
засоби підсилюють один одного, створюючи 
синергетичний ефект.

іншою характерною рисою текстотворення 
алі сміт є використання найрізноманітніших 
синграфеміків. найчастіше вони використо-
вуються, щоб передати внутрішню мову пер-
сонажів. справа в тому, що авторка зовсім не 
описує стан чи відчуття героїв. у її романах 
не зустрінеш фраз на кшталт «нерішуче поди-

вився», «здивовано спитав» чи «пробелькотів» – 
усе це передається графічними засобами, зде-
більшого синграфеміками. на жаль, обсяг 
статті не дає змоги навести приклади усіх таких 
засобів, тому окреслимо найвагоміші з них. 
так, роздуми безпритульної жінки, що годи-
нами жебракує на сходах готелю, час від часу 
в несподіваних місцях (певно ж, коли повз неї 
проходять люди) перериваються проханнями, 
винесеним в дужках окремими рядками (2): 

(Spr sm chn?) 
або
(Cn y spr sm chn? Thnk y)
Це створює комбіноване враження автома-

тизму, незначущості й нерозбірливості її бур-
мотіння.

уже згаданий вище привід загиблої дівчини 
намагається відтворити в пам’яті деталі заги-
белі та стрибає в ліфтову шахту, рахуючи 
секунди: one elephant two eleph-ahh) – і вигук, 
і дужка-смайлик кажуть про її захват більше, 
ніж будь-які пояснення автора (2, 10).

наступний супраграфемік демонструє, що 
зайвими були б і коментарі щодо гучності, 
коли вельможний замовник цідить пояснення 
для найманих виконавців – художників, а 
хлопчик-слуга вигукує їх, щоб усі почули  
(3, 293): 

The walls will be THE WALLS WILL BE. 
Divided from left to right DIVIDED FROM LEFT 
TO RIGHT…

графічній композиції творів алі сміт також 
властиве просторове відділення окремих 
змістових складових тексту, зокрема розділів, 
підрозділів тощо. вона ніби дає час відсторо-
нитися від однієї частини, одного ракурсу чи 
ідеї, перш ніж перейти до інших, і залишає 
між частинами твору чисту сторінку або 
принаймні починає нову думку із середини 
наступної сторінки, лишаючи решту вільною. 

Це не єдиний приклад топографеміки 
в романах сміт. вона часто використовує 
додаткові інтервали або інші види розбивки, 
підкреслюючи емоційну чи фізичну напругу. 
так, наступна фраза передає моральний 
спротив підлітка, небажання розмовляти з 
матір’ю на запропоновану тему (3, 8):

I. Can’t. Answer. Your. Moral. Question. 
Unless. I. Know. More. Details, George says…

а ця фраза відтворює радше фізичні 
зусилля, коли дівчина намагається відкрутити 
занадто тугий шуруп підручними засобами, 
як-от ножицями чи чайною ложкою, але шуруп 
не піддається. напруга й задух дівчини, кожне 
її зусилля підкреслено розбиттям на окремі 
рухи за допомогою знаків тире: 
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But – this bit – won’t – let it go – far enough – 
to get a hold on it, no. No.

в іншому випадку набридливі плітки зли-
ваються в нерозбірливо стиснуте та майже 
позбавлене пробілів Wilby’ssister didherselfin 
Clare Wilby’ssisterdidherselfin (2, 107).

дуже цікавим є використання двокрапки 
в романі How to be both. вона використову-
ється як розділовий знак, що у внутрішній 
мові персонажа позначає паузи, які він 
робить, аби набрати повітря. таким чином, 
цей знак не лише персоналізує мову персо-
нажа, а й задає її темп і ритм, допомагаючи 
відчути стан героя.

Як уже згадувалося вище, найсильніший 
ефект досягається поєднанням кількох тради-
ційних стилістичних та графічних засобів, як 
у наступному уривку (2, 6):

     Woooooooo- 
hooooooo what a fall what a soar what a 
plummet what a dash into dark into light 
what a plunge what a glide thud crash what 
a drop what a rush what a swoop what a 
fright what a mad hushed skirl what a smash 
mush mash-up broke and gashed what a 
heart in my mouth what an end. 
What a life. 
What a time. 
What I felt. Then. Gone.

висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, твори алі сміт втілюють сво-
боду використання та проектують провідну 
роль графічних засобів у створенні невербаль-
ного змісту. нова графічна форма художнього 
тексту відзначається фігурною композицією, 
багатоплановістю та майстерним поєднанням 
вербальних та невербальних знаків, яке веде 
до свідомого порушення традиційних норм, 
породжуючи гібридний тип тексту.
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У статті описано мовленнєву поведінку маніпулятора та відображено традиційне реагування й поведінку жертви 
за умов успішної маніпуляції; розглянуто види маніпулювання. Зосереджено особливу увагу на аналізі деманіпу-
лятивних контрзаходів; виявлено особливості деманіпулятивного впливу на маніпулятора через метакомунікацію. 

Ключові слова: маніпуляція, види маніпулювання, деманіпуляція, види деманіпуляційних контрзаходів, мета-
комунікація.

В статье очерчено речевое поведение манипулятора и отображено традиционное реагирование и поведение 
жертвы в условиях успешной манипуляции; раскрыты виды манипулирования. Особое внимание сосредоточено на 
анализе деманипулятивных контрдействий; выявлены особенности деманипулятивного влияния на манипулятора 
через метакоммуникацию. 

Ключевые слова: манипуляция, виды манипулирования, деманипуляция, виды деманипулятивных контрдей-
ствий, метакоммуникация.

Gnezdilova Ya.V. METACOMMUNICATION AS AN INSTRUMENT OF DEMANIPULATION
The article deals with the speech behaviour of a manipulator and reflects traditional reactions and behaviour of a victim 

against the background of successful manipulation; studies the types of manipulation. Special attention is paid at ana-
lyzing demanipulative counteractions; specifics of demanipulative influence on the manipulator via metacommunication is 
revealed.

Key words: manipulation, types of manipulation, demanipulation, types of demanipulative counteractions, metacom-
munication.

Постановка проблеми. Маніпулювання 
як невід’ємна частина всіх сфер спілкування 
сьогодення є предметом вивчення в психо-
логії, психолінгвістиці, нейрофізіології, пси-
хіатрії, політології, соціології й лінгвістиці, 
оскільки в його основі лежать психологічні 
й соціальні механізми впливу на свідомість 
співрозмовника через ретельно підібрані 
слова і вислови з використанням проду-
маних мовленнєвих стратегій і тактик під час 
оформлення відповідного дискурсу. Маніпу-
ляцією в мовленнєвій комунікації вважається 
ненавмисно чи умисно прихований непрямий 
психо-комунікативний вплив на реціпієнта, 
групу осіб чи масу людей, що забезпечує 
зміну взаємопов’язаних алгоритмів і режимів 
функціонування їх свідомості, підсвідомого 
і несвідомого [5, с. 14]. Під час мовленнєвих 
маніпуляцій зовнішній смисл слів, звернення 
чи дії у відношенні до іншої людини не збі-
гаються з внутрішнім смислом. зовнішній 
смисл, як правило, не утискає потреб іншої 
людини, проте внутрішній смисл несе зміст, 
який підводить співрозмовника до того, що 
хоче маніпулятор [7]. двосторонніcть про-
цесу, який характеризує маніпулятивну кому-
нікацію, полягає в комбінуванні примусу, що 
обмежує вибір контексту, із цільовим вислов-
ленням для того, щоб змусити інтерпретувати 

останнє в заданих рамках контекстуальних 
припущень і щоб не допустити інтерпретацію 
через доступні відомі альтернативні (супере-
чливі) припущення [11, с. 194].

жертви маніпуляції далеко не завжди усві-
домлюють, що діють згідно із цілями іншої 
людини. у випадку вдалого збігу обставин, 
маніпулятор, приховуючи свої істинні наміри 
за допомогою відволікаючих маневрів і вито-
нчених прийомів, добивається того, щоб його 
партнер, сам того не помічаючи, змінив свої 
первинні наміри й прийняв чужі цілі як свої. 
у процесі маніпуляції в жертви виникає оман-
ливе почуття взаєморозуміння з маніпуля-
тором, який ховається за маскою як дружби й 
розуміння, так, інколи, й агресії чи безпорад-
ності [6]. однак якщо партнер по комунікації 
зумів розшифрувати маніпулятивні наміри 
співрозмовника, очевидним стає його бажання 
протидіяти маніпулятору. тому популярними 
є дослідження механізмів деманіпуляції [8] 
чи розробка практичних методичних вказівок 
щодо захисту від маніпулятивного впливу  
[1; 4; 7; 9; 10]. Проте відкритим і донині 
залишається питання функціонування мета-
комунікації в просторі маніпуляції взагалі та 
використання метакомунікації як інструменту 
деманіпуляції зокрема, що й зумовлює актуль-
ність цієї статті. 
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метою статті є виявлення ролі, яку віді-
грає метакомунікація в умовах деманіпуляції. 
Мета роботи передбачає розв’язання таких 
конкретних завдань: науково підтвердити 
гіпотезу про можливість використання мета-
комунікації як інструменту деманіпуляції; 
визначити основні види мовленнєвого реагу-
вання у відповідь на спробу здійснення мані-
пулятивного впливу; виявити особливості 
деманіпулятивного впливу на маніпулятора 
через метакомунікацію.

виклад основного матеріалу. Потужність 
і ефективність маніпулятивного впливу зале-
жить від наявності в маніпулятора, услід за 
Є.л. доценко [4, с. 137–138], певних переваг 
над адресатом: а) маніпулятору притаманний 
власний набір статусних (рольова позиція, 
посада, вік) або ділових (кваліфікація, аргу-
менти, здібності, знання) переваг; б) мані-
пулятор може використати силу третіх осіб, 
аргумент апеляції до авторитету: залучення 
представницької підтримки або конвенці-
ональних переваг (традиції, мораль тощо); 
в) маніпулятор може скористатися перева-
гами власне процесу взаємодії з партнером, 
до яких належать динамічні сили (темп, паузи, 
ініціатива), позиційні переваги (експлуатація 
емоційного тону колишніх чи актуальних від-
носин), договір як результат спільних угод; 
г) маніпулятор отримує переваги в спілкуванні, 
виходячи зі слабостей партнера або його пси-
хічних особливостей: чутливість до похвали, 
любов до дітей, запальність, мовчазність тощо.

у залежності від цілей маніпулятора і його 
можливостей, виходячи з переваг, описаних 
вище, розрізняють кілька видів маніпулятив-
ного впливу, а саме: 

– безкомпромісне маніпулювання, що 
пригнічує співрозмовника;

– м’яке маніпулювання, яке викликає 
прихильність співрозмовника і його довіру;

– комбіноване маніпулювання, коли 
йдеться не про однократні разові маніпуля-
тивні дії, а тривалі маніпулятивні ігри [3].

деманіпуляція включає в себе два етапи: 
виявлення маніпуляції та прийняття контрза-
ходів, як-от [8, с. 14–16, 24, 31]: 

– симетрична відповідь, коли відпові-
дають по суті, у рамках заданого маніпуля-
тором інформаційного поля; 

– асиметрична відповідь, коли здійсню-
ється маніпуляція у відповідь, «нав’язується 
своя гра» типу підігрування; 

– ухиляння, направлене на виграш часу, 
необхідного для обдумування, збору додат-
кової інформації;

– глухий захист, коли просто вказують на 
маніпуляцію; 

– ігнорування.
загалом, деманіпуляція теж є маніпуля-

цією, навіть не дивлячись на те, це зустрічні 
чи захисні дії у відповідь, оскільки вибір кон-
трзаходів може вплинути на майбутні взає-
мовідносини маніпулятора і деманіпулятора 
(жертви, що розгадала наміри маніпулятора); 
їх можна дещо погіршити, а можна й повністю 
перервати, особливо у випадку приниження 
маніпулятора перед присутніми. у цьому разі 
високою є вірогідність помсти від маніпуля-
тора у майбутньому [8, с. 197–199], тому пере-
вага надається «м’яким» контрзаходам, орі-
єнтованим на підтримання контакту, скажімо, 
відмова через похвалу, лестощі, компліменти, 
що знижує ймовірність помсти. указані контр-
заходи відносяться до сфери метакомунікації. 

відмінною рисою метакомунікації сьо-
годення, на нашу думку, є її використання 
як засобу впливу, оскільки метакомунікація 
наразі вийшла за рамки простого відобра-
ження основних етапів комунікативного акту 
та не обмежується лише встановленням, під-
триманням та розмиканням мовленнєвого 
контакту. вона досить активно використову-
ється в маніпулятивних контекстах [2], тому 
логічно припустити, що метакомунікація 
слугує й засобом деманіпуляції. Проаналі-
зуємо сказане на конкретних прикладах.

(1) Viktor finishes sorting. Finding no trash 
can to deposit the rejected cherry candy, he 
scoops them into his pocket. A young headset-
clad P.A. hurriedly approaches. He looks ill.

P.A.: Mr. Taransky –
Viktor reads the young P.A.’s panicked 

expression.
VIKTOR: She’s walking?... Don’t tell me she’s 

walking. (blood slowly draining from his face) 
She is not walking... She can’t walk. 

[…] VIKTOR desperately follows after Nicola.
VIKTOR (beautiful face scowling): Nicola! 

How was your massage?
NICOLA: You’re in breach.
VIKTOR: Is this about the new pages? I made 

the changes you wanted, you’re in virtually every 
scene –

NICOLA (wheeling on him): It’s not the size of 
the role, Viktor. (suddenly very cool) Am I or am 
I not contractually entitled to the biggest trailer 
on the set?

VIKTOR (regarding the enormous silver fish 
behind them, confused): It’s the biggest on earth! 
I swear! It’s a 50-foot Airstream – they don’t 
make them any longer than that.
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NICOLA: Taller, Viktor.
VIKTOR: Taller? What?
Viktor looks up in horror. The trailer next to 

Nicola’s does indeed appear to be fractionally 
taller.

NICOLA (walking away): You’ve insulted me 
for the last time.

Viktor looks to the tires. His face suddenly 
brightens.

VIKTOR: Nicola, it’s just the tires – they’re 
over-inflated! I can fix it!

Viktor grasps the air nozzle on a tire and 
begins desperately stabbing at it with a ballpoint 
pen. Air hisses out.

VIKTOR: See, it’s lower already. (SimOne)
нікола, зірка фільму режисера віктора 

таранськи, відкрито ним маніпулює, власне, 
на межі шантажу. задовольняються всі її заба-
ганки, аби лише вона продовжувала зніматися. 
страх віктора недогодити метакомунікативно 
проявляється через риторичне питання (She’s 
walking?...), відповідь-невіру у формі імпера-
тиву (Don’t tell me she’s walking) й вислови, що 
показують його небажання прийняти очевидне 
(She is not walking... She can’t walk). усе ж він 
намагається встановити контакт, навіть бачачи 
незадоволення акторки, через Nicola! How was 
your massage?, що є спробою вплинути на її 
настрій. він продовжує, висловлюючи при-
пущення (метакомунікативне питання Is this 
about the new pages?) та запевнюючи, що всі 
побажання ніколи враховані. така поведінка є 
прикладом ухиляння, оскільки віктору бракує 
інформації. з одного боку, віктор хоче вивести 
ніколу зі свого стратегічного «маніпуля-
тивного мовчання», з іншого – він ще наді-
ється відволікти її. свою претензію нікола 
оформлює через ввідне метакомунікативне 
висловлення Am I or am I not contractually 
entitled to, на що йдуть виправдання віктора, 
на межі з рекламою, (It’s the biggest on earth!  
I swear! It’s a 50-foot Airstream), демонструючи 
симетричну відповідь на маніпуляцію. нікола 
не зацікавлена у владнані конфлікту, як це 
видно в наступному прикладі.

(2) Nicola ignores Viktor, marching towards 
her limo with her publicist. Abandoning the 
trailer, Viktor hurries after her.

VIKTOR: I beg you. You can’t do this to me.
NICOLA (looking back): I had three other 

offers. I only signed on to this picture out of ... 
loyalty.

VIKTOR: Then show some. They’ll shut me 
down!

NICOLA (opening the car door): It wasn’t 
working anyhow. The scene with the thousand 

geese – I don’t understand this film. I don’t think 
anyone will understand it. I already put out a 
press release – citing “creative differences”.

Viktor stops, nods resignedly – suddenly very 
calm.

VIKTOR: You know what, Nicola, you’re 
right. (picking up her last piece of luggage) Here, 
let me help you with that. (holding the door for 
her) You ought to go. The truth is I don’t deserve 
you. This film doesn’t deserve you. Frankly, it 
deserves much, much better. The reason it’s not 
working is because you’re not about the work.

Nicola is stunned.
VIKTOR (to the limo driver): To Hell, please.

(SimOne)
у відповідь на ігнорування ніколи віктор 

вдається до прохання (I beg you), що підкрі-
плюється психологічним маніпулятивним 
прийомом у формі метакомунікативного You 
can’t do this to me та комунікативних актів 
(Then show some. They’ll shut me down!). Мані-
пулятивна спроба віктора є невдалою, на 
яку йде симетрична (неметакомунікативна у 
даному випадку) відповідь ніколи, яка, усе 
ж, підсилюється метакомунікативами I don’t 
understand this film. I don’t think anyone will 
understand it. Як наслідок, віктор дає асиме-
тричну, неочікувану для ніколи, відповідь, 
якою він ставить крапку у будь-яких відно-
синах з нею, принижуючи її перед усіма спів-
робітниками. асиметричність проявляється 
в метакомунікативних саркастичних ствер-
дженнях, що виражають оманливу згоду з 
опонентом (You know what, Nicola, you’re right. 
You ought to go. The truth is I don’t deserve you. 
This film doesn’t deserve you), які підводять до 
знецінювального підсумкового мета-вислову 
Frankly, it deserves much, much better. експре-
сивність останнього вислову полягає не лише 
в контрасті з попередніми висловленнями, а 
й у комбінуванні метакомунікативу Frankly, 
що підкреслює відвертість і щирість та 
анти-комплімент стосовно її роботи. окремо 
варто зауважити вживання вислова-розсі-
ювача уваги (Here, let me help you with that). 
воно з «двійним дном»: на перший погляд, 
передає благородний порив допомогти, з 
іншого боку, акцентує, що ніколу випрово-
джують, що додатково підкреслюється завер-
шальним метакомунікативом-побажанням  
To Hell, please. 

(3) NICKY: Can I walk you somewhere?
JЕSS: Actually, I’m staying here. Upstairs.
NICKY: Oh, really.
JЕSS: Oh, my God. It’s my husband.
JARED: Shut the fuck up.
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JЕSS: Jared, wait.
NICKY: Whoa, whoa! Whoa!
JARED: I’ll fucking kill you.
JЕSS: Just let him go.
JARED: No fucking way. He’s fucking dead. 

Give me one fucking reason why I shouldn’t do 
it. (Focus)

у цьому прикладі проілюстровано стерео-
типну метакомунікативну сцену «ревнивого 
чоловіка». точніше, як її використали афе-
ристи джес і джаред, щоб розкрутити ніка 
на гроші. вони удаються до комбінованої 
маніпуляції, де джес грає «доброго полі-
цейського», а джаред – «злого». забігаючи 
вперед, відзначимо, що нікі на маніпуляцію 
не просто не повівся, а й розвінчав шахраїв, 
як це видно нижче.

(4) NICKY: I’m drawing a blank.
JARED: What?
NICKY: I think you should shoot me. Let’s be 

honest, you’ve been aggrieved.
JЕSS: Don’t mess with him, Nicky, he’s done 

hard time.
JARED: I’ve done fucking hard time.
NICKY: If you had any idea what I was about 

to do to her...
JARED: Shut up, man.
NICKY: She was gonna be no good to you 

after that. So you should really shoot me.
JARED: What the fuck?
JЕSS: What kind of stuff are we talking about?
NICKY: Saudi bachelor party shit.
JARED: Saudi bachelor party?
NICKY: R. Kelly drop-cloth shit. Please, come 

on, shoot me.
JARED: Stop fucking around. I’m gonna 

fucking kill you.
NICKY: You’d really be doing me a favor. 

Cancer. Tumor the size of a peach. Pull the 
trigger, you’ll see.

JARED: You...? You got cancer?
JЕSS: He’s onto us.
JARED: Shit! I knew this wasn’t gonna fucking 

work!
NICKY: You guys suck.
JЕSS: Just give us the money.
NICKY: Or?
JЕSS: He’ll shoot you in the neck.
JARED: I don’t wanna shoot a guy with 

cancer. Grandma Mukulski had cancer.
JЕSS: He doesn’t have cancer, you idiot!
NICKY: You guys really boned this thing. 

(Focus)
нікі, як професійний аферист, легко уникає 

маніпуляції за рахунок неочікуваних аси-
метричних відповідей: а) метакомунікати-

вів-стверджень у значенні «поняття не маю» 
(I’m drawing a blank), «погане пропрацювання 
сценарію» (Saudi bachelor party shit) чи стере-
отипного вислову для тих, хто хоче показати, 
що їм немає що втрачати (Cancer. Tumor the 
size of a peach); та б) провокуючих висловів 
(I think you should shoot me. Let’s be honest, 
you’ve been aggrieved. If you had any idea what 
I was about to do to her... Please, come on, shoot 
me. You’d really be doing me a favor. Pull the 
trigger, you’ll see.), які вводяться ініціальними 
метакомунікативами (див. підкреслення) і 
вживаються для посилення психологічного 
впливу на співрозмовників. Це виводить шах-
раїв за межі їхнього сценарію, збиваючи джес 
й джерада з пантелику; їхня збентеженість 
яскраво виражається різноманітними мета-
комунікативами (питаннями перепитами: 
What? What the fuck? What kind of stuff are we 
talking about? Saudi bachelor party? You...? You 
got cancer?; коментарями: I’m gonna fucking 
kill you. Shit! I knew this wasn’t gonna fucking 
work!). коли стало зрозуміло, що їх «розку-
сили», джес й джерада перейшли до прямої 
маніпуляції (до речі, теж невдалої), просто 
вимагаючи грошей.

(5) JЕSS: Nicky, if we just ran. If we just... You 
know, if I could slip away or if we could...

NICKY: Yes.
JЕSS: Can we just...?
NICKY: Whatever. Yes.
JЕSS: I can’t. I can’t, I’m sorry.
NICKY: Wait, wait, wait. Wait, Jess. Whatever 

you want. I can keep you safe.
JЕSS: Nicky.
NICKY: Come on, Jess.
JЕSS: Nicky, you taught me so much. But I’ve 

learned a lot since then. And I’d really......like to 
show you all the things I’ve learned. Like how I 
learned how to play men. Like I just played you. 
How’s it feel?

NICKY: Wow.
JЕSS: Yeah. Wow.
NICKY: Ah.
JЕSS: I think you’re losing it. That was 

pathetic. "I’ll keep you safe"? What was that? 
Does that work? Does that get you laid?

NICKY: Hey, that was not a line.
JЕSS: I’m not falling for your shit again.
NICKY: Don’t...Ah
JЕSS: Okay? And I’m very happy. So stay 

away from me. (Focus)
Приклад (5) ілюструє помсту майстру 

маніпуляції ніку за те, як він використав 
джесс три роки тому. джесс тонко розіграла 
ніка, об’єднавши такі стереотипні метакому-
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нікативні ситуації, як флірт, зізнання у своїх 
почуттях та втечу (побудована на інстинктах 
чоловіка врятувати кохану жінку). завер-
шила джесс свою помсту приниженням 
ніка внаслідок розвінчання самого факту 
маніпуляції. 

висновки. таким чином, деманіпуляція 
розглядається як зворотна чи захисна мані-
пуляція і охоплює такі різновиди реагування: 
симетрична відповідь, асиметрична відпо-
відь, ухиляння, глухий захист, ігнорування. 
Метакомунікація може виступати ефек-
тивним інструментом захисту перспективних 
жертв маніпуляції від впливу маніпулятора, 
що проявляється або через використання 
метакомунікативів для розсіювання уваги 
маніпулятора в різноманітних мовленнєвих 
ситуаціях, або через використання самих 
метакомунікативних ситуацій, вірніше, їхніх 
стереотипних сценаріїв для максимально 
швидкого ефекту на маніпулятора.

Перспективи дослідження зумовлені тим, 
що воно є внеском у вирішення проблем 
теорії мовленнєвої комунікації, пов’язаних із 
дослідженням мовленнєвої поведінки комуні-
кантів та мовного впливу на співрозмовника.
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У статті розглядається проблема викладання методики навчання курсантів немовних спеціальностей прийомів 
та форм ефективної роботи з різними типами лінгвістичних словників у контексті підготовки до складання іспиту 
IELTS. Визначено основні принципи формування й інтеграції методики словникової роботи в процес навчання 
іноземної мови. Запропоновано низку практичних шляхів і вправ, спрямованих на розвиток навичок комплексної 
роботи з основними видами словників.

Ключові слова: словникові навички, методи словникової роботи, робота з двомовним словником, використання 
одномовного словника, немовний ВНЗ, IELTS.

В статье рассматривается проблема преподавания методики, нацеленной на обучение курсантов неязыковых 
специальностей приемам и формам эффективной работы с различными типами лингвистических словарей в кон-
тексте подготовки к сдаче экзамена IELTS. Определены основные принципы формирования и интеграции методики 
словарной работы в процесс обучения иностранному языку. Предложен ряд практических способов и упражнений, 
направленных на развитие навыков комплексной работы с основными видами словарей.

Ключевые слова: словарные навыки, методы словарной работы, работа с двуязычным словарем, использо-
вание одноязычного словаря, неязыковой вуз, IELTS.

Goncharov G.V. EXPERIENCE OF TEACHING DICTIONARY SKILLS TO NON-LANGUAGE CADETS IN 
PREPARATION FOR IELTS

This article addresses the issue of teaching methods and skills aimed at enabling non-language cadets to effectively 
use various types of linguistic dictionaries as part of IELTS preparation classes. The author describes major principles of 
creating and integrating dictionary-use strategies into foreign language teaching. The reader is offered a number of prac-
tical solutions and exercises designed to develop efficient skills in using the main types of linguistic dictionaries.
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Постановка проблеми. роль словника у 
вивченні іноземної мови важко переоцінити. 
жоден серйозний дослідник не ставить під 
сумнів важливість словника як засобу нав-
чання мови і джерела поповнення лексичного 
запасу. водночас, як це не дивно, на тлі вели-
чезної кількості вітчизняних і закордонних 
публікацій, присвячених лексикографії, типо-
логії і класифікації словників, змісту і прин-
ципам укладання електронних словників, 
практично не існує ґрунтовних методичних 
досліджень про навчання школярів і особливо 
студентів внз нефілологічних спеціаль-
ностей методам ефективної роботи зі слов-
ником для всебічного опанування іноземної 
мови. і це попри майже одностайне визнання 
вченими того факту, що у переважній біль-
шості сучасних студентів внз відсутні скіль-
ки-небудь ефективні навички самостійної 
словникової роботи [1, с. 161; 2, с. 339; 3, с. 61; 
9, с. 188].

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є визначення основних принципів та підходів 
до формування методики навчання студентів/
курсантів немовних спеціальностей прийомів 
та форм ефективної роботи з різними типами 
словників з метою оволодіння ними усіма 
чотирма видами мовленнєвої діяльності. Ми 
спробуємо розглянути цю проблему в кон-
тексті спеціального курсу підготовки кур-
сантів харківського національного універ-
ситету Повітряних сил ім. івана кожедуба 
(хнуПс) до екзамену IELTS. такий курс 
викладається в цьому внз з 2017 року для 
забезпечення стажування майбутніх офіцерів 
у військових внз великої Британії. IELTS як 
міжнародна система тестування англійської 
мови передбачає всебічну мовну підготовку 
за такими чотирма аспектами, як читання, 
аудіювання, говоріння і письмо. із цієї при-
чини курс підготовки курсантів хнуПс до 
складання іспиту IELTS, з нашого погляду, 
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висуває особливо високі вимоги до навичок 
комплексної словникової роботи з боку слу-
хачів, що цілком відповідає поставленій нами 
меті. окрім того, в межах цього дослідження 
буде запропоновано низку практичних шляхів 
і вправ, спрямованих на розвиток навичок 
комплексної роботи з основними видами 
словників з урахуванням відповідних видів 
мовленнєвої діяльності.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. серед небагатьох робіт, присвячених 
методиці навчання словникової роботи, 
переважна більшість досліджень присвя-
чена лише окремим аспектам цієї проблеми. 
зокрема, с.в. левонісова у своїй дисертації 
розробила принципи створення навчального 
мультимедійного англо-російського/росій-
сько-англійського словника для студентів 
немовних спеціальностей і запропонувала 
методику та комплекс вправ, що дозволяють 
враховувати основні етапи формування лек-
сичних і перекладацьких навичок у вивченні 
іноземної мови за допомогою такого словника 
[5]. Поряд із цим створення такого словника 
є досить складною і трудомісткою справою, 
а враховуючи величезну кількість вже існу-
ючих словників, серед яких є багато дуже 
непоганих за змістом (у тому числі й електро-
нних словників), на перший план, з нашого 
погляду, виступає потреба в ефективній мето-
диці їхнього використання для різноманітних 
аспектів опанування іноземної мови.

у дисертаційному дослідженні с.в. кри-
вець певну увагу приділено процесу форму-
вання в учнів загальноосвітніх шкіл навичок 
користування словником. автор слушно 
зазначає, що цей процес має розпочатися яко-
мога швидше і до випуску зі школи повинен 
пройти чотири етапи: ознайомлювальний 
(уміння вільно орієнтуватися в алфавітному 
розташуванні літер); підготовчий (уміння 
під керівництвом учителя користуватися 
словником, що міститься в підручнику); 
основний (уміння користуватися загальним 
словником); результативний (уміння швидко 
знаходити необхідну інформацію при вирі-
шенні конкретного педагогічного завдання) 
[4, с. 68–69].

особливостям формування навичок роботи 
зі словником під час навчання професійно 
орієнтованого читання англійською мовою в 
технічному внз присвячена стаття г.в. Бара-
банової. авторка запропонувала комплекс 
вправ, спрямованих, передусім, на форму-
вання базових умінь орієнтування й пошуку 
слів у лінгвістичному словнику [1].

серед публікацій дослідників далекого 
зарубіжжя варто відмітити роботу генрі 
Беджойнта, який аргументовано показав, що 
найбільш ефективним засобом навчання сту-
дентів методики використання словників є 
органічна інтеграція словникової роботи в 
існуючі курси і програми викладання іно-
земних мов з метою створення умов для 
активного і контрольованого застосування 
словників як на аудиторних заняттях, так і в 
позааудиторний час [6].

на особливу увагу заслуговує емпіричне 
дослідження ліу лін. Проаналізувавши 
досвід упровадження комплексної методики 
навчання словникової роботи в початковий 
курс англійської мови для 80 китайських сту-
дентів, авторка дійшла висновку про довго-
тривалий позитивний вплив такого підходу на 
подальше оволодіння студентами основними 
видами мовленнєвої діяльності [10].

виклад основного матеріалу дослі-
дження. відповідно до висновку генрі 
Беджойнта основоположним принципом 
організації занять із навчання словникової 
роботи в хнуПс стала їх органічна інтеграція 
в розроблений для курсантів курс передек-
заменаційної підготовки до IELTS у версії 
General Training. Цей курс загальним обсягом 
240 годин аудиторної роботи було створено у 
лютому 2017 р. з метою комплексної мовної 
підготовки курсантів до складання тесту IELTS 
за чотирма видами мовленнєвої діяльності 
(читання, аудіювання, говоріння та письмо). 
саме тому було вирішено застосувати комп-
лексний підхід до викладання основ роботи 
зі словником з урахуванням формату IELTS, 
вимог до виконання конкретних екзамена-
ційних завдань та загальних потреб мовної 
підготовки, щоб навчити курсантів відпо-
відних прийомів використання словників для 
розвитку конкретних навичок читання, аудію-
вання, говоріння та письма. Про це докладно 
йтиметься далі, а зараз варто сказати декілька 
слів про слухачів зазначеного курсу, які взяли 
участь у нашому дослідженні.

з моменту впровадження вказаного курсу 
ним було охоплено дві групи слухачів дру-
гого року навчання: 5 курантів у 2017 р. 
(надалі – «група 1») і 11 курсантів у 2018 р. 
(надалі – «група 2»). слухачів обох груп від-
бирали за рівнем володіння англійською 
мовою не нижче 4.5–5.0 згідно з дев’яти-
бальною шкалою оцінювання IELTS, тобто 
із середнім (intermediate) рівнем. головним 
завданням слухачів після завершення курсу 
IELTS було отримання мінімально необхід-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 41

ного балу 5.5 за всіма видами мовленнєвої 
діяльності, тобто на всіх чотирьох модулях 
іспиту IELTS (з читання (Reading), ауді-
ювання (Listening), говоріння (Speaking) 
та письма (Writing)). Це було основною 
вимогою подальшого навчання курсантів у 
коледжі королівських військово-повітряних 
сил у кранвеллі, велика Британія.

таким чином, усі чотири вищезгадані ком-
поненти мовної підготовки (читання, аудію-
вання, говоріння та письмо) було враховано 
під час розробки занять і конкретних вправ 
із розвитку навичок словникової роботи кур-
сантів, тим більше, що основний для них 
підручник із навчання лексики – Vocabulary 
for IELTS [7] – побудований саме за цим 
чотирьохскладовим принципом. на жаль, 
через обмаль часу на викладання методики 
робити зі словниками було виділено лише 
перші чотири заняття курсу, але навіть цього 
виявилося немало для досягнення низки 
позитивних результатів, оскільки ті чи інші 
аспекти словникової роботи передбачалися 
протягом усього курсу.

вступне анкетування слухачів груп 1 і 2 
перед початком курсу виявило такі проблеми 
з навичками словникової роботи курсантів:

1) курсанти покладалися переважно на 
невеликі кишенькові версії двомовних елек-
тронних словників для мобільних телефонів. 
двоє з опитаних у грипі 1 і п’ятеро з групи 2 
взагалі користувалися майже виключно сер-
вісом Google Translate, оскільки, на їхню 
думку, він значно швидше і тому зручніше 
дозволяє дізнатися значення невідомих слів;

2) курсанти не мали жодної уяви про 
те, якими характеристиками відрізняється 
насправді якісний двомовний навчальний 
словник, не кажучи вже про одномовні 
навчальні словники англійської мови;

3) під час пошуку слова в словнику кур-
санти часто-густо читали лише перші два-три 
значення в словниковій статті, не звертаючи 
уваги на інші значення слова, тим більше на 
приклади його вживання в реченнях, сталі 
вирази, фразеологізми тощо;

4) починаючи користуватися тим чи іншим 
словником, курсанти фактично ніколи не зна-
йомилися з його передмовою та вказівками з 
використання, що нерідко негативно познача-
ється на якості словникової роботи.

Як наслідок, працюючи над розвитком 
навичок читання, говоріння і письма, кур-
санти зазвичай не мали чіткої уяви, де, коли 
і яким саме словником потрібно користува-
тися для вирішення конкретних мовленнєвих 

завдань. усі ці проблеми було враховано під 
час розробки представлених нижче занять з 
удосконалення навичок словникової роботи 
курсантів.

заняття № 1 було присвячене питанням 
оптимального вибору словника і прийомам 
використання словників для вирішення 
основних мовних завдань у межах курсу 
IELTS. зокрема, слухачі ознайомилися з 
призначенням, характеристиками та можли-
востям перекладних двомовних словників 
(переважно для швидкого розуміння змісту 
ключових незрозумілих слів під час читання), 
тезаурусів (для підбору синонімів під час 
виконання письмових завдань IELTS і під 
час підготовки усних відповідей, де важливі 
обсяг і тематична різноманітність словнико-
вого запасу), а також одномовних тлумачних 
словників (для розвитку навичок перефразу-
вання і розкриття змісту слів і понять, а також 
для загального поглиблення знань слів). на 
цьому етапі розглядалися переваги і недо-
ліки паперових і електронних версій най-
більш доступних словників англійської мови, 
головні критерії, яким має відповідати якісний 
навчальний словник, а також основні правила 
вибору словника для власних потреб. на кон-
кретних прикладах курсанти вчилися пра-
вильно обирати і використовувати відповідні 
словники для розв’язання різних мовленнєвих 
завдань. серед практичних вправ заняття № 1 
найбільш актуальними, за оцінкою слухачів, 
виявилися такі: 1) багатоваріантний вибір 
слів для заповнення пропусків у реченнях 
(переважно перекладні двомовні словники); 
2) підбір відповідних заголовків до пара-
графів із тестів із читання IELTS (двомовні 
словники); 3) підбір відповідних тверджень 
до текстових параграфів із тестів із читання 
IELTS (двомовні словники); 4) добір макси-
мально можливої кількості синонімів до виді-
лених у тексті слів (тезауруси); 5) добір слів, 
що сполучаються з конкретними іменниками, 
дієсловами і прикметниками (collocations), 
для заповнення пропусків у реченнях (одно-
мовні навчальні тлумачні словники).

заняття № 2 – використання одномовного 
навчального словника для підготовки до 
IELTS. в якості основного одномовного тлу-
мачного словника було обрано електронний 
варіант Longman Dictionary of Contemporary 
English (LDOCE) і його портативну версію 
для смартфонів – LDOCE-6. такий вибір 
пояснюється низкою безперечних переваг 
цього англомовного словника для навчальних 
потреб іншомовних студентів у порівнянні з 
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іншими тлумачними словниками англійської 
мови. зокрема, LDOCE містить максимально 
повну граматичну інформацію про слово; 
всі визначення і пояснення, надані в ньому, 
з використанням лише 2000 найбільш час-
тотних слів англійської мови; кожне значення 
слова ілюструється чисельними прикладами 
у вигляді речень, які в портативній версії ще 
й повністю озвучені як у британському, так і 
в американському варіанті вимови; надається 
інформація про стилістичне забарвлення слів, 
їх частотне вживання, ідіоми, сталі вирази; 
окреслено типові лексичні помилки під час 
вживання тих чи інших слів тощо. усе це 
робить LDOCE фактично невичерпним дже-
релом лексичних знань і надійним інстру-
ментом подолання мовної інтерференції, яким 
курсанти вчилися правильно й ефективно 
користуватися за допомогою розроблених 
для них вправ. зокрема, слухачам пропонува-
лося виконати такі завдання: 1) які з наданих 
дієслів є перехідними/неперехідними і які 
можуть бути як перехідними, так і непере-
хідними в певних значеннях; 2) які з наданих 
дієслів можуть поєднуватися тільки з інфіні-
тивом або герундієм, а які можуть вживатися 
з обома формами; 3) які з наданих іменників є 
обчислювальними/необчислювальними, а які 
можуть бути як обчислювальними, так і необ-
числювальними в певних значеннях; 4) які 
з наданих прикметників не можна вживати 
без іменника, який до нього відноситься, а 
які ніколи не вживаються перед іменниками; 
5) визначити стилістичне забарвлення під-
креслених у реченні слів (наприклад, діловий/
неділовий стиль, розмовний вислів, табу-
йована/образлива лексика, архаїзми тощо); 
6) відпрацювання правильності і швидкості 
вимови, а також інтонації і мелодики мов-
лення за методикою «шедоунг» (shadowing), 
відповідно до якої курсанти слухають озву-
чені в словнику LDOCE-6 приклади речень 
з активною лексикою, намагаючись вод-
ночас проговорювати їх з тією ж швидкістю, 
вимовою та інтонацією, що й носій мови (при 
цьому на першому етапі прослуховування і 
повторення можна користуватися друкованим 
текстом речень, а на останньому – відтворю-
вати почуте без зорової опори).

заняття № 3 було присвячено закріпленню 
і вдосконаленню навичок словникової роботи, 
набутих на двох попередніх заняттях. окрім 
вже згаданих вправ, слухачі вчилися вибір-
ково й ефективно користуватися двомовними 
словниками для розуміння найскладніших 
ключових моментів окремих завдань тесту з 

читання IELTS, а також вчилися правильно 
користуватися одномовним тлумачним слов-
ником LDOCE для коректного вживання 
низки наданих їм нових слів у власних пись-
мових роботах і підготовленому усному мов-
ленні відповідно до формату IELTS.

заняття № 4 знайомило слухачів з особли-
востями й основними перевагами так званих 
білінгвалізованих словників (bilingualised 
dictionaries), або, інакше кажучи, частко-
во-двомовних словників, які поєднують у 
собі переваги як двомовних, так і одномовних 
навчальних словників. укладання таких слов-
ників є порівняно новим явищем у лексико-
графії, проте вони вже встигли найкращим 
чином зарекомендувати себе в навчальному 
процесі. зокрема, лауфер і хадар у своєму 
відомому порівняльному дослідженні ефек-
тивності різних типів словників переконливо 
довели, що найбільш вагомі позитивні резуль-
тати в навчанні студентів середнього й просу-
нутого рівня володіння англійською мовою 
були пов’язані саме з використанням білінгва-
лізованих словників [8, c. 195]. на жаль, у 
парах «англійська-українська» й «англій-
ська-російська» мови таких словників ще не 
створено. незважаючи на це, було вирішено 
ознайомити курсантів з основними харак-
теристиками і перевагами цих словників, 
щоб на їхньому прикладі навчити слухачів 
найбільш оптимальним прийомам ведення 
власного словника слів, що вивчаються. на 
четвертому занятті курсанти вчилися комбі-
новано використовувати двомовні словники 
і LDOCE, щоб поряд із перекладом стисло 
записувати тлумачення слів, які не мають 
прямих еквівалентів в українській/російській 
мовах, поєднувати вдалі варіанти перекладу 
окремих значень слів із двомовних словників 
із важливою граматичною інформацією про 
ці слова, включаючи особливості їхнього 
вжитку, сталі вирази, ідіоми, найпошире-
ніші синоніми, приклади їх вживання тощо. 
для прискорення цієї роботи слухачам була 
представлена низка найпоширеніших словни-
кових скорочень, для ведення стислих записів. 
зрозуміло, що на одному занятті неможливо 
охопити численні нюанси такої словникової 
роботи, проте на подальших заняттях курсу 
IELTS курсанти під керівництвом викладача 
неодноразово поверталися до цієї роботи в 
процесі оволодіння новою лексикою.

Через три тижні після завершення чотирьох 
занять у розвитку словникової роботи кур-
санти пройшли повторне опитування. вони 
відповіли на запитання стосовно вибору і 
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використання ними словників для конкретних 
навчальних потреб, пояснили причини 
застосування певних прийомів роботи зі слов-
никами, а також описали основні принципи 
ведення власного словника англійських слів. 
результати опитування свідчать про те, що 
заняття з методики роботи зі словником мали 
помітний вплив на загальний підхід слухачів 
до вивчення англійської мови. жоден із них 
більше не звертався до сервісу Google Translate 
для пошуку значення слів, а їхній підхід до 
обрання словників у процесі навчання став 
набагато раціональнішим. головним досяг-
ненням цих занять, з нашої точки зору, є те, що 
вони надали слухачам комплексне уявлення 
про слово і шляхи опанування лексичним 
багатством іноземної мови.

висновки. Проведене дослідження 
засвідчує важливу роль ґрунтовного викла-
дання методики словникової роботи. Якщо 
студенти не володіють нею, навіть найкращі 
словники просто не виконують функцій, 
закладених у них лексикографами. у своїй 
педагогічній практиці викладачі немовних 
внз повинні брати до уваги той факт, що 
сучасні студенти у своїй переважній біль-
шості не володіють системними знаннями, 
навичками і прийомами використання слов-
ників у процесі вивчення іноземної мови. Цю 
важливу обставину необхідно обов’язково 
враховувати у викладацькій роботі.

розробка комплексу практичних занять 
із навчання прийомів і методів роботи з 
основними видами словників і його орга-
нічна інтеграція в існуючі учбові програми 
здатні не лише справити позитивний вплив 
на навички пошуку лексичної інформації, а й 
у цілому суттєво покращити якість та ефек-
тивність оволодіння студентами іноземної 
мови. Питання про те, наскільки глибоким 
і тривалим є такий влив на якість вивчення 
мови, може бути предметом подальших емпі-
ричних досліджень протягом більш тривалого 
періоду часу із залученням контрольних груп 
і більшої кількості студентів.

спираючись на отримані нами дані, 
можна стверджувати, що основні принципи 
розробки й інтеграції практичного курсу з 
методів словникової роботи в навчальний 
процес полягають у тісному зв’язку між 
завданнями такого курсу і кінцевими цілями 
конкретної учбової програми, а також в ура-
хуванні нагальних потреб студентів, реаль-
ного рівня їхньої мовної підготовки, а також 
основних труднощів, з якими вони можуть 
зіткнутися.
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БАГАТОЛИКИЙ «ДЖЕНТЛЬМЕН»:  
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ 

Михайліченко Ю.В., к. пед. н., старший викладач 
кафедри журналістики і міжнародних відносин

Київський університет культури

У статті здійснений стислий діахронічний аналіз понятійної реалізації лінгвокультурного концепту «джентльмен» 
у Великобританії. Розгляд лексикографічних першоджерел, нормативно-правових актів Великобританії різних 
періодів історії країни дозволив простежити етимологію й еволюцію змісту концепту, виділити основні тенденції 
в динамці значення й семантики лексеми «джентльмен» від часів виникнення до наших днів. Підкреслено, що в 
Україні, як і у Великобританії, цей концепт у якості запозиченого з часом також зазнав значних трансформацій 
змісту й сфери вживання, тому відсутність чіткого й однозначного його трактування зумовлює неоднозначні підходи 
до прагматичності використання з погляду фразеології. 

Ключові слова: лінгвокультурний концепт, джентльмен, лексема, етимологія, Великобританія, семантика. 

В статье дается краткий диахронический анализ понятийной реализации лингвокультурного концепта «джент-
льмен» в Великобритании. Рассмотрение лексикографических первоисточников, нормативно-правовых актов 
Великобритании разных периодов развития страны позволило проследить этимологию, динамику эволюции и 
содержания концепта, выделить основные тенденции в динамике семантики лексемы «джентльмен» со времен 
возникновения до наших дней. Подчеркнуто, что в Украине, как и в Великобритании, этот концепт в качестве заим-
ствованного со временем также претерпел значительные трансформации в содержании и сфере применения, 
поэтому отсутствие его четкой, общепризнанной, однозначной трактовки обуславливает весьма неоднозначные 
подходы к прагматичности использования с точки зрения фразеологии.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, джентльмен, лексема, этимология, Великобритания, семантика.

Mykhailichenko Yu.V. MANY FACES “GENTLEMEN”: LINGVOCULTURAL CONCEPT BETWEEN THE 
PAST AND FUTURE 

The article gives a brief diachronic analysis of the conceptual realization of the lingvocultural concept “gentleman” in 
Great Britain. Consideration of lexicographical primary sources, normative legal acts of the Great Britain of different periods 
of the country’s development allowed to trace the etymology and evolution of the content of the concept, to highlight the 
main trends in the dynamics of the semantics of the “gentleman” lexeme from the time of origin to the present day. It is 
emphasized that in Ukraine, as in the UK, this concept as borrowed, over time also underwent significant transformations 
in content and scope, that the lack of a clear and unambiguous interpretation of it causes very ambiguous approaches to 
pragmatic use in terms of phraseology.

Key words: linguocultural concept, gentleman, lexeme, etymology, Great Britain, semantics.

Постановка проблеми. у плані заходів, 
спрямованих на активізацію вивчення грома-
дянами україни англійської мови на період до 
2020 року, затвердженому розпорядженням 
кабінету міністрів україни від 10.03.2016 р. 
за № 199-р, перед відповідними інституціями 
поставлене завдання забезпечити проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
важливості вивчення англійської мови й озна-
йомлення з можливостями її використання 
[8]. ураховуючи те, що процеси глобальної 
інтеграції, яка відбувається в сучасному світі, 
викликають зростаючий інтерес до етно-
культурного характеру й ментальності носіїв 
мов, які вивчаються, певної уваги в такому 
контексті заслуговує англомовний концепт 
«джентльмен», якій на сучасному етапі набув 
статусу інтернаціонального. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Багатоаспектні підходи до трактування 

концепту «джентльмен» у різних аспектах 
лінгвістики розглянуті в наукових працях 
дослідників цієї теми: г. абилової, н. арис-
тової, г. Безкоровайної, о. Білецької, дж. Бра-
уєра, н. демурова, е. кейді, с. кончакової, 
М. оссовської, л. Фадєєвої, низки інших 
українських і зарубіжних науковців. однак 
деякі аспекти цієї багатогранної теми ще 
вимагають, як визнають вищеназвані автори, 
більш розгорнутого та поглибленого розгляду 
й вивчення. 

Постановка завдання. Метою статтi є 
розгляд етимології й еволюційної трансфор-
мації змісту концепту «джентльмен» в англій-
ській і українській мовах, сфер їх активного 
використання. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Британське слово «джентльмен» 
уже давно широко вживається в українській і 
російській мовах у якості запозиченого з анг-
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лійської лексики. особливе поширення воно 
отримало після виходу в світ у 1828 р. перших 
примірників роману англійського письмен-
ника сера едварда Бульвер-літтона «Пелем, 
або Пригоди джентльмена» (Pelham, or 
Adventures of a Gentleman). роман, зауважимо, 
був із захватом прочитаний о. Пушкіним, а 
десь у 1834–1835 рр. він навіть зробив нариси 
плану свого «Пелема», свого «континенталь-
ного джентльмена», стійко ввівши це слово в 
тогочасну літературну мову [7, с. 24].

але відсутність у соціологічних та інших 
глосаріях відповідної дефініції й нині робить 
поняття «джентльмен» для переважної біль-
шості українськомовних і російськомовних 
людей вельми широким, нечітким, роз-
митим. одне з найбільш поширених сучасних 
понять асоціює це слово виключно з титу-
лованою людиною, представником відомого 
й давнього роду, своєрідним британським 
аналогом стовбового дворянина. друге – з 
висококультурною, вихованою й заможною 
людиною, зразком для наслідування, рафіно-
ваним комільфо будь-якого походження. але 
оскільки зразки для наслідування в різних 
соціальних стратифікаціях часто дуже від-
мінні, як, до речі, і самі уявлення про культуру 
й вихованість, то нерідко їх представники під-
спудно мають на увазі інваріантні й варіантні 
характеристики джентльмена, зумовлені 
контекстом суто суб’єктивного сприйняття 
навколишнього середовища, специфікою 
соціального мікросередовища кожного інди-
віда й соціального континууму.

відіграє значну роль відсутність чіткого 
і єдиного визначення цього слова в англо-
мовних словниках, українськомовних і росій-
ськомовних словниках іншомовних слів і 
тлумачних словниках. Це підтверджує й 
міні-екскурс найбільш відомими з них, почи-
наючи з другої половини хіх ст.

так, «словник іншомовних слів, які 
увійшли в російську мову», виданий ще в 
1859 р., роз’яснює: «джентльмен у прямому 
сенсі означає дворянин; у застосуванні – 
людина з благородними манерами й аристо-
кратичними звичками…» [4, с. 211].

у 1865 р. аналогічний словник «Пояснення 
25 000 іноземних слів, що увійшли в росій-
ську мову» дає дещо відмінне тлумачення 
слова: «джентльмен – загальна назва в англії 
порядної людини, вихованої, ввічливої, 
сповненої честі й шляхетності» [5, с. 38].

Через п’ятдесят років «Повний словник 
іншомовних слів» пояснює слово так: 
«джентльмен – вихований благородний світ-

ський англієць і взагалі людина, щодо якої 
хочуть особливо підкреслити її моральну 
порядність і гарне виховання; в англії – 
ввічливе звернення до будь-якого чоловіка…» 
[6, с. 96].

у 1971 р. у другому томі авторитетного 
одинадцятитомного тлумачного «словника 
української мови» було надане таке визна-
чення слову «джентльмен»: «1. людина, що 
додержується прийнятих у буржуазно-а-
ристократичному суспільстві правил пове-
дінки…; 2. Про людину, яка відзначається 
вишуканістю одягу й манер…» [9, с. 194].

сучасний електронний словник іншо-
мовних слів, який містить науково-популярне 
пояснення слів чужомовного походження з 
наведенням їх українського відповідника й 
синонімічного ряду, щодо слова «джентльмен» 
дає таку трактовку: «англ., букв. – благородна 
людина. 1. дворянин, особа аристократич-
ного походження. 2. Шанобливе звертання 
до чоловіка. 3. перен. Благородний чоловік, 
коректна вихована людина…» [11]. 

у наступні роки, аж до появи новітніх слов-
ників, їх укладачі продовжували дещо по-різ-
ному пояснювати й трактувати зміст цього 
слова [3]. такі нечіткості у формулюванні та 
деталізації змісту слова, а також породжені 
цим дискусії на тему, кого можна називати 
джентльменом, а кого – ні, властиві не тільки 
українськомовному середовищу [11, с. 92].  
їх корені – на батьківщині цього нині інтернаці-
онального слова, у великобританії, де століття 
спроб внести ясність, чіткість, єдині правила й 
порядок вживання терміна «джентльмен» так 
і не привели прихильників різних поглядів ані 
до консенсусу, ані до компромісу.

уперше слово «джентльмен» (gentleman) 
було введене в обіг в англійській мові десь 
у XIII столітті для ідентифікації людей, що 
мали знатне походження, але з різних причин 
не мали офіційно присвоєного їм відповід-
ного титулу. деякі дослідники пов’язують 
появу цього терміна зі специфічними британ-
ськими правилами спадкування й насамперед 
зі становленням і утвердженням інституту 
майорату, або так званого права первородства 
(primogeniture). відповідно до Першого, дру-
гого й третього вестмінстерських статутів 
(Statute of Westminster) титул і все нерухоме 
майно за законом нероздільно успадковував 
одноосібно виключно старший син. Молодші 
сини перів, герцогів, баронів і лордів, обділені 
спадковим титулом і матеріально, за таких 
умов прагнули якось виділити свій неофі-
ційний соціальний статус серед менш знатних 
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або взагалі не знатних за походженням членів 
соціуму [12, с. 52]. Є думка, що саме завдяки 
їхньому лобіюванню в обіг і було введене 
слово «джентльмен», але документального 
підтвердження такої теорії ніхто з дослід-
ників не наводить [2, с. 39].

етимологія слова «джентльмен» показує 
його походження від латинського gentilis 
(належить до роду, родовитий) і англійського 
man (чоловік). слово «джентльмен» спочатку 
означало людину шляхетного походження 
із заможної, знатної, титулованої династії, 
блискучо виховану й освічену, справжнього 
британця. Приблизно в той же час в англій-
ській мові з’явилися близькі за змістом слова 
«есквайр» (esquire) – для найменування 
заможних чоловіків, які займали високі дер-
жавні посади, але не мали жодного титулу, 
і «сквайр» (squire). сквайрами називали 
великих землевласників, по суті, вони були 
неформальними політичними й господар-
ськими лідерами в тому чи іншому приході, 
графстві чи області великобританії. 

у 1577 р. в трактаті «опис англії» 
(“Description of England”) історик вільям 
гаррісон (William Harrison, 1534–1593 рр.) 
соціальну структуру сучасного йому суспіль-
ства класифікував таким чином. «Ми <...> 
групуємо людей за чотирма категоріями. 
Перша – джентльмени: титулована знать, 
лицарі, есквайри й ті, кого називають просто 
джентльменами. друга – бюргери: члени 
міських корпорацій, власники великої неру-
хомості, платники податків. третя – заможна 
верхівка селянства, а також забезпечені орен-
дарі. Четверта – поденники, залежні селяни, 
ремісники…» [11, с. 22].

у 1563 р. дипломат і юрист томас сміт 
(Thomas Smith, 1513–1577 рр.) у роботі 
«Про англійську державу» (“De Republica 
Anglorum”) констатував: «у нас прийнято 
ділити людей на чотири групи: джентльменів, 
городян, йоменів, ремісників або працівників. 
той, хто ім’ям королеви вершить правосуддя, 
навчається в університеті, вивчає мистецтва й 
може жити, не працюючи, хто приймає на себе 
обов’язки джентльмена, відрізняючись при 
цьому джентльменською поведінкою й мане-
рами, той повинен бути названий джентль-
меном…» [12, с. 44].

Письменник генрі Пічем-молодший (Henry 
Peacham, 1546–1634 рр.) у 1622 р. у книзі 
«досконалий джентльмен» (“The Compleat 
Gentleman”) докладно розглядає різні про-
фесії та спеціальності на предмет того, 
наскільки вони відповідають критеріям гід-

ності справжнього джентльмена. так, пра-
вознавців і лікарів він відносив до джентль-
менів. Правда, не всіх, а за винятком хірургів 
і акушерів, оскільки вони працювали руками, 
тобто займалися фізичною працею. у ті роки 
представників цих професій, як і стомато-
логів, не визнавали джентльменами. усім, хто 
заробляв на життя фізичною працею, а також 
тим, «хто працює руками» (письменникам, 
скульпторам, скрипалям), відмовляли в праві 
називатися справжнім джентльменом. 

клайв стейплз льюіс (Clive Staples Lewis, 
1898–1963 рр.) у книзі «Просто християн-
ство» (“Mere Christianity”) відзначав, що в 
XIX ст. джентльменами іменували людей, 
що жили на спадщину чи доходи з капіталу й 
мали можливість не працювати за наймом і не 
служити за контрактом у колоніях, в армії або 
на королівському військово-морському флоті. 

вищевикладене показує, що в суперечках 
і дискусіях щодо того, кого можна назвати 
джентльменом, у великобританії з вікторі-
анських часів домінували два протилежні 
погляди, зумовлені природним суперниц-
твом між дворянством, яке втрачало колишні 
привілеї, і молодою буржуазією, яка стрімко 
набирала сил. Прихильники першого під-
ходу єдиним і ключовим критерієм джентль-
менства вважали знатність, благородство 
походження, потужне генеалогічне коріння 
й родовий фамільний герб. Прихильники 
другого підходу брали до уваги особистий 
рівень матеріального забезпечення, рівень 
освіченості, соціальної активності, культури 
й вихованості людини, вважаючи соціальне 
походження абсолютно незначним фактором, 
який узагалі не варто брати до уваги.

динаміку поглядів соціуму на феномен 
джентльменства і його еволюційну тран-
сформацію показують і різні видання найав-
торитетнішої в метрополії Британської енци-
клопедії (“Encyclopaedia Britannica”). так, у 
п’ятому виданні Британської енциклопедії 
1815 р. підкреслено, що джентльмен – це 
той, хто, не будучи титулованою особою, має 
власний герб, або чиї предки були вільними 
людьми. у сьомому виданні 1845 р. трак-
тування вже дещо інше: до джентльменів у 
ньому відносять тих, чий соціальний статус 
вищий за вільного дрібного землевласника чи 
селянина – фрігольдера. у восьмому виданні 
Британської енциклопедії 1856 р. констату-
ється: «із поваги джентльменом називають 
усякого, хто піднявся над нижчим класом, за 
умови, що ця людина досягла певного рівня 
освіти й вихованості…».
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відомий англійський письменник і видатний 
громадський діяч Чарльз діккенс не відрізнявся 
знатним походженням, його батько був дрібним 
торговцем, який завершив життєвий шлях у 
борговій в’язниці, але на піку своєї популяр-
ності Чарльз діккенс прагнув бути визнаним 
громадськістю і як справжній джентльмен. 
Ця його заповітна мрія чітко проглядається 
на сторінках одного з основних його творів – 
роману з автобіографічними рисами «великі 
надії» (“Great Expectations”). сучасник Чарльза 
діккенса, не менш відомий британський пись-
менник вільям теккерей, автор «Ярмарку мар-
нославства» (“Vanity Fair”), син високопостав-
леного колоніального чиновника, навпаки, у 
той самий час наполягав, що навіть найвелич-
ніший і найгеніальніший письменник не може 
вважатися справжнім джентльменом, якщо він 
не народився в аристократичній родині. тек-
керей намагався довести це не тільки особисто 
своєму опоненту Чарльзу діккенсу, а й усім 
читачам своїх романів і нарисів. 

дебати з приводу того, хто такий справжній 
джентльмен, були типові для того часу, але 
ніде вони не кипіли так пристрасно й люто, 
як у тривалій закамуфльованій полеміці двох 
найбільш іменитих і авторитетних письмен-
ників великобританії. Переможця в цій поле-
міці не було, питання, як кажуть, залишилося 
відкритим і дотепер. 

але до початку XIX ст. на практиці у вели-
кобританії джентльменами частіше називали 
людей, що живуть на дохід від ренти чи роялті, 
тобто відсотків із капіталу у вигляді депо-
зитних вкладів, цінних паперів, дохідної неру-
хомості, а тому не мають потреби в зароблянні 
коштів на життя роботою за наймом або кон-
трактом. із плином часу використання терміна 
«джентльмен» істотно розширилося, вимоги 
до нього знизилися, а саме поняття трансфор-
мувалося в універсальне шанобливе звертання 
до солідного, авторитетного чоловіка, ставши 
загальноприйнятим, інтернаціональним.

у минулому сторіччі у великобританії 
слово «джентльмен» остаточно втратило пер-
вісне суто станове значення, ставши просто 
прийнятою формою шанобливого звертання 
до заможних, освічених і культурних людей, 
які мають певне суспільне становище.

висновки з проведеного дослідження. 
вищевикладене дає можливість зробити 

висновок, що лінгвокультурний концепт 
«джентльмен» має вкрай складну багатоя-
русну структуру, яка поєднує як об’єктивні, 
так і суто суб’єктивні складники, зокрема 
й ментальні. саме цим пояснюється стійка 
відсутність єдиного чіткого, однозначного, 
загальновизнаного науковим співтовариством 
визначення цього слова в англійській і укра-
їнській мовах, що є для двох мов класичним 
концептом – поняттям у широкому розумінні. 
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У статті розкривається тематична організація англомовного дитячого поетичного дискурсу. На основі аналізу 
ілюстративного матеріалу виявлено мовленнєві засоби репрезентації базового концепту дитячого поетичного дис-
курсу. У роботі виокремлено основні текстові лексико-тематичні групи та наведено їх кількісні підрахунки щодо 
класифікації дитячих поетичних текстів відповідно до вікових категорій. Проведена розвідка надала можливості 
виокремити такі домінантні теми англомовного дитячого поетичного дискурсу: діти та світ, що їх оточує, тваринний 
світ, світ природи та деякі інші.

Ключові слова: тема, дитина, дитячий поетичний дискурс, текстова лексико-тематична група, домінантна 
тематична група.

В статье отображается тематическая организация англоязычного детского поэтического дискурса. На основе 
анализа иллюстративного материала были обнаружены речевые средства репрезентации базового концепта дет-
ского поэтического дискурса. В работе были выделены основные текстовые лексико-тематические группы, осу-
ществлены их количественные подсчеты по принципу диверсификации детских поэтических текстов в соответствии 
с возрастными категориями. Проведенное исследование позволило выделить доминантные темы англоязычного 
детского поэтического дискурса: дети и мир, который их окружает, животный мир, природа и некоторые другие.

Ключевые слова: тема, ребенок, детский поэтический дискурс, текстовая лексико-тематическая группа, доми-
нантная тематическая группа.

Pikalova A.O. SPECIFICITY OF THE THEMATIC ORGANIZATION OF THE ENGLISH-LANGUAGE 
CHILDREN’S POETIC DISCOURSE 

The article reveals the thematic organization of English-language children’s poetic discourse. Based on the analysis 
of illustrative material, linguistic means of the basic concept’s representation of children’s poetic discourse have been dis-
covered. In the paper the main textual lexical and thematic groups have been distinguished; their quantitative calculations 
have been carried out according to the principle of diversification of children’s poetic texts in accordance with age catego-
ries. This research allows to distinguish the following dominant themes of the English-language children’s poetic discourse: 
children and their environment, animals, nature, and some others.

Key words: theme, child, children poetic discourse, textual lexical and thematic group, dominant thematic group.

Постановка проблеми. у річищі сучасної 
лінгвістики актуальним виявляється дослі-
дження лінгвістичної адекватності когні-
тивної побудови художнього тексту у взаємодії 
мови і культури, мови і художнього мислення. 
за мовою визнається статус культурного коду 
нації. Процес світопізнання, світосприйняття 
і світовідтворення кожної нації охоплює 
систему предметних значень, соціальних сте-
реотипів, моральних цінностей, когнітивних 
структур. одним із важливих засобів світопі-
знання являється художня література, у сфері 
якої особливого статусу отримує дитяча літе-
ратура. Як у культурі кожної країни дитяча 
література має свою історію і специфіку, так 
і дитяча література різних країн має загальні 
риси [1, с. 5]. Це твердження засвідчує той 
факт, що дитяча поезія різних країн підпадає 
під ці ознаки як один із жанрів дитячої літера-
тури (має історію становлення, систему кла-

сифікації, специфічні і загальні риси як виду 
мистецтва). дитяча поезія є джерелом духов-
ного збагачення особистості дитини, базою 
для засвоєння традицій і культури свого 
народу. дитяча поезія репрезентує мовну кар-
тину світу, формує національно-культурну 
специфіку мислення. дослідження дитячої 
поезії в аспекті взаємозв’язку мови і мислення 
обумовлює актуальність нашого дослі-
дження. зокрема, увагу привертає тематичне 
наповнення текстового простору англомов-
ного дитячого поетичного дискурсу (адПд).

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поезія уходить до життя дитини в усній 
формі. Як і в інших культурах, дитяча англо-
мовна поезія історично сягає традицій усної 
народної творчості. до одних з основних 
ознак дитячого поетичного дискурсу (дПд) 
відносять: типовий досвід дитинства, що 
написаний із точки зору дитини (пам’ять 
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дитинства); персонажі – діти; прості сюжети, 
що фокусуються на предметах і діях; почуття 
оптимізму; тенденція до поєднання реального 
з фантазійним [11, с. 189]. іншими словами 
дПд притаманні дохідливість, динамізм, 
сюжетність, цікавість, імпліцитна повчаль-
ність. дПд може зреалізовуватись як єдність, 
що утворена переплетенням реальності 
і вигадки, повсякденного і незвичайного 
[3, с. 4].

наукові інтереси, що звернені до вивчення 
дитячої поезії, випрацьовуються в таких 
аспектах: літературознавчий характер (арза-
масцева і.М., ніколаєва с.а. 2000; жи- 
буль віра 2004; огар е.і. 2002; е.о. Пути-
лова 2010; Graves D. 1992; Shavit Z. 1986); 
лінгводидактичний (Manning M. 2004; Mor- 
row L.M. 2001; Parr M., & Campbell T. 2006; 
Pudewa Andrew 2005; Rasinski Timothy V., 
Padak Nancy 2004; Stange Terrence V., Wyant 
Susan L.1999, 2008); лінгвістичний (кузь-
менко а.о. 2014; Павлова т.о. 2011; Піка-
лова а.а. 2014; сиротенко в.П. 2013); та деякі 
інші аспекти (атрошенко г.і. 2005; Бєлогла- 
зова о.в. 2001; Єгорова а.о. 2008; лойтер с.М. 
2002; наконечна Ю.с. 2012) тощо.

за допомогою мовних одиниць у тексто-
вому просторі дискурсу вербалізуються базові 
ментальні структури. Мовленнєві засоби 
вербалізації базових концептів виявляються 
релевантними по відношенню до тематич-
ного наповнення дискурсу [2]. тому вивчення 
тематичної організації простору адПд акту-
алізує необхідність уточнення і системати-
зації домінантних текстових топіків на основі 
релевантних мовленнєвих засобів. 

Постановка завдання. на основі викла-
деного можна сформулювати мету нашого 
дослідження, що полягає у виявленні сис-
теми тематичної організації англомовного 
дитячого поетичного дискурсу. досягнення 
поставленої мети потребує розв’язання 
таких завдань: проаналізувати мовленнєві 
засоби вербалізації базового концепту англо-
мовного дитячого поетичного дискурсу, 
виокремити тематично релевантні мовні 
одиниці, що репрезентують домінантні теми 
текстового простору англомовного дитячого 
поетичного дискурсу. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. у центрі текстового простору адПд 
завжди знаходиться дитина, що засвідчує 
антропоцентричність світу дитячого твору.

дитячі поетичні тексти актуалізують 
дитячу тематику, дитячу аудиторію, мов-
леннєву особистість автора, який володіє 

пам’яттю дитинства, і який виявляється лінг-
вокреатиною особистістю. 

оскільки поезії звернені і написані 
для дітей; головний персонаж – дитина; 
адресат – дитина, зрозуміло, що базовим кон-
цептом дитячої поезії є дитина.

концепт дитина вербалізується за допо-
могою 1) лексем із прямою номінацією – номі-
нативами на позначення дітей (girl, boy, child, 
children, kids); 2) власними назвами – іменами 
дітей (Kate, Jane, Fred, Mary та ін.); 3) особо-
вими і присвійними займенниками (I, me, my, 
we, our, you, your) тощо. наприклад:

1) «Our darling children? Please explain!» 
(Road Dalh «Mike Teavee...») [7];

2) «As soon as Fred gets out of bed,/ His 
underwear goes on his head» (Jack Prelutsky 
«As soon as Fred gets out of bed» ) [12];

3) «I’m made of stars, / I come from space, / 
I’m a member / Of the human race!» (Richard 
McWilliam «Human») [9].

аналіз ілюстративного матеріалу 
засвідчує, що більш уживаними виявляються 
займенники. Ця ознаки обумовлена наявністю 
прийому персоніфікації в дитячих поезіях, що 
дозволяє моделювати реальність у проекції на 
фонові знання дитини про оточуючий світ. 

типовими для репрезентації концепту 
дитина в дитячій поезії виступають назви 
предметів навколишнього світу, що дозво-
ляють дитині пізнавати себе і світ, а також 
слова на позначення дієвої активності малят: 
сміх, танці, спів, різні рухи тощо. Пред-
метний світ вербалізується прямою номі-
нацією і завжди вказується на конкретний 
предмет (назви предметів, назви природніх 
і погодних явищ, пори року, зооніми, фіто-
німи, кольороніми, числівники тощо). опис 
фізичних проявів здійснюється також прямою 
вказівкою на дію. Широко використовують 
лексичні одиниці, які описують частини тіла 
дитини, жести та міміку героїв. образ дитина 
в поетичних текстах реалізується опосеред-
ковано через найближче оточення – лексичні 
одиниці на позначення батьків, членів родини, 
вчителів, друзів, домашніх улюбленців. 

конкретність і предметність, як основні 
характеристики дПд, зумовлюють викори-
стання номінативних одиниць на позначення 
предметів, дій і явищ навколишнього світу. 

у наведених нижче прикладах репрезенто-
вана інформація про життєдіяльність дитини 
(маркерами виступають дієслова на позна-
чення різних видів діяльності work, play, 
brush teeth, blow nose, clean shoes, change 
clothes), про світ, в якому вона перебуває (the 
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world is so full of a number of things), надаючи 
при цьому деякі пояснення (that is the way, 
Mum’s instructions). Пропоновані дії верба-
лізуються за допомогою наказового способу, 
зумовлюючи стимул до їх виконання. емотив-
ність підсилюється не лише загальною підне-
сеною інтонацією, а й лексикою (happy, gay, 
as happy as kings), що являється вербалізацією 
позитивних емоцій у відповідності до аксіо-
логічних ознак, наприклад:

«Work while you work,/ Play while you play./ 
That is the way/ To be happy and gay» (Edith 
Segal «One thing at time») [13];

«The world is so full of a number of things,/ 
I’m sure we should be as happy as kings» (Robert 
Louis Stevenson «Happy Thought») [14];

«Brush your teeth, dear, / Blow your nose, / 
Clean your shoes / And change your clothes!» 
(Richard McWilliam «Mum’s instructions») [9].

концепт дитина актуалізується за допо-
могою дій, що є типовими для дитини. так, 
автори іноді присвячують цілі вірші, що 
репрезентують рухову діяльність дитини, 
наприклад, вірш джулії дональдсон «Handy 
Work» [8, с. 26–27] або вірш кенна несбітта 
«I don’t know what to do today» [10, с. 46].

доцільно виокремити текстові лексико-те-
матичні групи (тлтг) [4; 5; 6] в текстовому 
просторі адПд. у контексті нашої роботи домі-
нантою текстової лексичної теми в просторі 
дитячої поезії виявляється дитина. у дослі-
дженні адПд виокремлюємо такі тлтг: 
дитина, зовнішність, частини тіла, родина, їжа, 
іграшки, одяг, книги, дії, домашні улюбленці, 
тварини, природа, кольори, цифри, літери алфа-
віту, професії, транспорт та деякі інші.

однією з вагомих особливостей поетичних 
текстів є римування, оскільки саме рими та 
ритм підкріплюють фонетичну обізнаність, 
слугують базою для полегшення роботи з ово-
лодіння правописом і вимовою. Перші вірші, 
які малеча чує, досить часто заучує напам’ять 
(зазвичай вони невеликі за розміром), фор-
муючи перші уявлення про оточуючий світ, про 
прості речі і явища: про іграшки, про пори року, 
про домашніх улюбленців, про тварин, про 
кольори, про відношення батьків і дітей тощо. 

Послуговуючись методом суцільної 
вибірки, було проведено аналіз тематичного 
наповнення віршів для дітей різних вікових 
категорій: для самих маленьких (Toddlers), 
для дітей дошкільного (Preschool Children) і 
молодшого шкільного віку (Young School-Age 
Children / Beginner Readers) загальною кіль-
кістю 253 вірша. Матеріалом дослідження 
слугували:

– поетичні тексти річарда Маквілльяма 
(Richard McWilliam), призначені для самих 
маленьких дітей, загальною кількістю 
78 віршів; 

– вірші для дітей дошкільного віку 37 віршів 
джулії дональдсон (Julia Donaldson), 33 вірші 
грейс адреакі (Grace Andreacchi), 7 віршів 
Філіпа дея істмена (Philip Dey Eastman), 
загальною кількістю 77 поетичних текстів;

–  поетичні тексти, що призначені для 
дітей молодшого шкільного віку, таких авторів, 
як джулія дональдсон (Julia Donaldson) – 
12 віршів, едіт сігал (Edith Segal) – 30 віршів, 
христина джорджина россетті (Christina 
Georgina Rossetti) – 31 вірш, доктор сьюз 
(Dr. Seuss) – 14 віршів, Шел сілверстін (Shel 
Silverstein) – 11 віршів, загальною кількістю 
98 поетичних творів.

Проведена розвідка дала змогу виокремити 
такі домінантні теми (топіки) адПд (табл. 1):

‒ Children and their Environment,
‒ Animals,
‒ Nature,
‒ the оthers.
зазначені групи тем поділяються на під-

групи (тлтг), що відображено в таблицях з 
кількісними підрахунками. тематичні групи 
віршів для самих маленьких, для дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку від-
повідно до таблиці 1.2, 1.3, 1.4.

з даних, наведених у таблицях, чітко 
простежуються не лише основна тематика 
дитячих поезій (дитина, тварини, природа та 
деякі інші), а також ідентичність тематичних 
підгруп для вікових категорій дітей. так, 
дитина розглядається в безпосередніх ситу-
аціях, оточенні, стосунках і відношеннях, в 
яких перебуває дитина (дії, родина, частини 
тіла, домівка, іграшки, одяг, їжа, книжки); 
тваринний світ зображений різними видами 
тварин (свійські, дикі, домашні улюбленці); 
природа охоплює погодні явища, пори року, 
рослинний світ і явища природи; також 
виокремлюємо й деякі інші теми дитячих 
поезій (свята, загадки, транспорт, люди, звер-
нення до духовного світу (бог, Біблія, святі, 
ангели), герої казок, мультфільмів тощо). 
Цікавим виявляється той факт, що однакові 
теми зреалізовуються в тематичних групах 
віршів, призначених для дітей різних вікових 
категорій. у всіх трьох групах репрезентовані 
кольори. у групах віршів для самих маленьких 
і для дітей дошкільного віку – цифри. у віршах 
для дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку спільними виявляються такі теми: літери 
алфавіту і професії. 
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таблиця 1.1
кількісні показники домінантних тем

вірші для дітей
загальна кількість 253

тема Child Animals Nature The оthers
кількість 114 57 53 29

таблиця 1.2
кількісні показники тематичних груп віршів для наймолодших

вірші для самих маленьких (toddlers)
загальна кількість 78

тема Children and their 
Environment Animals  Nature The оthers

кількість 35 23 13 7
з них: Child 16 Animals 15 Natural Phenomenon 9 Dragon 1

аctions 6 Domestic animals 6 Weather 2 Bubble1
Parts of body 2 Pets 2 Plants 1 Monster 1
Members of family 3 Seasons 1 Cyborg 1
Food 5 Ghost 1
Toys 3 numbers 1

Colours 1

таблиця 1.3
кількісні показники тематичних груп віршів для дітей дошкільного віку

вірші для дітей дошкільного віку (Preschool Children)
загальна кількість 77

тема Children and their 
Environment Animals  Nature The оthers

кількість 36 18 9 14
з них: Child 10 Animals 6 Natural Phenomenon 2 God 3 

аctions 10 Domestic animals 9 Weather 2 Professions 2
Parts of body 2 Pets 3 Plants 4 Santa Claws 1
Members of family 5 Seasons 1 Riddles 2
Food 2 alphabet 1
Toys 2 numbers 1
Clothes 4 Colours 1
Books 1 Disease 1

Saint Michael 1
Halloween 1

таблиця 1.4
кількісні показники тематичних груп віршів для дітей молодшого шкільного віку

вірші для дітей молодшого шкільного віку (Young School-age Children/ Beginner Readers)
загальна кількість 98

тема Children and their 
Environment Animals  Nature The оthers

кількість 43 16 31 8
з них: Child 16 Animals 14 Natural Phenomenon 4 Colours 2

аctions 20 Domestic animals 1 Weather 7 alphabet 2
Parts of body 2 Pets 1 Plants 11 Professions 2
Friendship 2 Seasons 9 Transport 1
Food 1 People 1
Clothes 1
Home 1
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у процентному співвідношенні домінантні 
тематичні групи в проаналізованому ілю-
стративному матеріалі (загальною кількістю 
253 вірши) відображені в діаграмі (рис. 1). 

 

Child 
45% 

Animals 
23% 

Nature 
21% 

The others 
11% 

Topics of Poems 

Child Animals Nature The others

Рис. 1. Домінантні теми дитячих віршів

таким чином, тематична організація тек-
стового простору адПд охоплює такі домі-
нантні топіки: children and their environment, 
animals, nature, the others. 

висновки з проведеного дослідження. 
типовий досвід дитинства (пам’ять дитин-
ства), головні герої – діти, предметність, 
конкретність і дієвість, динамізм і оптимізм, 
певна дидактичність – виявляються тими 
особливостями англомовного дитячого пое-
тичного дискурсу, що зумовлюють тематичне 
наповнення текстового простору досліджува-
ного дискурсу. 

на основі аналізу ілюстративного мате-
ріалу були виявлені мовленнєві засоби вер-
балізації базового концепту англомовного 
дитячого поетичного дискурсу. Це дозволило 
виокремити тематично релевантні лексичні 
одиниці, що були класифіковані в текстові 
лексико-тематичні групи (дитина, зовніш-
ність, частини тіла, родина, їжа, іграшки, одяг, 
книги, дії, домашні улюбленці, тварини, при-
рода, кольори, цифри, літери, професії, тран-
спорт та деякі інші). кількісні підрахунки 
тематичних груп на підставі типологізації 
відповідно до вікових категорій (для самих 
маленьких (Toddlers) для дітей дошкільного 
(Preschool Children) і молодшого шкільного 
віку (Young School-Age Children / Beginner 
Readers)) надали можливості для з’ясування 
домінантних тем у текстовому просторі англо-
мовного дитячого поетичного дискурсу: діти 
та світ, що їх оточує, в якому вони зростають, 
розвиваються і виховуються (children and their 
environment), тваринний світ (animals), світ 
природи (nature) та деякі інші (the others).

Подальшою перспективою дослідження 
вважаємо ґрунтовне дослідження текстового 
простору дитячої поезії в лінгвокогнітивному 
аспекті, аналіз засобів репрезентації базових 
концептів, визначення їх будови і сутнісних 
характеристик в англомовному дитячому пое-
тичному дискурсі. 
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ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА  
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Цель работы – исследование специфических черт английского готического романа, а именно истории и эволю-
ционных изменений в авторском повествовании этого жанра с момента его зарождения (XVIII в.) до наших дней. 
В результате исследования были установлены и описаны различия в морфологической и синтаксической структуре 
английского готического романа в плане диахронии.

Ключевые слова: английский готический роман, готика, синтаксическая структура, морфологическая органи-
зация, выбор лексики.

Мета роботи – дослідження специфічних рис англійського готичного роману, а саме його історії й еволюційних 
змін в авторському наративі в романах цього жанру з моменту його зародження (XVIII ст.) і до наших днів. У резуль-
таті дослідження було встановлено й описано відмінності морфологічної та синтаксичної структури англійського 
готичного роману в плані діахронії.

Ключові слова: англійський готичний роман, готика, синтаксична структура, морфологічна організація, вибір 
лексики.

Pozharitskaya E.A., Yezhkova A.G. LEXICO-SYNTACTIC PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF THE 
ENGLISH GOTHIC NOVEL IN DIACHRONY

The objective of the research is the investigation of the peculiarities of the English gothic novel, including an outlook 
on its history, and the evolutionary changes in the author’s narrative through XVIII – XXI centuries. The findings of the 
research consist in establishing the differences in the morphological and syntactic structure of the English gothic novel in 
diachrony.

Key words: English gothic novel, Gothicism, syntactic structure, morphological organization, vocabulary.

Постановка проблемы. термин «готика» 
с литературной точки зрения предполагает 
отдалённость во времени, развернутые опи-
сания внешнего и внутреннего пространства, 
особый образ жизни персонажей, фантасти-
ческие события, которые стимулируют воо-
бражение читателя и тем или иным образом 
влияют на его эмоции. своим появлением 
этот жанр обязан сознательным писателям 
с активной гражданской позицией, стремя-
щимся объединить англичан, шотландцев и 
ирландцев в эпоху научно-технической рево-
люции [3, с. 25]. надежда найти гармонию в 
мире, где общественное сознание перестраи-
вается, а базовые категории интеллекта и при-
чинности эпохи Просвещения теряют акту-
альность, привела к распространению этого 
жанра. сегодня готические романы по-преж-
нему пользуются большой популярностью, 
их почитатели принадлежат к разным воз-
растным группам и социальным слоям, а сам 
жанр, хотя и далеко не новый, отнюдь не при-
ходит в упадок, что в целом обусловливает 

актуальность проблемы, проанализированной 
в этой статье. 

Постановка задания. Целью исследования 
является анализ особенностей английского 
готического романа, в том числе его истории, 
а также эволюционных изменений в автор-
ском нарративе на протяжении XVIII – XXI вв. 
объект исследования – авторский монолог 
сквозь вехи развития, начиная со второй поло-
вины XVIII в. и до наших дней, предметом 
являются эволюционные изменения в мор-
фологической и синтаксической организации 
авторского монолога в английской готике на 
примере романов х. уолпола «The Castle of 
Otranto» и д. коутс «The Haunting of Gillespie 
House». в качестве материала исследования 
эти романы были выбраны из-за относи-
тельно близких сюжетных линий и авторской 
идеи, примеры были отобраны для анализа из 
каждого романа методом сплошного отбора 
(всего 200 образцов авторского нарратива). 

изложение основного материала исс-
ледования. готический роман возник как 
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реакция на рационализм второй половины 
хVIII в. литературную основу явления 
составляет кладбищенская поэзия сентимен-
тализма начала XVIII в. [4, с. 681]. Первым 
настоящим образцом готического романа 
считается «The Castle of Otrantо» х. уолпола, 
детально проанализированный в данной 
статье. в ранних готических романах присут-
ствовали некоторые черты сентиментализма, 
благодаря которым готика получила осо-
бенную изощренность и чувствительность 
[2, с. 55–56]. в начале хіх в. наблюдается 
движение готики в сторону массовой литера-
туры. в хіх в. появилась форма «готической 
повести». на рубеже хх в. популярность 
короткой готической повести заметно воз-
росла, и жанр перешёл в ранг «бульварного 
чтива». Это связано с появлением новых форм 
искусства, например, кинематографа. класси-
ческие образы готического романа – призрак, 
монах, вампир, монстр или злодей, немощная 
жертва, покорная женщина и суеверные слуги. 
сегодня готический роман не существует в 
чистом виде как жанр: он в основном соче-
тается с детективным, любовным романом, 
научной фантастикой, жанром хоррора, 
приключенческим романом. в нашей статье 
роман «The Haunting of Gillespie House» 
д. коутс мы анализируем в качестве образца 
современного готического романа в связи с 
наибольшей сюжетной близостью к класси-
ческим образцам XVIII – XIX вв. исследуя 
авторский монолог, мы видим, что в случае 
с готическим романом, вопреки распро-
странённому мнению, эпоха написания 
произведения не влияет на структуру текста в 
целом. несмотря на литературную традицию, 
доминирующую в XVIII в., когда на персо-
нажах автор акцентировал меньше внимания, 
чем на окружающем мире, результаты нашего 
анализа говорят о том, что в романе хVIII в. 
х. уолпола большая доля текста приходится 
на художественный диалог. в современном 
готическом романе прослеживается тен-
денция к подражанию литературной традиции 
XIX в. в отличие от «The Castle of Otranto» 
х. уолпола, «The Haunting of Gillespie House» 
содержит больше собственно авторского нар-
ратива; мы связываем это с особенностями 
сюжета и меньшим количеством главных 
персонажей. таким образом, в романе ххі в. 
гораздо больше текстового пространства 
занимает авторский монолог. Это позволяет 
сделать вывод, что основная причина струк-
турных изменений в тексте готического 
романа – авторский замысел.

говоря о лексической нагрузке готи-
ческого романа, следует упомянуть, что 
в романе XVIII в. х. уолпол использует 
большое количество высокой лексики, в 
отличие от д. коутс в XXI в. в «The Castle of 
Otranto» мы видим архаизмы и слова роман-
ского происхождения, использующиеся 
гораздо чаще, чем их германские синонимы, 
такие, как “to contract a marriage”, “apprehend 
the severity of the Prince’s disposition”, “utter 
their surmises on this precipitation”, “a casque 
shaded with a proportionable quantity of sable 
plumes”, “endeavouring to partake and lessen 
the weight of sorrow” и т. д. [6, с. 3–18]. «The 
Haunting of Gillespie House» содержит в 
основном книжную лексику, относящуюся 
к современной эпохе, например: “weird 
smells and obnoxious neighbours”, “elaborate 
ironwork swirls”, “skin prickled with unease”, 
“wrought-iron constraints”, “take a hesitant 
step into the room”, “savour the possibilities” 
и т. д. [5, с. 4–10]. в этом случае характерно, 
что художественный эффект в основном 
достигается с помощью метафор. Между 
тем прямая речь персонажей в «The Castle 
of Otranto» архаична как с лексической, так 
и с грамматической точки зрения (“Villain! 
What sayest thou? How darest thou utter such 
treason? Thy life shall pay for it», «I adjure thee 
by the souls of my ancestors, what was it thou 
sawest?”), в то время как авторский монолог 
содержит меньше архаизмов [6, с. 26–27]. 
художественный диалог «The Haunting 
of Gillespie House» относится, согласно 
сюжету, и к прошлым временам, и к совре-
менной эпохе, но автор не перегружает диа-
логи чрезмерно архаичной лексикой, что 
является преимуществом этого романа для 
современных читателей (“We were begat of 
darkness, and to darkness we must return”) 
[5, с. 47]. таким образом, хотя современные 
авторы могут подражать стилю древности, 
используя архаизмы и историзмы в своих 
произведениях, зачастую такой приём несёт 
исключительно декоративную функцию.

следует отметить, что в наше время чув-
ства персонажей, внешнее и внутреннее 
пространство зачастую изображаются с 
помощью таких словосочетаний, как “a chill 
ran down my spine”, “gasped in amazement”, 
“a boiling anger”, “my heart thundered”, “black 
windows watching over the driveway”, “the 
house whiling away its years in hibernation”, “an 
aura of neglect”, “a mess of shadow that could 
hide innumerable monsters” и т. д. [5, с. 34–39]. 
в XVIII в. широко распространены такие 
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слова, как “virtuous”, “impious”, “afflicted”, 
“wretched”, “calamitous” [6, с. 28–35]. 
Поскольку автор «The Castle of Otranto» 
фокусирует внимание на внутреннем 
состоянии персонажей больше, чем на опи-
сании интерьеров, то больше лексем связаны 
с описанием чувств. стоит отметить и то, что 
в современном романе книжная высокая лек-
сика используется для обозначения свойств 
внешнего и внутреннего пространства, в то 
время как в романе XVIII в. подобная лексика 
используется для описания чувств и действий 
героев. кроме того, использование архаизмов 
чаще всего наблюдается в повествовании 
автора, чем в художественном диалоге, что 
характерно для обоих романов. 

результаты синтаксического анализа готи-
ческих романов доказывают, что синтакси-
ческие структуры постепенно упрощаются с 
течением времени. однако если мы сравним 
их со средним современным английским 
романом, мы можем заметить, что готическая 
традиция по-прежнему сохраняет сложную 
структуру с точки зрения грамматики. 
результаты сравнительного анализа струк-
турных и синтаксических аспектов авторс-
кого повествования в романах х. уолпола 
«The Castle of Otranto» и д. коутс «The 
Haunting of Gillespie House» представлены в 
таблице ниже (см. таблицу 1).

1.1. “The night was cold and still” [5, с. 1]. – 
Простое предложение с двумя однородными 
предикативами.

1.2. “The girl slid her feet off the bed, shiv-
ering in the cold air but too entranced to search 
for her dressing gown” [5, с. 1]. – Простое 
предложение, осложнённое герундиальной 
конструкцией.

2.1. “The voices were slowly merging, their 
echoes and mutters colliding into a single voice” 
[5, с. 1]. – сложносочинённое предложение с 
двумя клаузами и двумя однородными подле-
жащими во второй клаузе.

рассмотрим следующие примеры из 
романа «The Castle of Otranto»:

2.1. “Manfred, Prince of Otranto, had one 
son and one daughter: the latter, a most beau-
tiful virgin, aged eighteen, was called Matilda” 
[6, с. 13]. – сложносочинённое предложение 
с двумя клаузами и вводными словами во 
второй клаузе.

3.1, 3.3. “2(Should she, 3(as her heart 
prompted her), go and prepare Hippolita for 
the cruel destiny 4(that awaited her)), 1she did 
not doubt but 5(Manfred would seek her there), 
since 6(his violence would incite [him to double] 
the injury 7(he mediated), without leaving room 
[for them to avoid] the impetuosity of his pas-
sions)” [6, с. 35]. – сложноподчинённое 
предложение с семью клаузами, шесть из 

таблица 1
структурно-синтаксическая организация авторского повествования  

в романах Х. уолпола «the Castle of otranto» (1)  
и Д. коутс «the Haunting of gillespie House» (2): компаративный анализ

№ типы предложений Частота, % (1) Частота, % (2)
1 Простые 28 34
1. осложнённые однородными членами 13 (max 2) 23 (max 2)

2. осложнённые инфинитивной/герундиальной/при-
частной конструкцией 3 7

3. осложнённые грамматическим комплексом 0 1 (max 1)
2 сложносочинённые 4 19
1. с однородными членами 3 (max 1) 11 (max 3)
3 сложноподчинённые 46 34
1. с однородными членами 34 (max 4) 19 (max 2)

2. с инфинитивной/герундиальной/причастной 
конструкцией 4 6

3 с грамматическим комплексом 3 (max 2) 0
4. Max. придаточных 6 3
4 смешанные конструкции 22 13
1. с однородными членами 12 (max 5) 8 (max 4)

2. с инфинитивной/герундиальной/причастной 
конструкцией 2 1

3. с грамматическим комплексом 3 (max 3) 2 (max 2)
4. Max. придаточных 7 2

итого 100 100
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которых – придаточные, с двумя граммати-
ческими комплексами.

в целом можно сделать вывод, что в пред-
ложении присутствуют в среднем не более 
семи придаточных частей, в основном – одно 
или два придаточных. Примеры сложнопо-
дчинённых предложений можно сравнить с 
предложениями, взятыми из романа ххі в.:

3. “1The final room was clearly the master 
bedroom, probably 2(where the Gillespies 
slept)” [5, с. 3]. – сложноподчинённое пред-
ложение с двумя клаузами, одна из которых – 
придаточная часть.

Примечательно, что в романе XXI в. количе-
ство подчиненных частей уменьшилось. в то 
же время главные клаузы стали массивнее. 
в целом в романе «The Haunting of Gillespie 
House» видим не более трех придаточных, в 
основном – одна придаточная клауза.

4.1, 4.3. “1The folly of these ejaculations 
brought Manfred to himself: 1(2)yet whether pro-
voked at the peasant having observed the resem-
blance between the two helmets, and thereby 
led to the farther discovery of the absence of 
that in the church), or wishing to bury any such 
rumour under so impertinent a supposition, he 
gravely pronounced that 2(the young man was 
certainly a necromancer), and that 3(till the 
church could take cognisance of the affair, 4(he 
would have [the Magician|, whom 5(they had 
thus detected), |kept prisoner] under the helmet 
itself, which 6(he ordered [his attendants to 
raise, and place the young man under it]))); 
declaring 7(he should be kept there without 
food, with which 8(his own infernal art might 
furnish him))” [6, с. 22–23]. – Предложение 
смешанного типа. Присутствуют две 
главные клаузы и семь придаточных (всего 
девять клауз). вторая клауза содержит одно-
родные определения и довольно специфи-
ческую конструкцию. вместо использо-
вания атрибутивной клаузы для описания 
крестьянина автор использует причастную 
конструкцию с двумя однородными компо-
нентами – “having observed” и “led”, еще 
более усложняя структуру. в современном 
английском языке атрибутивные структуры 
с причастием и использованием Present Per-
fect, описывающие предшествующие дей-
ствия, считаются грамматически неверными 
и требуют коррекции. Четвертое предло-
жение осложняется комплексом с использо-
ванием причастия, а шестая клауза содержит 
инфинитивную конструкцию.

4. “1The lower part of the castle was hol-
lowed into several intricate cloisters; 1(2)and it 

was not easy [for one under so much anxiety to 
find the door] 2(that opened into the cavern)” 
[6, с. 36]. – Предложение смешанного типа: 
с двумя сочинёнными и одной подчинённой 
клаузой (итого три клаузы), с употреблением 
грамматического комплекса.

как видно из таблицы 1, результаты исс-
ледования показали, что количество простых 
предложений возросло с 28% до 34%, и слож-
носочинённые предложения стали встре-
чаться гораздо чаще: их количество увели-
чилось с 4% до 19%. Мы объясняем рост их 
частоты тем, что с точки зрения читателя 
они воспринимаются сравнительно легче, 
чем сложноподчинённые. готический роман 
XVIII в. содержит множество сложнопо-
дчинённых предложений с многочислен-
ными подчиненными клаузами, а сложносо-
чинённые и осложнённые предложения более 
характерны для романа ххі в. если в романе 
XVIII в. содержится 46% сложноподчинённых 
предложений, то в настоящее время их частота 
снизилась до 34%. смешанные конструкции 
составляют 22% всех видов предложений в 
авторском нарративе романа XVIII в., тогда 
как в современном готическом романе их 
всего 13%. сравнительно медленный процесс 
упрощения синтаксических структур объяс-
няется жанровыми особенностями и автор-
ским замыслом: готические романы должны 
отвечать высоким эстетическим критериям, 
что приводит к сложности формы.

в таблице 2, составленной на основании 
результатов исследований и.Б. Морозовой 
[1, с. 81], указано удельное количество раз-
личных типов предложений в авторском 
монологе современных романов разных 
жанров и готических романов XVII и XXI вв. 
(см. таблицу 2).

как следует из таблицы 2, простые предло-
жения более популярны в других жанрах, чем в 
готическом романе, составляя 22,2% в первом 
случае и от 10% до 12% – в последнем. слож-
ноподчинённые предложения нередко встре-
чаются в готических романах: их доля состав-
ляет 16% в «The Castle of Otranto», 24% – в 
«The Haunting of Gillespie House» и только 
13,2% – в романах других жанров. Что каса-
ется осложнений в простых предложениях, 
то, в отличие от английских современных 
романов разных жанров, однородные члены 
чаще встречаются в готических романах 
(13% в «The Castle of Otranto» и 23% в «The 
Haunting of Gillespie House»), чем граммати-
ческие комплексы, которые, наоборот, больше 
свойственны неготическим жанрам. 
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на сложносочинённые предложения при-
ходится 4% и 19% объёма всех предложений 
в готических романах «The Castle of Otranto» 
и «The Haunting of Gillespie House» соответ-
ственно, и только 5% – в романах других 
жанров. на сложноподчинённые предложения 
приходится 46% объёма текста в романе «The 
Castle of Otranto» и 34% – в «The Haunting of 
Gillespie House» и только 17,3% в среднем – в 
других романах. следовательно, эти два типа 
предложений также гораздо чаще встречаются 
в готических романах. Что касается предло-
жений смешанного типа, то они более харак-
терны для других жанров, насчитывая 42,3% 
всех случаев употребления, но в исследуемых 
готических романах «The Castle of Otranto» 
и «The Haunting of Gillespie House» встреча-
ются только 22% и 13%, соответственно.

выводы из проведенного исследо-
вания. Подводя итоги, мы объясняем тен-
денцию сравнительно медленного процесса 
упрощения синтаксических конструкций 
в романах исследуемого жанра по срав-
нению со средним современным английским 

романом намерением авторов вызвать ассо-
циацию с далёким прошлым, что помогает 
автору создать атмосферу тайны и роман-
тики. таким образом, можно сделать вывод 
о том, что современные авторы романтизи-
руют свои работы уже на синтаксическом 
уровне текста.
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таблица 2
удельное количество различных типов предложений в авторском нарративе  

в романе 1980–2000 гг. (1), готических романах «the Castle of otranto» (2)  
и «the Haunting of gillespie House» (3)

№ типы предложений Частота, % (1) Частота, % (2) Частота, % (3)
1 Простые 22.2 12 10
2 сложносочинённые 5 4 19
3 сложноподчинённые 17.3 46 34
4 смешанные конструкции 42.3 22 13
5 осложнённые (простые) 13.2 16 24

5.1 с однородными членами 1.3 13 23
5.2 с грамматическим комплексом 4.7 0 1

итого 100 100 100
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РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Федишин М.І., аспірант кафедри англійської філології 
Ужгородський національний університет

Низка дослідників лінгвістичної науки все більше цікавиться питаннями різноманітних релігійних аспектів, за 
допомогою яких формуються основи релігійного дискурсу. У статті визначається місце релігійного дискурсу в царині 
сучасного мовознавства. Розглядається взаємозв’язок слова як духовної та лінгвістичної одиниць. Релігійний дис-
курс є складним багатовимірним аспектом, котрий знайшов свою нішу на теренах лінгвістики й слугує релігійною 
формою лінгвістичної поведінки. 

Ключові слова: релігія, слово, дискурс, мова, комунікація.

Исследователи лингвистической науки все больше интересуются вопросами различных религиозных аспектов, 
с помощью которых формируются основы религиозного дискурса. В статье определяется место религиозного дис-
курса в области современного языкознания. Рассматривается взаимосвязь слова как духовной и лингвистической 
единиц. Религиозный дискурс является сложным многомерным аспектом, который нашел свою нишу на территории 
лингвистики и служит религиозной формой лингвистического поведения.

Ключевые слова: религия, слово, дискурс, язык, коммуникация.

Fedyshyn M.I. RELIGIOUS DISCOURSE AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH
A number of linguists are getting more and more interested in various religious aspects which form the basics of reli-

gious discourse. The place of religious discourse in the field of modern linguistics has been defined. The relationship of the 
word as a spiritual and linguistic unit is considered. Religious discourse is a complex multidimensional aspect that found 
its niche within the field of linguistics and serves as a religious form of linguistic behavior.

Key words: religion, word, discourse, language, communication.

Постановка проблеми. на теренах мовоз-
навства релігійний дискурс постає складним 
і багатовимірним соціокомунікативним 
явищем. у рамках філософії релігійний дис-
курс постає у світлі релігійного досвіду, 
котрий є «важливою формою осмислення 
людиною своїх життєвих проблем», проте 
він не просто має формальний характер, але 
й полягає у «відновленні людиною боже-
ственного образу своєї особистості» [8, с. 12]. 
людина досліджує божественне та роздумує 
над ним, у результаті чого в неї з’являється 
певне відчуття чогось неземного або ж над-
природного. Цікавим є такий факт: які ж слова 
потрібно підібрати, щоб надати дескрипцію, 
і якою мовою послугуватися, щоб пояснити 
духовні положення? релігія й теологія займа-
ються дослідженням цієї проблеми. крім того, 
на обрії з’являється ще одна наука, котра ціка-
виться лінгвальною частиною цього питання. 
Це мовознавство. таким чином, випливає вза-
ємозв’язок релігії та мови, котрі взаємодіють 
між собою. у той час як мова описує особли-
вості релігійного досвіду, його світогляду, 
релігія, релігійні догмати виступають мовоз-
навчим підґрунтям і полем для наукового 
дослідження. саме вивчення релігії лінгві-
стикою й зумовило актуальність обраного 
напряму дослідження.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематика, окреслена темою 
статті, цікавить багатьох вітчизняних і зару-
біжних науковців. Предметом наукових 
мовознавчо-релігійних розвідок стає лінгво-
культурологія (Ю. сабадаш, Є. Михайлова, 
П. Мацьків), прагмалінгвістика (Ю. роман-
ченко, М. ділай), фонетика (т. скрипняк, 
о. кримська), лексикологія та стилістика 
(М. вереш, л. закреницька, н. добжанська, 
Є. жерновей, н. Черкас), жанристика (о. Чер-
хава, в. Яригіна, а. салахова, о. Малікова) 
разом із теорією комунікації (і. рудік, р. вав-
рінчик). Ці лінгвістичні дослідження відкри-
вають двері до розгляду та вивчення релі-
гійних текстів через мову.

Постановка завдання. Метою статтi є 
вивчення особливостей релігійного дискурсу.

досягнення цієї мети передбачає вирі-
шення таких завдань:

‒ розглянути комунікативну природу дис-
курсу загалом і релігійного дискурсу зокрема;

‒ висвітлити специфіку участі релігії в 
рамках мовознавства;

‒ торкнутися питання різновидів релігій-
ного дискурсу.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. дискурс є безперервним зв’язком із 
реальною дійсністю. серед дискурсознавців 
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є безліч тлумачень поняття «дискурс». Про-
тягом останніх десятиліть відбувається куль-
тивація та збагачення широкого спектра зна-
чень дискурсу. його сутність окреслюється 
його комунікативно зумовленим і практичним 
характером (прийнято до уваги дефініції дис-
курсу з. харісона, е. Бенвеніста, г. кука, т. ван 
дейка, М. Фуко, л. Ґренобл, с. стемброука, 
Б. деллінжера, н. Ферклага, Я. івферсена, 
т. хуккіна, П. верса, у. Мейнхофа, д. нунана, 
Б. Фрасера, д. крістела, Є. лє, а. гре-
ймаса, ж. курте, н. арутюнової, Є. кірова, 
Ю. степанова, в. звегінцевої, л. Чернейка, 
Б. Фацевича, і. Бехти, к. серажим, т. Мас-
лової, г. Почепцова, о. кубрякової й ін.). усі 
вищезгадані дослідники дискурсу трактують 
поняття дискурсу як комунікативного фено-
мена. українська дослідниця к. серажим 
кваліфікує дискурс як складний соціолінгві-
стичний феномен сучасного комунікативного 
середовища [19]. Парадигма дискурсу роз-
глядається дослідницею як сукупність пізна-
вальних принципів і прийомів відображення 
суспільної реальності, що визначають логіку 
організації знань і моделі теоретичного витлу-
мачення мовленнєво-мисленнєвих явищ. 
вона ідентифікує комунікативно зумовлені 
види дискурсу, адже, на її думку, розмаїття 
комунікативних ситуацій, в яких відбувається 
дискурсивна діяльність, породжує видове 
розмаїття дискурсів [19, с. 33]. к. серажим 
зазначає, що комунікативний дискурс є най-
важливішим механізмом становлення інди-
віда як суспільної особистості, провідником 
настанов соціуму, котрі регулюють дії учас-
ників дискурсивного діалогу [19, с. 27]. дис-
курс є також багатовимірним явищем мовлен-
нєвої комунікації. і. корольов зазначає, що 
«прагмалінгвістичний розгляд структури дис-
курсу дозволяє виокремити в ньому арену вза-
ємодії учасників комунікативного акту: мовця 
(адресанта), слухача (адресата) і тієї реаль-
ності, що відбувається в тексті» [13, с. 293]. 

Є декілька підходів до класифікації дис-
курсу. к. серажим ґрунтовно опрацювала та 
зібрала науковий матеріал щодо дискурсної 
стратифікації, здійснила розподіл на праг-
матичні дискурси, практичні дискурси, спе-
ціальні дискурси, дискурси відповідно до 
методу та змісту різних дисциплін, дискурси 
за тематичною спрямованістю та дискурси 
за комунікативною метою [19, с. 34–35]. 
в. карасик класифікує два типи дискурсу: пер-
сональний, орієнтований на міжособистісне 
спілкування, та інституційний, статусно-орі-
єнтований. Професор г. Почепцов у науковій 

праці «теорія комунікації» виокремлює низку 
комунікативних дискурсів: теле- і радіодис-
курс, газетний дискурс, театральний дис-
курс, кінодискурс, літературний дискурс, 
рекламний дискурс, політичний дискурс, дис-
курс у сфері паблік рілейшнз, тоталітарний, 
неофіційний, релігійний, неправдивий, риту-
альний, лайливий, етикетний, фольклорний 
і міфологічний дискурси [19, с. 34]. такі 
погляди на класифікацію різних типів дис-
курсу дають підстави говорити про наявність 
учасника певного соціального простору та 
належно зумовленої ситуації, в основі якої 
лежить комунікативний акт як умова забезпе-
чення продуктивного результату.

одним із визначних інституційних видів 
дискурсу є його релігійний різновид. релі-
гійна комунікація все більше й більше роз-
ширює кордони власних досліджень. вона 
починає дедалі впевненіше підійматися на 
лінгвістичну платформу, позаяк формуються 
теоретичні засади її фундаментальних поло-
жень, функціонування й особливого впливу. 
релігійна мова та її функціонування в різних 
сферах релігійного та світського життя є 
спільним об’єктом дослідження філологів і 
релігієзнавців [21, с. 121–122]. 

релігійне слово є центральною одиницею 
вираження релігійного контакту. воно являє 
собою двобічний мовний знак, який перед-
бачає наявність матеріального (формального) 
та ідеального (змістовного) аспектів [15, с. 25]. 
релігійна мова є особливою кодовою сис-
темою засобів передавання духовних значень, 
у той час як релігія є важливою духовною 
сферою в житті людини. текст є матері-
альним складником мови, а релігія є прак-
тичною духовною сферою її використання. Ці 
два поняття є актами комунікації. Як зазначає 
П. Шародо (і ми із цим погоджуємося), дис-
курс є сумою «вислову та комунікативної 
ситуації» [22, с. 3]. Щодо нашої комуніка-
тивної ситуації, то вона стосується релігійної 
сфери людського спілкування.

українська дослідниця р. ваврінчик від-
різняє релігійну мову від світської за допо-
могою таких ознак: сфери вживання, наявних 
засобів вираження ідей і наявності низки екс-
тралінгвальних чинників [6, с. 17]. релігійний 
дискурс відображає релігійну картину світу, 
котра є частиною загальної картини світу, 
матеріальною формою якої є мова [9, с. 198]. 
із погляду семіотики релігія, як і мова, є своє-
рідною знаковою системою, що має свій зміст 
і володіє способом його передачі. Білоруський 
лінгвіст н. Мечковська справедливо зауважує, 
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що релігійне контактування є особливою 
культурною формою духовного спілкування 
людей, і тому релігія як спосіб таких стосунків 
є оригінальною комунікативною системою. 
План сутності мови й план сутності релігії є 
двома різними образами світу (дві картини, дві 
моделі світу). [17, с. 2–3]. вартим особливої 
уваги є також її висловлення, що релігія – це 
зона підвищеної уваги до слова [17, с. 4]. Ми 
усвідомлюємо, що слово бере участь у без-
перервному зв’язному системному процесі 
між мовою та релігією. на думку дослідниці, 
особливість цієї системи полягає в її двох 
основних напрямах комунікації: від Бога через 
пророка (учителя, священика) – до людей; від 
людей через пророка (учителя, священика) – до 
Бога [17, с. 224]. отже, ці два напрями можуть 
бути комунікативно активними й комуніка-
тивно пасивними актами релігійного контакту. 
Прагнення Бога до спілкування з людьми є 
очевидним на сторінках Біблії, і воно завжди 
є активним. Проте чи завжди людина щиро 
жадає мати особисті відносини з Богом, її тво-
рцем? Чи прагне вона бути активним комуні-
кантом і пізнавати його через святе Письмо 
та життєві ситуації? Питання таких стосунків 
має особистісний характер. Бог не бажає 
Букви виконання закону, не бажає релігійних 
культів, що є тільки зовнішніми проявами, а 
не зміною внутрішнього єства людини. він 
бажає щирого служіння серця людини, котре 
готове приймати його слово, працювати над 
собою та змінювати свій характер. служіння 
та пізнання Бога містить не тільки форму, 
але й те, що є набагато важливішим: її зміст, 
сутність, розуміння. тому саме це прагнення 
людей пізнавати релігійну мову й стало спо-
нукою до різновекторних розвідок у сфері 
релігії. Беручи до уваги те, що людина є тво-
рцем слова, ми підкреслюємо, що дослідження 
релігійного вживання мови ставить за мету 
розвідку й опис лінгвістичних засобів і фак-
торів релігійної комунікації, в основі якої, зви-
чайно ж, лежить слово. за допомогою слова 
була створена земля й усе, що на ній (книга 
Буття, ст. 3.) [3, с. 9–10], за допомогою слова 
були прописані різноманітні релігійні догми, 
доктрини, канони, закони, заповіді, правила, 
молитви, пісні й ін., що й спричинило появу 
релігійних мовознавчих розвідок щодо опису 
цих церковно-богословських явищ. Перед 
нами постає запитання: що ж таке релігія й 
у чому полягає її сутність? давайте коротко 
його розглянемо.

релігія є системою вірувань у Бога й від-
повідних тлумачень, яка охоплює святі книги, 

культові обряди й етичне життя її сповідників 
[20, с. 244]. р. ваврінчик зазначає, що згідно 
з одним із тлумачень лексеми «релігія» (від 
латин. religio – «прив’язую міцно, відновлюю 
зв’язок») призначення релігії полягає у від-
новленні духовного зв’язку людини з її тво-
рцем (також religio – «повага до святості»; 
relegere – «повторно проходити», «перечи-
тувати») [6, с. 20]. релігія є особливою сис-
темою комунікації, символічною моделлю, 
котра формує людський досвід (як пізна-
вальний, так і емоційний) для вирішення 
найважливіших проблем буття [2, с. 267]. 
Мова релігійних доктрин, істин, положень, 
молитов, проповідей, пісень розуміється під 
релігійною мовою, котра слугує «umbrella 
term» і позначається як релігійний дискурс, 
релігійний стиль, релігійно-проповідницький 
стиль, релігійна комунікація, конфесійний 
стиль [14, с. 9].

т. Шиляєва визначає, що релігійний дис-
курс можна охарактеризувати як статус-
но-рольову комунікацію, мета якої – залучати 
людей до віри, залучати до покаяння, ствер-
джувати у вірі та доброчесності, проводити 
богослужіння, давати пояснення релігійним 
і конфесійним догмам. Це поєднання мови, 
культури й ідеології [10, с. 469]. в. карасик 
стверджує, що унікальністю релігійного дис-
курсу є те, що до його учасників належить 
Бог, до якого звернені всі молитви, псалми та 
сповіді, і він виступає суперагентом релігій-
ного дискурсу [12, с. 7]. за словами ж.-П. ван 
ноппена, «було б перебільшенням сказати, 
що розмова є єдиною складовою частиною 
релігії; релігія є лінгвістичною справою, 
і саме мова є основним інструментом для 
розуміння релігії: головні постулати христи-
янської системи вірування записані в каноні 
Письма, і тому читання, цитування, вивчення 
та надання коментарів щодо цих текстів є 
частиною та сферою лінгвістичної поведінки. 
інші ж види діяльності християнського життя 
й поклоніння, такі, як молитва, гімни, роз-
думи, проповідь, хвала, благословення, про-
щення, відлучення від церкви, сповідування 
своєї віри, теологія й інші релігійні практики 
є насамперед формами лінгвістичної пове-
дінки» [24, с. 1]. 

у межах релігійного дискурсу окреслюють 
й інші його підвиди: християнський (у його 
межах також відбувається розподіл на дискурси 
відповідних конфесій і деномінацій), теоло-
гічний, або ж богословський, біблійний (ста-
розавітний і новозавітний), проповідницький, 
або епістолярний, молитовний. російська 
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дослідниця о. казніна окреслює такі христи-
янські дискурси: старозавітний, новозавітний, 
дискурс отців Церкви, дискурс народної 
релігії, дискурс особистості та дискурс Бога 
[10, с. 469]. відповідно до розподілу дискурсу 
російським лінгвістом і. карасиком на персо-
нальний (індивідуально орієнтований) та інсти-
туційний (статусно орієнтований) [12, с. 14] 
і. Богачевська розділяє релігійний дискурс на 
особистісно та статусно орієнтований дискурс. 
дослідниця зазначає, що «у першому випадку 
учасники спілкування прагнуть розкрити свій 
внутрішній світ адресату й зрозуміти адре-
сата як релігійну особистість в усьому різно-
манітті особистісних характеристик її віри, у 
другому – вони виступають як представники 
тієї чи іншої релігійної групи, виконують роль, 
що задається комунікативною ситуацією. осо-
бистісно орієнтований дискурс виявляється 
у двох сферах спілкування – побутовій і бут-
тєвій, при цьому побутове (повсякденне) спіл-
кування являє собою генетичний вихідний тип 
дискурсу, а буттєве – теологічний діалог. ста-
тусно орієнтований релігійний дискурс може 
мати інституційний і неінституційний характер 
залежно від того, які релігійні інститути функ-
ціонують у конкретний історичний проміжок 
часу» [5, с. 1]. Як бачимо, немає чіткої одно-
стайності щодо розподілу релігійного дискурсу 
за відповідними критеріями, що й стає одним із 
подальших завдань дослідження. 

висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, розглянувши підходи щодо тлу-
мачення комунікативної сутності дискурсу 
загалом і релігійного дискурсу зокрема, ми 
дійшли висновку про те, що сучасний релі-
гійний вид інституційного типу дискурсу 
є складним багатовимірним явищем, релі-
гієлінгвістичні основи якого формуються 
та затверджуються дотепер. Перспективи 
подальших розвідок вбачаємо у визначенні 
типології релігійного дискурсу. 
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У статті розглянуто історичні та соціолінгвістичні передумови розвитку американського варіанта англійської 
мови на етапі його формування. Проілюстровано та проаналізовано лінгвальні й екстралінгвальні фактори, які мали 
суттєвий вплив на становлення американського варіанта англійської мови. Архаїзми середньоанглійського періоду 
розвитку мови досліджено та систематизовано з позицій порівняльного та контрастивного підходів.

Ключові слова: американський варіант англійської мови, архаїзми, середньоанглійська мова, лексичний рівень, 
діахронія.

В статье рассмотрены исторические и социолингвистические предпосылки развития американского варианта 
английского языка на этапе его формирования. Проиллюстрированы и проанализированы лингвистические и экс-
тралингвистические факторы, которые имели существенное влияние на становление американского варианта 
английского языка. Архаизмы среднеанглийского периода развития языка исследованы и систематизированы с 
позиций сравнительного и контрастивного подходов.

Ключевые слова: американский вариант английского языка, архаизмы, среднеанглийский язык, лексический 
уровень, диахрония.

Fedorchuk M.M. AMERICAN VARIETY OF THE ENGLISH LANGUAGE: HISTORICAL AND SOCIOLINGUISTIC 
ASPECTS (ON THE EXAMPLE OF SURVIVALS)

The article deals with historical and sociolinguistic prerequisites of the development of American variety of the English 
language. Linguistic and extralinguistic factors which influenced essentially the American variety of the English language 
are analysed and illustrated. Survivals of the Middle English period have been studied and systematized from the viewpoint 
of comparative and contrastive approaches.

Key words: American variety of the English language, survivals, Middle English, lexical level, diachrony.

Постановка проблеми. англійська мова 
як поліваріантна демонструє специфіку в всіх 
своїх лінгвальних проявах. американський 
варіант англійської мови (далі – аваМ) є 
яскравим прикладом регіональної варіатив-
ності англійської мови й тісно вплітається 
в соціолінгвістичну парадигму англійської 
мови. розвиток англійської мови в діахронії 
зумовлений різними екстралінгвістичними 
факторами, такими, як історичні, внутріш-
ньополітичні, зовнішньоекономічні, інтелек-
туальні й низка інших, які суттєво вплинули 
та впливають на напрями й темпи розвитку 
мови [9; 3, с. 17–19]. лексико-семантична 
система сучасної англійської мови значною 
мірою визначається чинниками, пов’язаними 
з її поліваріантністю. Є більше 10 загально-
визнаних національних варіантів англійської 
мови [7, с. 111, 338–363]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
лінгвальним аспектам аваМ приділялася 
увага як в англомовній (головним чином, 
американській), так і у вітчизняній варіанто-
логії. серед учених відзначимо дослідження 

Б. Брайсона, дж. діларда, Б. качру, р. леде-
рера, а. Маркварда, г. Менкена, а. Швейцера 
й ін., проте історичні та соціолінґвістичні 
чинники залишалися поза увагою вчених, що 
й зумовило необхідність нашого дослідження.

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є розглянути та розкрити механізми взаємо-
зв’язку та взаємовпливу лінгвальних і екс-
тралінгвальних чинників (історичних подій, 
соціальних факторів), які прослідковуються 
в різних варіантах мов. для досягнення мети 
необхідно вирішити низку завдань: у діа-
хронному розрізі проаналізувати причин-
но-наслідкові зв’язки між історичними та 
соціальними факторами і їхнім віддзерка-
ленням у мові.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Передумовами зміни статусу анг-
лійської мови й появи значної кількості її 
варіантів слугували насамперед історичні та 
соціально-економічні чинники. аваМ, за 
твердженнями багатьох лінгвістів, вийшов 
зараз на провідні позиції за впливовістю та 
масовістю використання не лише в англомов-
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ному світі [1; 4; 13]. розгляд питання в діахро-
ніїї уможливить глибше розуміння сучасних 
процесів в аваМ, а також в інших регіо-
нальних варіантах англійської мови. 

Перший важливий крок у зміні статусу 
англійської мови був зроблений наприкінці 
XVI сторіччя, коли перші англомовні посе-
ленці з’явилися на американському конти-
ненті. до початку великомасштабної британ-
ської переселенської колонізації Північної 
америки тут проживала значна кількість 
індіанських народів – носіїв величезної кіль-
кості автохтонних мов і культур. за даними 
Бюро у справах індіанців при уряді сШа, на 
території країни є понад 500 племен корін-
ного населення, мови яких, за деякими кла-
сифікаціями, поділяються на 10 великих груп, 
які й собі підрозділяються на менші підгрупи 
[18, с. 130–163].

Перші успішні експедиції англомовних 
поселенців зафіксовані в 1607 р., тоді ж 
з’явилося перше поселення Jamestown (на 
честь короля James і), а територія була наз-
вана Virginia (на честь королеви Virgin Queen 
Elizabeth I). упродовж XVIі сторіччя мігра-
ційні потоки англомовних груп переважали, 
хоча слід зауважити, що на Північноамерикан-
ському континенті вже із XVI сторіччя були 
романомовні поселення, іспанські колонії на 
півдні континенту та французькі – на півночі. 
іммігранти з різних частин великобританії, з 
різними діалектами та говірками, селилися, 
як правило, компактно, наприклад, Пенсиль-
ванія заселялася вихідцями із центральної 
та північної частин Британських островів. 
Поселенці, які розмовляли дуже різними 
діалектами та говірками британського варі-
анта англійської мови, змушені були кон-
тактувати, тому вже на ранньому етапі фор-
мування аваМ почали зникати фонетичні 
та фонологічні відмінності, а різні акценти 
британської англійської мови нівелювалися. 
Поняття «плавильного казана» (melting 
pot) може бути застосоване до аваМ вже з 
ранніх стадій його становлення. у XVIіі сто-
річчі спостерігалася потужна імміграційна 
хвиля з ірландії та Шотландії. вважається, 
що до часу проголошення незалежності 
сШа в 1776 р. кожен сьомий житель країни 
був ірландцем чи шотландцем.

історичний період розвитку англійської 
мови часів перших колоністів, що засе-
ляли Північну америку, належить до кінця 
середньоанглійської мови (Middle English) і 
початку новоанглійської (New English). тому 
аваМ спочатку базувався на середньоанглій-

ському британському варіанті. Цей період був 
багатим на лінгвістичні інновації та характе-
ризувався швидким розвитком мови [2; 8]. Це 
період життя та творчості в. Шекспіра, відо-
мого не лише літературною діяльністю, але 
й не менш активною словотворчістю. з-під 
пера відомого драматурга й поета вийшло 
близько 2000 лексичних новотворів, серед 
яких – gloomy, barefaced, dwindle, countless, 
summit і багато інших.

Період ранніх англійських колоністів озна-
менувався першими лінгвістичними експери-
ментами. Поселенці були серед перших, хто 
почав використовувати goodbye як скорочення 
God be with you, звичної прощальної фрази 
середньоанглійського періоду розвитку мови. 
тоді доволі часто використовувалася проміжна 
форма – Godbwye. англомовні поселенці були 
серед перших, хто почав користуватися більш 
демократичною формою особового займен-
ника другої особи you замість середньоанг-
лійських форм thee, thy, thou [6, с. 17–18]. Ці 
лексико-граматичні інновації мали соціаль-
но-історичні передумови, оскільки в тодіш-
ньому американському суспільстві панували 
ідеї рівності та демократії. 

незважаючи на відносну лінгвістичну 
однорідність, аваМ від самого початку 
характеризувався розмаїттям мовних впливів 
[11]. іспанські колоністи заселяли південні 
та південно-західні території, французи були 
присутні на північному сході, голландці сели-
лися біля сучасного нью-йорка (спочатку – 
New Amsterdam), німецькі поселенці займали 
території сучасної Пенсильванії. окрім того, 
унаслідок рабовласницької торгівлі значна 
кількість рабів з африки проживала на півдні 
сШа. отже, космополітична природа аме-
риканського способу життя, безумовно, 
мала безпосередній вплив на становлення та 
розвиток аваМ. Це можна прослідкувати 
на прикладі власних імен, оскільки будь-
який американський словник власних імен 
включає Eisenhower, Rockefeller, Chrystler 
(німецькі за походженням); Capone, Sinatra 
(італійські за походженням). Підтверджує цю 
тезу етимологія американських топонімів, 
наприклад Bronx і Harlem (із голландської); 
Maine, Detroit і Louisville (із французької); San 
Francisco, Toledo (з іспанської) [17]. 

розглядаючи аваМ у соціолінгвістичному 
контексті та контексті глобального поши-
рення англійської мови, доречно згадати 
теорію американського лінгвіста Б. качру 
про дві хвилі діаспори англійської мови. 
за твердженням ученого, у першій хвилі 
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було два етапи: 1) колоніальна експансія в 
межах Британських островів та ірландії в  
XVI – XVIіі сторіччях, що відбувалася на 
тлі однотипного соціокультурного та лінгві-
стичного контекстів; 2) експансія в Північну 
америку, австралію, канаду, нову зеландію 
в XVIі – XVIіі сторіччях; цей етап був резуль-
татом переселення англомовних іммігрантів. 
друга хвиля діаспори проходила в три етапи: 
1) експансія в азію, африку, Південну аме-
рику, на Філіппіни у XVIіі – хіх сторіччях 
(уперше під час поширення англійської мови 
були створені нові соціокультурні та лінгві-
стичні контексти); 2) експансія в африку, 
Південно-східну та Південно-західну азію, 
океанію, карибський регіон в хіх –хх сто-
річчях, поширення мови відбувалося на тлі 
колонізації чи за вибором; 3) новітня екс-
пансія в китай, країни східної Європи й т. д. 
у хх – ххі сторіччях; поширення мови від-
бувається за вибором і є результатом її статусу 
глобальної мови [9]. Після другої світової 
війни центр англомовного світу перемістився 
в сШа, і символічно це прозвучало в промові 
у. Черчіля 8 травня 1945 р. після оголошення 
про капітуляцію німеччини. значення аваМ 
після цієї події, звісно, зросло.

історія розвитку аваМ значною мірою 
віддзеркалюється в розвитку його лексики. 
на початковій стадії аваМ – середньоа-
нглійська мова на всіх лінгвістичних рівнях. 
очевидним був той факт, що відмінності між 
британським і американським варіантами – 
це лише питання часу. ранні американізми – 
це велика група середньоанглійських і дав-
ньоанглійських лексичних одиниць. термін 
«американізм» був уведений дж. візер-
спуном в есе про англійську мову в сШа в 
1781 р. і визначався як «використання англій-
ської мови в сШа, відмінне від аналогічного 
використання у великобританії» [16, с. 5]. 
дефініція не бездоганна, оскільки не вра-
ховує великої кількості лексичних одиниць, 
які започатковані в аваМ, але згодом поши-
рилися на британський варіант. архаїзми, чи 
застарілі форми (survivals), головно на лек-
сичному та фонетичному рівнях, становлять 
доволі значну групу американізмів.

лексичні архаїзми поділяються на два 
великі класи, перший з яких – це середньо-
англійські діалектизми, не зафіксовані в 
словниках літературної англійської мови 
доби середньовіччя. деякі з таких лек-
сичних одиниць перетнули атлантику, вико-
ристовувалися в аваМ і були зафіксовані 
в американських словниках. згодом деякі 

з них повернулися повноправними лексич-
ними одиницями в британський варіант і 
були зафіксовані в британських словниках. 
Яскравим прикладом є слово wilt, яке в діа-
лекті середньоанглійської доби мало значення 
lose energy, vigour (about plants). в аваМ 
слово набуло додаткового переносного зна-
чення стосовно не лише рослин, а й людей. із 
такою розширеною семантичною структурою 
воно повернулось у британський варіант.

другий клас архаїзмів становлять лек-
сичні одиниці, які були частиною середньо-
англійського стандарту й були зафіксовані в 
словниках того періоду. Цей клас лексики є 
доволі великим і може бути класифікований 
за лексико-семантичними процесами, що від-
бувались у британському варіанті, оскільки 
аваМ зберіг їхню лексико-семантичну 
парадигму незмінною, на рівні середньоа-
нглійської доби. Більшість із цих лексичних 
одиниць знайомі британцям, але використо-
вуються вкрай рідко. 

Перша група – це архаїзми, що були витіс-
нені запозиченнями з інших мов, наприклад, 
autumn, запозичення з французької, яке витіс-
нило середньоанглійське fall. хоча fall зро-
зуміле британцям, преференція надається 
autumn, і навпаки, в аваМ преференція нада-
ється fall. наступна група доволі значна й скла-
дається з лексичних одиниць, які в британ-
ському варіанті пройшли через семантичний 
процес звуження, спеціалізації значення, тоді 
як в аваМ вони зберегли широку семантичну 
структуру. наприклад, sick у середньоанглій-
ській було синонімом до ill, але в новоанглій-
ському британському варіанті воно отримало 
звужену, спеціалізовану семантику (sick at 
the stomach, nauseated). до цієї ж групи нале-
жить слово guess, яке в британському варіанті 
має звужену семантику to form a judgement or 
risk giving an opinion without knowing all the 
facts. у цій групі є ще такі лексичні одиниці, 
як apartment, bug і багато інших. особливе 
місце в цій групі займає слово bug, оскільки в 
аваМ воно має надзвичайно широку семан-
тичну структуру, включно з переносними зна-
ченнями, що стосуються комп’ютерних тех-
нологій. 

третя група складається з лексичних оди-
ниць, які в британському варіанті пройшли 
через семантичний процес розширення, уза-
гальнення значення, тоді як в аваМ вони 
зберегли вузьку семантичну структуру. за 
напрямком дії це є процесом, протилежним 
до попереднього. наприклад, chemist розши-
рило свою семантичну структуру в британ-
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ському варіанті й включає людей, що виро-
бляють і продають фармацевтичні вироби 
й медикаменти, натомість в аваМ воно 
зберегло первинне вузьке значення (people 
dealing with chemistry). у широкому значенні 
американським синонімом до цієї лексичної 
одиниці є drug, drugs і його похідні: druggist, 
drugstore. Ще одним прикладом може слу-
гувати слово tariff, арабське за етимологією, 
запозичене через італійську мову. у британ-
ському варіанті воно включає навіть the list 
of charges at a hotel or restaurant, натомість в 
аваМ значення спеціалізоване (an arithmetic 
table or statement).

наступна група – це лексичні одиниці, 
які в британському варіанті розвивались у 
напрямку пейорації. у низці випадків в аваМ 
слова є відносно нейтральними, наприклад, 
bloody, і житель сШа не може збагнути всієї 
люті та гніву, що вкладаються в це слово бри-
танцями. розвиток слова в діахронії Oxford 
English Dictionary подає так: “in general use 
from Restoration to 1750. Now constantly in the 
mouths of the lowest classes, but by respectable 
people considered a horrid word”. Проти-
лежний напрямок семантичних змін – мелі-
орація – може бути проілюстрований такими 
лексичними одиницями, як nasty та lobbyist. 
Фраза nasty weather буде мати різне значення 
в сШа та Британії, а слово lobbyist у британ-
ському варіанті настільки позитивно забарв-
лене, що його можна побачити на меморі-
альних таблицях: “Lobbyist in the Palace of 
Westminster and London”.

деякі лексичні одиниці мають різний 
статус у британському варіанті й в аваМ, 
наприклад, baggage, що має статус спе-
ціального військового терміна в Британії 
(“the portable equipment of the army”), тоді 
як у сШа слово має широке значення і є 
синонімом до luggage в британському варі-
анті. в аваМ baggage вживається в понад 
25 словосполученнях у загальному значенні 
(baggage claim, baggage handler, bag and 
baggage і т. д.) [16; 12; 13].

архаїзми на фонетичному рівні яскраво 
проявляються в різній вимові голосної [а] 
в закритому складі в результаті розвитку в 
британському варіанті англійської мови в 
середині хіх сторіччя так званого Received 
Pronunciation. тому слова answer, ask, 
dance, can’t і подібні вимовляються в аваМ 
широким переднім звуком [æ], тоді як у 
британському варіанті це звук [а:]. вимова 
в аваМ значно ближча, як стверджують 
лінгвісти, до звучання англійської мови в часи 

Шекспіра, ніж сучасний британський варіант 
зі значним впливом Received Pronunciation у 
багатьох його проявах [16; 13].

висновки з проведеного дослідження. 
у результаті проведеного дослідження 
можемо констатувати, що архаїзми в аваМ 
становлять значний кластер загальновживаної 
лексики, наявні вони й на фонетичному рівні. 
Цей пласт віддзеркалює історичну та соціо-
культурну специфіку країни і є варіативним 
маркером. у загальному контексті англійської 
мови архаїзми аваМ слугують додатковим 
джерелом збагачення мови. Перспективним 
у цій галузі видається дослідження в такому 
аспекті інших варіантів англійської мови, а 
також соціолінгвістичний підхід до різних 
варіантів англійської мови в синхронії. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФЕРЕНЦІЙНИХ ДИСКУРСИВНИХ  
МАРКЕРІВ У МЕДІАДИСКУРСІ
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кафедри англійської філології та перекладу
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Стаття присвячена дослідженню поняттю «інференція». Особливу увагу приділено особливостям функціону-
вання інференційних дискурсивних маркерів у медіадискурсі. У статті зазначається, що інференційні дискурсивні 
маркери so, consequently, thus, accordingly реалізують дискурсивні функції у медіадискурсі, слугуючи показниками 
інференції в іміджевому дискурсі міжнародної організації ООН.

Ключові слова: інференція, дискурсивний маркер, імідж, медіадискурс.

Статья посвящена исследованию понятия «инференция». Особенное внимание посвящено функционированию 
инференционных дискурсивных маркеров в медиадискурсе. В статье отмечается, что инференционные дискур-
сивные маркеры so, consequently, thus, accordingly реализовывают дискурсивные функции в медиадискурсе, будучи 
показателями инференции в имиджевом дискурсе международной организации ООН.

Ключевые слова: инференция, дискурсивный маркер, имидж, медиадискурс.

Shuhaiev A.V. THE FUNCTIONING OF INFERENTIAL DISCOURSE MARKERS IN MEDIA-DISCOURSE
The article deals with the research of “inference”. Special attention is paid to functioning of inferential discourse markers 

in media discourse. It points out that inferential discourse markers so, consequently, thus, accordingly carry out discourse 
functions in media discourse, being indicators of inference in the UN image discourse 

Key words: inference, discourse marker, image, media-discourse.

Постановка проблеми. сучасний етап 
розвитку мовознавства позначений утвер-
дженням когнітивно-дискурсивного підходу 
до вивчення мовних і мовленнєвих явищ. 
Цей підхід спирається на діяльнісний стиль 
мислення, який розставляє нові акценти у 
тлумаченні мови як активного середовища 
формування розумових об’єктів і засобу регу-
ляції соціальної поведінки, що зумовлюється 
розумінням мовного знака як форми, яка наді-
ляється семіотичною значущістю лише у про-
цесі інтерсуб’єктної взаємодії [2; 3].

когнітивно-дискурсивний підхід роз-
ширює методологічний і методичний потен-
ціал когнітивної лінгвістики, відкриваючи 
дискурсивний та семіотичний ракурси дослі-
дження вербалізованих когнітивних структур.

тут особливо перспективним є вивчення 
когнітивно-дискурсивних основ формування 
іміджу оон на матеріалі англомовного меді-
адискурсу, який експлікує низку тактик і стра-
тегій. на виняткову увагу заслуговують дис-
курсивні маркери – вербальні елементи, які 
в межах дискурсу набувають процедурного/
концептуального значення та регулюють дис-
курсивну поведінку комунікантів. установ-
лено, що вміння оперувати дискурсивними 
маркерами (далі – дМ), які регулюють процес 
комунікації на когнітивному рівні під час дис-
курсивної взаємодії, маніфестує до мовлен-

нєвої компетенції учасників комунікації та є 
важливим аспектом її використання.

відомо, що дискурсивні маркери – це оди-
ниці, які вказують на міжособистісний аспект 
учасників інтеракції і сигналізують високий 
ступінь прагматичного контролю, маркуючи 
аспекти повідомлення, які хоче вербально 
виразити адресант. дискурсивні маркери ство-
рюють логічні та прагматичні зв’язки між сло-
вами, частинами речення і власне реченнями. 
за лексичною приналежністю дискурсивні 
маркери, які функціонують у медіадискурсі, 
поділяють на повнозначні, неповнозначні та 
десемантизовані. до повнозначних належать 
лексеми, що не втрачають лексичного значення 
(як дискурсивні маркери). до неповнозначних 
мовних одиниць належать частки, сполуч-
ники, прийменники, вигуки. десемантизовані 
дискурсивні маркери охоплюють групу слів, 
які втратили семантичну наповнюваність 
(item, thing, stuff). Функціональні критерії є 
визначальними у зарахуванні дискурсивних 
маркерів до певного класу слів. Це поясню-
ється розмитістю досліджуваного поняття і 
відсутністю уніфікованої класифікації дис-
курсивів. дискурсивний підхід передбачає 
тісний взаємозв’язок дискурсу і маркерів, де 
маркери досліджують як дейктики. особливу 
групу дМ становлять інференційні дискур-
сивні маркери.
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Питання інференції є постійно актуальним 
серед мовознавців. Перехід від порівняльного 
і структурного опису мови до сприйняття 
і побудови висловлювання дозволяє комп-
лексно і системно дослідити поняття інфе-
ренції у сучасній лінгвістичній науці. Процес 
сприйняття інформації почали описувати за 
допомогою концептуальних процесів, які 
передбачали залучення когнітивних, перцеп-
тивних та афективних переживань у заданому 
відрізку сприйняття висловлювання, яке пере-
носиться на ситуативний контекст [1].

Постановка завдання. на основі викладе-
ного можна сформулювати мету дослідження, 
яка полягає у виявленні функціональних осо-
бливостей інференційних дискурсивних мар-
керів у медіадискурсі.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. досвід індивіда є результатом поєд-
нання знань, структурованих у вигляді дис-
кретних ситуацій. Це свідчить про те, що 
сегменти загальних знань індивіда актуалізу-
ються у його свідомості за умови їх інкорпо-
рування у певну комунікативну ситуацію, яка 
наштовхує на конкретну модель поведінки. 
у зв’язку з цим дискурсивні маркери реалі-
зують когнітивно навантажену дискурсивну 
функцію в іміджевому дискурсі оон, спрямо-
вану на активізацію окремих відрізків знань 
у свідомості адресата з метою викликання у 
нього зворотної реакції. крім того, концепти, 
виокремлені у межах функціонування дис-
курсивних маркерів, дозволяють визначити 
діяльнісні мотиви та цілі оон. дискурсивні 
маркери мають функціональну, а не предмет-
но-семантичну спрямованість в іміджевому 
дискурсі оон, уможливлюючи з’ясування 
характеристик концепту у визначеному від-
різку дискурсу. у дискурсивних маркерах 
відсутнє конкретне предметне значення, тому 
зазначені одиниці слід досліджувати у взає-
мозв’язку з їх дистрибутивним оточенням. 

у нашому дослідженні вважаємо за 
доцільне використовувати термін «дис-
курсивний маркер». Це пояснюється тим, 
що зазначені функціональні одиниці мови 
маркують зміну ментального стану реципі-
єнтів, а також їх реакцію щодо екстралінгві-
стичної ситуації.

інференційні дискурсивні маркери здатні 
виконувати дискурсивну функцію та вносити 
когнітивне навантаження в іміджевий дискурс 
міжнародної організації оон. дискурсивна 
функція – функція дискурсивних маркерів 
як синтаксичних чи прагматичних елементів 
дискурсивної взаємодії, які керують розгор-

танням дискурсу. вона представлена з позиції 
теорії дискурсу (підтримання структури, 
указування на наміри адресанта, підтримка 
сегментації тексту, сигнал про розуміння або 
нерозуміння). когнітивне навантаження – кон-
цептуальна характеристика дискурсивного 
маркеру, яка відображає когнітивну інтер-
претацію реципієнтом маркованої зовнішньої 
комунікативної інтенції автора повідомлення 
і виявляє здатність дискурсивного маркеру 
виступати специфічним регулятором інтер-
претаційного вектора дискурсу.

Поняття інференції зародилося у логіці 
для номінації висновку. згодом саме поняття 
зазнало певних трансформацій і почало 
трактуватися у лінгвістиці як семантичний 
висновок, який есплікується зі змісту тексту 
та його частин. інференція – це мисленнєва 
операція, за допомогою якої індивід виходить 
за межі конвенціонального значення мовних 
одиниць і розпізнає зміст повідомлення на 
основі повсякденного досвіду [2, с. 411].

текст (як результат мовленнєво-мислен-
нєвої діяльності) орієнтований на адресата, 
який декодує його сенс шляхом інференції, 
ураховуючи контекст і власні фонові знання. 
когнітивний підхід дозволяє під час аналізу 
тексту спиратися не лише на його поверх-
неві структури, але й виходити за межі з 
метою розуміння когнітивних процесів мови. 
інформація, яка не репрезентована в тексті 
лінгвально, виводиться зі змісту тексту зав-
дяки інференції. тож, механізм інференції є 
складником розуміння тексту. інференційні 
дискурсивні маркери є показниками здійс-
неної інференції адресантом на основі пред-
ставленої інформації.

у медіадискурсі функціонують такі 
інференційні дискурсивні маркери: so, 
consequently, thus, accordingly. розглянемо їх 
на окремих прикладах.

Маркер so є показником інференції та 
сприяє розкриттю попередньої інформації:

So, the 2030 Agenda, the Sustainable 
Development Goals, are the global programme 
accepted by all Member States to have a fair 
globalization [4].

у межах функціонування інференційного 
дискурсивного маркеру so, есплікується кон-
цепт розвиток. лексема so маркує фор-
мально-логічні відношення у заданому кон-
тексті в межах категоричного силогізму. 

за допомогою інференційних дискур-
сивних маркерів адресант виражає власну 
позицію на основі інференції, яка сприяє відо-
браженню причинно-наслідкових і формаль-
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но-логічних зв’язків у реченні. використання 
згаданих маркерів у новинних статтях зумов-
лене структурою новин та інтенцій автора 
повідомлення. локалізація інференційних 
маркерів не фіксована, однак найбільш поши-
реною є ініціальна позиція у реченні.

давайте розглянемо наступний інферен-
ційний дискурсивний маркер consequently. Ця 
лексема пов’язує твердження з результатом 
або наслідком, який виведений на основі 
фактів за допомогою логічного умовиводу:

Consequently, an estimated 67 per cent of 
the returnees, or 405,420 individuals, returned 
to Aleppo Governorate  with 27,620 returning 
to Idleb Governorate, and 75,209 to Hama 
Governorate, 45,300 to Ar-Raqqa Governorate, 
21,346 to Rural Damascus and 27,861 to other 
governorates [4].

у вищенаведеному прикладі реалізується 
концепт МіграЦіЯ, що свідчить про моні-
торинг оон міграційних процесів і небайду-
жість до проблем біженців сирії. Формаль-
но-логічні відношення у реченні забезпечені 
маркером consequently, який є показником 
інференції. кількісні числівники надають 
інформації більшої достовірності.

Після дискурсивного маркеру thus спосте-
рігається результат певної дії або низки 
заходів:

Thus, the people in need in the most forgotten, 
underfunded emergencies, who have already been 
neglected, could be disproportionately affected 
by a funding gap, potentially leaving millions of 
people without life-saving assistance [4].

у вищенаведеному прикладі есплікується 
концепт доПоМога. Маркер thus є показ-
ником інференції, забезпечуючи причин-
но-наслідкові зв’язки у реченні. інференція, 
виведена за допомогою thus, характеризується 
високою ймовірністю негативних наслідків 
для населення.

Маркер accordingly забезпечує формаль-
но-логічні зв’язки у реченні: 

Accordingly, the UN will temporarily put 
on hold activities dedicated to the extension 
of State authority and focus on five main 
priorities, including the protection of civilians, 
the facilitation of humanitarian assistance, and 
human rights monitoring and reporting [4].

у зазначеному прикладі репрезентується 
концепт доПоМога, маркований інферен-
ційним дискурсивним маркером accordingly. 
інференція акцентує увагу на активній ролі 
адресанта.

інференція – це когнітивна операція адре-
сата, за допомогою якої читач добудовує 

логічні зв’язки або декодує іллокутивні 
наміри адресанта. інференція дає можливість 
адресатові ефективно тлумачити слова адре-
санта та відтворювати когерентний зв’язок 
там, де існують розриви [3, с. 34]. досвід та 
інтуїція автора новин є складовою частиною 
інференції.

інференційні дискурсивні маркери so, 
consequently, thus, accordingly реалізують 
дискурсивні функції у медіадискурсі, слу-
гуючи показниками інференції в іміджевому 
дискурсі міжнародної організації оон. ког-
нітивне навантаження зазначених маркерів 
полягає у забезпеченні інтерпретації адре-
сатом уведеної інформації як інференції, екс-
плікованої з попереднього контексту. інфе-
ренційні дискурсивні маркери підтримують 
причинно-наслідкові та формально-логічні 
зв’язки у медіадискурсі, які залежать від 
екстралінгвістичного контексту. інференція, 
виведена за допомогою so, характеризу-
ється як один із можливих, а не обов’язкових 
наслідків. Маркування інференції властиве 
для всіх вищезазначених інференційних дис-
курсивних маркерів.

дискурсивні маркери so, consequently, thus, 
accordingly мають не референційне значення, 
а процедурне. тобто дискурсивні маркери 
кодують повідомлення для того, щоб напра-
вити інтерпретацію тексту, в якому вони 
з’являються. Маркери вносять суб’єктивне 
значення у речення, яке відображає думки 
адресанта. дМ не мають оціночного компо-
нента, однак виступають показниками оцінки 
дійсності автором або групою авторів інфор-
маційної статті. їх функціонування і роль 
дозволяють сформувати імідж міжнародної 
організації  оон у медіадискурсі. аналіз 
інформаційних статей засвідчив, що дискур-
сивні маркери виконують іміджеформуючу 
функцію у медіатекстах.

висновки з проведеного дослідження. 
отже, інференційні дискурсивні маркери – 
це одиниці, які вказують на міжособистісний 
аспект учасників інтеракції і сигналізують 
високий ступінь прагматичного контролю, 
маркуючи аспекти повідомлення, які хоче вер-
бально виразити адресант. дискурсивні мар-
кери створюють логічні та прагматичні зв’язки 
між словами, частинами речення і власне 
реченнями. логічний зв’язок керує раціо-
нальною побудовою дискурсу, а прагматичний 
зв’язок пов’язаний із розглядом і вивченням 
відношень суб’єктів, які сприймають і вико-
ристовують певну знакову систему. воло-
діючи багатофункціональністю, інференційні 
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дискурсивні маркери виявляють схильність до 
співвіднесення не з мовною структурою, а з 
мовним використанням. саме тому ці одиниці 
досліджують у певному контексті чи ситу-
ації. дискурсивні маркери зазначеного типу 
відображають інтенції адресанта і адресата, 
тлумачать дискурс із позицій мовця і слухача, 
надають можливість адресантові покращити 
модель висвітлення інформації в дискурсі.

розглядаючи дискурсивні маркери як оди-
ниці, які забезпечують зв’язність тексту і 
відображають процес взаємодії комунікантів, 
інтерпретацію адресантом фактологічної 
інформації, дМ здатні впливати на створення 
іміджу міжнародних організацій у медіадис-
курсі, зокрема оон, яка намагається сфор-
мувати позитивний імідж задля досягнення 
своїх галузевих цілей. створення іміджу є 
невід’ємною частиною існування будь-якої 
установи. він надає можливість пояснити 
те, чим є організація і до чого прагне. кожна 
інституція має імідж, який вона хоче передати 
громадськості. він може містити ефектив-

ність, турботу, швидкість, роботу в наці-
ональних масштабах чи будь-який інший 
аспект. особистісний характер організації 
зумовлений позиціями, які вона займає, і тим, 
як ці позиції передаються загалу за допо-
могою мас-медіа. в англомовних інформа-
ційних та інформаційно-аналітичних меді-
атекстах функціонує низка інференційних 
дискурсивних маркерів, які володіють певним 
маніпулятивним впливом і викликають необ-
хідну реакцію з боку читача.
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ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ  
ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
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професор кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор досліджує коло питань, пов’язаних із створенням професійного стандарту військового перекладача, який 
є головним суб’єктом системи лінгвістичного забезпечення військ. Професійний стандарт конкретизує зміст служ-
бових функцій і завдань військового перекладача у воєнно-політичній, військово-технічній та військово-спеціальній 
сферах збройних сил.

Ключові слова: перекладознавство, військовий переклад, теорія військового перекладу, військовий пере-
кладач, професійний стандарт.

Автор исследует круг вопросов, связанных с созданием профессионального стандарта военного переводчика, 
который является главным субъектом системы лингвистического обеспечения войск. Профессиональный стан-
дарт конкретизирует содержание служебных функций и задач военного переводчика в военно-политической, воен-
но-технической и военно-специальной сферах вооруженных сил.

Ключевые слова: переводоведение, военный перевод, теория военного перевода, военный переводчик, про-
фессиональный стандарт.

Balabin V.V. DEVELOPING PROFESSIONAL STANDARDS FOR THE MILITARY INTERPRETER
The author reviews his experience in developing professional standards for the military interpreter, who is the main 

actor of the linguistic support for forces. The professional standard specifies the content of the military interpreter’s service 
functions and tasks in the military-political, military-technical and military-special spheres of the armed forces.

Key words: translation studies, military translation, theory of military translation, military interpreter, professional 
standard.

Постановка проблеми. теорія військового 
перекладу, яка є спеціальною теорією пере-
кладознавства і представляє собою узагаль-
нену, структуровану й упорядковану сукуп-
ність наукових фактів, теоретичних суджень, 
гіпотез і методологічних положень, що роз-
кривають завдання й специфіку службової 
діяльності військового перекладача [1, с. 13], 
має за мету дослідження теоретичних основ 
формування професійної компетентності 
військового перекладача, визначення змісту 
й структури його службової діяльності 
[2, с. 107]. Це завдання набуває актуальності в 
умовах євроатлантичної інтеграції збройних 
сил україни, що викликає необхідність 
вдосконалення професійних стандартів підго-
товки військових перекладачів. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. загальні методологічні підходи щодо 
розроблення та запровадження професійних 
стандартів представлені в науковій літера-
турі досить широко [3–6]. теоретико-мето-

дологічні аспекти створення професійних 
стандартів для перекладачів досліджу-
вали і.о. сімкова [7–9], г.д. Малик [10], 
а.л. Міщенко [11], н. левицька [12] та ін. 

і.о. сімкова також проаналізувала вимоги 
до підготовки майбутніх перекладачів через 
призму таких документів, як стандарт 
Міжнародної асоціації усних перекладачів 
(аііс), Європейський кваліфікаційний стан-
дарт EN-15038, національний професійний 
стандарт усних перекладачів (великобри-
танія), стандарт контролю якості послуг 
усного перекладу (сШа), національний 
стандарт контролю якості усного пере-
кладу у громадсько-політичній сфері, ство-
рений Професійною асоціацією мовознавців 
(аіLIA) [7–8].

Проте теоретико-методологічні й прак-
тичні аспекти формування професійних 
стандартів для військових перекладачів зали-
шаються практично не дослідженими, що 
викликає необхідність їх проаналізувати.
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Постановка завдання. Метою статтi є 
уточнення вимог до професійного стандарту 
військового перекладача та запропонування 
термінологічної дефініції для цієї спеціальної 
одиниці поняттєво-категоріального апарату 
теорії військового перекладу.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Правовою основою для розроблення 
й застосування професійних стандартів слу-
гують нормативно-правові акти національ-
ного та відомчого рівня. зокрема, стаття 39 
закону україни «Про освіту» встановлює, що 
професійний стандарт – це «затверджені в 
установленому порядку вимоги до компетент-
ностей працівників, що слугують основою 
для формування професійних кваліфікацій. 
Професійні стандарти можуть розроблятися 
роботодавцями, їх організаціями та об’єднан-
нями, органами державної влади, науковими 
установами, галузевими радами, громад-
ськими об’єднаннями, іншими зацікавленими 
суб’єктами» [13].

дещо інше визначення професійного стан-
дарту наведено в статті 33-1 закону україни 
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, 
права і гарантії їх діяльності»: «Професійний 
стандарт – затверджені в установленому 
порядку вимоги до кваліфікації працівників, 
їх компетентності, що визначаються робото-
давцями і слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій» [14].

Як бачимо, друге визначення поняття про-
фесійний стандарт чітко передбачає головну 
роль роботодавця у визначенні стандартів 
підготовки фахівців. до речі, в збройних 
силах україни функції роботодавця виконує 
замовник – спеціально уповноважений струк-
турний підрозділ Міністерства оборони 
україни або генерального штабу збройних 
силах україни, який визначає план набору, 
затверджує вимоги щодо професійних ком-
петенцій випускників, очолює та бере участь 
у роботі державної екзаменаційної комісії, 
надає перелік посад для подальшого призна-
чення випускників тощо.

у ст. 96 кодексу законів про працю україни 
зазначено, що «вимоги до кваліфікаційних та 
спеціальних знань працівників, їх завдання, 
обов’язки та спеціалізація визначаються 
професійними стандартами або кваліфіка-
ційними характеристиками професій праців-
ників» [15].

також на законодавчому рівні закріплено, 
що «професійні стандарти співвідносяться з 
рівнями національної і галузевих рамок ква-
ліфікацій і групуються за галузевими озна-

ками» [14], «порядок розроблення, введення 
в дію та перегляду професійних стандартів 
затверджується кабінетом Міністрів україни 
за поданням національного агентства квалі-
фікацій» [13; 15].

на підставі вищенаведених правових норм 
Постановою кабінету Міністрів україни від 
31 травня 2017 року № 373 було прийнято 
«Порядок розроблення та затвердження про-
фесійних стандартів» [16], яким доручено 
Міністерству соціальної політики «до 1 липня 
2017 року» розробити й затвердити Методику 
розроблення професійних стандартів, а також 
інформувати Міністерство освіти і науки про 
введення в дію професійних стандартів для 
розроблення освітніх стандартів на компе-
тентнісній основі. 

оскільки «Методика розроблення профе-
сійних стандартів» була розроблена Мініс-
терством соціальної політики лише в січні 
2018 року (а набула чинності в лютому 
2018 року) [17], на практиці виникла нагальна 
потреба в розробці професійного стандарту 
військового перекладача, що і було зроблено 
на підставі нормативно-правового документа 
відомчого рівня – наказу Міністра оборони 
україни від 25.04.2016 № 216 «Про вдоскона-
лення підготовки офіцерських кадрів тактич-
ного рівня» [18].

у травні 2016 року було створено робочу 
групу з розробки професійного стандарту вій-
ськового перекладача, до якої увійшли пред-
ставники військового інституту київського 
національного університету імені тараса Шев-
ченка (вікну) та представники від державного 
замовника – Міністерства оборони україни.

за відсутності на той час офіційних мето-
дичних рекомендацій розроблення проектів 
професійного стандарту військового перекла-
дача проводилося на основі компетентнісного 
і модульного підходів, що представлений у 
працях [3–6].

в основу розроблення професійного стан-
дарту військового перекладача було покла-
дено метод аналізу функцій і типових завдань 
службової діяльності за алгоритмом, що скла-
дався з шести етапів [6, с. 264–266]: 1) визна-
чення сфери службової діяльності; 2) визна-
чення службових процесів; 3) визначення для 
кожного зі службових процесів необхідних 
знань та умінь; 4) визначення для службових 
процесів загальних і професійних компетент-
ностей; 5) розподіл службових процесів за 
рівнями (ступенями) вищої освіти; 6) оформ-
лення проекту професійного стандарту вій-
ськового фахівця та його погодження.
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На першому етапі розробки професійного 
стандарту військового перекладача було вико-
ристано кодові позначення національного 
класифікатора україни «класифікатор про-
фесій» дк 003:2010 [19], відповідно до якого 
професія перекладача належить до кваліфі-
каційного угруповання «професіонали», що 
«передбачає високий рівень знань у галузі 
гуманітарних наук», професійні завдання 
полягають «у збільшенні існуючого обсягу 
знань, застосуванні певних концепцій, теорій 
та методів для розв’язання проблем», а ква-
ліфікація має бути підтверджена «дипломом 
про повну вищу освіту, що відповідає рівню 
спеціаліста або магістра».

На другому етапі розробки професійного 
стандарту було проаналізовано властивості 
службових процесів військового перекладача 
[6, с. 264]: 

1) загальну характеристику службового 
процесу; 

2) розпорядок службового часу військо-
вого перекладача та розпорядок дня вій-
ськової частини (проведено опис і аналіз 
основних задач і операцій, які має виконувати 
військовий перекладач); 

3) особливості переробки інформації і 
прийняття рішень, ступінь їхньої складності 
та відповідальності; 

4) особливості пізнавальних процесів 
(мислення, пам’яті, уяви), вимоги до пам’яті 
та її видів (довгострокової, короткочасної, 
оперативної, логічної, зорової, слухової, 
рухової);

5) переважний тип мислення (наоч-
но-діюче, наочно-образне, логічне) і його 
якості (швидкість, гнучкість, критичність 
тощо);

6) моторні властивості: вимоги до пси-
хомоторики – робоче положення та статичні 
і динамічні навантаження; робочі дії (гнос-
тичні, пристосувальні, виконавчі тощо); необ-
хідність швидкості, координації і точності 
рухів, фізичної витривалості і сили; вимоги 
до витримування темпоритму, точності реагу-
вання тощо;

7) вимоги до мовної функції (лаконіч-
ності, чіткості, голосності) в професійній 
діяльності;

8) комунікабельні властивості;
9) загальні здібності та уміння;
на цьому етапі було враховано основну 

місію (призначення, покликання) військового 
перекладача – це офіцер-філолог, професійно 
підготовлений компетентний міжмовний і 
міжкультурний посередник, який є головним 

суб’єктом лінгвістичного забезпечення 
військ і володіє сформованими на професій-
ному рівні міжкультурними, білінгвальними, 
психолінгвістичними, мовленнєво-розумо-
вими, комунікативними компетенціями для 
виконання функцій і завдань службової діяль-
ності [1, с. 13].

На третьому та четвертому етапах роз-
робки професійного стандарту було визначено 
специфіку основних службових процесів, 
загальних і спеціальних компетентностей, 
знань і умінь, необхідних для виконання 
функцій та типових завдань службової діяль-
ності військового перекладача. 

Під компетентністю військового перекла-
дача було запропоновано розуміти атестовану 
на рівні повної вищої освіти динамічну ком-
бінацію філологічних, мовознавчих, перекла-
дознавчих, лінгвокультурознавчих, військо-
во-професійних, військово-гуманітарних і 
військово-спеціальних знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, 
інших особистих якостей, що характеризу-
ється ступенем здатності й готовності вико-
нувати завдання лінгвістичного забезпечення 
військ та інші службові функції у звичайних 
та екстремальних умовах військової служби.

Функції службової діяльності військового 
перекладача було визначено як узагальнені 
за професійними напрямками види типових 
військово-спеціальних завдань, що безпосе-
редньо покладаються на військового перекла-
дача і включають міжкультурну (комуніка-
тивно-посередницьку), воєнно-країнознавчу 
(інформаційно-аналітичну), військово-термі-
нологічну (нормативно-кодифікуючу), лінг-
во-педагогічну (дидактично-діагностичну), 
лінгво-дослідницьку (науково-пошукову), 
навчально-бойову та військово-адміністра-
тивну діяльність. 

слід зазначити, що перелік деяких функцій 
і завдань службової діяльності військового 
перекладача було вперше представлено в 
2002 році в праці, яка підсумовувала десяти-
річний досвід вікну з підготовки військових 
перекладачів для збройних сил та інших 
силових відомств. автор статті наголошував, 
що у зв’язку з тим, що в особі військового 
перекладача державний замовник традиційно 
хоче мати «фахівця, який був би філологом, 
перекладачем, офіцером, громадянином-па-
тріотом» [20, с. 22], компетентності військо-
вого перекладача фактично представляють 
собою синтез компетентностей офіцера – 
професіонала військового управління тактич-
ного рівня та компетентностей цивільного 
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перекладача – професіонала у сфері філології, 
лінгвістики і перекладу.

На п’ятому етапі розробки професійного 
стандарту було здійснено розподіл службових 
процесів за рівнями (ступенями) вищої освіти. 
на цьому етапі було визначено, що профе-
сійна кваліфікація військового перекладача – 
це визнана Міністерством оборони україни та 
засвідчена дипломом про повну вищу освіту 
стандартизована сукупність здобутих компе-
тентностей розв’язувати складні задачі й про-
блеми в галузі воєнних і гуманітарних наук із 
військового управління, лінгвістики й пере-
кладу, яка містить інформацію про ступень 
вищої освіти, спеціальність, спеціалізацію, 
освітню програму та дозволяє виконувати 
обов’язки лінгвістичного забезпечення військ. 
Повна професійна кваліфікація військового 
перекладача має бути результатом успішно 
завершеного другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, що відповідає восьмому рівню 
національної рамки кваліфікацій, а часткова 
професійна кваліфікація військового пере-
кладача – результатом успішно завершеного 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
що відповідає сьомому рівню національної 
рамки кваліфікацій. 

На завершальному етапі розроблення було 
завершено оформлення проекту професійного 
стандарту військового перекладача, прове-
дено погодження у визначених структурних 
підрозділах Міністерства оборони україни та 
генерального штабу збройних сил україни, 
ураховано пропозиції й зауваження. Після 
цього професійні стандарти військового пере-
кладача були затверджені державним замов-
ником [21–22].

оскільки термін-поняття «професійний 
стандарт військового перекладача» належить 
до вузькоспеціальних одиниць поняттєво-ка-
тегоріального апарату теорії військового 
перекладу, запропонуємо термінологічне 
визначення: 

«Професійний стандарт військового пере-
кладача – державний нормативний документ, 
що розробляється на підставі аналізу посадових 
обов’язків та функцій службової діяльності, 
який узагальнює зміст освіти, відображає цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначає 
спеціалізацію, вимоги за кваліфікаційним 
рівнем та рівнем вищої освіти, перелік та сту-
пінь сформованості компетенцій, вимоги до 
державної атестації, а також визначає місце 
військового перекладача в структурі збройних 
сил та інших формувань сфери національної 
безпеки і оборони україни».

висновки з проведеного дослідження. 
в умовах євроатлантичної інтеграції збройних 
сил україни, з урахуванням нової Методики 
розроблення професійних стандартів [17], 
професійні стандарти підготовки військових 
перекладачів [21–22] потребують подаль-
шого опрацювання. насамперед, мають бути 
ураховані нові вимоги, зокрема загальні та 
спеціальні компетентності, що закріплені в 
представлених на сайті Міністерства освіти 
та науки проектах стандартів вищої освіти 
для офіцера тактичного рівня та цивільного 
викладача [23], потребують уточнення оди-
ниці професійного стандарту – структурні еле-
менти, що містять розгорнуту характеристику 
цілісних, завершених, відносно автономних 
та значущих для військового перекладача 
службових функції, що становить перспек-
тиву подальшого дослідження.
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«ПАНІ БОВАРІ» – ЛІТЕРАТУРНИЙ ШЕДЕВР ЕПОХИ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕАЛІЗМУ

Висоцька Р.Р., викладач кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглядається питання виникнення французького реалістичного роману. Проаналізовано поняття 
«боваризм», що вперше було представлено у творі. Приділено особливу увагу питанню зв’язку роману Флобера з 
іншими творами даної епохи. Питання конфлікту між мрією та реальністю має місце в поданій роботі.

Ключові слова: реалістичний аспект, роман, боваризм, опис, точність, любов, смертність, розповідь, контекст.

В статье рассматривается вопрос возникновения французского реалистического романа. Проанализировано 
понятие «боваризм», которое впервые было представлено в произведении. Уделено особое внимание вопросу 
связи романа Флобера с другими произведениями данной эпохи. Вопрос конфликта между мечтой и реальностью 
имеет место в данной работе.

Ключевые слова: реалистичный аспект, роман, боваризм, описание, точность, любовь, смертность, рассказ, 
контекст.

Vysotska R.R. «MADAME BOVARY» – AS THE MOST FAMOUS MASTERPIECE OF FRENCH REALISM 
The article deals with the question of the emergence of a French realistic novel. The concept of «bovarysm» that 

was first presented in the work was deeply analyzed. Particular attention is paid to the relationship between the novel 
of Flaubert and other works of this period. The question of the conflict between dream and reality takes place in the 
submitted work.

Key words: realistic aspect, novel, bovarism, description, accuracy, love, mortality, story, context.

визначення проблеми. «Пані Боварі» 
вважається шедевром французького реа-
лістичного роману XIX століття. історично 
склалося так, що від латинського роману до 
буржуазного роману класичної епохи, від 
роману 18-го століття і до епохи Бальзака, 
метою роману було максимально точно опи-
сати реалії свого часу. Якщо згадати лише про 
19-те століття, такі твори, як «Батько горіо», 
«Червоне та Чорне», «Милий друг», стали 
романами, які можна направду назвати «реа-
лістичними».

наша дослідницька мета полягає в тому, 
щоб відрізняти реалістичну «мету», яка 
завжди існувала, від реалістичного «руху», 
який обмежений за часом (1850–1870 рр.) і 
має особливі характеристики. Як визначити 
реалізм в одному слові? Це літературна течія, 
яка представляє сучасну реальність з натяком 
на правду, іноді навіть у тривіальному контек-
стуальному значенні. визначення насправді 
недостатнє, тому що, щоб зрозуміти реалізм, 
необхідно знати, що він створений цілком у 
відповідь на романтизм, що відображає акту-
альність твору.

наукова зацікавленість. інтелектуальний 
контекст 1850-х років, під час якого напи-
сана «Пані Боварі», сильно відрізняється від 
поняття романтизму в 1830-х роках. По-перше, 
тому що суспільство розвинулося. створена 
у 18-му столітті, утверджена у своїх правах 

після революції 1789 р, буржуазія починає 
відігравати, із середини століття, політичну, 
економічну і соціальну роль на передньому 
плані. Чи то промисловець, банкір або тор-
говець, буржуазія для них є дійсно великим 
бенефіціаром промислової революції, яка 
почалася у Франції в 40-х роках минулого 
століття.

виклад основного матеріалу. зіткнув-
шись з аристократією, нездатною пристосува-
тися до сучасності, буржуазія блискуче під-
тверджує перемогу заслуги над народженням. 
але якщо вона ставить на перший план про-
мисловий капіталізм, це також нав’язує свою 
культуру і свою мораль. у динамічному та 
інноваційному початку ідеал буржуазного 
життя, зосереджений на роботі і індивідуаль-
ному успіху, поступово пов’язаний із куль-
турним небажанням і відповідністю думки 
[1, с. 106]. Час, коли Флобер написав «Пані 
Боварі», в часи другої імперії (1852–1870), 
бачить кульмінацією цієї буржуазної моралі, 
характер оме є ідеальним її представником. 
термін «буржуа», який ще не має свого 
сучасного змісту, більш широко відноситься 
до людини століття, задоволеної і загальної. 
Буржуазний спосіб думки (який у той час 
називається духом «крамарем»), вузький і 
матеріалістичний, таким чином, пронизує 
свою епоху і становить могутній поштовх 
для художника.
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іншою характерною особливістю 1850-х ро- 
ків є те, що інтелігенція та художники відріз-
няються відносним відходом від політики. 
революція 1848 року (одна з трьох революцій, 
що відбулася в столітті і яка після 1789 року 
поступово дозволила республіці оселитися 
в умах і демократії, щоб стати ефективною) 
тільки що відбулася. спричинивши певний 
ентузіазм, історія розчаровує нас: луї-напо-
леон Бонапарт викликає переворот і намага-
ється захопили владу під ім’ям наполеона III, 
створює авторитарний режим. сценарій 
1830 року повторюється: замість того, щоб 
забезпечити соціальну справедливість, рево-
люція того часу підписала тріумф економіч-
ного лібералізму, тобто грошей. незважаючи 
на те, що він був більш пролетарським і 
перейнявся більш гострим повстанням, рево-
люція 1848 року не призвела до чогось нового 
[1, с. 156].

термін «реалізм» спочатку використову-
ється для живопису. Мальовничий критик 
відноситься до художників в 1850-х роках, 
порушуючи естетичні конвенції, зосередив-
шись на живописі повсякденних предметів, 
щоб показати реальність «як вона є, без брехні 
і без орнаменту» [3, с. 468]. дійсно, до сере-
дини століття академічний живопис – і навіть 
зухвалий романтичний живопис – давав мож-
ливість захоплюватися предметами, які нази-
ваються «благородними»: портрети, історичні 
сцени, стародавні і біблійні сюжети.

Реалізм Флобера. реалістичний роман 
узгоджується з роботою оноре де Бальзака 
(1799–1850). у повній мірі розкривається 
роман із його письмовою формою. Бальзак 
дійсно перший, хто бере участь у деталь-
ному описі реальності, щоб не залишити 
в романі поля фантастики, в якому він був 
укладений до сих пір, і перетворити його 
на інструмент для спостереження за реаль-
ністю. заборгованість Флобера його стар-
шому другу очевидна: підзаголовок нашого 
роману, «Музей провінції», нагадує «сцени 
провінційного життя».

Яким же чином роман Флобера більш 
реалістичний, ніж бальзаківський роман? 
По-перше, його бажання повернути справжню 
історію. таким чином, тема «Пані Боварі» 
надихається новинкою, яку прочитав романіст 
у пресі. у ру, невеликому містечко поблизу 
руана, дельфіна деламаре, дружина лікаря, 
нудьгує. вона зраджує свого чоловіка, перш 
ніж вчинити самогубство, а чоловік її, повен 
смутку і жалю, робить те ж саме, залишаючи 
за собою маленьку дівчину. незважаючи на 

те, що сюжет романів Бальзака є правдопо-
дібним, він не знаходить свого походження, 
як тут, насправді.

на момент публікації роману єдиний 
скандальний аспект «Пані Боварі» був збе-
режений. Це мало порівняння стилістичної 
революції Флобера. Якщо він відновлює 
романтику жанру, це не тільки тому, що він 
описує реальні безкомпромісні події, а тому, 
що це дає нові естетичні амбіції. дійсно, 
культ нейтральності та наукова модель, на 
яких грунтується реалістичний роман, не 
повинні змусити нас забувати, що Флобер є 
насамперед художником. у своєму романі 
було б раціонально побачити лише звіт, поз-
бавлений будь-якого естетичного виміру. При-
страсть до форми і любов до стилю, що ані-
мують романіста, – він наповнить ними свій 
роман, який до цього часу не був основною 
метою створення краси. такою була своєрідна 
революція Флобера [10, с. 205]. у дев’ятнад-
цятому столітті, що супроводжується соці-
альними потрясіннями, роман зазнає без-
прецедентного розвитку. Поруч із великими 
романістами поширюється натовп дрібних 
авторів. Пригодницькі романи, любовні 
романи, соціальні романи, історичні романи – 
цей жанр збагачується і займає все більше і 
більше місця в книжкових магазинах. Проте 
неприхильне ставлення до роману, погане 
ставлення до літератури із самого початку 
вважається аморальним і гідним особливого 
інтересу в класичний період. роман «засвоює 
всі форми вираження, всі процеси працюють 
на його користь, навіть не потрібно обґрунто-
вувати його використання» [10, с. 208]. зане-
покоєний, він виділяється як основний жанр 
століття. занедбаний, він стає відомим. існує 
дві причини для цього.

По-перше, існує той факт, що, на від-
міну від віршів та драматургії, роман ніколи 
не виконував жодних правил. але згідно з 
новим соціальним порядком, який створює 
революція, складним, багаторазовим, роман 
постійно рухається, не можна ідентифікувати 
його за жанрами, кодифікованими як поезія 
та театр. вільний, без прив’язків або законів 
композиції, таким чином, роман пропонується 
письменникам як жанр, найбільш здатний 
представляти сучасний світ [10, с. 208].

інша причина, що пояснює торжество 
роману, – демократизація літературного 
факту. новий правлячий клас, більш обдаро-
ваний для конкретного світу, ніж для обго-
ворення ідей, буржуазія, бажає нового рівня 
літератури. далеко від класичної літератури, в 
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якій аристократичні питання виражали більш 
романтичну сміливість, буржуазія цінує жанр 
роману, який вважається доступним [8, с. 105]. 
інакше кажучи, це торжество буржуа, яке під-
силює роман. Чим більше століття бачить 
буржуазні цінності, тим більше розвивається 
жанр. таким чином, роман супроводжується 
справжньою демократизацію літератури: це 
читають всі, це написано для всіх, від листів 
до молодої дівчини – до читання емми в 
монастирі. Багато в чому торжество роману 
має розгортання, дуже подібне до того, як у 
кіно на початку наступного століття.

коли Флобер писав «Пані Боварі», роман 
таким чином домінує над літературною 
сценою [9, с. 114]. але популярний успіх 
роману іноді робить компроміс, на шкоду його 
якості, в комерційних стратегіях. 1850-і роки 
відзначають початок так званої «канцеляр-
ської» літератури (читання романів, які прода-
ються виключно на залізничних вокзалах, 
залишаючись заповідними, щоб зайняти час 
подорожі). інакше кажучи, вимагаючи або 
обдумуючи, інструмент для опису суспільства 
або простих засобів втечі, роман ще не спря-
мований на естетичну мету. саме до цієї нової 
мети Флобер буде зосереджений. Це стане 
більш очевидним через десять років. Після 
романів олександра дюма «Пані Боварі» 
здається більш сучасними, адже мав на меті 
позбутися романтизму загалом [9, с. 116]. із 
Флобером роман встановлений вперше як 
платформа для стилістичної роботи. таким 
чином, новаторство Флобера, представлене в 
романі, дещо суперечить сучасній тенденції 
століття. «Пані Боварі» – це роман без пред-
мета, відносно лаконічний, відмовляючий у 
тому, щоб заманити або налякати читача за 
низькою ціною.

на відміну від завершення мети, яка забо-
роняє будь-який прояв оповідача, роман 
Флобера є, незважаючи ні на що, дуже 
ліричним [5, с. 62].

у своєму романтизмі Флобер зберіг чут-
ливість, смак надмірності і кольору. крім 
фактів пацієнта, номенклатурних жестів у 
повсякденному житті, в ньому є інша людина, 
«ліризм, великі польоти орлів, всі звуки і 
фрази на вершині ідеї» [6, с. 26].

те, від чого Флобер відмовляється, – це не 
романтизм, але його об’єкти, це ослаблений, 
засліплений відчуттями романтизм, який 
має форму чуттєвої чутливості або сміш-
ного піднесення. романтичний надлишок, 
як знак прагнення до нескінченності, з його 
боку, далекий від засудження. таким чином, 

подружні і соціальні розлади емми, її під-
несений темперамент, її спосіб повністю 
любити себе, навіть якщо вони викриваються 
романістом, відображають глибоке і щире 
незадоволення. хоча це може бути засуджено, 
термін «боваризм» по-своєму є героїзмом 
[7, с. 145]. так само багато сюжетів роману 
показують справжній романтичний смак: там, 
де героїня вранці, після прогулянки через луг, 
щоб побачити свого коханого, входить у кім-
нату до нього, «несучи на собі аромат свіжо-
вижатого соку, зелені та свіжого повітря», не 
буде присутнім у романах джордж санд ...

таким чином, роман Флобера цілком під-
дається цій напрузі, як неприйнятній, так і 
приємній, між рівнинністю суб’єкта та роз-
кішністю мови, між посередністю реальності 
та пишністю слова. з Флобером роман стає 
твором мистецтва самостійного. 

«Пані Боварі» – чудовий комічний роман? 
заява не без підстави. окрім роботи перерви 
в тому вигляді, який його характеризує, ціка-
вість флоберівського роману лежить, у кін-
цевому підсумку, в постійній іронії, яка її 
встановлює. валоризація ліризму йде рука об 
руку з критикою цінностей часу [10, с. 208].

вступ до суб’єктивної точки зору і ефект 
стилю, про який вже зазначалося, – це знак 
прихильності романіста в його оповіданні, що 
ховається за маскою непроникності. таким 
чином, флоберівський роман, на відміну від 
прийнятих ідей, є виключно особистим та 
суб’єктивним. у цьому контексті ми гово-
римо про відмову письменника від «реаліс-
тичного» етикету [3, с. 98].

достойний учень свого вчителя, Мопассан 
пише, що «достатньо прочитати пані Боварі 
з розумом, щоб зрозуміти, що там немає 
нічого більше, ніж реалізм». одним словом, 
цим романом Флобер утверджує себе як геній 
реалізму. геніальна робота, в якій автор подає 
нову модель, деконструює і сублімує її.

сира, жорстка і жорстока картина невдово-
лення жінок у творі пані Боварі, за її часом, 
вразила думку суспільства. реалізм Флобера 
пішов занадто далеко. ніколи раніше роман 
Бальзака або стендаля так безпосередньо 
не представляв розчарування жінки та її від-
криття насолоди. 

на момент публікації роману романіст 
і його видавець вступають у «злочин обу-
рення проти громадської та релігійної моралі 
і моральності» [8, с. 44]. епізоди та речення 
вважаються морально образливими. адвокат 
Флобера стверджує на користь моралі худож-
ника, стверджуючи, що твір, який містить 
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уривки, які можуть перешкоджати моралі, не 
є аморальним. обвинуваченого виправдано, 
а роман, дозволений для публікації, присвя-
чений Флоберу і його захиснику.

Переслідування пані Боварі в суді здається 
нам сьогодні з іншого століття, але безпе-
речно, сексуальність – критики не помиля-
лися! – відіграє провідну роль. історія полягає 
в тому, що жінка поступово вторглась у сек-
суальність, через руйнівний ерос, про який 
вона і не підозрювала. і коли письменник 
розглядає зачарований погляд Чарльза або 
хижака рудольфа, образ емми далекий від 
романтичної ідеалізації [5, с. 200].

висновки. важливо зазначити, що 
насправді образ пані Боварі – це все тіло  
(а не просто сексуальність), що входить до 
літератури. тіло описується в його природних 
функціях, як ніколи раніше [10, с. 198].

на завершення слід сказати, що в літера-
турі класичного періоду образ жіночого тіла 
погано представлений. жертва безпреце-
дентної моралі, яка несе правду, яка вважається 
вульгарною, дійсно заборонена цінностями. 
у наступному сторіччі образ жіночого тіла 
навряд чи з’явиться в романах Маріво, Пре-

воста і руссо. Потрібно чекати на появу віль-
ного роману в другій половині століття, щоб 
цей образ знову здобув свою популярність. 
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Стаття присвячена аналізу фразеологізмів із компонентом-зоонімом та їх інтерпретації в перекладах художніх 
творів. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів із компонентом-зоонімом з їх еквівален-
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Статья посвящена анализу фразеологизмов с компонентом-зоонимом и их интерпретации в переводах худо-
жественных произведений. Также дается сравнительный анализ английских фразеологизмов с компонентом-зоо-
нимом с их эквивалентами в украинском языке.
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Постановка проблеми. Фразеологічний 
фонд кожної мови містить цінну лінгвістичну 
та культурологічну спадщину. зважаючи на 
те, що саме в ньому відбивається історичний 
світогляд народу, культура, звичаї, традиції, 
фразеологічні одиниці зберігають і відтво-
рюють менталітет народу, його культуру від 
покоління до покоління. для вивчення фразе-
ологічного складу мови дуже важливо пізнати 
внутрішні закономірності розвитку фразеоло-
гічних одиниць.

у даному дослідженні розглядаються фра-
зеологічні одиниці сучасної англійської мови, 
що мають у своїй структурі компонент, який 
генетично відноситься до лексем-зоонімів.

виклад основного матеріалу. Як показує 
аналіз цієї підсистеми фразеологічного фонду, 
анімалістична фразеологія – це великий пласт 
англійської мови, через те, що дуже часто 
через порівняння з оточуючими її тваринами 
людина пізнавала дійсність і саму себе в цій 
дійсності. у мовознавстві зустрічаються 
синоніми до терміна фразеологічні одиниці 
з компонентом-зоонімом, а саме: зоонімічні 

фразеологічні одиниці, зоосемічні фразео-
логізми, зоосемізми, зоофразеологізми, фра-
зеологічні одиниці з анімалістичним компо-
нентом, зооніми. 

Фо з компонентом-зоонімом утворилися 
внаслідок тривалих спостережень людини за 
поведінкою та зовнішнім виглядом тварин. 
однак узяті зі світу тварин образи відобра-
жають не лише окремі риси людського харак-
теру (мужність – лев, хитрість – лисиця, боя-
гузтво – заєць), а й побутові, соціальні, духовні 
зв’язки між носіями мови, національну специ-
фіку народу, зокрема. вони наділені виразною 
експресивною семантикою, тому в художній 
літературі назви тварин часто виступають в 
образно-символічній функції. загалом фразе-
ологічні одиниці завжди антропоцентричні, 
адже вони виникають не стільки для того, 
щоб змальовувати світ, скільки для того, щоб 
його інтерпретувати, оцінювати й виражати 
до нього суб’єктивне ставлення [19, с. 4]. 

Фразеологічні одиниці з компонентом-зо-
онімом, як культурно-інформаційний фонд 
мови, є однією з найуживаніших і значущих 



80 Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація

Випуск 2. 2018

ланок у фразеосистемі. Це зумовлено прина-
лежність назв тварин до найдавнішого шару 
лексики, що сприяє їх легкому переосмис-
ленню [1, с. 20].

Порівняння людини з твариною в сучасних 
англійській та українських мовах ґрунтується 
як на об’єктивному досвіді спостереження 
і контактів з тваринами, так і на інтерпре-
тованих культурою уявленнях, найдавніші 
з яких є відлунням тотемного вірування в 
перехід якостей тварини до людини внас-
лідок взаємодії. низці тварин приписували 
надзвичайні властивості – надприродну силу, 
витривалість, мудрість – що були бажаними 
для людини. для набуття цих якостей людина 
імітувала поведінку тварини, виконувала 
ритуальні дії, йменувалася на честь тварини. 
сучасні англійські та українські зоосемізми, 
в яких людині приписуються зовнішня подіб-
ність, характер або поведінка тварини, вка-
зують на особливості прадавнього міфічного 
мислення і тотемних уявлень.

Багатозначністю та фразеологічною актив-
ністю в обох мовах вирізняються назви тих 
тварин, з якими людина має найтісніші кон-
такти, а саме: домашні улюбленці та свійські 
тварини, зокрема кінь. відмінності в характері 
багатозначності й фразеологічної активності 
англійських і українських зоонімів пов’язані з 
традиційною віддаленістю або наближеністю 
тварин до носіїв мов в об’єктивній дійсності.

Проблема аналізу зоонімічної фразеології 
є доволі актуальною для лінгвокультуроло-
гічних досліджень останніх років. резуль-
тати наукових розвідок у цьому напрямку 
демонструють л. готовкіна, с. калачник, 
г. кривенко, с. олійник, М. Пасюрківська, 
о. Піньковська, а. ришкова. особливостям 
перекладу зоонімічних фразеологічних оди-
ниць свої праці присвятили а. гребенюк, 
л. дубко, о. нагорна, Ю. охріменко, с. сот-
никова, т. жултухіна та інші мовознавці. 

Попри те, що означену проблему можна 
віднести до категорії досить вивчених і різно-
бічно досліджених у науці, однак таких, що не 
лише не втрачають своєї значущості, прива-
бливості, інтересу з боку науковців, а й роз-
кривають нові обрії для майбутніх пошуків 
з огляду на свою багатовимірність та дотич-
ність до інших наукових проблем.

актуальність обраної теми зумовлена, 
по-перше, орієнтованістю сучасних лінгвіс-
тичних досліджень на вивчення особливостей 
мовної концептуалізації знань та уявлень 
людини про довкілля, по-друге, необхід-
ністю виявлення національної специфіки та 

міжмовних подібностей у семантиці фразео-
логічних одиниць англійської та української 
мов, по-третє, особливостями їх інтерпретації 
у неспоріднених мовах.

зважаючи на актуальність окресленої про-
блеми, визначаємо мету даної статті: провести 
аналіз культурно-символічного значення анг-
лійських фразеологічних одиниць із компо-
нентом-зоонімом «horse» та способів їхньої 
передачі у перекладному тексті на матеріалі 
окремих творів агати кристі. Мета роботи 
передбачає розв’язання завдань: 1) визна-
чення корпусу Фо з компонентом-зоонімом 
у детективах агати крісті; 2) дослідження 
шляхів перекладу означених Фо.

об’єкт дослідження: сучасні англійські 
фразеологічні одиниці з компонентом-зоо-
німом «horse» в їхній ідіоматичній функції 
як засіб інтерпретації культурно-символічних 
уявлень та менталітету англійського мовного 
соціуму та відтворення їх у перекладі. 

Предмет дослідження: зіставлення семан-
тико-когнітивних і функціонально-прагма-
тичних особливостей фразеологічних оди-
ниць із компонентом-зоонімом «horse» у 
перекладному тексті. 

спираючись на дослідження із цієї про-
блеми та узагальнюючи їх, надамо визначення 
поняттю «Фо з компонентом зоонімом». 
у нашому дослідженні фразеологічними оди-
ницями із зоонімічним компонентом будемо 
вважати фразеологізми, які, ґрунтуючись на 
переосмисленому стійкому порівнянні та 
виконуючи функцію образної характеристики 
людини, містять у своїй структурі зооніми, що 
відображають суб’єктивне ставлення мовця 
до адресата висловлювання, водночас допо-
магаючи дослідникам сучасної англійської 
мови отримати інформацію про культурне та 
соціальне життя англії.

Метафоричність Фо із зоонімами, при-
таманна їм суб’єктивно-оцінна конотація, 
специфіка їх семантики зумовлені їх рефе-
рентною сферою, в основі якої лежить антро-
поцентризм як прояв фольклорної традиції 
привласнення тваринам певних рис люд-
ського характеру. в етнокультурі різних 
народів Фо з компонентом зоонімом – це, як 
правило, висловлювання про людину, її зов-
нішній вигляд, особливості характеру, звички, 
її духовні та соціальні риси.

тварини є мірилом багатьох людських 
якостей, як фізичних, так і моральних. впро-
довж віків люди спостерігали поведінку 
тварин, їхні особливості та переносили ці 
властивості на себе, порівнюючи поведінку 
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тварин із поведінкою людей. зазначимо, що у 
використанні назв тварин у фразеології народ 
частіше був схильний відзначати негативні 
риси людини, ніж позитивні. кінь відігравав 
значну роль у господарській діяльності давніх 
людей, символізував силу, міць і витрива-
лість. Проте у фразеології англійської мови 
знайшло відображення негативного ставлення 
до образу коня. варто згадати вислів Eat like 
a horse – їсти багато і жадібно (характе-
ристика поведінки людини, її манер); be on 
(get on, mount, ride) one’s (the) high horse – 
задаватися, задирати носа (риси характеру 
людини).

розглянемо специфіку функціонування зоо-
німу «кінь» в англійській мові на прикладах. 

То flog a dead horse – робити щось без-
глузде, марно витрачати час. український 
варіант – носити воду решетом. 

Horse sense – почуття здорового глузду. 
в українській мові еквівалента не знайдено.

Hold your horses! – «не поспішайте!», «обе-
режніш!», «спокійно!». Цей фразеологізм 
вживається у випадках, коли людина поспішає 
щось зробити, але поспіх може лише нашко-
дити справі. тут прослідковуються лінгво-
культурологічні риси британців – уникнення 
негативної частки «не». натомість україн-
ський варіант має у своєму складі цю частку.

коли ми маємо на увазі, що ніяка сила не 
змусить нас щось зробити, ми так і кажемо, 
коли ж так вважає пересічний британець, 
він скаже: even wild horses won’t forse me to 
do smth. у цьому прикладі дикі коні є уосо-
бленням чогось сильного, нестримного, чому 
важко протистояти. у цьому ми вбачаємо 
первинне уявлення про коня як дику тварину, 
такого собі мустанга.

Horseback opinion – так британці нази-
вають необмірковану, поспіхом висловлену 
точку зору. у цьому прикладі чітко прослід-
ковується негативне оцінне ставлення. відпо-
відника в українській мові не знайдено.

Horse laugh – голосний, грубий регіт. 
виникнення цього виразу скоріше за все 
пов’язане із звуконаслідувальною традицією, 
адже іржання коня дійсно схоже на регіт.

Horse play – грубий жарт, фарс. так само, 
як і horse laugh, походження цього фразеоло-
гізму пов’язане з певними особливостями цієї 
тварини.

То talk a horse’s hind leg off, тобто загово-
рити комусь зуби. дослівно цей вираз означає: 
відбазікати коневі задню ногу. з наведе-
ного прикладу можна зробити висновок, що 
англійський варіант є більш експресивним, 

адже «відбазікати» коневі його довгі ноги 
важче, ніж «заговорити зуби».

То spus a willing horse – «не підганяй охо-
чого». в англійському варіанті ми знову 
бачимо відсутність негативної частки «не», 
яка є в українському.

Під час розгляду значення зооніму «кінь» 
у фразеологізмах української мови теж були 
визначені певні особливості. Проілюструємо 
на прикладах:

Коваль коня кує, а жаба й собі ногу дає – 
Every ass thinks himself worthy to stand with 
king’s horses. відповідники в порівнюваних 
мовах мають дещо різні відтінки значень і за 
рахунок зоонімів «осел» та «жаба».

Про двох різних людей, наприклад, укра-
їнці кажуть схожий, як свиня на коня, а бри-
танці кажуть as like as chalk and cheese. у наве-
деному прикладі український варіант здається 
більш емоційно наповнений, адже крейда і 
сир можуть бути схожими за кольором. 

Судженого і конем не об’їдеш має в англій-
ській мові відповідник: Marriages are made 
in heaven. англійський варіант відрізняється 
тим, що в ньому використана пасивна кон-
струкція.

Коней на переправі не міняють. Цей зразок 
народної мудрості має відповідник в англій-
ській мові, підсилений заперечним словом 
«never» – Never sweap horses while crossing the 
stream.

Кінь на чотирьох ногах та й той спотика-
ється. тут кінь постає перед нами як сильна, 
витривала тварина (навмисно підкреслена 
кількість ніг) – horse stumbles that has four 
legs.

зазначимо, що найбільших висот кожна 
мовна конструкція, в тому числі фразеоло-
гічна одиниця, сягає насамперед в худож-
ньому тексті. саме в цьому функціональному 
стилі, порівняно з науковим, діловим, роз-
мовним, публіцистичним, проявляються усі 
потенційні можливості фразеологізму, уся 
багатоманітність його значень, уся сума праг-
матичних ефектів. художній стиль поєднує в 
собі риси усіх інших функціональних стилів: 
так, у прямій мові персонажу ми можемо 
зустріти розмовні вирази різних регістрів, 
в описовому контексті – канцеляризми або 
термінологію в залежності від описуваного 
середовища та ефекту, який автор хоче спра-
вити на читача; в коментарі автора – публі-
цистичні, дискусійні прийоми тощо. усі 
перелічені вище риси інших функціональних 
стилів поєднані в художньому не механічно, а 
органічно й цілісно, відповідно до загальної 
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художньої ідеї твору та за задумом автора 
передати власне бачення та характеристики 
персонажам, подіям, явищам.

Проте частотність фразеологічних оди-
ниць з компонентом-зоонімом, звісно, значно 
менша. вона залежить від приналежності 
письменника до певного літературного 
напряму, від епохи написання твору, але най-
більше відповідає конкретній художній задачі 
тексту, і, зрештою, характеризує ідіостиль 
письменника.

зробивши вибірку Фо з компонентом-зоо-
німом з окремих творів агати кристі, можемо 
зазначити, що фразеологічні одиниці вжива-
ються в основному в діалогічному мовленні, 
в роздумах героїв, і, як правило, в напружені 
моменти сюжету. Це говорить про прагнення 
автора надати діалогам персонажів натураль-
ності та емоційності, що є показником стиліс-
тичної забарвленості мови твору.

для фразеологічних одиниць, семантично 
зорієнтованих на тварин, але метафорично 
асоційованих із людиною, особливого зна-
чення набуває конотативне значення, причому 
конотацію можна розглядати як додаткову 
інформацію стосовно сигніфікативно-денота-
тивного значення, як сукупність семантичних 
нашарувань, що включають в себе оцінний, 
експресивний, емоційний і функціональ-
но-стилістичний компонент» [20, с. 61–66]. 
усі чотири компоненти конотації у фразео-
логічному значенні виступають, як правило, 
разом, але іноді можуть існувати і в різних 
комбінаціях.

оцінний компонент, тобто схвальна або 
несхвально оцінка, вкладена у значення фразе-
ологізму, є основним в конотативному статусі 
Фо, завдячуючи його соціолінгвістичній при-
роді. Це пов’язано з адекватною передачею не 
лише смислу, а й експресивно-стилістичного 
забарвлення фразеологічних одиниць з компо-
нентом-зоонімом, що спонукає перекладачів 
до пошуків оптимальних рішень проблем.

Перекладачеві відводиться роль посе-
редника міжкультурного спілкування, а сам 
переклад бачиться як найважливіша складова 
суспільної культури. Фразеологізм як носій 
національного забарвлення, стилістичних 
особливостей і яскравої виразності перекла-
дається в сукупності з екстралінгвістичними 
факторами. огляд особливостей, властивих 
різним фразеологічним одиницям, і аналіз 
застосовуваних до них способів перекладу 
переконує в тому, що величезному різнома-
ніттю мовних засобів, що зустрічаються в 
різних джерелах, відповідає не менша різно-

манітність засобів, що послуговують їх адап-
тації іншою мовою.

Фразеологізм, як носій національної 
забарвленості, перекладається в сукупності 
з екстралінгвістичними факторами. розгля-
даючи особливості, які мають фразеологічні 
одиниці, та їх переклади, можемо зробити 
висновок, що важко передати зміст фразеоло-
гізмів із компонентом-зоонімом за допомогою 
звичних принципів перекладу, це потребує 
глибокого розуміння самобутності мови. зна-
чення багатьох Фо з компонентом-зоонімом 
має свою специфіку, інколи тільки певні 
знання про менталітет народу зможуть допо-
могти перекласти Фо коректно.

Повний фразеологічний еквівалент. 
таким способом передаються перш за все 
Фо інтернаціонального характеру, засновані 
на міфах, легендах, біблійних і літера-
турних сюжетах, історичних фактах: golden 
age – золотий вік; the Achilles heel – ахілле-
сова п’ята; a Judas kiss – поцілунок Іуди; a 
Pyrrhic victory – піррова перемога; to rise 
like a phoenix from the ashes – відродитися як 
фенікс з попелу; a Trojan horse – троянський 
кінь та ін.

Частковий фразеологічний еквівалент 
являє собою тип перекладацького відповід-
ності, в якому значення фразеологізму мовою 
перекладу адекватно значенням фразеоло-
гізму мовою оригіналу, але за образом і мета-
форичністю відрізняється від нього: to fight 
tooth and nail – боротися до останньої краплі 
крові; to take root – пустити коріння; the last 
straw – остання крапля. недоліком даного 
способу перекладу є те, що відмінності в ком-
понентному складі еквівалентів цього типу 
можуть призводити до відмінностей емоцій-
но-експресивної конотації.

англійський фразеологізм може мати 
кілька еквівалентів у мові перекладу. за допо-
могою вибіркових фразеологічних еквіва-
лентів перекладач має можливість вибрати 
оптимальний варіант і передати стилістичну 
різноплановість англійських Фо: to fly a 
kite – пускати пробну кулю, прощупувати 
ґрунт, закинути вудку; to pull the wool over 
somebody’s eyes – замилювати очі, туману 
напускати; a sitting duck – легка здобич, 
зручна мішень.

калькування дозволяє передати безекві-
валентну фразеологію мовою перекладу мак-
симально зберігши семантику мов. сутність 
фразеологічного калькування полягає у ство-
ренні нової сполуки слів у мові перекладу, що 
є копією структури вихідної мовної одиниці: 
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to keep one’s powder dry – тримати порох 
сухим; shadow cabinet – тіньовий кабінет; to 
vote with one’s feet – проголосувати ногами. 
Цей перекладацький прийом може використо-
вуватися в разі відсутності в оригінальної Фо 
еквівалента в мові перекладу, а також у разі 
неможливості застосування такого еквіва-
лента в заданому контексті.

Дослівний переклад використовується 
для передачі образності й неповторного коло-
риту національно-етнічної складової значення 
Фо. для адекватного сприйняття і повноцін-
ного розуміння оригінального образу в цьому 
випадку дослівний переклад доповнюється 
відповідними виносками і примітками: the 
Old Lady of Threadneedle Street – стара леді 
з Треднідл-стріт (Англійський банк); the Big 
Apple – Велике яблуко (місто Нью-Йорк); 
Uncle Sam – дядько Сем (федеральний уряд 
США, за жартівливою розшифровкою букв 
U.S.). описовий переклад – «англійський 
банк», «нью-йорк», «сШа» – не в змозі 
передати специфіки цих фразеологізмів.

описовий переклад є способом передачі 
значення Фо за допомогою змінного словоспо-
лучення, яке експлікує значення цього фразе-
ологізму. зазвичай результатом застосування 
такого способу перекладу є втрата образності 
і виразності: the dark ages – середньовіччя; for 
a song – за безцінь, дуже дешево; straw in the 
wind – натяк, попередження. іншим недо-
ліком описового перекладу є його потенційна 
громіздкість: somebody’s opposite number – 
особа, що займає таку ж посаду в іншій уста-
нові, державі; to scrape home – ледве, з вели-
кими труднощами домогтися свого.

Прийоми транскрипції та транслітерації 
застосовуються для передачі окремих фра-
зеологізмів або їх компонентів. у сучасній 
перекладацькій практиці зазвичай використо-
вують транскрипцію в поєднанні з елемен-
тами транслітерації: Downing Street – Дау-
нінг-стріт, Pandora’s box – ящик Пандори, 
Punch and Judy – Панч і Джуді. недоліком цих 
прийомів є те, що вони можуть привести до 
появи в тексті перекладу незвичних і малоз-
розумілих слів [21; 13].

серед решти зоонімів концепт «кінь» 
є принципово важливим для британської 
мовної картини світу. лексема «horse» 
широко вживається в повсякденному мов-
ленні в складі фразеологічних одиниць, які 
характеризуються достатньо різноманітними 
денотативними та конотативними значен-
нями. в англійській культурі кінь символізує 
знатність, красу, мудрість, життєву силу, 

швидкість, витривалість, працелюбність, вік. 
Фразеологічні одиниці з компонентом «horse» 
зазвичай віддзеркалюють інтелектуальні здіб-
ності, фізичні якості, характер і зовнішність 
людини. вони (за к. івановою) демонструють 
лише негативні риси характеру людини, хоча 
образ коня в цілому в англійській мові є пози-
тивним.

творчість королеви детективу агати 
кристі не вельми багата на фразеологічні 
звороти, але й вона не оминула використання 
анімалістичних фразеологічних одиниць у 
своїх творах. Ми проаналізували сімнадцять 
творів письменниці на предмет наявності в 
текстах фразеологізмів із компонентом-зоо-
німом «horse» (A Caribbean Mystery, A Murder 
Is Announced, After the Funeral, And Then There 
Were None, At Bertram’s Hotel, The Mysterious 
Mr. Quin, Third Girl, Which of Them?, Death 
on the Nile, Dead Man’s Folly, Probabilities, At 
Muswell Hill, Jane Takes a New Job, Murder on 
the Orient Express, Passenger to Frankfurt, The 
Love Detectives, The Dream, The Mysterious 
Affair at Styles) [22] та їхні переклади (укра-
їнською та російською мовами) щодо способу 
передачі виявлених фразеологічних одиниць 
мовою перекладу. всього було виявлено 24 
фразеологічних одиниці з компонентом-зо-
онімом «horse». нижче наведемо деякі з 
перекладів вказаних одиниць. окрім того, 
варто зазначити, що наш аналіз базувався 
на кількох перекладах вказаних вище творів 
(українською та російською мовами), а саме: 
переклади т. Шишової та н. озернова (1), 
в. Шовкуна (2), в. тирдатова (3), в. хижняка 
і в. хазіна (4), Є. левченка (5), а. ганька (6), 
а. титова (7), о. девеля (8), П. рубцова (9), 
е. островського (10), в. коткіна, н. кули-
кової, в. тирдатова, в. тюхіна, а. сергеєва, 
г. сахацького (11), а. сметюха (12), т. Чер-
нишової, і. Борисова, с. Шпака (13), н. лука-
шова (14), о. смолянського (15), о. ващенка 
(16) [2–18]. Це було зроблено для більшої 
репрезентативності результатів нашого дослі-
дження.

“Oh, that was my doing. I said to him, when 
he told me about the will: ‘And suppose Blackie 
dies before I do?’ He was quite surprised. I said, 
‘Oh, I know Blackie is as strong as a horse 
and I’m a delicate creature – but there’s such a 
thing as accidents, you know, and there’s such a 
thing as creaking gates …’ – О, это моих рук 
дело. Когда он рассказал мне о завещании, я 
возразила: “А представь, что Блеки умрет 
раньше меня”. Он очень удивился. Я сказала: 
“Я знаю, что у Блеки отменное здоровье, а я 
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создание хрупкое, но учти.., скрипучее дерево, 
бывает, долго стоит”. (1) – О, то була моя 
ініціатива. Я сказала йому, коли ми розмов-
ляли про заповіт: «А якщо Блекі помре раніше 
від мене?» Він дуже здивувався, а я сказала: 
«О, я знаю, що Блекі дужа, як кінь, а я делі-
катне створіння – але ж іноді відбуваються 
нещасливі випадки, а раптом на неї впадуть 
ворота?..» (2)

“Played your cards rather well, haven’t you, 
Phillipa? I see you’re one of those quiet ones … 
a dark horse.” – Прекрасно сыграно, Филлипа. 
Теперь я вижу: ты из тех, о ком говорят: 
“В тихом омуте…” Темная ты лошадка, 
темная… (1) – Ти добре зіграла на свою 
карту, Філіпо. Тепер я бачу, яка ти сумирна 
й тиха… Недарма кажуть, що в тихому 
болоті чорти водяться. (2)

“So you do know about old Mrs. Whatsername 
dying up in Scotland? I wondered … Phillipa, 
I’m beginning to believe you’re a very dark 
horse indeed.” – Ах, значит, ты знаешь об 
этой старой миссис.., как бишь ее.., которая 
отдает концы в Шотландии? Любопытно… 
Да, Филлипа, я все больше убеждаюсь, что 
ты и впрямь очень темная лошадка. (1)

“Well, it seemed likely. Edmund Swettenham 
is intellectual and writes books and doesn’t care 
for horseplay, and old Colonel Easterbrook 
wouldn’t think that sort of thing funny. But 
Patrick’s a wild boy. However, I apologize to 
him for the idea.” – А на кого еще? Эдмунд 
Светтенхэм у нас интеллектуал, он пишет 
книги и не развлекается грубыми шутками, 
старый полковник Истербрук таких вещей 
вообще не понимает. Ну, а Патрик – сорви-
голова. Хотя сейчас мне неловко, что я 
на него грешила. (1) – Це здавалося вельми 
ймовірним. Едмунд Светенгем – хлопець 
розумний, він пише книжки, і йому нема 
коли вдаватися до таких дурних витівок, а 
старий полковник Істербрук не знайшов би 
в цьому нічого кумедного. Але Патрик – хло-
пець дикий. Проте я ладна попросити в нього 
вибачення за таке припущення. (2)

“As for Rosamund, she is a lovely nitwit.  
I really cannot see her smashing Cora’s head in 
with a hatchet! Her husband, Michael Shane, 
is something of a dark horse – he’s a man with 
ambition and also a man of overweening vanity 
I should say. But really I know very little about 
him. I have no reason to suspect him of a brutal 
crime or of a carefully planned poisoning, but 
until I know that he really was doing what he 
says he was doing I cannot rule him out.” – Что 
касается Розамунд, то это просто очаро-

вательная глупышка. Я никак не могу пред-
ставить себе ее с топором в руках. Ее муж, 
Майкл Шейн, темная лошадка, он человек 
честолюбивый и, я бы сказал, крайне тщес-
лавный. Правда, я знаю о нем очень мало. Нет 
никаких оснований подозревать его, но пока 
я не удостоверюсь, что он не лжет о своём 
времяпрепровождении в тот день, я не могу 
исключить его из списка подозреваемых. (3)

«The weather is changing. The wind is quite 
strong and there are white horses on the sea.» – 
Погода змінюється. Знявся сильний вітер, на 
морі баранці. (4)

«Nothing like coming to the horse’s mouth 
when you want information, is there?» said 
Father genially. – Якщо хочеш здобути інфор-
мацію, вона сама до рук не припливе, правда 
ж? – добродушно мовив Батько. – мені хоті-
лося з’ясувати тільки одне, та я не думаю, 
що ви мені скажете. (5)

Like a war horse, he sniffed the scent.  – 
Он, как боевой конь, словно чуял, где назре-
вает драма. (6)

«I believe she did go into a nursing home. No 
reason she should. Strong as a horse, I’d say.» – 
Да, вроде бы она побывала в клинике. Инте-
ресно, зачем. Здорова как лошадь. (7)

“Couldn’t quite do that, Mrs. Oliver. That 
is official, you see. I’m in charge. I’ve got to 
investigate all lines. Besides, it’s all very well 
to say back your fancy. Two of us might want 
to back the same horse! Colonel Race hasn’t 
said he suspects Major Despard. And M. Poirot 
mayn’t be putting his money on Mrs. Lorrimer.” – 
Ни в коем случае, миссис Оливер. Дело офи-
циальное, вы понимаете. Я за него отвечаю. 
Я обязан расследовать его во всех аспектах. 
Кроме того, хорошо вам говорить «каждому 
на свой вкус». А если двое захотят поставить 
на одну лошадь? Полковник Рейс не говорил, 
что он подозревает майора Деспарда. А мсье 
Пуаро, может быть, не захочет затрачи-
вать усилия на миссис Лорример. (8)

«I don’t exactly dote on her as you do, though, 
Nunks. Oh, you do! Don’t contradict. You think 
she’s wonderful. So she is, in a way. But she’s a 
dark horse. I never know what she’s thinking. Still, 
she manages the old cat quite well.»  – Да, эта 
свое дело знает, – согласилась Памела. –  
И, хотя я от нее не в таком восторге, как ты… 
Не спорь, пожалуйста. Именно, в восторге. 
Она тебе кажется совершенством. В какой 
то мере так оно, может, и есть, но только 
она – темная лошадка. Никогда не знаешь, 
что у нее на уме. Хотя со старой перечницей 
управляется очень ловко. (9)
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Not far from the boathouse steps was a small 
launch. In the launch were a man and girl in holiday 
kit. They were indulging in what seemed like some 
rather rough horseplay. The girl was screaming, 
the man was playfully pretending he was going to 
duck her overboard. – Неподалеку от лодочного 
домика инспектор увидел небольшой катер. 
Находившиеся в нем нарядно одетая девушка 
и ее кавалер затеяли возню, девушка громко 
завизжала, а мужчина сделал вид, будто соби-
рается столкнуть ее за борт. (10)

‘Poor Lady Horbury – you do make her a 
stalking horse!’ – Бедная леди Хорбари! Или 
вам попросту нужен предлог, чтоб еще раз 
повидать ее? (11)

“You are in error. You are inclined to put the 
cart before the horse. Before I ask myself, ‘Where 
did this man vanish to?’ I ask myself, ‘Did such 
a man really exist?’ Because, you see, if the man 
were an invention – a fabrication – how much 
easier to make him disappear! So I try to establish 
first that there really is such a flesh and blood 
person.” – Ви помиляєтеся. Ви схильні забі-
гати наперед. Перед тим, як спитати себе: 
«Куди цей чоловік розчинився?» я запитав 
себе «А чи існував цей чоловік взагалі?». Тому 
що, якщо цей чоловік був вигадкою, містифі-
кацією, питання його зникнення значно спро-
щується! Тому я спробував спершу вияснити, 
чи є така людина-блискавка взагалі. (12)

«How would it be if l came along and saw you 
now? What’s the address? Good Lord, where’s 
that? Rather come off your high horse, haven’t 
you?» – А что, если я сейчас к тебе заскочу? 
У тебя какой адрес? Господи! Это еще где? 
Я так понимаю, и в твою жизнь ворвалась 
грубая реальность? (13)

D’you know, old horse, up to the very last 
minute I thought you were leading up to some 
subtle theory of highfalutin’ psychological 
‘suggested’ murder? – Да знаете ли вы, старый 
плут, что я до самого последнего момента 
считал, будто вы собираетесь поразить нас 
какой-нибудь претенциозной «психологиче-
ской» версией «подсказанного» убийства. (14) 

Lawrence would say no more, so I decided 
that I would descend from my high horse, 
and once more seek out Poirot at Leastways 
Cottage. – Итак, я снова отправился в 
Листвэйз. На этот раз Пуаро был у себя. 
Он сидел в кресле, полностью погруженный 
в свои мысли. Лицо его было чрезвычайно 
бледным. (15) – Лоуренс ничего больше не 
объяснил, и я решил, что, пожалуй, сменю 
гнев на милость и снова пойду поищу Пуаро 
в «Листуэй коттедж». (16)

отже, як показав аналіз тексті оповідань 
та повістей агати кристі, письменниця не 
досить часто зверталась до фразеологічного 
складу англійської мови у написання своїх 
творів; нечасто вона також використову-
вала Фо з компонентом-зоонімом. Це можна 
пояснити певними особливостями ідіостилю 
письменниці, якому властива простота, чіт-
кість, лаконічність, відсутність надмірної 
вибагливості та тяжіння до прикрашання тек-
стів. Письменниця орієнтувалась, у першу 
чергу, на зміст, на характеристику образів 
героїв, тлумачення їхніх вчинків та розкриття 
злочину (що і є метою її творів). однак навіть 
лаконічна а. кристі не оминула у своїх творах 
царину фразеології. 

Перекладами творів майстрині детектив-
ного жанру займались чисельні перекладачі. 
вони використовували різні способи пере-
кладу фразеологічних зворотів у текстах, що і 
засвідчив наш аналіз.

найчастіше перекладачі застосовували 
описовий переклад для передачі Фо 
(16 випадків), надалі вони вдавались до 
пошуку повного фразеологічного екві-
валенту (8 випадків), двічі використову-
вали вибірковий фразеологічний еквіва-
лент і по одному випадку ми зафіксували 
застосування часткового фразеологічного 
еквіваленту та дослівного перекладу.

описовий переклад: «Extraordinary! If we 
hadn’t got your word for it, Poirot, and if you 
hadn’t had it straight from the horse’s mouth -» 
he coughed in embarrassment. – Невероятно, – 
подтвердил Стиллингфит, – просто неверо-
ятно. Если бы я не знал вас, Пуаро, и если бы 
вы своими ушами не слышали про этот сон 
от старого осла… Он смущенно закашлялся 
и поспешил загладить свою грубость. (13);  
«That you, Poirot, old horse? Stillingfleet 
here.» – Пуаро, это вы, старый плут? Стил-
лингфит на проводе. (14); “You are in error. 
You are inclined to put the cart before the 
horse. Before I ask myself, ‘Where did this man 
vanish to?’ I ask myself, ‘Did such a man really 
exist?’ – Ви помиляєтеся. Ви схильні забігати 
наперед. Перед тим, як спитати себе: «Куди 
цей чоловік розчинився?» я запитав себе  
«А чи існував цей чоловік взагалі?». (12).

Повний фразеологічний еквівалент: You 
think she’s wonderful. So she is, in a way. But she’s 
a dark horse. I never know what she’s thinking. – 
Она тебе кажется совершенством. В какой 
то мере так оно, может, и есть, но только 
она – темная лошадка. Никогда не знаешь, 
что у нее на уме. (9); «I believe she did go into 
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a nursing home. No reason she should. Strong as 
a horse, I’d say.» – Да, вроде бы она побывала 
в клинике. Интересно, зачем. Здорова как 
лошадь. (7); Like a war horse, he sniffed the 
scent. – Он, как боевой конь, словно чуял, где 
назревает драма. (6).

вибірковий фразеологічний еквівалент: 
“Played your cards rather well, haven’t you, 
Phillipa? I see you’re one of those quiet ones … a 
dark horse.” – Ти добре зіграла на свою карту, 
Філіпо. Тепер я бачу, яка ти сумирна й тиха… 
Недарма кажуть, що в тихому болоті чорти 
водяться. (2).

Частковий фразеологічний еквівалент: Oh, 
I know Blackie is as strong as a horse and I’m 
a delicate creature – but there’s such a thing as 
accidents, you know, and there’s such a thing as 
creaking gates … – О, я знаю, що Блекі дужа, 
як кінь, а я делікатне створіння – але ж іноді 
відбуваються нещасливі випадки, а раптом 
на неї впадуть ворота?.. (2).

важливою спадщиною архаїчного зоомор-
фізму є не стільки його семантика (вона в 
більшості випадків зруйнувалася), не міфічна 
традиція, а принцип єдності людей і тварин в 
ланцюзі живої природи в рамках конкретної 
етнокультури. незважаючи на наявність 
схожих рис і структурно-семантичних пара-
лелей, Фо з компонентом зоонімом мають 
яскраву національну специфіку, яка обумов-
люється як інтралінгвістичними факторами, 
так і особливостями національно-культур-
ного середовища, що спричиняє труднощі під 
час інтерпретації в текстах художніх творів.

висновки. в аналізованих мовах у Фо 
з компонентом зоонімом прослідковується 
змішана оцінна конотація, що відображає 
амбівалентність сприйняття живої природи 
людиною. у міфологічній символіці тварин 
в українській та англійській мовах перева-
жають негативні суб’єктивно-оцінні компо-
ненти. загальна семантична асиметрія фразе-
ологічної системи (зрушення в бік негативних 
значень) може бути пояснена більш гострою 
емоційною і мовленнєвою реакцією людей 
саме на негативні явища.

всебічне та глибоке вивчення національної 
специфіки англійських фразеологізмів має 
вестися в лінгвістичній парадигмі «діалогу 
культур» і сприяти підвищенню ефективності 

міжкультурної комунікації, а також форму-
ванню комунікативної компетенції мовної 
особистості в умовах штучного (аудиторного) 
білінгвізму.
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У статті проаналізовано основні способи перекладу лексичних засобів створення страху на матеріалі творів 
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Golovnоva-Koppa O.O., Liubchyk A.S. LEXICAL MEANS OF CREATING FEAR AND THEIR RENDERING 
IN THE TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF STEPHEN KING'S LITERARY WORKS)

This article contains research of main ways of translation of lexical means of creating fear on the material of works by 
Stephen King such as “It” and the story of collection “Just After Sunset” and are chosen the best transformations for trans-
lation of the genre of literature like horror. 
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Постановка проблеми. література жанру 
жахів за останні кілька десятиліть перейшла 
з другорядних позицій у лідери завдяки 
все більшому зростанню інтересу публіки. 
у результаті ця сфера художнього письма 
зацікавила дослідників-літературознавців, 
перекладачів та лінгвістів спочатку за кор-
доном, де цей жанр розвивався найактивніше, 
а згодом і в україні. «королем» жахів серед 
сучасних письменників за правом вважають 
стівена кінга, книги якого змушують кров 
читачів холонути, саме тому для дослідження 
ми обрали саме його твори.

екранізації англомовних літературних 
творів зазначеного жанру призводять до 
більшої їхньої популяризації, інтерес публіки 
зростає, тому виникає потреба якісного пере-
кладу, досягнення якого є неможливим без 
детального аналізу перекладів творів у цій 
сфері, що і визначає основне завдання нашого 
дослідження, метою якого є визначення найе-
фективніших способів збереження прагма-
тики тексту в процесі перекладу. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. дослідженням питань, пов’язаних із 

літературою жахів, займалися такі зарубіжні 
дослідники, як д. д. джонсон, с. т. джоши, 
М. касл, М. класен, н. керол, г. Ф. лавкрафт, 
Є. Петрова, д. стрінаті, т. тодоров д. Ціл-
манта ін., а також такі вітчизняні науковці, 
як о.е. артемьєва, е.в. жаринов, т.М. тим-
ошенкова та ін.

на думку н. керола, феномен літера-
тури жаху пов’язаний із когнітивними про-
цесами людської свідомості, оскільки між 
нашими емоціями та тим, у що ми віримо, 
існує зв’язок. Якщо автор здатен вибудувати 
досконалу історію, підібрати для її оформ-
лення відповідну лексику, створити персо-
нажів та ситуації, які призведуть до емоційної 
реакції читача, то це створить уявлення що все 
описане дійсно існує. Цей феномен він назвав 
«художнім жахом» (англ. art-horror) [16, с. 60]. 

за к. ізардом, «страх» є базовою емоцією, 
тобто вродженим емоційним процесом із кон-
кретним суб’єктивним переживанням. таким 
чином, страх є емоційно забарвленим праг-
ненням уникнути небезпеки [3, с. 84]. 

виклад основного матеріалу. лексика, що 
використовується в літературі жанру жахів, 
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є одним із основних елементів створення 
прагматики тексту та виникнення емоційної 
реакції читача. Прагматика художнього тексту 
визначає авторське світобачення, перенесене 
в текст; також прагматичний зміст твору під-
креслюється підбором лексичних засобів, що 
створюють особливу атмосферу в ньому.

лексика (сукупність слів) будь-якої мови 
з погляду стилістичної диференціації поділя-
ється на дві великі групи. стилістично ней-
тральна (міжстильова) лексика вживається 
в усіх стилях мови, стилістично забарвлені 
слова, що виступають як паралелі до ней-
тральних, не співвідноситься з усіма функці-
ональними стилями [6, с. 315].

серед лексичних засобів виділяють 
2 основні групи: лексичні засоби стилістики 
та лексичні засоби виразності мовлення.

до основних лексичних засобів виразності 
мовлення належать тропи, такі як: епітет, 
метафора, метонімія, перифраза, евфемізм, 
порівняння, гіпербола, риторичні фігури, 
антитеза, паралелізм, оксиморон.

троп – це мовний зворот, в якому слово або 
словосполучення вжиті в переносному зна-
ченні і служать засобом досягнення естетич-
ного ефекту виразності в мові художньої літе-
ратури, в публіцистиці, в ораторському стилі 
тощо [4, с. 313].

лексичні засоби виразності мовлення 
посилюють експресивність висловлювання. 
експресивність – це властивість мовної оди-
ниці підсилювати логічний та емоційний 
зміст висловленого, виступати засобом інтен-
сифікації виразності [10, с. 170]. 

за поданим визначенням до лексичних 
засобів створення страху відносяться тропи, 
лексичні засоби стилістики, та слова, що 
несуть у собі контекст емоції страху та вико-
ристовуються в жанрі літератури жахів для 
створення ефекту сюжетного напруження та 
опису емоційного стану персонажів у цей 
момент, для деталізації в описі зовнішності 
персонажів та хронотопу подій. 

за Є. Петровою, уся жанротвірна лексика 
жанру літератури жахів об’єднується під асоціа-
тивно-семантичним полем «horror» на основі емо-
ційно-смислової домінанти. до асоціативно-се-
мантичного поля «horror» входять мікро поля: 
«fear» (страх); 2) «death»(смерть); 3) «supernatural 
phenomena» (надприродні явища); 4) «horrible 
animals» (жахливі тварини) [15].

такі асоціативно-семантичні групи не 
обмежуються мовною приналежністю, тому 
реципієнт, що читає літературний твір мовою 
перекладу, за умови, що переклад виконано 

на високому рівні, підсвідомо шукає у влас-
ному досвіді асоціації, які призводять до 
виникнення емоції страху.

художній переклад є одним із найпоказо-
віших проявів міжлітературної, а також між-
культурної взаємодії [11, с. 197]. він включає 
в себе відтворення змістових та смислових 
елементів оригінального літературного твору 
за допомоги лексичних, синтаксичних та 
стилістичних відповідностей. важливим тут 
є і збереження прагматики, що досягається 
автором підбором відповідної лексики та 
манери письма, світовідчуттям, що стають 
основою твору. 

у процесі перекладу еквівалент до одиниці 
мови оригіналу обирається на основі відпо-
відності між лексичними та граматичними 
значеннями слів виходячи з контексту, ситу-
ації та фонових знань. Якщо еквівалент від-
сутній, то використовуються різні прийоми 
міжмовних трансформацій. їх прийнято поді-
ляти на лексичні, граматичні та стилістичні. 
трансформації можуть бути застосовані 
також в комплексі [1, с. 44].

за с.л. Бархударовим, існує чотири основні 
види граматичних трансформацій 1) переста-
новки (зміна порядку елементів висловлю-
вання в тексті перекладу); 2) заміни (заміна 
форми слова, частин мови, членів речення, 
синтаксичні заміни в реченнях); 3) додавання 
(введення до перекладу слів, що відсутні в 
оригіналі з метою внесення ясності або поси-
лення прагматичного ефекту); 4) опущення 
(випущення деяких слів під час перекладу) 
[12, с. 42]. 

лексичні трансформації представляють 
собою відхилення від прямих словникових 
відповідностей. серед них: генералізація 
(слово або словосполучення з вужчим зна-
ченням замінюється словом, що має ширше 
значення), конкретизація (заміна слова або 
словосполучення ширшої семантики, словом 
або словосполученням з більш вузьким зна-
ченням [9, с. 377]), диференціація (пере-
кладним відповідником стає слово або 
словосполучення, що не є словниковим від-
повідником і що підібрано із врахуванням 
контекстуального значення слова), смисловий 
розвиток (у перекладі використовується 
слово, значення якого є логічним розвитком 
значення слова, що перекладається). 

Перед застосуванням будь-яких переклада-
цьких трансформацій використовується праг-
матичний аналіз, що дозволяє визначити, яка 
інформація може бути вилучена або видозмі-
нена при перекладі [5].
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для аналізу перекладу лексичних засобів 
створення страху було обрано роман стівена 
кінга «воно» (1986 р.) та оповідання збірки 
«коли впаде темрява» (2010 р.), серед яких: 
«дівчинка-колобок», «н», «Пекельній кіт».

Ми розглянули переклади роману у 
виконанні о. карасюка, сергія крикуна та 
анастасії рогози українською мовою, та 
в. вебера – російською, та переклади опові-
дань українською мовою о. карасюком та 
російською – а. ахмеровою, с. лобановим та 
т. Перцевою.

Було визначено, що для творів стівена 
кінга характерні такі прийоми створення від-
чуття страху: 1) використання оксюморону; 
2) створення контрасту; 3) метафоризація; 
4) деталізація зорових та слухових образів. 

розглянемо декілька прикладів.
уривок з роману «воно», в якому можна 

спостерігати лексичні засоби створення 
страху:

'They float', the thing in the drain crooned in 
a clotted, chuckling voice. It held George's arm 
in its thick and wormy grip, it pulled George 
toward thatterrible darkness where the water 
rushed and roared and bellowed… [18]

Переклад російською:
– они летают, – проворковала тварь в 

водостоке сдавленным, посмеивающимся 
голосом. она крепкой, обжимающей 
хваткой держала руку джорджа и тащила его 
к ужасной темноте, куда с шумом и ревом 
низвергалась вода... [13]

Перекладач застосував конкретизацію 
(concretization) «тварь», що посилило в уяві 
читача образ, який навіював страх. Проте 
словосполучення «wormy grip – обжимающей 
хваткой» було перекладено не досить точно, 
оскільки слово wormy має значення «пото-
чений хробаками, заражений, червивий», 
тобто це слово було вжито для посилення 
зорового образу і в перекладі втратило свою 
експресивність. слухові образи були передані 
досить точно. 

– вони злинають, – замугикало створіння 
здушеним, глузливим голосом. воно тримало 
руку джорджа тугою хваткою гнучкого, як 
черв, мацака, воно затягувало джорджа в ту 
жахливу темряву, де нуртувала, і ревіла, і 
гарчала вода… [7]

в українському перекладі можна виділити 
такі трансформації: опущення «thing in the 
drain – створіння», додавання «wormy grip – 
хваткою гнучкого, як черв, мацака» (завдяки 
такій трансформації образ було дійсно 
передано точніше, проте слово мацак – те ж 

саме що й щупальце [2] – не є поширеним, 
та знайомим багатьом читачам) та конкрети-
зацію «water rushed and roared and bellowed – 
нуртувала, і ревіла, і гарчала вода». Більшість 
лексичних засобів створення страху було 
передано таким чином, щоб посилити вплив 
на уяву читача. 

далі розглянемо оригінальний текст опові-
дання «The Gingerbread girl» (укр. «дівчи-
на-колобок» (перекл. о. карасюк); рос. «гре-
тель» (перекл. а. ахмерова):

At first she had bad dreams – reliving the 
morning they had found amy dead over and 
over again. In some of the dreams, her baby 
had turned as black as a rotten strawberry. 
In others-these were worse-she found Amy 
struggling for breath... [17]

в оригінальному уривку є лексичні оди-
ниці, що відносяться до семантичного поля 
«смерті», «страху».

сначала ее мучили кошмары: снова и 
снова снилось утро, когда они с генри обна-
ружили дочку серой и холодной. Порой она 
видела Эми почерневшей, как гнилая ягода, 
а пару раз в кошмарах «покошмарнее» 
малышка отчаянно хрипела... [14]

у перекладі ми спостерігаємо семантичне 
підсилення «she had bad dreams – ее мучили 
кошмары», перекладач надав більшої експре-
сивності лексичним одиницям, що посилило 
ефект, вкладений автором у текст. далі цікавим 
є те, як перекладач застосовує смисловий роз-
виток «found Amy dead – обнаружили дочку 
серой и холодной», така заміна наддала більшої 
візуалізації, з’явилися нові риси зорового образу. 
далі «іn others – these were worse – в кошмарах 
«покошмарнее» було застосовано додавання, 
що створило гру слів. таким чином можна зро-
бити висновок, що переклад є адекватним, він 
повністю передає прагматику тексту.

український переклад:
спершу її мучили погані сни – знов і 

знов той ранок, коли вони побачили, що амі 
мертва. в деяких сновидіннях амі з'явля-
лася їй чорною, мов зогнила полуниця. 
в інших – то були найгірші – вона знаходила 
амі на межі втрати життя... [8]

у цьому перекладі ми також можемо 
спостерігати семантичне підсилення «she 
had bad dreams– її мучили погані сни». 
тут перекладач звертається до смислового 
розвитку «struggling for breath... – на межі 
втрати життя...», проте така трансформація 
не є виправданою, оскільки вона генера-
лізує ідею, вкладену автором, отже експре-
сивність зменшується.
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наступний уривок: …his face contorted 
into a pale mask of fear and horror that 
rendered it inhuman… [17]

Переклад російською мовою:
…его лицо превращается в бледную 

маску ужаса; нечеловеческое лицо нечело-
века… [14]

тут ми спостерігаємо використання дифе-
ренціації «face contorted – лицо превраща-
ется», можливо більш доцільним тут було б 
використати еквівалентний переклад слова tо 
contort – его лицо искривила бледная маска 
ужаса/его лицо искривилось в бледную маску 
ужаса. далі перекладач вдався до опущення 
«fear and horror – ужаса», обравши більш 
сильне семантично поняття, таким чином 
трансформація не призвело до втрати експре-
сивності. остання частина наведеного уривку 
була повністю змінена перекладачем «rendered 
it inhuman – нечеловеческое лицо нечело-
века», таку трансформацію можна вважати 
смисловим розвитком. Цікавим є те, що хоча 
конструкція нечеловеческое лицо нечеловека 
є тавтологією, вона посилює експресивність 
уривку, а не виступає недоліком перекладу.

Переклад українською мовою:
…з блідою маскою смертельного страху 

замість лиця, що втратило всі людські 
ознаки… [8]

у цьому перекладі було використано замі-
щення «contorted into a pale mask – з блідою 
маскою», далі перекладач посилив експре-
сивність висловлювання завдяки додаванню 
лексичної одиниці, що належить до «більш 
потужного» семантично поля «смерті» «mask 
of fear and horror – маскою смертельного 
страху». наприкінці було використано смис-
ловий розвиток «rendered it inhuman – втра-
тило всі людські ознаки». усі виконані тран-
сформації дозволили адекватно перекласти 
оригінальний уривок.

наступний приклад наведено з оповідання 
«N» (укр. «н»(перекл. о. карасюк); рос. «н» 
(перекл. с. лобанов):

the fucking thing grinned at me, and its 
teeth were heads. Living human heads [17].

уривок є емоційно забарвленим, оскільки 
не просто описує страх від побаченого пер-
сонажем, а й відтворює його особисте став-
лення до істоти з уривку. 

Переклад російською:
оно ухмыльнулось, и вместо зубов я 

увидел головы. живые человечьи головы [14].

Ми одразу спостерігаємо опущення, що 
призводить до зменшення експресивності «the 
fucking thing – оно», «grinned at me – ухмыль-
нулось». також було використано додавання 
«its teeth were heads – вместо зубов я увидел 
головы».

Переклад українською мовою:
ця огидна істота шкірилась до мене, 

а зуби в неї були головами. живими люд-
ськими головами [8].

для того, щоб уникнути непристойної лек-
сики перекладач вдався до диференціації аби 
зберегти експресивність «the fucking thing – 
ця огидна істота».

далі уривок з оповідання «The Cat 
from Hell» (укр. «Пекельний кіт» (перекл. 
о. карасюк); рос. «коти з ада» (перекл. 
т. Пенрцева):

the pain was gigantic, terrible [17].
Переклад російською: 
его закрутил смерч боли, огромной, 

ужасной [14].
Перекладач застосував додавання «the pain 

was – закрутил смерч боли» і, таким чином, 
надав більшої метафоричності, експресив-
ності опису фізичних відчуттів персонажа.

у перекладі українською мовою:
Біль був колосальний, жахливий [8].
тут перекладач максимально дотримувався 

тексту оригіналу, він застосував диференці-
ацію «gigantic – колосальний» – відбулося 
семантичне посилення.

висновки. Проаналізувавши оригінальні 
твори та їхні переклади, ми виділили уривки, 
в яких спостерігається активне викори-
стання лексичних засобів створення страху, 
та порівнявши отримані результати, дійшли 
до наступного висновку: найбільш вдалими 
трансформаціями та способами збереження 
лексичних засобів створення страху під час 
перекладу є: 1) додавання; 2) конкретизація; 
3) семантичне посилення; 4) опущення (що 
застосовується для уникнення тавтології та 
коли з перекладу прибирається слово, що має 
меншу експресивність); 5) метафоризація;  
6) диференціація. надалі дослідження в цьому 
напрямку можна продовжити, охопивши 
більш широке коло творів стівена кінга, та 
відслідкувати як стиль окремих перекла-
дачів відбивається на перекладах, наприклад, 
о. карасюка та в. вебера, які працювали над 
великою кількістю матеріалів автора, які були 
написані в різні періоди його творчості. 
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Чорноморській національний університет імені Петра Могили

У статті розглядаються особливості перекладу лонгріда, який є способом надання інформаціі в Інтернеті. 
Основна увага зосереджена на висвітлені поняття «лонгрід» та його складових елементах. Надані основні харак-
терні риси стилю, до якого належить лонгрід. У статті описані основні способи перекладу лонгріда та труднощі, з 
якими стикається перекладач під час його перекладу.

Ключові слова: лонгрід, інформація, стиль, характеристика, трудність, переклад, відеоролик, синхронізація.

В статье рассматриваются особенности перевода лонгрида, который является способом подачи информации 
в Интернете. Основное внимание сосредоточено на освещении понятия «лонгрид» и его составляющих. Указаны 
основные характерные черты стиля, к кторому принадлежит лонгрид. В статье описаны основные способы пере-
вода лонгрида и трудности, с которыми сталкивается переводчик во время его перевода.

Ключевіе слова: лонгрид, информация, стиль, характеристика, трудность, перевод, видеоролик, синхронизация.

Yeliseyeva S.V. LONGREAD AS AN OBJECT OF THE CONTEMPORARY TRANSLATION
The article is devoted to the peculiarities of the translation of longread, which is a way of submitting information on the 

Internet. The main focus is the highlighting of the «longread» concept and its components. There are indicated the main 
characteristic features of the style to which the longread belongs in the article. The article describes the main ways of lon-
gread translation and the difficulties that the translator/interpreter encounters during its translation.

Key words: longread, information, style, characteristic, difficulty, translation, video, synchronization.

Постановка проблеми. Питання способу 
надання інформації, який би був оптимальним 
для сучасного читатча і викликав у нього 
інтерес до читання, є завжди актуальним e 
будь-який час. лонгрид є актуальним e сто-
ліття швидкого контенту, тому що в ауди-
торії з’явився інтерес до довгих історій на тлі 
інформаційного перевантаження безглуздими 
короткими текстами.

метою цієї статті є висвітлення поняття 
«лонгрід» та деяких питань, що стосуються 
перекладу даного виду надання інформації. 

досягнення поставленої мети перед-
бачає розв’язання таких завдань: 1) надати 
визначення поняття «лонгрід»; 2) висвітлити 
основні характерні риси логнгріду з точки 
зору його побудови та з лінгвістичної точки 
зору; 3) визначити функціональний стиль, до 
якого належить лонгрід та надати його основні 
риси; 4) визначити способи перекладу лон-
гріду та описати основні труднощі, з якими 
стикається перекладач під час його перекладу.

виклад основного матеріалу. журналісти 
писали довгі матеріали ще задовго до того, як 
з’явився інтернет. у перекладі з англійської 
мови «long read» означає «довге читання». 
Це новий, або добре забутий старий формат. 
у наш час це «цифровий будівеллінг», тек-
стовий контент до 30 тис. символів, розбитий 
на частини різними вставками. у його комп-

лект входять відеоролики, інтерактивні зобра-
ження, різні презентації і т. д.

головним у цьому виді джерела інфор-
мації вважається інтерактивне подання 
матеріалу – відео і звук, які супроводжують 
читання тексту досить великого розміру. Це 
мультимедійна історія, в якій обов’язковою 
вважається присутність окремої сторінки з 
паралаксним верстанням [1]. Паралаксне вер-
стання є технікою в комп’ютерній графіці, 
яка дозволяє фоновому зображенню рухатися 
разом з основним зображенням, але з меншою 
швидкістю. такий вид особливих ефектів 
створює ілюзію глибини сайту [2]. 

Формально будь-який об’ємний матеріал, 
який має добре верстання і наповнений різно-
манітним вмістом (текст, фото, інтерактивний 
контент), є лонгрідом. інтернет з’явився 
порівняно давно, але технічних можливостей 
транслювати контент із великою кількістю 
слів не було.

у теперешній час люди звикли читати з 
екрану телефону, що пояснюється великою 
зайнятістю і відсутністю вільного часу. Час, 
проведений із телефоном в руках, – це або 
вільний час, або хвилини вимушеного очіку-
вання. Що стосується дочитування матеріалу 
до кінця, то це питання не розміру інформації, а 
змісту і форми. добра структура тексту і якісне 
верстання збільшує відсоток дочитувань. 
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у загальній масі читачів можна розділити 
на декілька видів:

1) люди, які бачать заголовок, відкривають 
текст, читають перше слово, друге слово, 
третє слово. Якщо текст «затягує», вони дочи-
тують його до кінця; 2) оцінювачі – це досвід-
чені читачі, які спочатку переглядають усі 
заголовки і підзаголовки, щоб визначити, яку 
новизну і цінність має матеріал, а вже потім 
приймають рішення, читати його або ні. для 
таких читачів не представляють особливій 
важливості помітні заголовки; 3) кросс-рі-
дери – це люди, які прокидають сторінку 
поглядом, вихоплюючи частини тексту, і 
читають тільки те, що їх зацікавило. на від-
міну від оцінювачів, які порівнюють матеріал 
зі всім, що вони читали раніше, кросс-рідери 
діють імпульсивно. у них маленьке вікно 
уваги, і якщо в нього не потрапило щось для 
них цікаве, вони підуть далі. інтерактив і 
верстання створюються саме для останнього 
виду читачів. Якщо матеріал якісно прора-
ботаний на всіх трьох рівнях, то кожен може 
стати його читачем.

лонгрід – це довге читання не внаслідок 
об’єму, а завдяки глибині освоєння теми. 

в якості загальних характеристик лонгріда 
можна привести такі:

1) вживання малої кількості прикметників 
і/або взагалі відсутність прислівників; 2) від-
сутність атрибуції діалогу; 3) наявність найе-
моційніше забарвлених епітетів; 4) наявність 
кращих метафор; 5) відсутність абзаців, які 
нічого не вносять в сенс тексту. 

лонгрід може складатися з таких контентів:
1) текст: цитати експертів або опонентів, 

протилежні погляди на проблему, оповідання 
очевидців, історичні довідки, наукові дані; 
2) відео, аудіо, фото та зображення; 3) чати 
і скриншоти обговорень; 4) інфографіка; 
5) карти місцевості і так далі [3].

з точки зору перекладу лонгріди представ-
ляють особливий інтерес. звичним є розгляд 
двох видів перекладу: усного і письмового. 
у даному випадку ми маємо справу одночасно 
з письмовим (текстовий контент) і усним 
(аудіовізуальний контент) перекладом. відпо-
відно, перекладач стикається з необхідністю 
передачі інформації у двох напрямах, врахо-
вуючи всі особливості цих видів перекладу.

розглянемо текстову складову лонгріда 
з точки зору перекладу. текст лонгріда є 
інформацією, поданою в мережі інтернет 
зМі або будь-якими іншими джерелами. 
такий текст відноситься до публіцистичного 
функціонального стилю і має всі його харак-

терні особливості. вивчення публіцистич-
ного дискурсу представлене в роботах таких 
учених, як н.н. Белозеровой, М.Ю. горо-
хова, т.в. добросклонной, л.е. кройчика, 
о.в. хохловой, е.с. Щелкуновой, в.и. каме-
невой, н.и. клушиной, и.а. стернина та ін.

в якості прикладів характерних рис публі-
цистичних текстів можна назвати такі: 1) емо-
ційність і образність мови, що сприяє ство-
ренню необхідної атмосфери; 2) оцінюваність 
і упевненість, що забезпечує зацікавленість; 
3) логіка викладу з опорою на неспростовні 
факти – для надання мови достовірності й 
інформативності; 4) заклик читачів (слу-
хачів) до дії і загальнодоступність; 5) легкий і 
виразний виклад.

з лінгвістичної точки зору публіцистичний 
текст має такі характеристики: 1) в лексиці – 
емоційно-експресивні і розмовні слова, фра-
зеологізми і стійкі вирази, діалектні або жар-
гонні слова – залежно від специфіки аудиторії; 
2) в морфології – велика кількість прикмет-
ників, займенників і прислівників, дієслова в 
теперішньому часі; 3) в синтаксисі – короткі і 
неповні речення чергуються з важкими склад-
нопідрядними, побудова речення – розмовна, 
проста для сприйняття [4].

Що стосується мети публіцистичних тек-
стів, можна сказати, що ними є в основному 
дві: 1) надання інформації і 2) вплив на 
читача. Проте не дивлячись на те, що в будь-
якому публіцистичному матеріалі вказано 
авторство, авторська особа абсолютно не 
проявляється в тексті, який підпорядкований 
рамкам і законам публіцистики. крім того, 
позиція автора може представляти позицію 
якогось об’єднання або політичної партії. 
виключенням є досить популярні авторські 
колонки вільних журналістів. крім того, 
публіцистичний стиль характеризується наяв-
ністю кліше, тобто поєднаннями, які мають 
стійку сполучуваність, але актуальну тільки 
в рамках публіцистичного стилю. наприклад, 
«серйозні прогнози», «загальновідомо, що», «з 
достовірних джерел стало відомо» та інші.

складність перекладу публіцистичних 
текстів полягає саме в їх клішированості. Ці 
вирази існують у рамках тексту і не є стій-
кими виразами. кліше можна лише впізна-
вати в тексті і шукати відповідний для них 
переклад в мові цільової аудиторії. 

наступна трудність, з якою стикаються 
перекладачі публіцистичних текстів, – це 
так звані «підводні камені», до яких можна 
віднести неповноту речення або незакінче-
ність фрази. наприклад, ідіома, прислів’я 
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або фразеологізм можуть обриватися на 
середині. у такому разі перекладачеві дово-
диться виконувати переклад також за прин-
ципом неповноти. складність полягає в тому, 
що, по-перше, необхідно зрозуміти, яку саме 
ідіому або фразеологізм використав автор у 
початковому тексті, потім, використовуючи 
відповідний в цій конкретній ситуації спосіб 
перекладу, виконати коректний переклад.

наступною трудністю перекладу публіцис-
тичних текстів є контамінація, тобто перепле-
тіння двох фразеологізмів. в якості прикладів 
контамінації можна привести такі: приділити 
значення (з приділити увагу і надавати зна-
чення), ця справа гроша виїденого не коштує 
(змішення фразеологізмів – гроша ламаного 
не коштує і яйця виїденого не коштує), мова не 
обертається і рука не піднімається (іменник 
використаний з першого фразеологізму, а 
дієслово з другого) [5] та інші подібні вирази. 
Перекладачеві необхідно підібрати еквіва-
ленти в мові перекладу і з’єднати їх разом так, 
щоб це було зрозуміло цільовій аудиторії.

також ще однією трудністю для перекла-
дача є алюзивність публіцистичних текстів. 
автори часто використовують у текстах вже 
відому читачеві інформацію, наприклад, фраг-
менти реклами, кінофільмів, відомих книг, 
фраз або нікнеймів. Ця інформація досить 
складна для перекладу і є предметом обгово-
рення відносно доцільності її перекладу вза-
галі: чи варто перекладачеві передавати цю 
інформацію і коментувати її, якщо цільова 
аудиторія не володіє контекстом. Перекладач 
може використати прийом описового пере-
кладу або пояснення, використати переклада-
цьку трансформацію додавання або пояснити 
значення у виносках.

окрім кліше, фразеологізмів, прихованих 
цитат у публіцистичному тексті дуже важливі 
синтаксичні компоненти. досить часто вико-
ристовується інверсія або парцеляція (відді-
лення частини речення). 

особливу роль у публіцистичних текстах 
грають так звані «модні слова», які часто 
мають іноземне походження. Під час пере-
кладу таких слів для збереження смислового 
навантаження, в даному випадку «модності» 
слова, перекладачеві необхідно перенести 
її на іншу лексему, тобто відповідно до кон-
тексту зробити заміну на модні для мови 
перекладу слова.

на особливу увагу з боку перекладача 
заслуговує також прихований комізм, який 
досягається шляхом використання лексики 
високого стилю поряд із нейтральною лек-

сикою. у перекладі це може компенсуватися 
варіативними відповідностями [6]. 

розглянемо іншу складову частину пере-
кладу лонгрідів, а саме переклад аудіовізу-
ального контенту. аудіовізуальний матеріал є 
полісемантичним. Переклад аудіовізуального 
контенту вимагає знання різних стратегій 
семантичного аналізу і семантичного син-
тезу інформації, яка поступає по паралельних 
каналах сприйняття. Передача вербальної 
і невербальної інформації здійснюється в 
аудіовізуальному тексті одночасно по двох 
каналах – акустичному і візуальному, лінгві-
стичний код перестає грати визначальну роль.

обов’язковою стадією процесу перекладу 
відеоролика є підготовка стенограми, тобто 
набір тексту з відеозапису, який надалі перекла-
дається на мову цільової аудиторії. Перш ніж 
приступити до перекладу, перекладач повністю 
переглядає відеоролик, тому що для нього важ-
ливо зрозуміти сюжет, послідовність подій, емо-
ційних станів, через які йому належить провести 
глядача. йому доводиться заново створювати 
матеріал, тому спочатку він повинен сам його 
відчути. в іншому випадку він почне роботу, а в 
середині відеоролика може виявити, що робить 
щось не так, а це неприпустимо.

до найпоширеніших видів аудіовізуаль-
ного перекладу відноситься субтитрування. 
але в лонгрідах, крім субтитрування для 
перекладу відеороликів, використовується 
також дублювання та закадровий переклад. 
субтитр – це напис у нижній частині кадру 
відеоролика, що є коротким перекладом іншо-
мовного тексту мовою, зрозумілою глядачам. 
Проблематику відтворення субтитрів у відео-
матеріалах розглядали такі фахівці, як Козу-
ляев А.В., Маленова Е.Д., Яковлева Л.В., Тка-
чева И.А., Рукенглаз И., Janecová E., Bartoll 
E., Orero P, Т.Тomaszkiewicz та інші.

загальною особлививістью перекладу за 
допомогою субтитрів є необхідность ущіль-
нення (компресії) оригінального звучного 
тексту для відображення його у вигляді суб-
титрів. результатом цієї компресії є одна з 
перекладацьких трансформацій – опущення 
мовних елементів, що має на увазі відмову 
від передачі в тексті перекладу семантично 
надмірних мовних одиниць. наприклад, такі 
мовні одиниці, як well, you know, you see, 
amm, as I say, можуть бути опущені без втрати 
смислового навантаження речення. так само 
вирази yes, sorry, thanks, no, ok можуть бути 
опущені, оскільки у відеоконтенті з якісним 
звуком і вимовою їх можна чітко почути і зро-
зуміти. але все залежить від комунікативної 
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ситуації і не завжди подібне опущення може 
бути доречним. одним із прикладів може слу-
жити нечітка вимова або вимова в слэнговому 
варіанті: okey-dokey, tha, yup, nup, etc.

Якщо в тексті зустрічаються двоскладові 
прикметники і говір, в якого є односкладові 
еквіваленти в мові перекладу, то в субтитрах 
замість двоскладових використовуються їх 
односкладові еквіваленти. Під час зміни син-
таксичних структур у субтитрах складніші син-
таксичні конструкції замінюються простими, 
оскільки вони легше сприймаються. але у 
випадку подібної зміни обов’язково повинен 
зберігатися баланс між семантичним аспектом 
(збереження смислового навантаження), праг-
матичним аспектом (збереження функції тек-
сту-оригіналу) і стилістичним (збереження 
первинного стилю). також в українському 
перекладі опущення може супроводжуватися 
об’єднанням декількох речень в одне.

 наступною особливістю та трудністю для 
перекладача є необхідність поміщати пере-
клад в обмежену кількість рядків і знаків, 
що обумовлено міжнародними стандартами 
швидкості читання та відображення субти-
трів на екрані. стандартна кількість рядків на 
екрані – два. Більшу кількість рядків людина 
сприймати не спроможна в дуже обмежений 
період часу [7]. відстань між репліками має 
бути мінімум 8 кадрів (приблизно третина 
секунди). Цей час «відпочинку ока», оскільки 
мигтіння фраз без проміжку утрудняє сприй-
няття. колір субтитрів має бути білий або 
тьмяно-жовтий, з тонкою чорною окан-
товкою, оскільки по відношенню до кольо-
рової картинки білий колір сприймається 
краще всього. Шрифт має бути простим, не 
занадто жирним, букви не повинні зливатися. 
у субтитрах зазвичай використовується добре 
читаний шрифт Arial. Це основний шрифт у 
світовій практиці створення субтитрів. також 
застосовують і інші шрифти, наприклад, 
Times new roman, Tahoma. особливу труд-
ність представляє прив’язка зміни субтитрів 
до зміни планів в кадрі, що технологічно ско-
рочує час і простір у перекладі.

основним принципом субтитрування є 
ритм читання. редукція об’єму субтитрів 
не носить механічний характер. Перекладач 
повинен задати для глядача ритм читання 
субтитрів, тобто поєднання об’єму текстової 
інформації, яка буде присутня на екрані 
впродовж усього часу показу відеороліка і 
швидкості.

іншими варіантами перекладу відеокон-
тента є закадровий переклад і дубляж. Багато 

хто плутає ці два поняття, які принципово різ-
няться між собою. закадровий переклад – це 
переклад відео- і аудіо роликів з мови оригі-
налу, під час якого поверх оригінальної зву-
кової доріжки чутна мова акторів озвучування 
в перекладі. Процес закадрового перекладу 
здійснюється голосом одного або двох акторів, 
перекладача або кореспондента, що добре 
володіє іноземною мовою. При дубляжі від-
бувається повна заміна оригінальної мови на 
мову країни, в якій робитиметься трансляція 
цього матеріалу. Професійне дублювання при-
пускає роботу цілої команди фахівців. найваж-
ливішим завданням закадрового озвучування 
є максимально точна і правильна адаптація 
матеріалу для майбутнього глядача [8].

особливістю закадрового перекладу є те, 
що перекладач відеоролика сприймає текст 
у письмовій формі, користуючись монтаж-
ними листами, проте в процесі перекоду-
вання він вимушений прибігати до стратегій 
усного перекладу, оскільки результатом його 
роботи є текст, який звучить. При цьому 
візуальний компонент відеотексту накладає 
певні обмеження у виборі перекладацьких 
стратегій. особлива проблема закадрового 
перекладу фільму полягає в необхідності 
синхронізації звучання перекладеного тексту 
з оригінальним звуком і відеорядом. дослід-
ники аудіовізуального перекладу виділяють 
чотири типи синхронізації:

1) кінетична синхронізація – написане 
повідомлення, прочитане голосом, який 
забезпечує переклад, повинне відповідати 
рухам тіла, які з’являються на екрані; 

2) синхронізація дії – голос, який забез-
печує переклад, повинен відповідати дії, що 
відбувається на екрані [9]; 

3) голосова ізохронність – голос, який 
забезпечує переклад, повинен відповідати 
певному періоду часу, впродовж якого пере-
клад може бути прочитаний; 

4) буквальна синхронізація – оригінальний 
текст чутний під переведеною версією, яка 
зазвичай (не завжди) починається після прослу-
ховування декількох секунд оригінальної версії 
і закінчується за декілька секунд до її закін-
чення. використання кальки або буквальних 
перекладів є загальноприйнятою практикою 
для досягнення певної міри вірності [10].

Якість перекладу текстів відеоролика 
безпосередньо залежить від тієї стратегії, до якої 
прибігає перекладач у процесі створення пере-
кладу. Під час перекладу за допомогою дубляжу 
мінусом є те, що якістю перекладу в більшості 
випадків доводиться жертвувати, оскільки 
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будь-яка підібрана перекладацька трансфор-
мація тексту відеоролика абсолютно непридатна 
для дублювання, оскільки не відповідає руху 
губ акторів в кадрі. Буває і так, що коротке іно-
земне слово вимагає в перекладі цілої фрази, або 
навпаки. Переклад синхронізується з мімікою 
акторів і артикуляцією (липсинг) [11].

висновки. Підсумовуючи все вищеска-
зане, можна зробити висновок про те, що лон-
грід є досить складним об’єктом перекладу, 
оскільки включає декілька видів перекладу і, 
відповідно, різну перекладацьку техніку. над 
роботою з перекладу лонгріда повинна працю-
вати група фахівців, не лише перекладачів, але 
і фахівців із звукорежисури, монтажних робіт і, 
в деяких випадках, акторів. Переклад лонгріда 
є складною кропіткою роботою, що вимагає 
немало зусиль, часу і професіоналізму.
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ:  
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Кожемяченко Н.В., старший викладач 
кафедри перекладу

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У статті досліджені особливості соціальної реклами в аспекті англо-українського перекладу, зважаючи на поліко-
довий характер текстової форми та її прагматичної настанови. Аналіз текстів соціальної реклами дозволив виокре-
мити когерентну цілісність вербальних і невербальних смислових кодів. Було також виділено базові перекладацькі 
стратегії, які вбачаються продуктивними для текстів подібного типу.

Ключові слова: вербальний знак, мікротекст, невербальний знак, перекладацька стратегія, полікодовий текст, 
соціальна реклама.

В статье исследованы особенности социальной рекламы в аспекте англо-украинского перевода, принимая 
во внимание поликодовый характер данной текстовой формы и ее прагматическую составляющую. Анализ тек-
стов социальной рекламы позволил установить когерентную целостность вербальных и невербальных смыс-
ловых кодов. Также были выделены базовые переводческие стратегии, продуктивные именно для подобных 
видов текстов.

Ключевые слова: вербальный знак, микротекст, невербальный знак, переводческая стратегия, поликодовый 
текст, социальная реклама.

Kozhemiachenko N.V. PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT AS A POLYCODE TEXT: TRANSLATION 
CHALLENGES AND SOLUTIONS 

The article deals with the study of peculiarities in translating the public service announcement from English into 
Ukrainian with considering the polycode character of such texts and their pragmatic aim. The analysis of public service 
announcements proves the coherent integrity of verbal and nonverbal semantic codes. Also, basic translation strategies 
were chosen as relevant for such kinds of texts.

Key words: microtext, non-verbal element, polycode text, public service announcement, translation strategy, verbal 
element.

Постановка проблеми. Формування 
новітніх підходів у перекладознавстві, які реа-
лізують сучасні погляди на сутність процесу 
перекладу, поєднуючи комунікативно-дис-
курсивний і традиційні підходи, дає змогу 
висвітлити такі питання перекладознавства, 
які раніше залишалися поза увагою дослід-
ників. насамперед ґрунтовного вивчення й 
опису потребують особливості перекладу 
текстів, які функціонують у дискурсивному 
просторі та беруть участь у масовій комуні-
кації, серед яких особлива роль належить дис-
курсу соціальної реклами. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема перекладу реклами загалом і соці-
альної реклами зокрема широко представлена 
в зарубіжних наукових доробках (Б. едаб, 
дж. Мандей, М.салама-кар, к. сміт, М. снел-
хорнбі, і. торезі). в українських перекла-
дознавчих студіях в останні десятиліття пере-
кладацький аспект дослідження рекламних 
текстів також набуває актуальності, проте 
наразі переважають наукові розвідки компа-
ративного характеру, де представлений порів-
няльний аналіз рекламних слоганів у різних 

мовах. варто насамперед звернути увагу на 
ґрунтовні дослідження у. кирмач, а. Мали-
шенко. Перекладознавчий аспект роботи зі 
слоганами представлений лише поодино-
кими науковими розвідками, здебільшого 
виконаними на матеріалі інших мов. так, 
М. апетян досліджує переклад англомовних 
слоганів російською мовою, загальнотеоре-
тичні проблеми перекладу рекламних тек-
стів слоганів висвітлені в наукових статтях 
у. кирмач, М. літвінової, а. Малишенко. 
Щодо проблем перекладу соціальної реклами, 
то їх поєднують із дослідженнями перекладу 
слоганів комерційної реклами, що доводить 
дисертаційне дослідження д. добровольської.

Постановка завдання. на основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в необхідності 
виокремити та деталізувати особливості 
англо-українського перекладу соціальної 
реклами як полікодової форми тексту, в якій 
рекламний слоган являє собою особливий тип 
мікротексту. Переклад слогану як вербального 
центру полікодового рекламного дискурсу 
потребує комплексного вивчення прагматич-
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ного потенціалу вербальних і невербальних 
компонентів, які створюють єдину смислову 
ідею соціальної реклами, забезпечують вплив 
на адресата та корегують соціальну поведінку. 
вивчення перекладу рекламних слоганів 
набуває актуальності з розвитком сучасного 
інформаційного суспільства та поширенням 
процесів глобалізації у сфері рекламної кому-
нікації. Матеріалом аналізу слугували зразки 
друкованої соціальної реклами в англо-укра-
їнських паралелях, обрані методом суцільної 
вибірки з інтернет-ресурсів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в епоху інформаційного суспільства 
значно збільшилася кількість чинників, які 
можуть впливати на формування ціннісних 
орієнтацій і спосіб життя суспільства. на від-
міну від комерційної реклами, спрямованої 
на окремі соціальні групи, соціальна реклама 
спрямована на кожну людину як громадя-
нина й на суспільство в цілому. нині в гума-
нітарних науках є велика кількість визначень 
самого поняття «соціальна реклама», хоча 
суть виражена в таких дефініціях.

1. соціальну рекламу розглядають як 
вид громадської комунікації з викорис-
танням інструментів і методів реклами, які 
просувають у суспільстві такий «товар» масо-
вого попиту, як соціальна політика [2, с. 13].

2. соціальна реклама вважається осо-
бливою формою інституційної комунікації, 
здійсненої представниками соціальних інсти-
тутів і громадськості, нормативно оформленої 
та спрямованої на викриття, профілактику та 
вирішення соціальних проблем [6, c. 16].

3. соціальна реклама є складним комуні-
кативним явищем, що здійснює вплив на цін-
нісні орієнтації, світогляд, поведінкові моделі 
цільової аудиторії [7, c. 46]. 

соціальну рекламу будемо розглядати як 
особливий різновид рекламного дискурсу, 
який спрямований на досягнення суспільно 
корисних цілей, популяризацію загально-
людських цінностей; розповсюдження такої 
реклами має на меті не отримання прибутку, а 
лише корегує поведінку громадян і впливає на 
неї. Будь-яка соціальна реклама звертається 
до загальнолюдських мотивів, які л. Федо-
това [4, с. 186] умовно поділяє на три групи: 

1) емоційні мотиви, спрямовані на бажання 
аудиторії позбавитися негативних почуттів 
і відчути позитивні емоції. до емоційних 
мотивів належать мотиви страху, значущості 
й самореалізації, свободи та патріотизму, 
любові, кохання й радощів: “Old clothes still 
can warm many people. This winter, donate”; 

“Women shouldn’t stay constantly in the kitchen. 
EQUAL MEANS EQUAL”;

2) моральні мотиви апелюють до почуття 
справедливості й порядності. досить часто 
у зверненнях соціальної реклами підкрес-
люється необхідність розв’язання гострих 
соціальних проблем: почуття справедли-
вості, захист довкілля, мотиви порядності 
(“Childhood ends when work begins”; “Scenic 
Sublime – Reduce Your Impact”);

3) використання соціального мотиву пов’я-
зане із загостренням напруженості в суспіль-
стві, підвищенням рівня злочинності: “Drugs 
doesn’t only hurt those who use them. Abuse, 
Violence, Traffic Accidents, Injury at work, 
Crimes”; “8/10 sexually abused children are 
betrayed by someone they trust”.

Масовий характер «меседжу» соціальної 
реклами не виключає звернення до конкретної, 
цільової аудиторії, беручи до уваги її демогра-
фічні, соціокультурні й інші характеристики. 
оскільки в соціальній рекламі представлені 
загальнолюдські «меседжі» чи ідеї, тема-
тика англомовної й української соціальної 
реклами більшою мірою ізоморфна. варто 
зазначити, що в соціальній рекламі кожної 
країни превалює тематика захисту навколиш-
нього світу та людського життя, хоча певні 
теми виникають лише періодично, зважаючи 
на реалії національного життя: проблема 
ожиріння та здорового харчування, проблема 
жертв стихійних лих (англомовна реклама); 
проблема переселенців і підтримки україн-
ської армії (українська соціальна реклама).

сучасний світ, орієнтований на візуальний 
спосіб представлення інформації, вимагає 
нових підходів до аналізу тексту, тому виникає 
необхідність досліджувати текст як коге-
рентну цілісність, яка складається з декількох 
семіотичних кодів, тобто аналізувати поліко-
довість тексту. Проблема текстової гетероген-
ності охоплює широкий спектр явищ і вихо-
дить за рамки власне лінгвістичних уявлень 
про текстуальність як сукупність текстових 
ознак, які дають можливість визначати текст 
як лінгвістичний феномен, бо у сферу інте-
ресів лінгвістів потрапляють не лише осо-
бливості поєднання мовних знаків у тексті, 
а й текстовий дизайн, котрий створюється за 
допомогою графічного, шрифтового, візуаль-
ного оформлення та впливає на функціону-
вання текстових смислів. таким чином, постає 
необхідність досліджувати текст як коге-
рентну цілісність, яка складається з декількох 
семіотичних кодів, тобто аналізувати поліко-
довість тексту. сприйняття й аналіз тексту як 
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полікодового феномена відображає поліко-
довий характер сучасної людської комунікації 
[5, с. 89]. 

Базовим для нашого дослідження буде 
розуміння полікодового тексту як цілісної у 
функціональному, структурному, комуніка-
тивному й смисловому плані багаторівневої 
знакової форми, яка побудована на поєднанні 
семіотично гетерогенних складових частин. 
з одного боку, термін «полікодовий» акцентує 
факт взаємодії різнорідних семіотично зна-
чущих кодів, тобто систему умовних символів, 
знаків і правил їх комбінування для обро-
блення та передачі, зберігання та запам’ято-
вування інформації. у мовознавстві таке розу-
міння коду застосовується до мовних знаків і 
правил їх поєднання. з іншого боку, до уваги 
береться текстуальний характер форми, її 
змістовно-смислова цілісність.

емотивність тексту реклами має категорі-
альний статус і реалізується на різних рівнях 
мовної системи, включаючи фонетичний, 
лексико-семантичний і синтаксичний, які 
комплексно реалізують прагматичний ефект 
дії на адресата та його поведінку. у сучасних 
наукових розвідках виділяють поняття сти-
лістичних засобів у рекламних текстах, які 
в поєднанні з вербально представленою 
інформацією допомагають передати зміст 
рекламної ідеї. так, о. Макєдонова ствер-
джує, що «візуальні засоби впливу» іноді 
можуть бути практично самодостатніми для 
розкриття рекламного задуму, оскільки вони 
створюють цілісний образ товару чи послуги. 
так звані «візуальні тропи», зокрема мета-
фора й метонімія, використовуються через 
їхню «компактність», здатність легко інкор-
поруватися в рекламне повідомлення й за 
допомогою лише візуальних образів ефек-
тивно передавати великий обсяг інформації 
без відповідних лінгвальних засобів [3, с. 9]. 

для продуктивного лінгвістичного ана-
лізу текстів соціальної реклами необхідно 
зважати на гетерогенну конвергенцію вер-
бальних і візуальних прийомів, які ство-
рюють тотожні образи у свідомості адресата 
й активують асоціації, що співвідносяться з 
певними ситуаціями. таким чином, можна 
виокремити такі смислотвірні здатності 
невербальних компонентів: 

– підсилювати основну ідею вербального 
складника, сприяючи кращому розкриттю 
змісту;

– нести певне смислове навантаження 
тільки в межах тексту, підсилювати емотив-
но-експресивний компонент, таким чином 

спонукаючи адресатів рекламного тексту до 
певної моделі поведінки; 

– бути соціально чи культурно фіксова-
ними, значеннєвими лише для певної соці-
альної чи культурної спільноти, яка має 
спільні фонові знання; 

– бути полісемантичними, бо один і той 
самий знак може по-різному тлумачитись 
адресатами реклами з різних культурних 
соціумів; 

– сприяти раціоналізації спілкування, 
виступаючи вторинними стосовно вербаль-
ного тексту, але надавати змісту тексту додат-
кового конотативного забарвлення, допома-
гаючи краще розкривати авторські інтенції.

соціальна реклама насамперед концен-
трується на соціальній проблемі, метафо-
рично представляє джерела небезпеки, а 
висока емоційна напруженість створюється 
внаслідок гіперболізації чи натуралістичного 
представлення соціальних вад і наслідків 
негативних дій громадян. “It’s called suicide 
because is your choice”. Позначення смерті 
в цьому реченні відбувається за допомогою 
лексеми suicide. Проте що саме автор реклам-
ного повідомлення називає самогубством 
(It’s called suicide), який вибір він має на 
увазі (because is your choice), неможливо зро-
зуміти з вербального компонента. для деко-
дування смислу необхідно проаналізувати 
невербальний складник реклами – малюнок, 
на якому зображено чоловіка, що висить під 
стелею та з рота якого ще йде дим від сигарет. 
саме невербальний складник допомагає зро-
зуміти зміст вербальної частини реклам-
ного повідомлення, в якому імпліцитно 
зазначено, що паління є не тільки вибором 
людини, але й добровільним самогубством. 
у рекламі “Obesity kills you” речення напи-
сане під фотографією дуже товстого чоло-
віка з червоним обличчям, який намагається 
нахилитися, але не може, оскільки заважає 
великій живіт. натуралістичне унаочнення 
інформації, здійснене за допомогою фото-
графії соціальної реклами і її тексту, сприяє 
здійсненню впливу, викликаючи негативні 
почуття та страх.

для продуктивного лінгвістичного та 
перекладацького аналізу текстів соціальної 
реклами потрібно досліджувати текст як коге-
рентну цілісність, яка складається з декількох 
семіотичних кодів і реалізує свою комуні-
кативно-прагматичну завершеність через 
поєднання смислів, закладених у вербальні 
та невербальні елементи. слоган виступає 
структурно-композиційним і змістовим цен-
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тром рекламного повідомлення, реалізується 
у формі невеликого за обсягом тексту, що 
характеризується змістовою та формальною 
цілісністю, зв’язністю, завершеністю, 
виражає прагматичну настанову та підпоряд-
кований функції впливу [1, с. 21]. двомовну 
комунікацію можна вважати успішною, якщо 
перекладений текст так само впливає на іно-
земного реципієнта, як і оригінал. таким 
чином, переклад рекламних текстів ґрунту-
ється на функціонально-прагматичній адек-
ватності, яка вимагає насамперед не повного 
й точного відтворення змісту та стилістичних 
особливостей тексту-оригіналу, а передання 
основної комунікативної функції оригіналу. 

одним із головних параметрів слогану 
є концептуальність, основна ідея, яку хотів 
передати автор повідомлення і яка узгоджу-
ється із загальною комунікативною наста-
новою автора. Повна відповідність на лек-
сичному рівні фіксується лише тоді, коли 
англійські лексеми мають постійні відпо-
відники в українській: “The greatest tragedy 
is indefference” – «Найбільша трагедія – це 
байдужість»; “Every child has right to have a 
loving family” – «Кожна дитина має право на 
люблячу родину».

Метафори, побудовані на лексемах kill, hits, 
tears, beat, fight, combat, як правило, також 
можна перекласти за допомогою постійних 
відповідників: “Speed kills” – «Швидкість 
убиває»; “Combat cybercrime. It is the new face 
of terrorism” – «Борись із кіберзлочинами. 
Це нове обличчя тероризму»; “Racism tears 
Britain apart” – «Расизм роздирає Британію».

варіативний відповідник уживається в мові 
перекладу в разі наявності неповної відповід-
ності лексичних одиниць оригіналу та пере-
кладу, здебільшого вибір такого відповідника 
зумовлений посиланням на контекст, який 
знімає полісемію лексеми й зумовлює вибір 
адекватного відповідника: “Help mother nature 
to fight back” – «Допоможи матінці-природі 
відстояти себе»; “Together we can fight climate 
change” – «Разом ми здолаємо зміни клімату»; 
“To beat the poverty we need something loud and 
strong” – «Щоб знищити бідність, необхідно 
бути рішучими та сильними».

але граматичні відмінності англійської й 
української мов змушують одночасно з під-
бором лексичних відповідників змінювати 
комбінаторику слів і їх граматичні форми, 
наприклад: “Independence is a state of mind” – 
«Незалежність – стан розуму». у перекладі 
обрано лексему стан для перекладу полісе-
мічної англійської лексеми state. Можливий 

також інший варіант: «Незалежність – стан 
душі». у цьому разі state of mind передано за 
допомогою фрази-кліше стан душі, яка легко 
зчитується й адекватно декодується носіями 
мови перекладу. вибір варіанта перекладу зале-
жить не лише від уподобань перекладача, але й 
оцінки замовником переваг кожного з варіантів.

іноді необхідно підбирати відповідник 
із посиланням на невербальний компонент 
або на «невербальний» контекст: “Looks like 
someone had too much holiday spirit” – «Схоже, 
що від деяких занадто тхне святом» (на 
зображенні водій із рогами різдвяного оленя 
спілкується з поліцейським).

у процесі перекладу можливі комплексні 
лексико-граматичні заміни, які допоможуть 
виділити найбільш значущу семантичну 
одиницю. у перекладі рекламного слогана 
“Sexual predators can hide in your child’s 
smartphone” словосполучення sexual predators 
можна відтворити лексемою з більш нега-
тивною семантикою збоченці, а синтаксичні 
перестановки будуть виправдані з огляду на 
норми української мови («У смартфоні вашої 
дитини можуть ховатися збоченці»). 

контекстуальне значення лексичної одиниці 
залежить не тільки від характеру контексту, 
сполучуваності з іншими елементами тексту, 
а й від обсягу семантичного поля лексичної 
одиниці, його структурно-семантичних харак-
теристик. Це вимагає від перекладача врахо-
вувати насамперед лексико-семантичну струк-
туру слова, його парадигматичні відношення в 
системі мови, тому оказіональне лексичне зна-
чення в перекладі не може бути випадковим, 
а має натомість відбивати парадигматичні та 
семантичні аспекти лексичної одиниці. таким 
прикладом слугує слоган соціальної реклами 
безпечного руху: “Clunk click every trip”, що 
містить багатозначні лексеми clunk і click, які 
виступають текстотвірним чинником у тек-
сті-оригіналі та мають майже тотожну семан-
тику натискати, тиснути, різко натиснути; 
особливість цих лексем проявляється у їх фоне-
тичній і ритмомелодійній співзвучності, від-
мінність – у стилістичній тональності: лексема 
click має закріплене значення як професійний 
жаргонізм комп’ютерників, clunk – емотивний 
загальновживаний колоквіалізм. у наведеному 
слогані йдеться про контекстуальне значення, 
оскільки clunk click ужитий як предикативний 
складник, що позначає використання пасків 
безпеки в автомобілі, тому можна запропо-
нувати майже дослівний варіант перекладу: 
«Клікайте кожної поїздки!». установлення 
конкретного значення лексеми мови пере-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 101

кладу можливе з посиланням на невербальний 
складник реклами, тому що зображення пасків 
безпеки й автомобіля дає реципієнту необхідні 
фонові знання для розуміння змісту реклами. 
але дієслово клікати в україномовному 
суспільстві асоціюється лише з комп’ютером, 
тому доцільніше замінити англійський слоган 
прагматично релевантним українським: «Без-
печно з ременем безпеки!». Подібна заміна доз-
волить частково відтворити фонетичний повтор 
clunk click – безпечно безпеки. вважаємо, що в 
таких випадках потрібно враховувати поліко-
довий характер рекламних повідомлень, що є 
синтезом різнотипних семіотичних систем. 

найскладніше відтворити в перекладі 
алітерацію й асонанс як форму фонетич-
ного повтору, який побудований на повторі 
декількох лексем певної співзвучної форми 
(drink – drive, drive – drunk): “Don’t drink and 
drive”; “If you drive drunk, you will break into 
pieces”; “Stop the violence: don’t drive drunk”. 
Перекладачеві найчастіше доводиться жер-
твувати ритмомелодійною формою через 
відсутність подібних адекватних паралелей 
у мовах оригіналу та перекладу, замінюючи 
слоган-оригінал прагматично релевантними 
варіантами перекладу: «Випив – за кермо не 
сідай»; «Випив – віддай ключі другу»; «Для 
п’яного за кермом дорога смертельна»; 
«Зупинимо насилля: ні п’яним водіям».

невербальні (а саме візуальні) засоби 
впливу іноді можуть бути практично самодо-
статніми для розкриття рекламного задуму, 
оскільки вони створюють цілісний образ 
рекламної ідеї, тому перекладач може зали-
шити оригінальну вербальну версію слогана 
без перекладу або запозичити текст-оригінал, 
але додати під ним власну версію тексту-пе-
рекладу. Прикладом може слугувати реклама 
з візуальною метонімією – це пляшка, яка 
лежить замість жертви дорожньо-тран-
спортної пригоди на дорозі, а вербальний ком-
понент слогана містить назву відомої горілки 
Absolute: “Absolute stupidity” – «Абсолютна 
бездумність»; “Absolute fatal” – «Абсолютно 
фатально»; “Absolute end” – «Абсолютний 
кінець» або «Абсолютний фініш»; “Absolute 
tragedy” – «Абсолютна трагедія».

візуальна метафора також широко пред-
ставлена в різних тематичних соціальних 
рекламах: “Don’t throw yourself away”. розу-
мінню змісту сприяє насамперед аналіз 
невербального складника соціальної реклами 
− малюнка, на якому зображений п’яний 
чоловік, що лежить на вулиці. Перекладач 
може застосувати різні стратегії в перекладі: 

прямий переклад, використовуючи постійні 
лексичні відповідники та не змінюючи син-
таксичну природу речення («Не викидай 
себе»); прагматичну адаптацію («Не випадай 
із життя»; «Сміття нікого не цікавить»); 
відмовитися від перекладу, бо візуальна мета-
фора допомагає адекватно декодувати прагма-
тичну настанову рекламного повідомлення.

аналіз перекладацьких підходів дозволив 
виділити 4 базові перекладацькі стратегії: 
прямий переклад, запозичення, адаптацію та 
відсутність перекладу [8], які вбачаються про-
дуктивними для текстів подібного типу:

1) стратегію прямого перекладу засто- 
совують, коли необхідно передати певну 
інформацію про стан соціальної проблеми 
чи соціальну акцію; 

2) під час застосування стратегії адап-
тації фотоматеріал зберігається, але текст 
адаптують відповідно до особливостей 
культури мови перекладу, зберігаючи при 
цьому прагматичну настанову оригіналь-
ного повідомлення;

3) запозичення рекламного тексту вико-
ристовуються, коли асоціації двох культурних 
соціумів майже ідентичні та легко декоду-
ються з посиланням на невербальний ком-
понент, тому слогани можна залишити без 
перекладу, але доповнити текстовою формою 
мови перекладу, тобто відбувається створення 
двомовного рекламного повідомлення; 

4) відсутність перекладу: тексти залиша-
ються без перекладу, тому що мета реклам-
ного повідомлення досягається за рахунок 
невербальних компонентів.

вибір стратегії залежить від текстових 
характеристик реклами та перекладацьких 
рішень, які допоможуть зберегти прагматичну 
настанову текстів соціальної реклами в пере-
кладі. оскільки рекламний слоган виступає 
знаковим маркером відповідної ідеї, то його 
варто перекладати як цілісний мікротекст, 
ураховуючи семантичні та структурні осо-
бливості текстової форми, а також стилістич-
но-смислову значущість невербальних знаків.

висновки з проведеного дослідження. 
результати дослідження дають змогу дійти 
висновку, що тільки герменевтичний потен-
ціал перекладача, а саме належний рівень 
перекладацької компетентності, допоможе 
здійснити акт міжмовної чи міжкультурної 
комунікації продуктивно та з найменшими 
втратами. вибір стратегії перекладу повною 
мірою залежить від рівня мовної, фахової 
та комунікативної компетенції перекладача 
та його культурологічних фонових знань. 
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у подальших перекладацьких розвідках пла-
нується проаналізувати україномовні відео-
ролики соціальної реклами, виокремити їх 
лінгвопрагматичні особливості та визначити 
продуктивні перекладацькі підходи, які допо-
можуть адекватно відтворити оригінальний 
меседж і донести його до світової спільноти. 
на увагу будуть заслуговувати насамперед 
тематичні блоки, пов’язані з проблемами 
переселенців, постраждалих від війни людей 
і регіонів, а також дітей-сиріт.
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У статті розглядаються особливості почесних професійних звань. Слова, які позначають ці звання, можуть мати 
різне значення. В одних випадках це професійна посада, в інших – почесне звання за досягнення фахівців у профе-
сійній діяльності. Автор розглядає ці почесні звання як культурну й соціальну цінність у Німеччині.
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В статье рассматриваются особенности почетных профессиональных званий. Слова, которые обозначают эти 
звания, могут иметь разное значение. В одних случаях это профессиональная должность, в других – почетное 
звание за достижения специалистов в профессиональной деятельности. Автор рассматривает эти почетные звания 
как культурную и социальную ценность в Германии.
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Pavlovska L.I. HONORARY PROFESSIONAL TITLES IN GERMANY: LINGUISTIC AND EDUCATIONAL 
ASPECTS

The article deals with the problems of honorary professional title in Germany. In German language there are words 
“Meister” and “Oberingenieur”. These words may have various meanings. In some cases they can mean also honorary 
professional titles to stimulate specialists for their achievements in professional activity. The author considers these titles 
as cultural and social values in Germany.   

Key words: professional activity, Germany, honorary titles, German language, translation.

Постановка проблеми. Прагнення країн і 
народів світу до загального добробуту пов’я-
зане як із досягненнями науки й техніки, ство-
ренням нових технологій, так і з появою й 
поширенням гуманістичних ідей. з’являються 
нові знання про здоров’я, зокрема про збере-
ження здоров’я, про технології, які зберігають 
навколишній світ і здоров’я людей, а також 
знання про взаємовідносини людей, народів, які 
сприяють загальному миру та добробуту. тому 
серед інших актуальних питань ще більшого 
значення набуває питання якості продукції, 
безпеки продукції, доступності продукції за її 
вартістю та кількістю, а також питання обслу-
говування (надання послуг), яке є сприятливим 
як для осіб, які надають послуги, так і для осіб, 
які ці послуги отримують. у зв’язку із цим в 
умовах розширення міжнародного співробіт-
ництва набуває значення вивчення досвіду 
різних країн у забезпеченні якості й безпеки 
продукції, зниженні її собівартості, оптимі-
зації надання послуг, підготовки фахівців від-
повідних галузей діяльності. однією з про-
блем, яка належить до вищезазначених галузей 
досліджень, є проблема морального та мате-
ріального стимулювання праці в конкретних 
видах практичної діяльності. заслуговує 

уваги дослідження особливостей існування 
професійних звань (титулів) та інших засобів 
морального та матеріального заохочення пра-
цівників у зарубіжних країнах. така наукова 
проблема є актуальною, оскільки в деяких 
випадках практика застосування професійних 
звань (титулів), відзнак, інших засобів мораль-
ного та матеріального заохочення може мати 
свої національні особливості, індивідуальні 
унікальні риси, характерні тільки для кон-
кретної країни чи групи країн. деякі такі осо-
бливості можуть розглядатися вже тільки як 
історичне явище, пов’язане з розвитком науки 
й техніки в конкретній країні. інші особли-
вості є культурним надбанням країни, вони 
можуть не мати суттєвого економічного зна-
чення й зберігатись як елемент національної 
традиції. але деякі засоби морального та мате-
ріального заохочення працівників, хоча вони 
й мають багатолітню історію (іноді декілька 
століть і більше), мають значення й сьогодні, 
і в майбутньому для сфери виробництва та 
для сфери надання послуг конкретної країни. 
такий позитивний досвід може поширюва-
тися на інші країни, при цьому окремі особли-
вості таких традиційних засобів морального та 
матеріального заохочення можуть зберігатися, 
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а деякі – набувати національного забарвлення. 
дослідження назв таких засобів морального та 
матеріального заохочення в різних країнах, їх 
культурних особливостей та їх економічного 
значення є актуальним завданням у різних 
галузях науки, наприклад, у філології, пере-
кладознавстві (тлумачення назв таких засобів, 
види їх перекладу іншими мовами), у психо-
логії (психологія праці), у юридичних науках 
(вивчення документів, які містять опис таких 
засобів заохочення за трудові досягнення, осо-
бливості їх присудження конкретним особам 
залежно від конкретних ситуацій), в еконо-
міці (вплив таких заохочень на продуктивність 
праці, на якість продукції та послуг, на авто-
ритет працівників, на попит на продукцію та 
послуги, створення яких пов’язане з працею 
фахівців, удостоєних подібних заохочень 
тощо) і в інших галузях досліджень, зокрема в 
міждисциплінарних дослідженнях. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідження найменувань почесних про-
фесійних звань та інших форм заохочення 
за досягнення в професійній діяльності – це 
достатньо складна та різнобічна наукова 
проблема. Почесне професійне звання може 
мати інше значення, ніж найменування про-
фесій або посад працівників, для яких пере-
лічуються права й обов’язки, знання, уміння 
та навички, функції, умови праці. Почесне 
професійне звання, з одного боку, пов’язане 
з попередніми досягненнями працівника, з 
іншого – із його наявними професійними 
якостями та можливостями. сам термін 
«почесне професійне звання» може залежно 
від історичної ситуації, професійного кон-
тексту чи навіть від намірів конкретного 
дослідника мати синонімічні форми: титул, 
чин, почесне найменування, відзнака тощо. 
Можуть існувати також офіційні (закріплені 
в конкретних документах) і неофіційні (роз-
мовні, жаргонні тощо) назви самого поняття 
«почесне професійне звання» і конкретних 
почесних професійних звань [1; 3; 4; 5]. 
досліджуватися можуть також як форма, так і 
зміст цих явищ професійної діяльності. Мож-
ливим є й комплексне дослідження подібних 
явищ [3; 4; 5]. Почесні професійні звання 
німеччини ще недостатньо досліджені. 
існують відомості у формі енциклопедичних 
статей або статей у спеціальних довідниках, 
дослідження, які стосуються окремих осо-
бливостей цих професійних звань, або ж 
дослідження, де ці звання тільки наводяться 
без детальних пояснень. Проблемою дослі-
дження почесних професійних звань може 

бути також і те, що деякі звання з однаковим 
найменуванням в різні історичні періоди та 
на різних територіях можуть мати різні зна-
чення. наприклад, найменування «кадет» 
може найчастіше означати вихованця серед-
нього військового навчального закладу (часто 
йдеться про неповнолітніх), але в австро-у-
горщині це було звання, близьке до первин-
ного офіцерського звання [6]. 

Постановка завдання. у роботі ми роз-
глянемо деякі особливості таких почесних 
професійних звань у німеччині, як «майстер» 
і «оберінженер», що найбільш пов’язані з 
промисловістю, із виробництвом товарів і 
наданням послуг, які є поширеними в німеч-
чині, мають свої особливості, відмінні від 
подібних найменувань в інших країнах, 
зокрема в україні. завданням роботи є роз-
глянути деякі особливості цих професійних 
почесних звань із погляду перекладу, а також 
розглянути їх як явище культури, пов’язане з 
професійною діяльністю в німеччині.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. однією з проблем, що виникають у 
процесі перекладу з німецької мови на укра-
їнську, є передача назв посад, кваліфікацій 
і звань, традиційних для німеччини. такі 
посади та звання можуть мати свої специфічні 
особливості (на відміну від аналогічних назв в 
україні). тому в деяких випадках такі посади 
та звання можуть перекладатися майже ана-
логічними для української мови словами, але 
мати зовсім інше значення або значні відмін-
ності порівняно з такими посадами та зван-
нями українською чи російською мовами. Це 
може призводити до неправильного розуміння 
значення посад, кваліфікацій і звань у тексті 
перекладу, який передає реалії німецької дійс-
ності, або ж у спеціальному тексті, в якому 
йдеться про подібні реалії. хоча в деяких 
випадках значення слова під час перекладу 
все ж приблизно передається, але залежно 
від контексту можуть виникати суттєві неточ-
ності. розглянемо, наприклад, такі поняття 
німецької професійної дійсності, як «Meister» 
та «Oberingenieur». «Meister» у німецькій 
мові – це не тільки посада керівника вироб-
ництва або звання спортсмена, який досягнув 
видатних результатів, але й професійне звання 
робітника, фахівця, який досягнув високих 
показників у своїй професії, склав чотири від-
повідних екзамени (практичний екзамен, тео-
ретичний екзамен, екзамен з економіки й орга-
нізації виробництва й екзамен із педагогіки та 
методики навчання, який дозволяє йому здійс-
нювати навчання учнів за своєю професією).
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останнім часом у німеччині спостері-
гається тенденція в деяких професіях не 
вимагати для здійснення виробничої, під-
приємницької діяльності та для навчання 
учнів диплом майстра (Meisterbrief). вимога 
обов’язкової наявності диплома майстра 
зберігається тільки для професій, пов’я-
заних із суттєвою виробничою небезпекою 
або ж із можливою небезпекою для людей 
власне результатів праці за цією професією 
(наприклад, це сажотруси (коминярі), зва-
рювальники, деякі будівельні професії, про-
фесії, пов’язані зі здоров’ям людини (лабо-
ранти, зубні техніки тощо)). Це відображає 
тенденцію в наданні багатьом працюючим 
права вільно здійснювати свою діяльність, 
коли якість виробів і послуг визначається 
тільки совістю працівника та попитом на 
ринку за умов конкуренції. і тільки для про-
фесій, які пов’язані із суттєвою небезпекою 
для самих працюючих, для їх клієнтів і 
споживачів, для інших людей, зберігається 
обов’язкова вимога складати спеціальні 
іспити й одержувати диплом майстра, що 
відображає турботу законодавців про збере-
ження життя та здоров’я людей. для інших 
професій диплом майстра залишається сим-
волом професійного визнання працівника, 
який може створювати високоякісну про-
дукцію чи надавати високоякісні послуги, 
уміє організовувати підприємницьку діяль-
ність та якісно навчати учнів. диплом та 
звання майстра для таких працівників – це 
додаткова гарантія їхньої якісної праці.

Безперечно, для деяких виробів є спеці-
альна сертифікація та стандартизація, але 
вони, як правило, визначають тільки гра-
ничні вимоги до продукції. наприклад, у 
двох виробників однакові вироби можуть 
повністю відповідати офіційним вимогам, 
але в одного будуть більш привабливими 
для споживача. у наш час у німеччині збе-
рігається звання «Майстер», а також тор-
гово-промислові та ремісничі палати, що 
можна розглядати як основні елементи 
єдиної системи підготовки та визнання 
фахівців, контролю якості продукції та 
надання послуг. хоча в німецькому суспіль-
стві є й критичні висловлювання (зокрема 
й авторитетних фахівців) на адресу системи 
«майстер – торгово-промислова палата», в 
яких це явище розглядається як певне обме-
ження свободи підприємництва та свободи 
професійної діяльності, а також обговорю-
ються деякі негативні організаційні особли-
вості (бюрократизація), ця система схвалю-

ється багатьма людьми як один з ефективних 
і випробуваних часом засобів забезпечення 
якості продукції, надання послуг, підго-
товки й атестації фахівців.

Проблемою для перекладача може бути 
також передання правильного значення 
поняття «Oberingenieur» у німецькій дійс-
ності: це посада керівника виробництва, яка 
може передаватися залежно від посадових 
функцій як «старший інженер», «про-
відний інженер» або «головний інженер». 
особи зі статусом «Oberingenieur» у німеч-
чині можуть належати також до однієї 
тарифної групи (Besoldungsgruppe) разом 
із «Hochschuldozent», «Oberassistent» і 
«Professor». «Oberingenieur» у системі вищої 
освіти німеччини може означати заступ-
ника (Stellvertreter) керівника кафедри 
(Lehrstuhlleiter).

найменування «Oberingenieur» у німеч-
чині може бути також і видом заохочення, 
почесною відзнакою, почесним званням 
для інженерів, які мають видатні заслуги за 
своїм фахом і загальне визнання. наприклад, 
«Положення про почесні відзнаки інженерної 
палати Федеральної землі саксонія-ан-
гальт» станом на 24 квітня 2015 р. передбачає 
почесне звання (Titel) «Oberingenieur» у пере-
ліку інших почесних відзнак (Ehrungen) [7; 8]. 
наводимо цей перелік, щоб уявити можливий 
контекст поняття «Oberingenieur»:

‒ Ernennung zum Ehrenpräsident;
‒ Ernennung zum Ehrenmitglied;
‒ Oberingenieur;
‒ Grosse Ehrennadel;
‒ Ehrennadel;
‒ Ehrenurkunde;
‒ Eintragung in das Ehrenbuch.
у такому разі найменування особи 

«Oberingenieur» близьке до почесних звань, 
традиційних для україни, наприклад, заслу-
жений артист україни, заслужений буді-
вельник україни, почесний залізничник 
тощо. тому в контексті, де поряд зі словом 
«Oberingenieur» знаходиться слово «Titel», 
у перекладі можна передавати слово 
«Oberingenieur» зі словом «почесне звання». 
наприклад: 

«Der Titel Oberingenieur wird an Ingeni-
eur-Persönlichkeiten verliehen, deren fachliche 
Verdienste herausragend und allgemein aner-
kannt sind».

«Почесне звання «Оберінженер» присво-
юється особам, які є інженерами та 
мають видатні заслуги за фахом і загальне 
визнання» [6; 7].
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Почесне професійне звання «Oberingenieur» 
було також поширене в німецькій демокра-
тичній республіці як почесна відзнака за про-
фесійні досягнення. наприклад:

«Am 27 August 1974 vollendete Oberinge-
nieur Ferdinand Riemer nach einem arbeits- und 
erfolgreichen Berufsleben in der Energiewirt-
schaft sein 65. Lebensjahr <…> Während seiner 
Tätigkeit in verschiedenen Leiterfunktionen 
wurde Ferdinand Riemer für seine besonderen 
Leistungen mit hohen staatlichen Auszeichnungen 
geehrt. 1966 wurde ihm der Ehrentitel eines 
Oberingenieurs zuerkannt» [Energietechnik – 
Lepzig, Dezember 1974, Heft 12. S. 572].

у цьому фрагменті ми бачимо «Ehrentitel 
eines Oberingenieurs» (почесне звання обе-
рінженера поряд із зазначенням високих дер-
жавних нагород (hohen staatlichen Auszeich-
nungen)). 

ознайомлення із системою почесних про-
фесійних відзнак у німеччині може також 
належати до курсу країнознавства та мати 
виховне значення для студентів, оскільки 
така особливість системи моральних і мате-
ріальних заохочень свідчить про повагу до 
праці в німеччині та про визнання заслуг пра-
цівників.

для створення більш наочного уявлення 
про почесні звання «Meister» і «Oberingenieur» 
у німеччині було б доцільно також знайо-
мити студентів із зображеннями дипломів та 
інших документів (копіями), які надаються 
на присвоєння цих звань. При цьому слід 
звернути увагу на їхнє художнє оформлення. 
важливе виховне значення може мати також 
ознайомлення з окремими біографіями пра-
цівників, які мають ці почесні звання, осо-
бливо якщо ці тексти опубліковані в спеціалі-
зованих виданнях.

висновки з проведеного дослідження. 
у німеччині є поняття «Meister» та 
«Oberingenieur», які можуть мати різні зна-
чення. в одних випадках ці значення збіга-
ються зі значеннями подібних понять «май-
стер» і «старший інженер» у реаліях україни 
або ж є близькими за значенням до таких 
понять. в інших випадках поняття «Meister» 
та «Oberingenieur» близькі до почесних 
звань, своєрідних заохочень (відзнак) за 

високу професійну кваліфікацію та за про-
фесійні досягнення. такі поняття, якщо це 
можна визначити за допомогою контексту, 
можуть перекладатись українською мовою 
з додаванням пояснюючих слів («почесне 
звання майстер», «почесне звання оберін-
женер») або інших слів, наприклад, «профе-
сійне звання», «титул» тощо.

такі почесні звання можуть бути предметом 
подальших міждисциплінарних досліджень у 
різних аспектах. у деяких випадках подібні 
професійні звання можуть бути впроваджені 
в професійну дійсність інших країн і стати 
вже реалією цих країн. Почесні професійні 
звання можуть присвоюватися державними 
органами чи авторитетними громадськими 
організаціями та мати різні особливості 
присвоєння їх особам, які відзначились у про-
фесійній діяльності. Можливі зміни в реаліях 
інших країн, якщо вони пов’язані з упровад-
женням подібних професійних почесних 
звань, можуть бути предметом досліджень, 
а також можуть внести зміни в уявлення про 
професійні почесні звання в німеччині з 
погляду представників культури української 
та російської мов. Це може бути предметом 
подальших різнобічних досліджень.
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У статті проаналізовано доцільність використання росіянізмів у кіноперекладі англомовних анімаційних фільмів 
українською як лінгвального засобу відтворення мовного портрета анімаційного персонажу в перекладі.

Ключові слова: кінопереклад, росіянізм, мовний портрет, цільова аудиторія, лінгвальні/екстралінгвальні 
способи перекладу.

В статье проанализирована целесообразность использования росcиянизмов в кинопереводе англоязычных 
анимационных фильмов на украинский язык как лингвального средства воспроизведения языкового портрета ани-
мационного персонажа при переводе.

Ключевые слова: киноперевод, росcиянизм, языковой портрет, целевая аудитория, лингвальные и экстра-
лингвальные способы перевода.

Polyakova O.V. RUSSICISMS IN THE TRANSLATION OF ENGLISH ANIMATED FILMS INTO UKRAINIAN
The article sets out to provide the linguistic analysis of the feasibility of the usage of russicisms in the translation of 

animated films from English into Ukrainian as means of reproduction of the linguistic portrait of animated character in 
translation.

Key words: film translation, russicism, linguistic portrait, target audience, lingual/extralingual methods of translation.

Постановка проблеми. анімаційний 
фільм є невід’ємним атрибутом дитинства 
більшості дітей у сучасному світі. ані-
маційний фільм виконує низку важливих 
функцій для всебічного розвитку дитини, 
зокрема розважальну, виховну й освітню 
функції. нині українська мультиіндустрія 
через низку причин значно поступається 
американській за кількістю створених аніма-
ційних фільмів і за якістю анімації, що спри-
чиняє велику популярність американських 
анімаційних фільмів в українському кінопро-
каті, а це ставить перед українськими науков-
цями та перекладачами нагальну проблему 
адекватного кіноперекладу американських 
анімаційних фільмів українською. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика кіноперекладу є надзвичайно 
актуальною в усьому світі. варто відзначити 
наукові здобутки у сфері різних видів кінопе-
рекладу р. агост, в. горшкової, с. козлофф, 
дж-М. луйкен, т. лук’янової, р. Матасова, 
т. Малковича, с. назмутдінової, р. Пекуін, 
з. Петтіт, Ю. Плетенецької, М. снеткової, 
Ф. Чаума. серед українських учених, які 
займаються питанням кіноперекладу аніма-
ційних фільмів, відзначаємо роботи а. кулі-
кової й а. Мельник. Проте специфіка кіно-
перекладу анімаційних фільмів потребує 
подальшого наукового опрацювання, зокрема, 
питання доцільності використання росія-

нізмів як лінгвального засобу відтворення 
мовного портрета анімаційного персонажа в 
англо-українському кіноперекладі є недослі-
дженим в українському перекладознавстві. 

Постановка завдання. Мета статтi полягає 
в аналізі впливу використання росіянізмів на 
адекватність кіноперекладу американських 
анімаційних фільмів українською. досяг-
нення мети статті передбачає проведення 
зіставного перекладацького аналізу реплік 
трьох анімаційних фільмів: “Flushed Away”, 
2006 р. / «змивайся» (перекладач о. негре-
бецький); “Madagascar 3: Europe’s Most 
Wanted”, 2012 р. / «Мадагаскар 3: їх шукають 
по всій Європі» (перекладач о. негребецький); 
“Rise of the Guardians”, 2013 р. / «вартові 
легенд» (перекладач Ф. сидорук) у кінопере-
кладі студій LeDoyenStudio та Pteroduction.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. а. хусид зазначає, що анімаційні 
фільми характеризуються інтертекстуаль-
ністю, актуальністю та гумористичним 
ефектом, що, з одного боку, зумовлює тісний 
зв’язок змісту анімаційного фільму з контек-
стом американської культури, а з іншого – дає 
широке поле для можливих інтерпретацій 
представникам інших культур [6, с. 8]. 

Цільовою аудиторією анімаційного фільму 
як художнього типу тексту є дитяча аудиторія, 
тому адекватний переклад такого фільму 
має задовольняти насамперед прагматичне 
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завдання перекладу, тобто він має бути праг-
матично адаптованим для цільової аудиторії, 
оскільки настановлення на читача є одним із 
найважливіших загальнотекстових критеріїв, 
а створюючи будь-який текст, його автор сві-
домо чи підсвідомо орієнтується на конкретну 
групу читачів.

а. кулікова й т. тичинська наголошують, 
що особливого значення набуває якісний про-
фесійний переклад анімаційного фільму, адже 
такий фільм має неабиякий вплив на психо-
емоційний стан маленьких глядачів, формує 
їхні особистісні якості й смаки, сприяє роз-
витку світогляду й культури [4, с. 50].

о. крисало вважає, що переклад літера-
тури для дітей має свою специфіку, зумов-
лену передусім специфікою власне дитячої 
літератури: вона має враховувати вікові осо-
бливості читача. саме тому «перекладач літе-
ратури для дітей повинен не тільки досконало 
володіти мовою оригіналу та перекладу, але 
й бути здатним дивитися на текст очима 
дитини. також він має бути гарним психо-
логом і знавцем дитячої душі. Потрібно вміти 
знайти, а можливо, й вигадати засоби передачі 
ідей і образів» [3, c. 57]. Як бачимо, переклад 
дитячої літератури, а отже, і переклад аніма-
ційного фільму є відповідальним завданням, 
оскільки анімаційний фільм, як і дитяча літе-
ратура, є освітнім, соціологічним та ідеоло-
гічним інструментом виховання дитини.

Проаналізувавши кінопереклад трьох аме-
риканських анімаційних фільмів українською 
(«Мадагаскар 3: їх шукають по всій Європі», 
«змивайся», «вартові легенд»), ми дійшли 
висновку, що в українському кіноперекладі 
частотність використання росіянізмів із 
метою відтворення мовного портрета аніма-
ційного персонажа є досить високою.

нам імпонує думка о. комовської, яка 
вважає, що «мовний портрет персонажа – це 
сукупність мовних засобів, які характери-
зують не лише мовлення (мовленнєву партію) 
окремого персонажа, але й представляють 
його оточення, «проявляють» його соціальний 
статус, відтворюють колорит епохи, до якої 
належить герой; це сукупність мовних форм і 
зворотів, стилістичних прийомів, образотвор-
чо-виражальних засобів, які відбивають ідіо-
лект самого письменника» [2, c. 58].

Мовний портрет персонажа анімацій-
ного фільму в кіноперекладі може бути від-
творений за допомогою лінгвальних та екс-
тралінгвальних способів. до лінгвальних 
способів відтворення мовного портрета ані-
маційного персонажа відносимо росіянізми. 

на нашу думку, використання росіянізмів у 
кіноперекладі анімаційних фільмів є спірним, 
адже, з одного боку, використання росіянізмів 
сприяє створенню гумористичного ефекту, 
що є важливим чинником для реалізації розва-
жальної функції анімаційного фільму. Проте 
з іншого боку, ураховуючи прецедентність 
анімаційного фільму, росіянізми ставлять 
під сумнів освітню функцію анімаційного 
фільму. Щоб підтвердити чи спростувати це 
твердження, розглянемо англо-український 
ліпсинк-переклад реплік анімаційних фільмів 
із використанням росіянізмів.

до прикладів лінгвального способу відтво-
рення мовного портрета анімаційного пер-
сонажа відносимо ліпсинк-переклад реплік 
головного вартового легенд з анімаційного 
фільму «вартові легенд» [10; 11]. головний 
вартовий легенд – це старий, кремезний 
чоловік, візуально схожий на діда Мороза, він 
мудрий, є еталоном для багатьох, до нього всі 
прислухаються, він приймає важливі рішення. 
в оригінальному відеоряді він розмовляє анг-
лійською з незначними говірковими особли-
востями, що характеризуються відсутністю 
аспірації. така вимова певною мірою нагадує 
вимову українця, коли він розмовляє англій-
ською, тобто є українським акцентом англій-
ської мови.

Щоб відтворити в кіноперекладі мовний 
портрет головного вартового легенд, зокрема 
його діалект, перекладач використав прийом 
компенсації, широко вживаючи росіянізми, 
що, на нашу думку, є неприпустимим, адже 
росіянізми спотворили мовний портрет аніма-
ційного персонажа, оскільки створили образ 
неосвіченості головного вартового, що не збі-
гається з оригінальним відео- й аудіорядом.

так, у репліці “The children are in danger” 
[10] / «Дєтішкі у небезпеці» [11] вхідне слово 
children компенсоване за допомогою росія-
нізму дєтішкі, що вважаємо неадекватним, 
адже є багато українських словникових від-
повідників, як загальновживаних, наприклад, 
діти, так і стилістично забарвлених, 
наприклад, дітвора, дітлашня, малеча. 

в іншій репліці “Cive me a break” [10] / 
«Я  тя умоляю» [11] перекладач застосував 
прийом компенсації, використавши застарілу 
форму займенника ти в родовому відмінку 
(тя) і росіянізм умолять замість українського 
слова благати й українського відповідника 
без росіянізму (на кшталт перестань). 

у ліпсинк-перекладі репліки “Jack, look 
out” [10] / «Джек, акуратнєй» [11] пере-
кладач невиправдано використав прийом 
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компенсації, уживши в ліпсинк-перекладі 
росіянізм акуратнєй, що в українській мові 
звучить як акуратніше. 

у репліці “Very nice” [10] / «От маладец» 
[11] в ліпсинк-перекладі також використано 
прийом компенсації, оскільки перекладач 
використав росіянізм маладєц замість укра-
їнського еквівалента молодець. 

наступна репліка “He’s gone“ [10] / «Он 
ушел» [11], на нашу думку, також неадек-
ватно перекладена за допомогою росія-
нізмів, оскільки використання росіянізмів 
не сприяло досягненню повного фонетич-
ного синхронізму в кіноперекладі, а також 
порушило норми української мови. Можли-
вими варіантами кіноперекладу англійської 
репліки є як дослівний переклад «Він пішов», 
так і стилістично забарвлені варіанти («Він 
почухрав/почвалав»).

кінопереклад іншої репліки голов-
ного вартового легенд (“Be careful, Jack” 
[10] / «Будь осторожен, Джек» [11]) також 
є яскравим прикладом використання росія-
нізму осторожен замість українського від-
повідника обережний.

таким чином, велика кількість росіянізмів 
у кіноперекладі реплік головного вартового 
легенд призвела до спотворення його мовного 
портрета, адже росіянізми створили образ 
його неосвіченості, у той час як насправді 
він є дуже мудрим. також використання росі-
янізмів спричинило порушення освітньої 
функції анімаційного фільму в цілому, адже 
діти через вікові особливості сприймають усе 
буквально, і використання росіянізмів у кіно-
перекладі формує в дітей хибну думку про те, 
що в розмовному мовленні прийнято вживати 
росіянізми, що це є загальновживані слова 
української мови, які прийнято використову-
вати в повсякденному спілкуванні.

до прикладів лінгвального способу від-
творення мовного портрета персонажа відно-
симо також ліпсинк-переклад реплік цирко-
вого тигра з «Мадагаскару 3: їх шукають по 
всій Європі» [8; 9], оскільки тигр є іноземцем, 
а саме російським тигром, про що сам каже 
в репліці “Look at me... Russian cat <...> diss 
a knife at anybody” / «Я масковський кот, я 
завжди злий». Це підтверджується також 
його російським акцентом в оригінальному 
аудіоряді. Щоб відтворити мовний портрет 
циркового тигра в кіноперекладі, а саме 
його іншомовний акцент, перекладач вико-
ристав трансформацію компенсації, широко 
застосовуючи росіянізми в кіноперекладі анг-
лійських реплік українською. 

наприклад, у репліці “What is sharply 
dressed little birdy talking about?”[8] / «Що 
ця модно вдягнена птічка каже мені?» [9] 
англійський іменник birdy, що має словни-
ковий відповідник пташка, відтворено за 
допомогою росіянізму птічка, що вважаємо 
неадекватним, адже можна було підібрати 
українські стилістично забарвлені еквіва-
ленти на кшталт пташечка, пташина. 

в іншій репліці тигра “Where are you 
coming from?” [8] / «Звідки це ви нарісава-
лісь?» [9] дієслово to come from, яке має слов-
никове значення прибули, приїхали, перекла-
дене російським жаргонізмом нарісавалісь. 

у наступній репліці тигра “Bah, I do not 
trust this lion” [8] / «Я нє довєряю цьому леву» 
[9] використано росіянізм довєряю для пере-
кладу англійського дієслова trust.

у ліпсинк-перекладі репліки “Which one of 
you is leader?” [8] / «Хто із вас здєсь лідер?» 
[9] перекладач використав трансформацію 
додавання росіянізму здєсь, щоб передати 
іншомовний акцент російського тигра, що 
вважаємо неприйнятним. Можливими варіан-
тами кіноперекладу англійської репліки вва-
жаємо «Хто з вас керманич / бос/ головний / 
ватажок?».

із наведених вище прикладів можна поба-
чити, що в англійських репліках іншомовний 
акцент тигра відтворений не за допомогою 
вербальних засобів, наприклад, жаргонізмів, 
сленгізмів і т. п., а за допомогою невер-
бальних засобів, тобто завдяки фонетичним 
особливостям вимови актора озвучування, 
що, на нашу думку, варто було зробити і в 
українському аудіоряді акторові дубляжу. 
Проте в українському кіноперекладі пере-
кладач широко використав вербальні засоби 
для передачі іншомовного акценту анімацій-
ного персонажа, а саме росіянізми, що ми 
вважаємо неадекватним у цілому, адже росі-
янізми сприяли створенню гумористичного 
ефекту, проте порушили освітню функцію 
анімаційного фільму й спотворили мовний 
портрет анімаційного персонажа. 

Яскравим прикладом спотворення мов-
ного портрета анімаційного персонажа за 
допомогою росіянізмів є миша з анімаційного 
фільму «змивайся» в кіноперекладі о. негре-
бецького [12; 13].

о. Борисова зазначає: «художній образ 
розкривається за умови його розгляду в 
єдності екстралінгвальної природи та власне 
лінгвального складника» [1, c. 6]. на екрані 
миша зображена в брудному, пом’ятому одязі, 
вона незачесана, із необрізаними нігтями. 
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Можливо, саме візуальний образ миші змусив 
перекладача вдатися до практично стовідсо-
ткового використання прийому компенсації 
в доборі ліпсинк-відповідників миші задля 
створення певного гумористичного ефекту. 

так, у кіноперекладі репліки “Hey” 
[12] / «Здрастє» [13] використано росія-
нізм «здрастє», що вважаємо неприйнятним, 
оскільки такий ліпсинк-переклад спотворює 
мовний портрет персонажа та є неприпу-
стимим з огляду на цільову аудиторію. адек-
ватним кіноперекладом репліки вважаємо 
переклад за допомогою транскодування 
вхідної репліки, тобто необхідно було пере-
класти її українським просторіччям «гей». 

в іншій репліці “Have you got a TV?” 
[12] / «Тєлєвізор є?» [13] о. негребецький 
невиправдано компенсував емоційно ней-
тральне слово TV росіянізмом тєлєвізор. 

Миша є другорядним персонажем аніма-
ційного фільму, у неї небагато реплік, росія-
нізми в репліках миші сприяють створенню 
гумористичного ефекту, але використання 
росіянізмів у кіноперекладі реплік миші при-
зводить не лише до певного спотворення мов-
ного портрета анімаційного персонажа, але й 
до порушення освітньої та виховної функцій 
анімаційного фільму, адже діти, переглядаючи 
анімаційний фільм, запам’ятовують росія-
нізми і й уживають їх у повсякденному спіл-
куванні, що, на нашу думку, неприпустимо.

висновки з проведеного дослідження. із 
наведеного вище можна зробити висновки, 
що використання росіянізмів як лінгвального 
засобу відтворення мовного портрета аніма-
ційного персонажа в кіноперекладі англо-
мовних анімаційних фільмів, на нашу думку, 
є неприйнятним, оскільки анімаційний 
фільм є освітнім, соціологічним та ідеоло-
гічним інструментом виховання дитини, у 
той час як використання росіянізмів призво-
дить не лише до певного спотворення мов-
ного портрета анімаційного персонажа, але й 
до порушення освітньої та виховної функцій 
анімаційного фільму. оскільки діти внас-
лідок вікових особливостей усе сприймають 
буквально, то використання росіянізмів у 
кіноперекладі формує в дітей хибну думку 
про те, що росіянізми – це загальновживані 
слова української мови, які прийнято вживати 

в повсякденному спілкуванні. відтворення 
іншомовного акценту анімаційного персо-
нажа в кіноперекладі вважаємо доцільним 
не за допомогою лінгвальних засобів, 
наприклад, росіянізмів, а за допомогою екс-
тралінгвальних засобів, наприклад, специ-
фічної вимови акторів дубляжу.
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РОЛЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА  
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Сереброва Л.М., старший викладач факультету лінгвістики 
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Розглядається роль німецької мови в популяризації творчості Т.Г. Шевченка. Період дослідження – друга поло-
вина ХІХ століття – початок ХХ століття. Підкреслюється велике значення німецької мови для створення уявлення 
про Т.Г. Шевченка серед європейських народів. Аналізуються окремі дослідження, пов’язані з оцінкою творів поета, 
а також переклади цих творів німецькою мовою. Уже в зазначений період спостерігається значне проникнення 
творів Шевченка у формі перекладів в європейську культуру.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, література, німецька мова, переклад, Т.Г. Шевченко. 

Рассматривается роль немецкого языка в популяризации творчества Т.Г. Шевченко. Период исследования – 
вторая половина ХІХ века – начало ХХ века. Подчеркивается большое значение немецкого языка для создания 
представления о Т.Г. Шевченко среди европейских народов. Анализируются отдельные исследования, связанные 
с оценкой произведений поэта, а также переводы этих произведений на немецкий язык. Уже в указанный период 
наблюдается значительное проникновение произведений Шевченко в форме переводов в европейскую культуру.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, литература, немецкий язык, перевод, Т.Г. Шевченко.

Serebrova L.M. THE ROLE OF GERMAN LANGUAGE FOR POPULARIZATION OF T.G. SHEVCHENKO’S 
WORKS (THE SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)

The role of German language for popularization of T.G. Shevchenko’s works is considered. The period of investigation – 
the second half of the XIX – the beginning of the XX century. The great importance of German language for popularization 
in Europe is stressed. Some studies which are connected with evaluation of poet’s works and of translation of his works are 
analyzed. The opinion of various researches is presented. The connection of the study with the modern life is shown. In the 
investigated period the considerable spreading of T.G. Shevchenko’s works in Europe is observed. The prominent persons 
stressed the high value of poet’s works. In conclusion the author stresses the role of translation for the development of 
intercultural communication. Attempts to create new forms of translation are observed during this period.

Key words: intercultural communication, literature, German language, translation, T.G. Shevchenko.

Постановка проблеми. видатний україн-
ський поет, прозаїк, художник, громадський 
діяч тарас григорович Шевченко як особи-
стість викликає значний інтерес в україні 
та за її межами. усесвітня слава т.г. Шев-
ченка пов’язана з тематикою його творчості, 
для якої є характерними різноманітні теми, 
близькі не тільки для представників народу 
україни, але й для представників багатьох 
народів світу. т.г. Шевченко як особистість, 
його життя й творчість є видатним явищем 
для українського та російського народів, 
а також для інших народів світу [3; 6; 8]. 
Багато діячів української та російської куль-
тури – сучасників т.г. Шевченка – у своїх 
творах, у своїх спогадах так чи інакше згаду-
вали ім’я великого кобзаря, давали високу 
оцінку його творчості. навіть спроби деяких 
сучасників т.г. Шевченка знайти в його 
житті та творчості дискусійні моменти не 
могли негативно вплинути на його ім’я, на 
його образ, на інтерес до його творчості. 
і сьогодні будь-які спроби «негативно», 
«об’єктивно» тощо показати суперечливі 

сторінки життя та діяльності т.г. Шевченка 
[2; 4] не зменшують авторитет великого 
кобзаря, повагу до нього кожної освіченої, 
культурної, інтелігентної людини. Будь-які 
публікації про т.г. Шевченка, навіть створені 
у формі «пошуку сенсації», «негативу» або 
для досягнення певних політичних цілей, є 
для кожної порядної людини, яка знайшла 
час для ознайомлення із цими текстами, 
тільки імпульсом для більш глибокого розу-
міння т.г. Шевченка як людини та творця, 
як особистості, яка жила та працювала в 
суперечливий час, для пізнання особли-
востей епохи Шевченка. Безперечно, кожна 
людина має право обирати своїх улюблених 
діячів, критикувати чи ігнорувати інші істо-
ричні постаті, але повага до минулого, праг-
нення до об’єктивної оцінки особистостей 
та історичних явищ – це ознака сучасної 
культурної людини. Якщо відкинути спроби 
використання імені й образу т.г. Шевченка 
для досягнення політичних цілей і спроби 
використати його ім’я для створення «сен-
сації», яка може привернути увагу багатьох 
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людей і до автора текстів (про т.г. Шев-
ченка), і до засобу масової інформації, який 
такі тексти публікує, то зниження поваги до 
т.г. Шевченка може бути пов’язане із занадто 
великим «обожнюванням» великого коб-
заря, зі спробами зробити з нього чергового 
«ідола», нав’язливими методами популяри-
зації його життя та творчості. але це, без-
перечно, не вина т.г. Шевченка, а, можливо, 
несвідомість, невміння окремих людей попу-
ляризувати ім’я й ідеї видатного діяча, коли 
замість об’єктивного висвітлення фактів, 
розуміння всіх протиріч життя та творчості 
видатної людини намагаються або піднести 
її до небес, або ж, навпаки, скинути в прірву. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. вивчення спадщини т.г. Шевченка – 
проблема невичерпна та багатобічна. і тому 
шевченкознавство як міждисциплінарна 
галузь наукового знання відзначається різ-
ними напрямками досліджень (біографічний, 
бібліографічний, літературознавчий, тексто-
логічний, мовознавчий, лексикографічний, 
мистецтвознавчий, естетичний, психоло-
гічний, педагогічний, релігійно-етичний, 
філософський, суспільно-політичний тощо) 
[1, с. 3823–3826]. 

у сучасну інформаційну епоху, коли 
стає доступним великий обсяг інформації, 
нас іще очікують великі дослідження бага-
тьох аспектів нашого минулого, де потріб-
ними будуть об’єктивні обґрунтовані оцінки 
та повага до людей, які жили та діяли в 
складний, суперечливий час, мали свою 
систему поглядів на світ і на життєві цін-
ності. і постать т.г. Шевченка як людини 
минулого, яка зі своїми творами належить 
до діячів, що викликають широкий інтерес 
у різні часи та в різних країнах, допомагає 
людям сьогодення й допоможе людям май-
бутнього зрозуміти призначення життя 
людини, зрозуміти людей різних культур і 
поглядів. тому будь-який аспект шевчен-
кознавства є актуальним для об’єктивних 
гуманістичних досліджень.

Постановка завдання. у статті ми роз-
глянемо деякі аспекти творчості т.г. Шев-
ченка, пов’язані з перекладами його творів 
німецькою мовою в другій половині 
хіх  століття – на початку хх століття. 
Переклад творів будь-якого митця іно-
земною мовою є своєрідною міжнародною 
оцінкою його творчості. з одного боку, вибір 
перекладачем або замовником перекладу 
конкретного твору вже свідчить про під-
вищений інтерес до нього з боку представ-

ників інших мов і культур. з іншого боку, 
твір, який уже перекладений іншою мовою, 
зумовлює інтерес і оцінку широкого кола 
читачів – представників іншої мови, іншої 
країни. у періодиці, у наукових працях роз-
глядається й оцінюється твір уже з погляду 
представників іншої мови та культури. оці-
нюється також майстерність перекладача. 
Багато людей знайомиться з особистістю 
автора, його поглядами та творчими осо-
бливостями. твори т.г. Шевченка широко 
відомі у світі. у багатьох країнах є авто-
ритетна література, де високо оцінюються 
твори великого кобзаря [6; 8].

сьогодні твори т.г. Шевченка перекла-
дені більше ніж сотнею мов світу. серед них 
англійська, німецька, італійська, іспанська, 
фінська, норвезька, турецька, вірменська, 
китайська, японська, російська, білоруська, 
казахська, киргизька, молдавська, шведська й 
інші мови. 

«на шляху, який пройшла поезія Шевченка 
до багатьох європейських народів, велику 
роль відіграла німецька мова й передова 
німецька література. жодною іншою іно-
земною мовою твори Шевченка не перекла-
далися стільки разів, як німецькою, у жодній 
літературі не з’явилося стільки статей і дослі-
джень про поета, як у німецькій» [8, с. 10]. 
іноземні дослідники та перекладачі творів 
т.г. Шевченка неодноразово підкреслювали, 
що «Шевченко привертав увагу передових 
кіл зарубіжної громадськості своєю поезією – 
наскрізь оригінальною, неповторною, глибоко 
народною, здатною збагатити будь-яку літера-
туру» [8, с. 15–16]. 

на прикладі проникнення творчості 
т.г. Шевченка, знань про нього в німець-
комовну культуру можна спостерігати 
проникнення явищ культури одного народу 
в культуру іншого народу. Це те, що сьо-
годні дуже поширене під назвою «міжкуль-
турна комунікація». сучасні засоби інфор-
мації надають ще більше можливостей для 
проникнення елементів однієї культури в 
іншу культуру. усе це пов’язано із широким 
колом питань, як, яким шляхом проникають 
елементи однієї культури в іншу, які твори 
обирають для перекладу, як оцінюють пере-
кладені твори за формою й змістом, яку 
оцінку одержують переклади творів із боку 
громадськості та з боку фахівців. 

розглядаючи роль німецької мови в попу-
ляризації творів серед європейських народів, 
слід ураховувати такі аспекти, які характе-
ризують точку зору іншої культури щодо 
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творчості т.г. Шевченка. Це – місце укра-
їнської літератури того часу в європейській 
і світовій літературах, місце т.г. Шевченка 
в українській літературі того часу, місце 
т.г. Шевченка в європейській літературі та 
місце т.г. Шевченка у світовій літературі. Ці 
питання належать до широкого кола питань 
шевченкознавства, вони мають різні відпо-
віді, опрацьовані з різних аспектів, мають 
різний обсяг досліджень. у цілому можна 
назвати багато досліджень і перекладів 
творів Шевченка. Це свідчить про значний 
інтерес до творчості великого кобзаря в 
багатьох країнах світу. у статті ми розгля-
немо тільки окремі аспекти проникнення 
творчості т.г. Шевченка в європейську 
культуру за допомогою німецької мови. 
При цьому ми спираємось на монографію 
Я. Погребенник «Шевченко німецькою 
мовою» [8] як на фундаментальний твір, де 
розглянуті різні етапи проникнення творів 
Шевченка в європейську культуру. автор 
розглядає різноманітні аспекти засвоєння 
творів Шевченка в країнах із німецькою 
мовою. «Чим пояснити, що в австрії та 
німеччині досить рано зацікавилися твор-
чістю Шевченка? інтерес до Шевченка в 
цих країнах пояснюється насамперед тим, 
що творчість поета наскрізь народна, гли-
боко національна, пройнята волелюбними 
мотивами, палкою любов’ю до поневолених 
і пригноблених, високохудожня, здатна 
збагатити духовний світ, культурну скарб-
ницю інших народів» [8, с. 10–11]. зазна-
чаються перші згадування про т.г. Шев-
ченка в німецькомовній пресі та спроби 
перекладів окремих його творів, що мало 
місце ще в 40-х роках хіх століття. але це 
проникнення ще фрагментарне, відомості 
про т.г. Шевченка часткові. усе це з’яв-
лялося в окремих газетах і журналах того 
часу, які іноді маловідомі та малодоступні. 
Переклади окремих творів Шевченка в той 
час (приблизно 1840–1860 роки) ще мають 
тенденцію до дослівного перекладу, іноді 
це переказ. Ще не напрацьовані засоби для 
передачі стилістичних особливостей шев-
ченківської поезії, багатобарвної мовної 
гами, реалій української дійсності, які не 
були типовими чи взагалі не були відомі 
в німецькомовних країнах. але ці реалії в 
шевченківській поезії часто утворюють не 
тільки загальне тло та національний колорит, 
але й несуть певне смислове навантаження. 
При цьому окремі слова (крім передачі від-
повідних значень) можуть передавати ще 

й стилістичні відтінки, наприклад, емо-
ційність, ліризм, пафос, іронію, гротеск, 
сарказм тощо, що не завжди могли зрозу-
міти перекладачі та передати німецькою 
мовою зі збереженням усіх інших особли-
востей твору. тому найкращими перекла-
дами творів т.г. Шевченка на німецьку 
мову вважаються переклади і. Франка. 
жодному з перекладачів Шевченка не вда-
лося так передати звукові особливості мови 
Шевченка, як Франкові, переклади якого є 
справжнім зразком передачі іншою мовою 
стилістичних особливостей поезії Шев-
ченка [5, с. 286–301]. іван Франко досконало 
володів і українською, і німецькою мовами 
(публікував твори цими мовами), був тала-
новитим прозаїком і поетом. він глибоко 
вивчав творчість т.г. Шевченка, у цілому 
присвятив Шевченкові близько 60 праць, 
які друкувалися українською, польською, 
німецькою, російською й англійською 
мовами. і. Франко підкреслював історичні 
та літературні заслуги Шевченка, «рішуче 
поборював безкритичний, культовий підхід 
до спадщини поета й указував на об’єктивні 
завдання й проблеми її наукового вивчення» 
[1, с. 3825]. у галичині й на Буковині, які 
до 1918 року входили до складу австро- 
угорщини, жило багато прогресивних 
австрійських і німецьких письменників, 
які мали безпосередні контакти з україн-
ською літературою, сприяли її популяри-
зації німецькою мовою. у процесі перекла-
дання й дослідження творів т.г. Шевченка 
німецькою мовою брали активну участь 
і українські письменники, зокрема ті, що 
проживали на західноукраїнських землях 
[8, с. 288]. у 70–80-ті роки хіх століття зро-
стає зацікавленість творчістю Шевченка в 
німеччині. у різних німецьких періодичних 
виданнях з’явилися переклади творів поета, 
статті та дослідження про нього (г. обріст, 
в. умляуф, к. Францоз). к. Францоз 
уперше в німецькому літературознавстві 
дав загальний опис української літера-
тури – від її початків до кінця 70-х років 
хіх століття. у центрі уваги дослідження – 
т.г. Шевченко. к. Францоз вважав творчість 
Шевченка не тільки найвидатнішим досяг-
ненням української літератури, а й 
визначним оригінальним явищем світової 
культури [8, с. 105]. зокрема, к. Францоз 
дає високу оцінку поемам т.г. Шевченка 
«кавказ», «Єретик», «сон», «утоплена» 
[8, с. 105]. наприкінці хіх століття в німеч-
чині й австро-угорщині творчість т.г. Шев-
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ченка відома не тільки як випадкове, фра-
гментарне проникнення творів у періодичні 
видання й не тільки як вузький інтерес до 
митця з боку знавців і прихильників укра-
їнської мови та культури чи навіть мов і 
культур слов’янства. т.г. Шевченко стає 
відомим і представникам німецької мови, 
його творчість привертає увагу людей, які 
цікавляться світовою культурою, шукають 
високі зразки літератури та мистецтва. 
на кінець 90-х років хіх століття твори 
т.г. Шевченка вже входить у деякі наукові, 
історико-літературні видання [8, с. 288].

значною подією для поширення Шевчен-
кового слова німецькою мовою було видання 
збірки поезій великого кобзаря в перекладі 
Юлії віргінії. віргінія не володіла україн-
ською мовою й користувалася прозовим під-
рядковим перекладом, зробленим артуром 
зелібом [8, с. 151]. на той час не був тео-
ретично осмислений досвід перекладання 
творів т.г. Шевченка. наявні переклади були 
недосконалі й малодоступні. Юлія віргінія 
розробляє метод перекладу, який полягає в 
художньому відтворенні оригіналу зі збере-
женням його ідейного змісту та поетичної 
форми. Я. Погребенник наводить типовий 
зразок перекладу рядків Шевченка, який здій-
снила Юлія віргінія:

«На чужині не ті люде,
Тяжко з ними жити!
Ні з ким буде поплакати, 
Ні поговорити».

«Fremde Lande – fremde Leute – 
Fremd bist ihrem Herzen!
Keiner wird dein Freuen teilen, 
Keiner deine Schmerzen» [8, с. 153].
Я. Погребенник зазначає, що тут відсутня 

повна відповідність слів («чужий край – чужі 
люди»; «ти чужий їхньому серцю»; «ніхто 
не поділить з тобою ні радощів, ні горя»), 
але безрадісна картина життя на чужині 
передана адекватно [8, с. 153]. Я. Погре-
бенник також підкреслює велику кіль-
кість відгуків, які з’явилися після виходу 
збірки перекладів Юлії віргінії в німецькій, 
австрійській, швейцарській, а також в укра-
їнській пресі. за приблизними підрахунками, 
таких відгуків більше 30. вони друкувались 
у періодичних виданнях у Берліні, Франк-
фурті-на-Майні, лейпцигу, кельні, відні, а 
також в українських виданнях києва, львова, 
Чернівців. свої думки про твори Шевченка 
в німецьких перекладах висловили пись-
менники, критики, літературознавці, жур-

налісти. Більшість із них уперше ознайоми-
лася з творами Шевченка. слід зазначити, 
що «критики одностайно визнали Шевченка 
геніальним поетом, полум’яним борцем 
проти соціального й національного понево-
лення, поетом-гуманістом, співцем дружби й 
братерства народів» [8, с. 163]. збірка пере-
кладів Ю. віргінії має ілюстрації на основі 
малюнків і картин т.г. Шевченка, що зро-
било її більш виразною, сприяло збільшенню 
читацького інтересу, показало різнобічну 
обдарованість поета. збірка поезій т.г. Шев-
ченка в перекладі Ю. віргінії німецькою 
мовою – це така подія в поширенні твор-
чості т. Шевченка у світі, що, незважаючи на 
велику кількість публікацій про неї й на час 
видання, і сьогодні, вона може стати пред-
метом додаткових різнобічних досліджень.

висновки з проведеного дослідження. 
у статті ми розглянули деякі основні аспекти 
поширення творчості Шевченка німецькою 
мовою, починаючи із 40-х років хіх століття 
й закінчуючи початком хх століття. Це був 
такий період часу, коли поліграфічні можли-
вості порівняно із сучасністю були обмежені, 
і хоча якість книги за формою могла бути 
дуже високою (і сьогодні збереглося багато 
високоякісних у поліграфічному аспекті 
видань того часу), кількість примірників 
була відносно невеликою, а вартість книги – 
високою, а тому й не завжди доступною пере-
січному читачеві. але відносно невелика 
кількість книг, які видавалися, часто пере-
творювала видання книги на значну подію, 
особливо серед освічених людей із високою 
культурою, тому значення книги, яка видава-
лася в той час (друга половина хіх сто-
ліття – початок хх століття), було вищим, 
ніж сьогодні, коли поліграфічні можли-
вості дозволяють видавати значно більшу 
кількість найменувань книг, коли поряд із 
книгою, газетою, журналом у паперовому 
вигляді існують радіо, телебачення, інтернет, 
інші електронні засоби комунікації. зазна-
чені у статті факти дозволяють говорити про 
велике значення творчості т.г. Шевченка, 
про його високу професійну та громадську 
оцінку як митця, про вплив його особистості 
та вплив його творів на європейську й сві-
тову культуру. у цьому значну роль у другій 
половині хіх століття – на початку хх сто-
ліття відіграла німецька мова, яка завдяки 
своєму географічному поширенню та куль-
турному значенню була одним із основних 
посередників між східною та західною євро-
пейськими культурами. 
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У статті проаналізована проблематика перекладу сучасної політкоректної лексики в англомовних ЗМІ. Наводяться 
результати аналізу перекладацьких трансформацій з урахуванням конотативного аспекту лексичних одиниць.

Ключові слова: переклад, перекладацькі трансформації, політкоректні одиниці, калькування, додавання.

В статье проанализирована проблематика перевода современной политкорректной лексики в англоязычных 
СМИ. Предлагаются результаты анализа переводческих трансформаций с учётом коннотативного аспекта лекси-
ческих единиц.

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, политкорректные единицы, калькирование, добав-
ление.

Sovpenko M.O., Fedorenko S.V. PECULIARITIES OF THE TRANSLATION OF MODERN POLITICALLY 
CORRECT LEXIS

The problems of the translation of modern politically correct lexis in English mass media is under analysis. The article 
presents the results of translation transformations analysis with regard to connotative aspect of politically correct units.

Key words: translation, translation transformations, politically correct units, loan translation and addition.

Постановка проблеми. англійській політ-
коректній лексиці властива досить багато-
гранна проблематика, зокрема її переклад 
іншими мовами. з одного боку, особливості 
перекладу визначають лінгвокультурні тра-
диції країни, мовою якої здійснюється пере-
клад. з іншого боку, чимале значення віді-
грають процеси глобалізації та євроінтеграції. 
так, у вітчизняних зМі ми бачимо численну 
кількість спроб адаптувати англомовні політ-
коректні терміни, перспективи вжитку яких 
залишаються сумнівними. Проте ставлення 
до політкоректної лексики в українській 
мові поступово змінюється, і це, безумовно, 
впливає на перекладацькі тенденції. Якщо 
раніше українські дослідники політкоректних 
термінів заглиблювалися лише в переклад оди-
ниць на позначення расової та національної 
приналежності, фізичних і психічних якостей 
людини, а також непрестижних професій, то 
наразі з’являється зацікавленість соціальною 
політкоректністю й термінами з іронічною 
конотацією. варто зауважити, що на категорію 
політкоректності значною мірою впливає наш 
менталітет, українські культурні цінності 
та моральні принципи. саме через ці фак-

тори спостерігається часткова неадекватність 
перекладу, що викликана неприродним зву-
чанням термінів: вони здаються глузливими 
та неприйнятними для формального стилю. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. аналіз сучасних наукових джерел 
засвідчує, що перекладу англійської політко-
ректної лексики присвячено значну кількість 
публікацій таких учених, як т. кияк, о. кап-
тюрова, о. завадська, в. великорода й ін. 
теоретичною основою нашого дослідження 
є наукові доробки сучасних мовознавців і 
перекладознавців: М. Баумана, с. тер-Міна-
сової, з. трофімової, Я. Бондарук, т. лоусона, 
д. геррода, М. комлєва, Ф. Беквіта.

Постановка завдання. Метою статтi є 
вивчення прийомів перекладу політкоректних 
термінів та їхнє обґрунтування з лінгвопраг-
матичного погляду.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. у межах граматичних і семанти-
ко-синтаксичних трансформацій виокрем-
люють дослівний переклад, транспозицію, 
зміну порядку слів і додавання. 

Під дослівним перекладом розуміють від-
творення конструкції оригіналу без будь-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 117

яких змін і без суттєвої зміни порядку слів у 
реченні. дослівний переклад при правильній 
передачі змісту тексту, що перекладається, 
максимально близько відтворює синтаксичні 
конструкції та лексичний склад оригіналу. 
Якщо синтаксична структура словосполу-
чення, яке перекладається, має смисл і в 
перекладі виражена аналогічними засобами, 
дослівний переклад може розглядатися як 
остаточний варіант перекладу. 

у процесі дослідження виявлено, що 
вищезазначена трансформація застосовується 
у випадках перекладу:

1) однокомпонентних, двокомпонентних 
і багатокомпонентних гендерно ней-
тральних одиниць політкоректної лексики, 
що позначають професії (farrier, craftsperson, 
doorkeeper, fisher, statesperson, domestic 
assistant, member of Congress, member of the 
clergy);

2) однокомпонентних, двокомпонентних і 
багатокомпонентних одиниць, що позначають 
соціальні та побутові явища (misperfections, 
device, depression, recession, humankind, air 
support, displaced homeowner, learning process, 
limited air strike, hostile work environment);

3) однокомпонентних і багатокомпо-
нентних одиниць, що позначають фізичні та 
психічні якості (inappropriate, unseeing, mute, 
mentally ill, people with special needs, person 
with different sexual orientation);

4) однокомпонентних одиниць, що позна-
чають вік (elderly);

5) однокомпонентних одиниць, що ніве-
люють статусну приналежність (Ms).

з огляду на це можна зробити висновки, 
що дослівний переклад найчастіше застосову-
ється для однокомпонентних гендерно ней-
тральних одиниць і однокомпонентних 
одиниць, що позначають соціальні явища. 
серед особливостей перекладу гендерно ней-
тральних одиниць слід відзначити те, що не 
завжди український відповідник передавав 
гендерну нейтральність, переважно були від-
повідники чоловічого роду. утім, траплялись 
і такі, що однаково вказували як на особу 
жіночої статі, так і на особу чоловічої статі, 
наприклад, рибалка (fisher), що в українській 
мові належить до чоловічого й жіночого роду. 
таким чином, дослівний переклад є повністю 
виправданим за умови знаходження повно-
цінних еквівалентів у мові перекладу. 

транспозиція – це перетворення однієї 
частини мови на іншу [4, с. 92]. відповідно до 
нашого дослідження, трансформація транспо-
зиції в перекладі найбільш властива двоком-

понентним і багатокомпонентним одиницям 
політкоректної лексики, що позначають соці-
альні явища (first-year student, mortgage-free 
living, emotional abuse, putting to sleep, career 
woman). утім, її також застосовують у пере-
кладі одиниць на позначення фізичних якостей 
(medium-sized); одиниць на позначення віку 
(older people); гендерно нейтральних одиниць 
(letter carrier); одиниць на позначення пси-
хічних якостей (sexually focused).

граматичну трансформацію зміни порядку 
слів також називають перестановкою чи пер-
мутацією. сутність трансформації переста-
новки полягає в тому, що в перекладі лексичні 
елементи міняються місцями (тобто змі-
нюють позицію на протилежну), наприклад, 
involuntary term limitation – зумисне вкоро-
чення віку, photonically non-receptive, outdoor 
urban dwellers – жителі вулиць міста, home 
invasion – вторгнення в приватну власність, 
choir member – член хору, Congress person – член 
Конгресу, bovine control officer, street activity 
index – показник вуличної активності, 
utensil sanitizer – санітар кухонного начиння, 
garbage collector/trash collector – збирач 
сміття, emotional abuse – образа почуттів, 
mortgage-free – життя без іпотеки, living law 
inforcement officer – працівник правоохоронних 
органів, asylum seekers – шукачі притулку, 
cost-of-living adjustment specialist – фахі-
вець із пристосування до складного життя, 
substandard housing – житло, яке не відповідає 
стандартам, oxygen exchange units – об’єкти 
кисневого обміну, unpaid sex slave – рабиня для 
безкоштовного сексу. трансформація переста-
новки зумовлена розходженням традицій чле-
нування речення в англійській та українській 
мовах, а також схильністю англійської мови 
до морфолого-синтаксичного та лексико-син-
таксичного словотвору. Морфолого-синтак-
сичним називається такий спосіб, за якого 
слово набуває нового значення в результаті 
переходу його з однієї частини мови до іншої. 
в англійській мові ми розглядаємо це явище в 
контексті конверсії. наведені приклади свід-
чать, що конверсія, зокрема аджективізація 
(перехід у розряд прикметника інших частин 
мови) є досить поширеною в політкоректній 
лексиці (term limitation, home invasion, street 
activity index, choir member, utensil sanitizer, 
garbage collector, trash, law inforcement, asylum 
seekers, cost-of-living adjustment specialist, 
oxygen exchange units, sex slave). лексико-син-
таксичним називається такий спосіб слово-
творення, за якого похідне слово утворюється 
внаслідок злиття (зрощення) в одне слово 
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синтаксичного словосполучення. твірні 
слова поєднуються в одне складне безпосе-
редньо, не зазнаючи жодних змін. напри-
клад: cost-of-living – той, що стосується 
зростання вартості життя, mortgage-free – 
без іпотечних кредитів. хоча трансформація 
зміни слів є повністю обґрунтованою, іноді 
її недостатньо для адекватної передачі всієї 
суті поняття українською мовою, тому разом 
із заміною порядку слів застосовують тран-
сформації модуляції, транспозицію, експре-
сивацію (прийом перекладу шляхом заміни 
нейтральної одиниці мови оригіналу її сти-
лістично маркованим відповідником), синоні-
мічний переклад, транспозицію та додавання.

додавання – це відновлення в перекладі 
випущених у мові оригіналу «доречних слів» 
[2, с. 104]. трансформація додавання вико-
ристовується з метою дотримання норм мови 
перекладу та забезпечення більшої вмоти-
вованості й зрозумілості перекладених слів, 
наприклад: refuse collector – збирач викинутих 
речей, Latino – латиноамериканець, achieve 
a deficiency – досягати неповного успіху, 
people of mass – люди з великою масою тіла, 
person of size – людина пишних розмірів, youth 
group – група підозрілих молодиків, custodian – 
доглядач будівлі, average person – середньо-
статистична особа, person of color – особа 
іншого кольору шкіри, golden ager – особа 
золотого віку, deprived – позбавлені благ, 
sex worker – робітник сфери сексуальних 
послуг, special – із особливими потребами, 
conflict – збройний конфлікт, young female 
person – молода особа жіночої статі. іноді 
трансформація додавання виступала в комп-
лексі з іншими трансформаціями, такими, як 
зміна порядку слів. у деяких випадках пере-
клад із трансформацією додавання пропону-
ється замість кальки.

отже, граматичні та семантико-синтак-
сичні трансформації можуть застосовуватися 
в перекладі політкоректних слів і сполук як 
окремо, так і в поєднанні між собою або з 
трансформаціями інших типів. трансформації 
додавання та зміни порядку слів є найбільш 
поширеними. з огляду на особливості укра-
їнської мови, рекомендуємо в перекладі під 
час вибору між калькуванням і додаванням 
надавати перевагу останній трансформації. 

серед лексичних, лексико-граматичних 
і лексико-семантичних трансформацій у 
нашому дослідженні виявлені транслітерація, 
калькування, диференціація, конкретизація, 
цілісне перетворення, синонімічний переклад 
і описовий переклад. до того ж трансформації 

калькування й описовий переклад виявились 
одніми з найбільш поширених у перекладі 
політкоректних термінів.

за визначенням універсального словни-
ка-енциклопедії української мови, транслі-
терація – це політерна передача текстів і 
окремих слів, записаних за допомогою однієї 
графічної системи, засобами іншої графічної 
системи. у проведеному дослідженні така 
трансформація застосовувалася лише для 
перекладу однокомпонентних одиниць, що 
позначають національну приналежність або 
соціальне явище: Inuit, Inupat, euthanasia.

калькування теж заслуговує на деталь-
ніший розгляд, оскільки саме ця трансфор-
мація набула великої популярності в пере-
кладачів попри часткову необґрунтованість. 
калькування – це особливий вид запозичення: 
утворення нового фразеологізму, слова чи 
нового значення слова через буквальний пере-
клад відповідного іншомовного елемента. сут-
ність калькування полягає у створенні нового 
слова чи сталого поєднання в мові перекладу, 
що копіює структуру вихідної одиниці. 

Цю трансформацію застосовували в таких 
випадках перекладу: 

1) одиниць на позначення фізичних 
якостей: temporarily metabolically abled, 
visually challenged, environmentally correct 
human, visually oriented, big-boned, people of 
mass, nasally gifted, differently organized, little 
people, сhronologically gifted, gerontologically 
advanced, vertically challenged, other aged, 
melanin-impoverished;

2) одиниць на позначення непрестижних 
професій: mixologist, certified astrological con-
sultant, garbologist, sanitation engineer, sewing 
machine operator, personal assistant, meteorolo-
gist, faith healer, psychic surgeon;

3) одиниць на позначення соціальних 
і побутових явищ: shellshock, economic 
humanism, open society, the system of free enter-
prising, selective speech, academic dishonesty, 
collateral damage, learning enviroment, stra-
tegic hamlet, permanently static post-human 
mass, unsavory character, meaningful down-
turn, period of economic adjustment, period of 
negative economic growth, geological correc-
tion, incomplete success, newcomer, ethnically 
homogenous area, LGBT person, unwaged 
labour, undocumented residents, emotional rape, 
verbal abuse, verbal agression, inclusive class-
rooms, inclusive education, inclusive schools, 
place of employment, tropical rainforest, deprive 
of life, servicing the target, person creative with 
the facts, educational resource center, uniquely 
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fortuned individual on an alternative career, 
cannabis, Happy Holidays, economically unpre-
pared, ill-provided, socially deprived, underpriv-
ileged, correctional facilities, people enjoying 
temporarily hospitality from the state, socially 
separated, sensitive questions, sex surrogate, 
person of region, nontraditional shopper, envi-
ronmental activist, cosmetically different, invol-
untarily leisured, least best;

4) гендерно нейтральних одиниць: 
businessperson, camera operator, parent 1 / 
parent 2, firefighter, traffic controller, insurance 
agent, Earth children, nursery worker, postal 
worker, sales agent, sales associate, sales rep-
resentative, sales worker, spokesperson, cabin 
attendant;

5) одиниць на позначення національної 
та расової приналежності: Latin American, 
Mexican American, Amerindian, first nation 
people, Indigenous people, Native American, 
Native-Canadian, multiracial, African-Cana-
dian, Afro-American, member of the African 
diaspora, the future President;

6) одиниць на позначення психічних і 
розумових якостей: sun children, ethically 
disoriented, ethically challenged, socially chal-
lenged, mental explorer, selectively perceptive, 
motivationally dispossessed, special, morally 
handicapped, celebrally challenged, intellectu-
ally impaired;

7) одиниць на позначення тварин: Canine-
American, Amphibian American.

Після дослідження вищезазначених 
прикладів ми дійшли висновку, що в бага-
тьох випадках калькований переклад не 
адаптований до лінгвокультурних традицій 
нашої мови, тому поняття, перекладені таким 
чином, звучать досить незвично й не сприй-
маються носіями української мови: візуально 
не обдарований, візуально орієнтований, 
етично дезорієнтований, етично неповно-
цінний, морально обмежений, люди маси, 
ментальні дослідники, вибірково сприйнят-
ливі. Без контексту через калькування втрача-
ється сенс полісемантичних політкоректних 
термінів: назально обдарованою може бути 
людина, що має великий ніс, а також людина, 
у якої нежить; вислів «сонячні» діти може 
стосуватися діток із синдромом дауна, а також 
маленьких афроамериканців («Sun people» 
іноді використовують на позначення темно-
шкірих людей). однак є й певні плюси пере-
кладу калькуванням. зважаючи на ефект ква-
зіреальності, який намагаються отримати зМі 
під час висвітлення катастрофічних подій, 
цей тип трансформації якнайкраще підходить 

для завуалювання реальності й створення 
позитивної атмосфери. Більше того, з огляду 
на іронічну та глузливу конотацію декількох 
політкоректних одиниць (наприклад, 
temporarily metabolically abled, permanently 
static post-human mass, environmentally correct 
human, mental explorer), що їх дослідники 
(л. Федорчук [5, с. 17]) іноді називають 
псевдокоректними одиницями, калькування 
чудово передає комічний ефект. таким чином, 
перед тим, як застосовувати калькування в 
перекладі політкоректних одиниць, реко-
мендовано звернути увагу на функціональну 
семантику лексичних одиниць. 

трансформацію диференціації переважно 
використовували в перекладі гендерно ней-
тральних одиниць на позначення професій: 
actron, cleaner, salesperson, tradesperson, 
waitperson, waitron. у перекладі ми запропо-
нували варіант назви професії як у чолові-
чому, так і в жіночому роді, щоби повноцінно 
передати семантику англійської лексеми. 
однак зазвичай у перекладених текстах 
зазначений лише один варіант, залежно від 
контексту, і перевага надається іменнику 
чоловічого роду, який в українській мові 
вживається для позначення професіоналів 
і жіночої, і чоловічої статі. аналогом ген-
дерно нейтральних одиниць в українській 
мові слугують іменники спільного роду, утім, 
у контексті професій їх дуже мало (листо-
ноша, суддя). також цікавим є випадок пере-
кладу англійського звертання «Mx», що теж 
належить до гендерно нейтральних лексем. 
така модель звертання зовсім не властива 
українській мові, тому пропонується один із 
варіантів диференціації – пан або пані, або 
ж застосовувати трансформацію опущення 
(вилучення слів), зокрема у звертанні до 
андрогінів.

Ще однією особливістю англійської мови 
стали гендерно нейтральні займенники. 
одна частина їх представлена неолексе-
мами на кшталт ze/zie, zir, zirs, zirself; іншу 
частину утворюють графони s/he, (s)/he, he/
she. оскільки українській мові не властиві 
такі займенники, за винятком займенника 
«себе», то перекладачі використовували кон-
кретизацію (переклад словом, що має вужче 
значення) шляхом заміни гендерно нейтраль-
ного займенника українським відповідником 
чоловічого роду: “So if for some reason you are 
unable to find support at home, it’s all right to 
find a friend to confide in, but make sure that he 
or she has experience in life and a knowledge of 
Bible principles”. – «Якщо ж ти з якоїсь при-
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чини не знаходиш підтримки вдома, можеш 
звіритися другові, але він повинен мати 
життєвий досвід і знати біблійні прин-
ципи». крім того, цю трансформацію вико-
ристовували в перекладі слова meteorologist: 
«синоптик» є більш прийнятною альтерна-
тивою для ведучого прогнозу, ніж «метео-
ролог», адже синоптики – це метеорологи, що 
спеціалізуються на передбаченні майбутнього 
стану погоди.

синонімічний переклад передбачає вико-
ристання в перекладі синонімічних структур і 
пропонується лише як варіант замість дослів-
ного перекладу чи в комплексі з іншими тран-
сформаціями.

коли під час перекладу політкоректного 
словосполучення було неможливо знайти 
український аналог або принаймні адапту-
вати його до наших реалій, то використову-
вали трансформацію цілісного перетворення. 
суть цілісного перетворення полягає в пев-
ному зміщенні, використанні в перекладі 
суміжного поняття в межах одного родового 
[1, с. 6]. Переважно це стосувалося лексем 
з іронічною, гумористичною та суто нега-
тивною конотацією, які важко було перекласти 
українською мовою, адже для неї властиве 
вживання політкоректної лексики з метою 
позитивної переоцінки явищ, а не для ство-
рення комічного ефекту. також були випадки 
культурних розбіжностей і розбіжностей у 
світогляді, коли переклад відтворював зовсім 
іншу оцінку явищ: near-life experience – перед-
часне припинення вагітності, parasitically 
oppressed – жінка при надії.

Популярною альтернативою під час утруд-
неного перекладу стало застосування при-
йому описового перекладу. саме завдяки 
цій трансформації досягалася найбільша 
відповідність значенню англійського політ-
коректного терміна. Більше того, на відміну 
від цілісного перетворення, наявність тран-
сформації описового перекладу в багатьох 
випадках свідчила про численність питомих 
політкоректних виразів в українській мові, 
зумовлювала більшу прозорість значення анг-
лійських термінів і тому також пропонувалася 
замість трансформацій калькування, адап-
тації та модуляції. 

таким чином, із-поміж лексичних, лекси-
ко-граматичних і лексико-семантичних тран-
сформацій найбільш слушним є описовий 
переклад. кожна мова відрізняється нормами 
політкоректності, тому найважливіше в пере-
кладі – передати політкоректну думку, а не від-
творити засоби її вираження в англійській мові. 

у категорії стилістичних трансформацій 
виокремлюємо логізацію, адаптацію, моду-
ляцію, еквіваленцію й експресивацію. 

логізація – це прийом перекладу шляхом 
заміни емоційно-експресивної або етномарко-
ваної мовної одиниці стилістично нейтральним 
її відповідником у мові перекладу, що усуває 
чи послаблює естетичну функцію першотвору. 
Як уже було зазначено вище, кожна мова має 
свої культурні особливості й по-своєму адаптує 
соціокультурні явища. так, під упливом фемі-
нізму в англійській мові з’явилася тенденція до 
викорінення чоловічого компонента в словах і 
до створення гендерно нейтральних назв про-
фесій. натомість в українській мові прихиль-
ниці фемінізму вимагають популяризації назв 
професій жіночого роду: філологиня, профе-
сорка, спеціалістка, викладачка, лікарка. отже, 
спостерігаємо протилежні тенденції. до того 
ж українській мові не властиві такі морфеми 
чоловічого роду, як, наприклад, англійська мор-
фема «man». тому в перекладі використовують 
логізацію. також бачимо логізацію в разі гумо-
ристичної й іронічної конотації та в перекладі 
престижних назв професій. хоча в українській 
мові теж є евфемізація професій, зокрема фахі-
вець із клінінгу, клінінг-оператор, менеджер 
із клінінгових послуг, робітник із комплек-
сного прибирання, менеджер по господарству 
(замість прибиральниці), оператор машинного 
доїння (замість доярки), механізатор (замість 
тракториста), проте ця тенденція не настільки 
розвинута, як в англійській мові. в українській 
культурі є схильність надавати популярності 
будь-якій посаді шляхом утворення сполуки 
зі словом «менеджер» або ж уживати кальки 
(сек’юріті, промоутер, сейлз-менеджер, мер-
чендайзер). з огляду на це за браком мовних 
аналогів використовуємо логізацію.

адаптація передбачає заміну одних 
деталей історії, що повідомляється, іншими 
[4, с. 92]. розглядаючи приклади вживання 
цієї трансформації, ми дійшли висновку, що 
вона є досить популярною й слушною, адже 
підкреслює політкоректність української 
мови: борець із тверезістю/людина з алко-
гольною залежністю (замість «алкоголік»); 
отримати можливість змінити робоче місце 
(замість «бути звільненим»); неблагополучна 
сім’я (замість «сім’я, що розпалася»); неви-
ліковний (замість «мертвий»); педагогічні 
здібності (замість «здатність навчати»); 
неповний успіх ( замість «невдача»); пишних 
розмірів (замість «товстун»); перукар-сти-
ліст (замість «перукар»); ще той знавець 
(замість «неук»); недостатньо вмоти-
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вований (замість «ледар»); з ослабленим 
імунітетом (замість «ВІЛ-інфікований»); 
письменна людина (замість «грамотій»); 
трудові ресурси (замість «робоча сила»); 
позбавлення від страждань (замість «убив-
ство з жалю»); помічниця по дому (замість 
«доглядальниця»); умудрений досвідом 
(замість «старий»); незаможний (замість 
«бідний»); нетактовність (замість «гру-
бість»); продавець-консультант (замість 
«продавець»); помічник керівника (замість 
«секретар»); самозакоханий/людина-нарцис 
(замість «егоїстичний»); менш прива-
бливий/негарний з лиця/той, що не вдався 
вродою (замість «потворний»); поборник 
миру (замість «прибічник війни»); логічний з 
іншого боку (замість «помилковий»).

Модуляція – це заміна слова чи словосполу-
чення вихідної мови одиницею мови перекладу, 
що виражає причинно-наслідкові зв’язки. 
наприклад: temporarily challenged – не впису-
ється в часові рамки, service lawyer – помічник 
адвоката, in recovery – у процесі витвере-
ження, person of substance – людина значних 
розмірів, redundancy elimination – скоро-
чення штату, afflicted – хворий, self-paced 
cognitive ability, seasoned – людина з досвідом, 
housekeeper – помічник по господарству, 
difficult-to-serve – якому важко догодити, in a 
reduced state of awareness – в заторможеному 
стані, recycled books – опрацьовані книжки, 
pacification – примус до миру. отже, як бачимо 
з прикладів, трансформація модуляції пере-
важно зберігає політкоректний стиль, однак 
змінює наявні погляди [4, с. 92].

Під час застосування еквіваленції 
теж вдається зберегти стиль політкорек-
тності, але зміст передається іншими 
словами [4, с. 92]: bartender – бармен, 
single parent household – неповна сім’я, 
underhoused – безхатній, moonchild – не від 
світу цього, handyperson – майстер на всі 
руки, zirself – себе, собі, layperson – непро-
фесіонал, economically exploited – на мілині, 
mailperson – листоноша.

експресивація – це спосіб перекладу 
шляхом заміни нейтральної одиниці мови 
оригіналу її стилістично маркованим відпо-
відником у мові перекладу, що надає пере-
кладу емоційно-експресивного забарвлення 
[3, с. 33]. дослідження виявило, що цю 
трансформацію застосовували в комплексі 
зі зміною порядку слів для акцентування на 
політкоректності вислову.

зазначимо, що стилістичні трансформації 
теж відіграють вагому роль у перекладі політ-

коректних термінів і свідчать як про достатню 
політкоректність української мови (адаптація, 
модуляція, еквіваленція й експресивація), так 
і про її специфіку (логізація).

висновки з проведеного дослідження. отже, 
у процесі дослідження виявлено низку грама-
тичних, семантико-синтаксичних, лексичних і 
стилістичних трансформацій. залежно від праг-
матичної функції й особливостей мовної куль-
тури переклад політкоректної лексики вимагає 
використання різних перекладацьких трансфор-
мацій і навіть застосування їх у комплексі. 

серед граматичних і семантико-синтак-
сичних трансформацій у нашому дослідженні 
виявлено дослівний переклад, транспозицію, 
зміну порядку слів і додавання. трансфор-
мації додавання та зміни порядку слів були 
найбільш поширеними. Ці трансформації 
свідчили про розходження традицій члену-
вання речення в англійській і українській 
мовах, а також про схильність англійської 
мови до морфолого-синтаксичного та лек-
сико-синтаксичного словотвору. завдяки 
їм досягалася більша прозорість значення 
англійського відповідника і його адаптова-
ність в англійській мові.

лексичні, лексико-граматичні та лекси-
ко-семантичні трансформації становлять 
найбільший прошарок перекладацьких тран-
сформацій у нашому дослідженні, адже най-
популярнішими були описовий переклад і 
калькування. описовий переклад виявився 
найбільш доречною трансформацією в пере-
кладі політкоректних термінів, оскільки 
допомагав зрозуміти задум мовної одиниці 
незалежно від світоглядних особливостей. 
Переклад калькуванням мав одночасно певні 
плюси й мінуси. серед перших – передача 
комічного ефекту політкоректних одиниць 
з іронічною чи гумористичною конотацією 
та реалізація вуалітивної функції лексем 
у висвітлюванні негативних подій; серед 
останніх – неадаптованість перекладу до 
вимог милозвучності української мови та 
втрата сенсу полісемантичних одиниць.

стилістична трансформація експресивації 
виконувала роль допоміжної в комплексі з 
граматичною трансформацією. стилістична 
адаптація та модуляція свідчать про достатню 
політкоректність української мови, а тран-
сформація логізації – про зворотне явище. 
отже, у перекладі політкоректної підмови 
треба звертати увагу на лінгвокультурні осо-
бливості обох мов і добирати перекладацькі 
трансформації, що якнайкраще та якнайпри-
родніше відобразять політкоректний стиль.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ 
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доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики 

імені Григорія Кочура
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті визначено конвергентні та дивергентні риси антонімічних відношень терміна «прямі інвестиції» в укра-
їнській мові порівняно з англійською. Виявлено певну розбіжність в антонімічних відношеннях видів інвестицій 
порівняно з антонімічними відношеннями між іншими фінансово-економічними термінами з тим самим атрибутом 
«прямий». Установлено, що антонімічна пара «прямі інвестиції» – «портфельні інвестиції» за ознакою ступеня 
впливу інвестора може мати властивості як комплементарних, так і градуальних антонімів залежно від обраного 
методологічного підходу. 

Ключові слова: антоніми, економічна термінологія, прямі інвестиції, комплементарні антоніми, градуальні 
антоніми. 

В статье определены конвергентные и дивергентные черты антонимичных отношений термина «прямые инве-
стиции» в украинском языке сравнительно с английским. Обнаружены различия в антонимичных отношениях видов 
инвестиций по сравнению с антонимичными отношениями между другими финансово-экономическими терминами 
с тем же атрибутом «прямой». Установлено, что антонимичная пара «прямые инвестиции» – «портфельные инве-
стиции» по признаку степени влияния инвестора может иметь свойства как комплементарных, так и градуальных 
антонимов в зависимости от выбранного методологического подхода.

Ключевые слова: антонимы, экономическая терминология, прямые инвестиции, комплементарные антонимы, 
градуальные антонимы. 

Sukhyi O.O. PECULIARITIES OF ANTONOMY IN ENGLISH AND UKRAINIAN INVESTMENT TERMINOLOGY 
(BASED ON “DIRECT INVESTMENT”)

Convergent and divergent features of the antonymic relations of the term “direct investment” in the Ukrainian language 
compared to English are defined. Some discrepancies in antonomy between investment terminology and other financial 
terminology (with the attribute “direct”) were revealed. It is proved that depending on the methodological approach in the 
economic research antonymic pair “direct investment” – “portfolio investment” could display the properties either of com-
plementary or gradual antonyms.

Key words: antonyms, economic terminology, direct investment, complementary antonyms, gradual antonyms. 

Постановка проблеми. термінологія 
інвестиційної сфери є однією з важливих 
ділянок дослідження економічної термі-
нології у зв’язку із залученням іноземного 
капіталу, а також з огляду на факт значного 
запозичення багатьох інвестиційних термінів. 
тому погляд на цю тематику крізь призму 
одного з ключових семантичних відношень – 
антонімію, а також контрастивне зіставлення 
англійської й української терміносистем є 
актуальним і становить як теоретичну, так і 
практичну цінність. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Явище антонімії в економічній термінології в 
цілому та в деяких її підсистемах уже знайшло 
певне відображення в науковій літературі. 
с. Шестакова розглядає антонімію в еконо-
мічній термінології загалом, висвітлюючи 
види антонімів, їх структуру та способи утво-
рення [1]. антонімічні терміни галузі туризму 
в англійській мові проаналізовані в праці 

н. Біян [2]. дослідження антонімічних від-
ношень у терміносистемах банківської сфери 
(на матеріалі англійської й української мов) 
здійснила о. Петрина [3]. у зв’язку зі зрос-
танням ролі природного капіталу та необхід-
ністю враховувати екологічні наслідки під 
час здійснення економічної діяльності уваги 
заслуговує робота М. саломахи щодо анто-
німії англомовної термінології сфери охорони 
довкілля [4]. антонімія в українській термі-
нології менеджменту представлена працями 
н. краснопольської [5]. Функціонування 
антонімів у термінології маркетингу (на 
прикладі сучасної німецької мови) просте-
жене с. вовчанською [6]. водночас відсутні 
дослідження антонімії термінології сфери 
інвестування та контрастивного зіставлення 
цього лінгвістичного феномена в українській 
і англійській термінології. загальні дослі-
дження економічної термінології не покри-
вають достатньою мірою термінологію сфери 
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інвестування, не висвітлюють повністю її 
істотних особливостей. Ще одним важливим 
аспектом залишається виявлення полісемії 
термінів через множинність антонімів.

Постановка завдання. на основі викла-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в дослідженні анто-
німічних зв’язків ключових англійських і 
українських термінів сфери інвестування (що 
пов’язані з прямими інвестиціями), прове-
денні їх контрастивного аналізу та з’ясування 
відмінностей між ними. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. доцільність або недоцільність ана-
лізу антонімії в термінології розглядалася в 
низці наукових статей. л. новіков висловив 
негативну, несхвальну позицію щодо антоні-
мічних відношень між термінами [7, с. 58]. 
Чимало вчених указали на переваги аналізу 
антонімічних відношень між термінами. 
наприклад, н. краснопольська стверджує, 
що антоніми в термінології виступають 
«видовими розрізнювачами спільної родової 
сутності» і важливим засобом більш точного 
з’ясування суті термінів і взаємозв’язків між 
ними [5, с. 207], що, на наш погляд, є важ-
ливим проявом системності в термінології. 
на думку н. Цимбал, антоніми в терміно-
лексиці допомагають «з’ясувати й розмеж-
увати значення синонімічних, полісемічних 
чи паронімічних слів» [8, с. 192]. вагомий 
аргумент на користь антонімії в термінології 
наводить н. Біян, спираючись на той факт, що 
антонімія «не порушує основних принципів 
термінології: системності, однозначності, 
точності, прозорості та стилістичної ней-
тральності» [2, с. 119].

Провівши аналіз означеного питання та 
викладених у наукових джерелах дискусійних 
поглядів, вважаємо раціональним утрима-
тися від загальних висновків про доцільність 
чи недоцільність лінгвістичного дослідження 
антонімії в термінології, а розглядати її корис-
ність і функціональну обґрунтованість стосовно 
конкретних випадків певної галузі наукових 
знань. на нашу думку, доречність застосування 
антонімів у термінології залежить від специ-
фіки аналізованих феноменів і термінів, що їх 
описують, а також від протиставлення цих тер-
мінів у відповідній галузі науки.

справді, якщо певне наукове явище існує 
самостійно, то вважати антонімічною парою 
до терміна, який це явище описує, лише його 
відсутність було б невиправдано (за умови, 
що вона не становить окремого наукового 
феномена), бо аналіз антонімії в такому разі 

позбавляється практичного наукового обґрун-
тування в цій галузі знань. наприклад, під 
час побудови факторних моделей науковці 
шукають кореляцію між різними показни-
ками, зокрема економічними, проте вважати 
«відсутність кореляції» антонімом до терміна 
«кореляція» принаймні в руслі окресленого 
наукового аналізу вважаємо недоцільним, 
оскільки таке явище переважно не стано-
вить самостійного наукового інтересу. таким 
чином, застосування антонімії в термінології 
залежить від конкретної ситуації у відповідній 
галузі знань і може бути виправданим і доволі 
продуктивним, якщо сам науковий аналіз цієї 
галузі знань широко використовує протистав-
лення певних термінів і приділяє значну увагу 
дослідженню кожного з них, що обґрунтовує 
аналіз антонімії і з лінгвістичного погляду, і 
з погляду науки, терміносистема якої аналізу-
ється. Більше того, протиставлення термінів, 
їх семантична опозиція дає змогу чіткіше роз-
межувати відповідні семантичні мікрополя та 
відобразити відмінні характерні риси (дифе-
ренціал) їх денотатів. 

так, у багатьох економічних дослідженнях 
інвестиційної сфери відбувається протистав-
лення двох видів інвестицій: прямих і порт-
фельних. в економічному аналізі інвести-
ційної діяльності їх часто протиставляють, 
тобто відбувається формування смислової 
термінологічної функціональної антонімічної 
пари, що можемо вважати особливим термі-
нологічним випадком антонімії й розглядаємо 
його як частковий випадок контекстуальної 
антонімії, оскільки в загальновживаній лек-
сиці ці фразеологічні одиниці не є антоні-
мами. тому інтерес викликає аналіз вищезга-
даної української термінології в економічній 
науці і її зіставлення з відповідною англо-
мовною термінологією.

український термін «прямі інвестиції» має 
безпосередній англомовний відповідник – 
«direct investment». Як стосовно перекладу, 
так і вживання в українській і англомовній 
економічній літературі тут, на перший погляд, 
мала би бути відповідність між українською 
й англійською мовою. справді, цей термін 
викликає найменше дискусій у науковій літе-
ратурі (серед термінів, які ми охоплюємо в 
представленій статті). Проте пошук і дослі-
дження антонімів до цього терміна як на функ-
ціональному рівні (стосовно галузі інвесту-
вання), так і на лінгвістичному рівні (як ми 
покажемо далі) виявляє його двозначність.

з одного боку, нами виявлені певні дивер-
гентні риси антонімічних відношень терміна 
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«прямі інвестиції» в українській мові порів-
няно з англійською. так, в англійський мові 
прикметник «direct» має широковживаний 
антонім «indirect» [9], що використовується 
у формуванні антонімічної пари «indirect 
investment». Проте найбільш типовим анто-
німом до прикметника «прямий» у загаль-
новживаній лексиці української мови 
буде прикметник «кривий», який базу-
ється на використанні протилежної семи 
[10, с. 282]. також трапляється менш поши-
рений антонім «непрямий» (утворений запе-
речною часткою «не» при збереженні кореня 
вихідного слова). оскільки антонімічна пара 
«прямий – кривий» описує фізичні характе-
ристики матеріальних об’єктів, то для тер-
мінології, яка охоплює абстрактні лексеми, 
вона є невідповідною, а отже, увагу зосере-
димо на антонімі «непрямий». Як показав 
проведений нами аналіз, така характерис-
тика саме щодо інвестицій поки що не зна-
ходить широкого застосування в українській 
економічній науці. зауважуємо тут нестачу 
системного уніфікованого підходу в еко-
номічній науковій термінології, оскільки, 
наприклад, методи державного регулювання 
економіки поділяються на прямі та непрямі; 
більше того, у самій сфері фінансів, а саме в 
оподаткуванні, є чітке смислове антонімічне 
протиставлення прямих і непрямих податків, 
яке теж є дуже поширеним. з огляду на таку 
практику застосування антонімічних сло-
восполучень із прикметниками «прямий» – 
«непрямий» у термінології інших сфер еко-
номічної науки, зокрема фінансів, виникає 
розбіжність в антонімічних відношеннях 
певних інвестиційних термінів, коли прямим 
інвестиціям протиставляються насамперед 
портфельні інвестиції. 

в англійській фаховій мові (на відміну 
від української) в економічній сфері термін 
«direct investment» є широковживаним [11; 12] 
і означає здійснення інвестиційних вкладень 
інвестором безпосередньо, тобто без участі 
інвестиційних посередників, і в цьому сенсі 
він протиставляється саме терміну «indirect 
investment» (для опису інвестицій, які здій-
снюються із залученням інвестиційних 
посередників). у тримовному англо-росій-
сько-українському словнику з економіки та 
фінансів щодо видів інвестицій представ-
лений переклад з англійської мови терміна 
«direct investment» українською та російською 
мовами [13, с. 209], проте англомовний термін 
«indirect investment» не згаданий і не перекла-
дений. Можемо це пояснити лише тим, що він 

не має настільки широковживаних аналогів 
у наукових публікаціях українською мовою 
через позамовні чинники – слабкість україн-
ського фондового ринку та незрілість ринку 
інвестиційних посередників. 

також важливо зазначити, що аналізо-
вані терміни для позначення видів інвес-
тицій утворюються за схемою «прикметник» 
+ «іменник», що, як справедливо вказує 
с. Шестакова, є однією з типових схем тер-
міноутворення в економічній науці загалом 
[1]. термінологічні антонімічні пари форму-
ються на базі антонімічної пари прикметників 
(атрибутів), які включені в основний тер-
мін-словосполучення: «прямі» – «непрямі», 
«безпосередні» – «опосередковані» тощо. 
звернемо увагу, що антонімічна пара «прямі 
інвестиції» – «непрямі інвестиції» (у кон-
тексті наявності чи відсутності інвестиційних 
посередників) буде комплементарною за 
своїм характером (один із термінів виключає 
інший, а разом вони охоплюють усю множину 
інвестицій). 

Проведений пошук антонімічних пар 
виявив той факт, що протиставленням, 
антонімом до прямого інвестування «direct 
investment» і в англомовній, і в українській 
економічній літературі є не лише аналізо-
ваний термін «indirect investment», але також 
і «portfolio investment» [14; 15, с. 25]. наяв-
ність таких двох різних антонімів однозначно 
вказує на полісемію терміна «прямі інвес-
тиції» («direct investment»), яку простежуємо 
як в українській, так і в англійській профе-
сійній мові. і якщо полісемія лексеми загаль-
ного вжитку (і наявність декількох антонімів) 
є цілком прийнятною, то в термінології таке 
явище полісемії є небажаним. 

Щоб глибше розглянути це явище, перей-
демо до аналізу другої ключової антоні-
мічної пари, яка стосується іншого зна-
чення терміна «прямі інвестиції» й позначає 
ті інвестиції, які забезпечують інвестору 
прямий контроль над підприємством, перед-
бачають його пряму участь в управлінні. 
згідно з українським законодавством до 
прямих інвестицій відносять інвестиції, 
які дають інвестору понад 10% частки 
власності в інвестованому підприємстві 
(що є одним із найпростіших, найбільш 
явних, проте далеко не вичерпним іденти-
фікатором впливу інвестора). Проведений 
аналіз виявляє, що в цьому значенні анто-
німом до терміна «прямі інвестиції» («direct 
investment») будуть інвестиції портфельні 
(«portfolio investment»). 



126 Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація

Випуск 2. 2018

антонімічна пара «прямі інвестиції» – 
«портфельні інвестиції», виділена за ознакою 
наявності впливу інвестора, на нашу думку, 
може бути віднесена виключно до комплемен-
тарних антонімів лише під час статистичного 
аналізу сфери інвестування, коли дослідник 
наперед для всієї множини інвестицій уста-
новлює єдиний числовий критерій частки 
власності інвестора в статутному фонді (10%, 
чи 20%, чи 25%, чи 50% тощо) і використовує 
його як єдиний ідентифікатор прямих інвес-
тицій. водночас під час глибшого наукового 
аналізу окремих випадків інвестування, урахо-
вуючи складнощі визначення наявності такого 
впливу інвестора, залежність цього впливу 
від технологій, наданих інвестором, його 
доступу до ринків, наявності чи відсутності 
інших мажоритарних інвесторів, величини їх 
пакетів акцій, розподілу решти акцій (їх роз-
порошеності чи консолідованості) тощо, міні-
мально необхідний для контролю над фірмою 
рівень участі інвестора у статутному фонді 
може коливатися в значних межах, і тому ця 
антонімічна пара буде вже набувати, на наше 
переконання, ознак градуальних антонімів у 
тому сенсі, що чітка й однозначна межа пере-
ходу від одного виду інвестицій до іншого не 
є чітко встановленою. справді, вплив інвес-
тора може бути більшим чи меншим, зростати 
чи спадати, а тому до цієї видової ознаки, на 
нашу думку, може бути застосований не лише 
бінарний, але й градуальний підхід. 

висновки з проведеного дослідження. 
Проведений контраcтивний аналіз антонімії 
серед термінів, що описують ключові види 

інвестицій, виявив, що спільним для всіх ана-
лізованих лексем є термін (виразник родового 
поняття) і видові атрибути («прямі» – «непрямі», 
«прямі» – портфельні»), які формують антоні-
мічну опозицію. Перша пара є антонімічною 
в англійській мові і в загальновживаній лек-
сиці («direct» – «indirect»), натомість в укра-
їнській мові подібна антонімічна опозиція 
трапляється в словосполученнях фахової 
мови (прямі податки – непрямі податки, прямі 
інвестиції – непрямі інвестиції, прямі методи 
регулювання – непрямі методи регулювання), 
оскільки найпоширеніші загальномовні анто-
німи до слова прямий («direct») в українській 
і англійський мовах відрізняються. 

і в українській, і в англійській мовах 
антонімія за ознакою наявності чи відсут-
ності інвестиційного посередника («прямі 
інвестиції» – «непрямі інвестиції», «direct 
investment – indirect investment») реалізується 
через комплементарні антоніми словотвір-
ного типу, утворені за допомогою префіксів 
зі збереженням кореня лексеми. антоні-
мічна пара атрибутів «прямі» – «портфельні» 
формує антонімічну опозицію виключно в 
терміносистемі інвестування.

виявлено, що антонімічна пара «прямі інвес-
тиції» – «портфельні інвестиції» за ознакою 
ступеня впливу інвестора має властивості як 
комплементарних, так і градуальних антонімів 
із суб’єктивним визначенням межі розподілу 
між згаданими видами в межах семантичного 
поля всіх інвестицій. При цьому і в україн-
ській, і в англійській мові термінів ці антоніми 
є лексичними, різнокореневими й базуються 

Комплементарна антонімічна пара 

Прямі інвестиції  

(у сенсі відсутності  

інвестиційних посередників) 

 

<===================> 

Антонімічні відношення 

Непрямі інвестиції 

(залучено інвестиційних 

посередників) 

↑ 

Прямі інвестиції 

↓ 

Прямі інвестиції  

(у сенсі наявності впливу 

інвестора) 

Антонімічні відношення 

<==================> 

Портфельні інвестиції  

(інвестор не має впливу) 
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Градуальна антонімічна пара (при багатофакторному науковому аналізі) 

 

Рис. 1. антонімічні відношення терміна «прямі інвестиції» і його типологія  
залежно від обраного методологічного підходу й семантичного наповнення терміна
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на введенні через атрибут «портфельні» нової 
семи «інвестиційний портфель». відзначено, 
що ця сема й атрибут «портфельні» ще не є 
достатніми для чіткого й однозначного окрес-
лення семантичного поля портфельних інвес-
тицій як таких, що не передбачають прямого 
контролю інвестора. отже, це питання може 
становити перспективне поле для подальших 
наукових досліджень.
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Статтю присвячено дослідженню лінгвопрагматики сучасного французького рекламного дискурсу, окресленню 
основних лінгвістичних та семіотичних особливостей соціальної реклами та їх передання при перекладі. Проана-
лізовано питання функціонування терміносистеми зазначеної галузі, її дериваційних засад; визначено найпошире-
ніші перекладацькі прийоми та трансформації, що застосовуються у процесі відтворення франкомовних лінгвопраг-
матичних аспектів соціальної реклами українською мовою.

Ключові слова: лінгвопрагматичний аспект, соціальна реклама, французька мова, перекладацькі трансфор-
мації.

Статья посвящена исследованию лингвопрагматики современного французского рекламного дискурса, опре-
делению основных лингвистических и семиотических особенностей социальной рекламы и их передачи при пере-
воде. Проанализированы вопросы функционирования терминосистемы указанной области, ее деривационных 
основ; определены наиболее распространенные переводческие приемы и трансформации, применяемые в про-
цессе воспроизведения франкоязычных лингвопрагматических аспектов социальной рекламы на украинский язык.

Ключевые слова: лингвопрагматический аспект, социальная реклама, французский язык, переводческие 
трансформации.

Shkoliar L.V. LINGUISTIC AND PRAGMATICS ASPECTS IN TRANSITION OF TEXTS OF ADVERTISING 
DISCUSSION (BASED ON THE FRENCH SOCIAL ADVERTISING MATERIAL) 

The article is devoted to the study of linguistic and pragmatics French advertising discourse, to the outline of the main 
linguistic and semiotic features of social advertising and their transmission in translation. The questions of functioning of 
the terminology system of the mentioned branch, its derivational principles are analyzed, the most widespread transla-
tion techniques and transformations used in the process of reproduction of the French-language linguistic and pragmatic 
aspects of social advertising in the Ukrainian language are determined.

Key words: linguistic and pragmatic aspect, social advertising, French language, translation transformations.

Постановка проблеми. концепцією роз-
витку європейського суспільства передбачено 
подальше поглиблення міжкультурної взає-
модії через вивчення особливостей наукової 
комунікації. соціальна реклама (як важ-
ливий складник існування сучасного соціуму, 
покликана стимулювати споживання соці-
альних товарів та послуг, збуджувати інтерес 
до означеного кола питань та спонукати до 
певних дій. саме завдяки такій різновек-
торності завдань цей різновид рекламного 
дискурсу стає предметом вивчення фахівців 
різних галузей, а саме: соціологів, політо-
логів, філософів, правників, психологів, педа-
гогів, журналістів та ін., кожен із яких роз-
глядає феномен соціальної реклами з точки 
зору специфіки власної наукової або профе-
сійної галузі. Філологи та перекладачі зосе-
реджуються на аспектах масової комунікації, 
досліджуючи лінгвістичну та семіотичну 
специфіку соціальної реклами, шукаючи при-

йоми відтворення лінгвопрагматичних осо-
бливостей мовою перекладу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням урахування лінгвістичних та праг-
матичних аспектів при перекладі текстів 
франкомовного рекламного дискурсу присвя-
чено чимало доробок. так, а. Чернова розгля-
нула питання соціальної реклами з точки зору 
особливого різновиду французького реклам-
ного дискурсу; Ю. зелена вивчила структур-
но-семантичні, стилістичні та функціональні 
особливості текстів реклами, лексичні мар-
кери реклами в аспекті перекладу стали пред-
метом дослідження т. хавченко. Французькі 
колеги а. Бентоліла, н. Башала, М. кар-
вало проаналізували синтаксичні структури 
рекламних текстів, д. наварро дослідив рито-
рику слоганів; в. аппель зосередила увагу на 
лінгвістичних питаннях та шляхах візуальної 
підтримки рекламних текстів. однак питання 
передання лінгвістичних та семіотичних осо-
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бливостей французької соціальної реклами 
залишається відкритим. 

отже, актуальність наукових досліджень 
зумовлена спрямованістю лінгвістичних розвідок 
на розкриття мовних та лінгвопрагматичних 
явищ у контексті перекладацького аспекту.

Постановка завдання. на основі викладе-
ного можна сформулювати мету дослідження, 
яка полягає у визначенні характерних рис, 
завдань і тематики французької соціальної 
реклами як особливого різновиду фран-
цузького рекламного дискурсу, виявленні їх 
основних лінгвістичних та семіотичних осо-
бливостей та висвітленні перекладацьких 
прийомів і трансформацій, що застосову-
ються у процесі відтворення текстів соці-
альної реклами українською мовою. 

для досягнення поставленої мети дослі-
дження використовувалася низка методів, 
зокрема метод лінгвістичного спостереження 
над процесом функціонування терміноло-
гічних сполук у рекламних текстах, методи 
зіставного, структурно-семантичного та пере-
кладацького аналізів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
у контексті розвитку сучасної функціональ-
но-комунікативно-когнітивно зорієнтованої 
науки, лінгвістична прагматика (лінгвопраг-
матика, прагмалінгвістика), незважаючи на 
нечітко окреслене проблемне поле, посідає 
особливе місце, вона тісно пов’язана з філосо-
фією мови, соціо- та психолінгвістикою, тео-
рією мовленнєвих актів, функціональним син-
таксисом, лінгвістикою тексту, когнітивною і 
комунікативною лінгвістикою тощо.

розгляд лінгвопрагматичних аспектів при 
перекладі починається з оцінки прагматич-
ного потенціалу тексту (поєднання змісту 
повідомлення і способу його мовного вира-
ження). відповідно до комунікативної спря-
мованості, підбирають певні мовні одиниці 
з предметно-логічним і конотативним зна-
ченням, що організовуються у висловлення 
через встановлення між ними необхідних 
смислових зв’язків. за допомогою прагма-
тичного аспекту передається авторське став-
лення, маніфестується його лінгвокультурна 
позиція. При цьому ціннісно-емоційний 
складник повідомлення є провідним мар-
кером значення.

досліджуючи соціальну рекламу як осо-
бливий різновид рекламного дискурсу, ми 
виходимо з основної її функції – спонукання 
до саморефлексії щодо нагальних проблем 
індивіда чи суспільства в цілому. терміну 
«соціальна реклама» (особливому різновиду 

рекламного дискурсу, який спрямовано на 
досягнення суспільно корисних цілей, попу-
ляризацію загальнолюдських цінностей без 
отримання прибутку) відповідає французький 
відповідник «publicité sociale». 

сучасна соціальна реклама Франції є 
досить складним і тонким інструментом 
впливу на суспільство; її найпоширенішими 
темами є загальнолюдські духовні, моральні, 
етичні, естетичні, громадські, родинні та 
національні цінності, збереження вікових 
традиції, навчання бережного ставлення до 
природи, довкілля, популяризація здорового 
способу життя тощо. тобто колом зацікавле-
ності виступають речі, що спрямовуються на 
позитивацію суспільних відносин та загальне 
покращення соціуму. 

основними функціями соціальної реклами 
є інформування суспільства про те чи інше 
соціальне явище, хворобу або нагальну 
проблему та вплив на громадську думку. із 
метою досягнення цілей рекламний продукт, 
покликаний актуалізувати певну проблему 
соціуму, візуалізувати та запропонувати 
кроки її вирішення, розміщують у місцях із 
великим циркуляційним рухом людей. така 
поліадресна реклама має привернути на себе 
увагу. Це досягається шляхом поєднання візу-
альних і вербальних складників, образних та 
лінгвістичних засобів із дотриманням базових 
законів і закономірностей рекламного дис-
курсу. соціальна реклама має бути інфор-
мативною, мистецькою, яскравою й нестан-
дартною водночас.

для досягнення суспільно корисних цілей, 
тематика й проблематика рекламного сло-
гану завжди є добре відомою та близькою 
пересічному громадянинові, сюжет змушує 
кожного пройнятися, внутрішньо пережити, 
осмислили й зробили відповідні висновки з 
отриманої інформації. саме тому при фор-
муванні соціальної реклами основну увагу 
приділяють її емоційній насиченості, сприй-
нятливості та конкретиці, наприклад, реклама 
боротьби з палінням, на якій зображено під-
літка з цигаркою в зубах навколішках перед 
дорослим чоловіком, що поклав руку йому 
на голову. вербальний контекст, яким допов-
нюється це зображення, сформульовано чітко 
та лаконічно: «Fumer, c’est être l’esclave du 
tabac» [1, с. 509]. 

Механізм дії рекламного повідомлення 
(за к. стронгом) складається з чотирьох еле-
ментів (Attention (увага); Interest (інтерес); 
Desire (бажання володіти товаром); Action (дія, 
купівля)) та має (за Ч. алленом) біогенні (апе-
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титна їжа, затишне оточення, позбавлення від 
болю, сексуальне задоволення, благополуччя 
близьких, схвалення з боку суспільства, пере-
вага над іншими, подолання перешкод, гра;) 
та соціогенні (краса і смак, охайність, розваж-
ливість, цікавість, надійність і гідність, еко-
номність і вигода, освіченість та інформатив-
ність, працездатність, здоров’я) мотиви [2; 3].

Французька соціальна реклама має власні 
закони створення, механізми впливу, способи 
мовної організації, соціо- та лінгвокультурні 
особливості, які мають бути враховані при 
інтерпретації та перекладі. Під час відтво-
рення її текстів важливо зважати на куль-
турний рівень адресата, вік, національність, 
стать, соціальне походження, освіту тощо. 

логічна та емоційна аргументація у соці-
альній рекламі утворюється лише завдяки 
поєднанню вербальних засобів із невербаль-
ними. Переконливість рекламного тексту 
залежить від його складників: зображення, 
звуку, образу, словесного повідомлення, а 
головне – вербальних засобів переконання. 

лексичний складник повідомлень соці-
альної реклами складається зі слів власного 
словникового фонду мови, штучно ство-
рених слів (santétisation de la société française), 
або неологізмів (Teslastyle), запозичень (ma 
family), абревіатур (TVB = tout va bien) та 
чисел [4; 5]. дериваційними засадами є сло-
воскладання (власне складні слова, складно-
похідні, оказіонально складні слова), афіксація 
та скорочення (апокопа, афереза, абревіатури 
та складноскорочені слова). спостерігається 
тенденція до технікалізації та англокалізації. 

для досягнення більшої виразності й пере-
конливості, що сприяє рішенню комуніка-
тивного завдання, семантико-стилістичний 
рівень характеризується використанням лек-
сико-стилістичних засобів (алюзії, гіперболи, 
іронії, каламбуру, метонімії, персоніфікації, 
метафори, оксюморона) та фонетико-стиліс-
тичних засобів (алітерації, асонансу, повторів, 
рими, ритму).

тексти французької соціальної реклами 
звертаються до використання антонімів й омо-
німів, прислів’їв, приказок, мовних кліше. 
характерними є гра слів, мовні звороти, пере-
хресні градації при юкстапозиції, творення 
нових слів і виразів, використання мови молоді 
та оригінальних зворотів мови фамільярного, 
побутового спілкування тощо. спостерігається 
відверте порушення узусу та мовної норми в 
рекламних текстах, постійне вживання іншо-
мовних слів або їхній некоректний переклад, 
використання арготичної мови.

Прагматичне забарвлення текстів соці-
альної реклами отримують за умов взаємодії 
певної лексичної одиниці з контекстом і ситу-
ацією мовлення, при цьому спостерігається 
певний зсув у семантиці: від прямого зна-
чення слова до переносного, образного.

Прагматичну спрямованість текстів соці-
альної реклами на синтаксичному рівні забез-
печують розповідні, питальні, спонукальні 
речення, які вживаються для створення про-
блемної ситуації та залучення адресата до 
діалогу. найчастіше текстове повідомлення 
дорівнює слову або словосполученню.

основою перекладу реклами є репродукція 
прагматичного аспекту оригіналу мовою пере-
кладу. у рекламному дискурсі виділяють його 
прагматичний (до якого належить і власне 
форма презентації повідомлення – картинка, 
фон, фотографія тощо, що залишаються 
незмінними при перекладі) і семантичний ком-
поненти. головне значення має прагматичний 
компонент – маркер логіко-емоційної аргумен-
тації; семантичний компонент текстів соці-
альної реклами вирішує суто мовні проблеми. 
Перший визначає тему повідомлення та надає 
комунікативної значущості елементам його 
семантичної структури, що робить можливим 
добір відповідників семантичному компоненту 
без зміни його прагматичної спрямованості. 
таким чином, поступаючись семантичним 
складником, зберігається логіко-емоційна 
аргументація оригіналу при перекладі. 

зв’язок семантичного та прагматичного 
компонентів у текстах соціальної реклами 
забезпечує контроль прагматичним компо-
нентом комунікативної значущості всього 
семантичного компонента, певною мірою 
обмежуючи перекладацькі можливості необ-
хідністю збереження відповідної реакції обох 
адресатів.

При перекладі текстів соціальної реклами 
найбільш частотними є такі: передання ситу-
ативної моделі змістовними еквівалентами 
при максимальному збереженні мовних зна-
чень; відтворення предметної ситуації через 
поняттєві категорії, ситуаційні відповідни-
ки-еквіваленти, повні та часткові варіантні 
відповідники, перекладацькі трансформації. 
семантичний складник підлягає відтворенню 
засобами трансформації, генералізації, конкре-
тизації тощо за умови змістової доцільності та 
фонової значущості вихідного компонента.

із метою відтворення форми повідомлення, 
його емоційно-ціннісного складника пере-
кладач тяжіє до збереження та знаходження 
контекстуальних відповідників таким тропам, 
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як метафори, гіперболи, епітети, персоніфі-
кації тощо.

При перекладі експресивних засобів часто 
відбуваються певні зміни семантичного компо-
нента. адекватність перекладу встановлюється 
не шляхом порівняння оригінального та пере-
кладеного текстів, а через зіставлення реакції 
отримувачів тексту перекладу й оригіналу. 

іншою особливістю перекладу текстів 
соціальної реклами є передання соціолінгві-
стичних аспектів перекладного тексту. для 
досягнення адекватності можлива адап-
тація як змістовної частини тексту, так і його 
форми з урахуванням специфіки обох мов. 
так, перекладачі користуються антонімічним, 
нульовим перекладом, удаються до прийомів 
калькування, компенсації лексичних втрат, 
заміни стану дієслова, семантичних еквіва-
лентів тощо.

дослівний переклад є майже неможливим, 
зважаючи на можливу втрату семантичного 
навантаження кожної лексеми. у цьому 
випадку вдаються до підбору більш адекват-
ного варіанта, який точніше виражає зміст 
усієї рекламної кампанії.

описовий переклад є небажаним, оскільки 
за цих умов повністю втрачається конотативне 
значення, що спричиняє втрату її національ-
ного колориту, а отже, і культурної забарвле-
ності висловлення.

на сучасному етапі розвитку нашої країни 
цілком природнім буде існування іншомов-
ного рекламного слогана (à la française) 
мовою оригіналу за дотримання певних умов 
(лаконічність, зрозумілість).

для відтворення текстів французької соці-
альної реклами українською мовою найчас-
тіше використовуємо переклад за допомогою 
підбору еквівалента, для збереження коно-
тативного значення оригіналу (експресив-
ності, оцінки, образності) йдемо шляхом 
транскрипції, транслітерації, кальки та напів-
кальки, для передання денотативного змісту 
(за можливості часткового збереження коно-
тативного значення з втратою образності 
висловлення) передаємо аналог шляхом 
родо-видової заміни, функціонального ана-
лога описовим способом, шляхом контексту-
ального перекладу. 

висновки з проведеного дослідження. 
отже, текст соціальної реклами є «прагма-
тичним текстом», у якому актуалізуються 
певні комунікативні стратегії. креативний 
потенціал сучасного франкомовного реклам-
ного тексту виражається у специфічному 
використанні лексичних засобів, синтакти-
ко-стилістичних форм, що надають вислов-
люванню емоційного забарвлення чи стиліс-
тичної тональності, в організації зв’язку між 
усіма компонентами тексту задля змістовного 
наповнення повідомлення за мінімального 
структурного навантаження.

Беручи до уваги той факт, що при пере-
кладі текстів соціальної реклами, головним 
виступає не зміст дискурсу, а форма презен-
тації, головна мета перекладу – досягти ана-
логічної реакції іншомовного адресата на 
перекладений рекламний дискурс – досяга-
ється шляхом відтворення у перекладі його 
прагматичного компонента.

Перспективними є подальші наукові роз-
відки лінгвопсихологічних особливостей 
франкомовних текстів у галузі соціальної 
реклами та засобів їх передання цільовою 
мовою.
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У статті розглядаються історичні і культурні особливості Померанії, зокрема різноманітні інтерпретації історичних 
подій, пов’язаних із її територією. Автор підкреслив тенденцію розглядати історію Померанії з точки зору гуманізму 
і взаєморозуміння, зважаючи на історичний контекст. 

Ключові слова: Померанія, культурні особливості, історичний контекст, інтерпретації.

В статье рассматриваются исторические и культурные особенности Померании, в частности разнообразные 
интерпретации исторических событий, связанных с ее территорией. Автор подчеркнул тенденцию рассматривать 
историю Померании с точки зрения гуманизма и взаимопонимания, принимая во внимание исторический контекст. 

Ключевые слова: Померания, культурные особенности, исторический контекст, интерпретации.

Gumenyuk Z.V. CULTURAL UND HISTORICAL PECULIARITIES OF POMMERN IN STUDIES OF GERMANY
The article deals with some historical and cultural peculiarities of Pommern. The history of Pommern has various inter-

pretations. The author stressed a tendency to consider the history of Pommern from standpoint of humanism and mutual 
understanding taking into account historical context. 

Key words: Pommern, cultural peculiarities, historical context, interpretations.

Постановка проблеми. у ххI столітті у 
зв’язку з широким розвитком засобів інфор-
мації, а також транспортних засобів виникає 
різнобічний інтерес до міжкультурної кому-
нікації, до різних аспектів взаємин народів 
і культур. особливий інтерес представляє 
історія і культура територій, в різні періоди 
часу, які входили до складу різних держав та 
перебували під впливом різних культур. у той 
же час вивчення історії і культури таких тери-
торій є досить складним, оскільки, як правило, 
в процесі написання історій держав у мину-
лому бралася до уваги в основному історія 
подій, пов’язаних з основною національністю 
конкретної держави або з діяльністю тих, кому 
належала влада в той період. Під час пере-
ходу території до складу іншої держави змі-
нювалася і інтерпретація її історичного опису. 
нова держава прагнула підкреслити найбільш 
близькі до неї особливості приєднаної тери-
торії. з ідеологічної точки зору прагнули до 
замовчування або ж до обмеження відомостей 
про представників інших національностей і 
інших культур на території держави. Це від-
бувалося і під впливом концепції однонаціо-
нальної держави, і в результаті проявів ради-

кального націоналізму, і з метою виправдати 
випадки насильницького (в результаті воєн) 
включення окремих територій до складу дер-
жави. верховна влада держав прагнула також 
не дати привід для національно-визвольного 
руху на нових територіях, а також для вимог 
про розширення прав представників окремих 
національностей на цих територіях. з іншого 
боку, всякий розвиток історії і культури 
інших народів на території національної дер-
жави, підкреслення особливостей їх розвитку 
могло послужити в минулому однією з додат-
кових підстав для виправдання агресії з боку 
інших держав, особливо тих, які також мали 
ці народи у своєму складі. Це було особливо 
характерно для тих періодів історії, коли 
війна вважалася цілком прийнятним засобом 
міжнародних відносин, що було типове і для 
Європи до початку хх століття. Міжнародне 
право того часу суттєво відрізнялось від 
сучасного міжнародного права. вважалось 
можливим застосування примушування до 
суверенних держав. Як основний засіб такого 
примушування розглядалася війна, міжна-
родне право того часу легалізовувало анексію 
[4, с. 23]. звернення до війни розглядалось як 
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невід’ємне право кожної держави, як вищий 
прояв його суверенітету в міжнародних від-
носинах [1, с. 35]. у міжнародному праві до 
початку хх століття була відсутня заборона 
агресії, як це має місце зараз [6, с. 8], коли в 
найважливіших міжнародних актах (напри-
клад, в статуті оон) закріплені такі прин-
ципи, як заборона застосування сили або 
загрози силою в міжнародних відносинах, 
обов’язковість мирного розв’язування супе-
речок та ін. [7]. отримали подальший роз-
виток принципи поважання суверенітету, 
невтручання у внутрішні справи, рівноправ’я 
та ін. Ці зміні дають підстави говорити про 
створення нового, сучасного міжнародного 
права, яке закріплює основні політичні і пра-
вові умови мирного співіснування і спрямо-
вано на забезпечення такого співіснування. 
у міжнародному ж праві початку хх сто-
ліття існувало «право війни», тісно пов’язане 
з правом переможця диктувати свою волю 
переможеному [6, с. 8]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Практично тільки наприкінці хх століття, 
коли завдяки успіхам у розвитку техніки 
виникли можливості для роботи з великою 
кількістю інформації, які дозволяли показу-
вати і інтерпретувати її з різних точок зору, 
коли в інших народах і культурах побачили 
цінність, а не супротивника, з’явилася мож-
ливість докладніше розглядати історію і 
культуру територій, що історично входили 
до складу різних держав. хоча в 90-і роки 
хх століття в умовах, коли починали широко 
розкриватися відомості про негативні, болючі 
події минулого, і виникла концепція «світу 
без історії» [8, с. 423], все ж народжувалися 
ініціативи, що ставили своєю метою уник-
нути забуття історії, розглядати історичні 
події без «білих плям», розкривати їх для 
нагадування іншим [8, с. 424]. і багато хто 
вважає, що майбутнє не можна будувати на 
фундаменті забуття [8, с. 424]. тому і є акту-
альним завданням вивчення територій, що 
історично входили до складу різних держав. 
такі дослідження повинні спиратися на розу-
міння і толерантність, на бажання пізнати світ 
в усьому його різноманітті [8, с. 424]. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. однією з таких тери-
торій є Померанія (Pommern (нім.), Pomorze 
(польск.), Поморье (рос.)), яка має складну 
історію і в різний час переходила різними 
своїми частинами до складу польської, 
німецької і інших держав. слід враховувати 
недостатню вивченість окремих періодів 

історії Померанії. При цьому слід врахову-
вати і недостатню дослідженість окремих 
періодів. наприклад, вважається, що ще не 
підтверджено багато гіпотез ранньої історії 
Померанії [8, с. 33]. також і політична історія 
Померанії приблизно з 1850 року до 1918 року 
вважається маловивченою [8, с. 236].

Формулювання цілей статті. склад-
ність вивчення історичних особливостей 
цієї території полягає в тому, що в польській 
і в німецькій літературах в різні історичні 
періоди прагнули показати Померанію зі своїх 
точок зору, при цьому деякі аспекти могли під-
креслюватись, а деякі замовчуватись. існують 
також точки зору інших держав і дослідників, 
які прагнули підтримувати більшою мірою 
або Польщу, або німеччину, а також окремих 
осіб, що мали більш консервативні або менш 
ліберальні погляди [3]. тому нині важливо 
знати об’єктивну історію цієї території, а 
також розглянути найбільш суттєві історичні 
погляди на Померанію, визначити причини 
тих або інших інтерпретацій історичних пері-
одів цього територіального утворення. важ-
ливо також розглянути взаємини представ-
ників різних народів в різні періоди розвитку 
Померанії, що могло б дати приклади і уроки 
для вирішення проблем міжнаціональної і 
міжкультурної взаємодії в сучасному світі, 
зокрема і для інших територій, що мають 
складне минуле, заселених представниками 
різних національностей і культур.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. хоча територія під назвою Поме-
ранія (від йому. Pommern) має також польську 
назву Pomorze, а в російськомовних і украї-
номовних джерелах зустрічається під назвою 
Поморье (рос.), Помор’я (укр.), в цій статті ми 
розглядатимемо цю територію переважно під 
назвою Померанія, оскільки матеріали роз-
глядаються переважно з точки зору лінгвокра-
їнознавства німеччини. у деяких випадках, 
проте, може вживатися назва Помор’я. 

Померанія в цій статті розглядається на 
основі першого спільного німецько-поль-
ського дослідження історії Померанії, що 
вийшло окремою книгою на польській і 
німецькій мовах в 1999 році в місті Щецін 
(Польща) [8]. використовувалися також відо-
мості з інших джерел [наприклад, 5; 9; 10].  
взяті до уваги складні періоди історії Поме-
ранії, особливо період після створення 
німецької імперії в 1871 році і до закінчення 
першої світової війни, і від закінчення другої 
світової війни до початку 90-х років хх сто-
ліття, коли різні аспекти історії Померанії роз-
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глядалися по різному з німецької, польської, 
радянської і інших точок зору [5; 8; 9; 10], а 
період після другої світової війни ще і з точок 
зору істориків Федеральної республіки німеч-
чини і німецької демократичної республіки, 
коли мали місце і реваншистські аспекти істо-
ричного дослідження [6], і прагнення до прак-
тично повного замовчування деяких подій 
цього періоду, що мало під собою різні полі-
тичні підстави [наприклад, 8, с. 424]. 

розглянемо спочатку в загальних рисах 
історію Померанії. При цьому ми беремо до 
уваги, що Померанія (Помор’я) складається 
із західного Помор’я і східного (або гдан-
ського) Помор’я. у кінці х століття Помор’я, 
населене переважно поморянами (польск. 
pomorzanie), увійшло до складу ранньофе-
одальної Польської держави [8, с. 35]. Пізнє 
західне Помор’я під тиском данських, саксон-
ських і бранденбургских феодалів потрапило 
в 1181 році в залежність від священної рим-
ської імперії. Після цього відбувалась герма-
нізація цієї території. за західним Помор’ям 
закріпилася назва герцогство Померанія 
(Pommern (нім.)). до 1637 року в Померанії 
зберігалась місцева (слов’янська) князівська 
династія. за вестфальским миром 1648 року 
західна Померанія і частина східної Поме-
ранії відійшли до Швеції, іншу частину 
східної Померанії отримала Бранденбург-
сько-Прусська держава, яка оволоділа пізніше 
(1679, 1720, 1815 роки) усією Померанією, 
що склала основну частину території прус-
ської провінції Померанія (адміністративний 
центр місто Штеттин) [5, с. 346; 8, с. 195].

східне (гданьське) Помор’я було захоплене 
в 1308–1309 роках тевтонським орденом, а 
під час тринадцятирічної війни (1454–1466) 
завойовано Польщею. у кінці хVIII століття 
ця територія була приєднана до Пруссії. за 
версальським мирним договором 1919 року 
Польща отримала велику частину східного 
Помор’я, але без гданьську з округом.

за рішенням Потсдамської конференції 
(1945 рік), Польщі були повернені її західні 
землі. При цьому польсько-німецький кордон 
був встановлений по річках одер і нейсе. 
Частина території колишньої прусської 
провінції Померанія (на захід від річки одер) 
увійшла до складу ндр. Після об’єднання 
німеччини в єдину державу в 1990 році ця 
територія увійшла до складу нової федеральної 
землі Мекленбург-Передня Померанія.

таким є короткий огляд історії Поме-
ранії. складним і суперечливим періодом 
історії Померанії є і період після об’єднання 

німецьких держав в імперію (1871), коли мав 
місце опір польського населення проти герма-
нізації, за збереження польської мови, куль-
тури, близьких польському народу релігійних 
переконань, а також земель, що знаходилися 
у власності поляків (кінець хIх – поча- 
ток хх віків) [10, с. 113–135; 11, с. 212]. 

Безперечно, складним в історії Померанії 
можна назвати і період нацизму (1933–1945). 
слід згадати, наприклад, першу в німеччині 
депортацію євреїв, яка відбулася в лютому 
1940 року в місті Штеттині [8, с. 9]. драма-
тичною подією було також примусове пересе-
лення народів після закінчення другої світової 
війни, коли висілялися німці, що проживали на 
території Померанії на схід від річки одер, а 
на їх місце заселялися поляки з Центральної та 
східної Польщі [8, с. 9]. При цьому в Померанію 
були переселені і українці з областей Польщі, 
що межують з україною. Це переселення здій-
снювалось в ході акції «вісла» (1947), яка була 
завершувальним етапом примусової депор-
тації українців 28 квітня – 12 серпня 1947 року 
з їх одвічних земель. Ця акція розроблялася і 
здійснювалася польською владою з офіційною 
мотивацією необхідності припинення діяль-
ності українського підпілля на прикордонних 
територіях [2, с. 575]. Багато подій в історії 
Померанії могли замовчуватися істориками з 
Польщі та ндр в період з 1945 по 1989 роки 
[8, с. 423], а прагнення до всебічного вивчення 
історії і культури цієї території могло тоді розці-
нюватись як одна із спроб реваншизму [6]. 
хоча, можливо, в істориків із Фрн могли бути 
різні цілі. Це і мрії про об’єднання німеччини 
в єдину державу, і прагнення до мирного спі-
віснування і співпраці різних народів, і збере-
ження культурного надбання. Безперечно, якась 
інформація могла бути використана деякими 
політичними силами і для посилення проти-
стояння двох політичних систем в Європі [7]. 
наприклад, у Фрн в 50-і-80-і роки хх століття 
широко проводилася так звана «східнонімецька 
культурна робота». відповідно до закону Фрн 
«Про вигнаних» 1953 року, державні органи 
федерації і федеральних земель були зобов’я-
зані зберігати і робити доступним для широких 
мас населення культурне надбання «німецького 
сходу» [6, с. 62]. у радянських дослідженнях 
така діяльність визначалася як сприяння поши-
ренню реваншистської ідеології [6, с. 62].

висновки і перспективи подальших 
досліджень.

1. Померанія як територія неодноразово вхо-
дила до складу різних держав, що відбивається 
на її внутрішньому житті, історії і культурі.
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2. окремі історичні періоди і події в 
історії Померанії є досить болісними з різних 
політичних точок зору і з точок зору різних 
народів, тому часто відомості про них обме-
жувались або замовчувались. 

3. Мали місце також і думки взагалі не 
розглядати складні періоди історії, а також 
думки протилежні – розглядати історію об’єк-
тивно, без вилучень.

4. у сучасний період спостерігається 
тенденція розглядати історію Померанії 
об’єктивніше, розуміти історичні події в 
контексті світогляду минулого, але стави-
тись до них, зважаючи на гуманістичний 
світогляд сучасності.

5. Під час вивчення історії Померанії і роз-
гляду її культурно-історичних особливостей 
слід брати до уваги різноманітність точок зору 
і інтерпретацій конкретних історичних подій 
і періодів. При цьому деякі питання можуть 
залишатися дискусійними або допускати різні 
тлумачення.

вивчення історії Померанії або ж її 
окремих аспектів у курсі лінгвокраїнознав-
ства німеччини має поряд із пізнавальним 
значенням ще й суттєве виховне значення, 
оскільки пізнання суперечливої території 
окремих територій і країн дозволяє з іншої 
точки зору поглянути на історію власної 
країни, краще зрозуміти історичні події, 
вчинки та висловлювання історичних осо-
бистостей, із розумінням ставитись до пред-
ставників інших мов і культур, краще зрозу-
міти причини політичних подій сьогодення, 

знайти шляхи порозуміння між країнами та 
народами.

Результати дослідження особливостей 
Померанії були б корисними для міждисци-
плінарних досліджень в історії, філології, 
політології, а також для теоретичних і прак-
тичних рішень в області міжкультурних 
стосунків для країн і окремих територій. 
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Йдеться про проблеми синтезу науки, літератури і мистецтва в міжнародному контексті. Розглядаються деякі 
видання, присвячені Т.Г. Шевченко. Нові технології і знання допомагають створювати нові форми науки, літератури 
і мистецтва. У сучасному суспільстві спостерігаються спроби створювати нові форми видань.
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Речь идет о проблемах синтеза науки, литературы и искусства в международном контексте. Рассматриваются 
некоторые издания, посвященные Т.Г. Шевченко. Новые технологии и знания помогают создавать новые формы 
науки, литературы и искусства. В современном обществе наблюдаются попытки создавать новые формы изданий.
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The article deals with the problems of the synthesis of science, literature and art in the international context. Some edi-
tions devoted to T.G. Shevchenko are considered. New technologies and knowledge’s help to create new forms of science, 
literature and art. The attempts to create new forms of editions are observed in the modern society.
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Постановка проблеми. для нашого часу 
характерним є різноманіття майже в усіх 
галузях діяльності людей. Це обумовлено, в 
першу чергу, розвитком інформаційних тех-
нологій, завдяки яким людям стає доступною 
велика кількість інформації в різних формах. 
Це велике позитивне досягнення, яке може 
покращити життя багатьох людей, зро-
бити можливим те, що протягом століть 
та тисячоліть розвитку людства вважалося 
неможливим. тому будь-які дослідження з 
урахуванням зазначених особливостей є акту-
альними та потрібними для досягнення пози-
тивних цілей у розвитку як окремої людини, 
так і людства в цілому [2]. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. розвиток інформа-
ційних технологій також пов’язаний і з нега-
тивними тенденціями. Можливість створення 
великої кількості майже будь-якої інформації 
дозволяє вже в більшій мірі, ніж раніш, мані-
пулювати свідомістю людей. тим більш, що 
бурхливий розвиток інформаційних техно-
логій має реальну історію тільки два-три 
останніх десятиліття. люди ще не звикли до 
таких змін, ще не існує достатньо наукових 

досліджень, які б сприяли нейтралізації нега-
тивних тенденцій, пов’язаних з розвитком і 
застосуванням інформаційних технологій. 
виникають нові форми, нові спроби досяг-
нення позитивних цілей, форми звернення 
уваги до проблем людства, зокрема до про-
блем, пов’язаних із збереженням навколиш-
нього середовища. виникають нові форми 
в науці, в мистецтві, в літературі. спостері-
гаються спроби синтезу науки, мистецтва, 
художньої літератури. Це глобальна про-
блема. ті чи інші явища об’єднання, синтезу 
можуть бути більш або менш успішними, 
одноразовими або ж мати широкий розвиток. 
такі явища слід спостерігати, вивчати, знахо-
дити позитивні тенденції та закономірності, 
які можуть у різній формі та мірі допомогти 
жити сьогодні та визначити подальший роз-
виток як окремих елементів теорії та прак-
тики, так і людства в цілому.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
визначною подією для української та світової 
культури було святкування 200-річчя від дня 
народження т.г. Шевченка. видатний поет, 
прозаїк, драматург, художник, етнограф, гро-
мадський діяч т.г. Шевченко відомий в бага-
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тьох країнах світу [4]. його ідеї, його твор-
чість, його біографія, пов’язана з нелегкою 
історією країни, де він жив та творив, 
викликають повагу та зацікавлення освічених 
людей в усьому світі, людей праці, людей 
доброї волі. 

велика кількість інформації, соціальні 
проблеми, інші види та теми конструктивної 
діяльності не завжди дозволяють людям при-
ділити належну увагу цій видатній людині, але 
можна стверджувати, що т.г. Шевченко, його 
особистість, його ідеї, його твори знаходять 
підтримку у багатьох людей в світі. і навіть 
спроби використати ім’я великого кобзаря 
у вузьких політичних цілях, і спроби деяких 
дослідників знайти «негатив» у житті та твор-
чості т.г. Шевченка не зменшують поваги до 
нього кожної розумної людини. навпаки, такі 
явища допомагають додатково замислитись 
над різноманітними проблемами життя та 
творчості, виділити основне в такому явищі 
культури, як тарас григорович Шевченко, 
знайти позитивні ідеї в різноманітті життя, які 
допомагають існувати та творити в нашому 
світі, зберігають його, сприяють здійсненню 
світлих мрій людства. 

завдання дослідження. у даній роботі ми 
розглянемо особливості збірника наукових 
праць до 200-річчя від дня народження 
т.г. Шевченка «наука і культура» (київ, 2014). 
збірник планували видавати разом, із різною 
мірою участі, такі організації: співдружність 
людей Прекрасного світу, Міжнародний 
центр східного розвитку та культури «сакура 
Мацурі», неформальна творча організація нау-
кова школа «Прекрасний світ» та Міжнародна 
академія культури безпеки, екології та здоров’я 
[3; 6]. зміст збірника від самого початку плану-
вався не як вузькоспеціалізований, наприклад, 
тільки літературознавство або життя та твор-
чість т.г. Шевченка, а як більш широкий, тобто 
такий, який відповідає всьому змісту творчості 
т.г. Шевченка, його різнобічній особистості, 
його гуманістичним ідеям.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. 200-річний ювілей Шевченка припав 
на складну ситуацію в україні. Це відобрази-
лось і на змісті, і на формі збірника: не так 
багато людей взяли участь у збірнику, обме-
женими були можливості для укладання 
збірки (контакти з можливими авторами, час 
для підготовки, поліграфічні можливості) [3]. 
збірник своєю відносно скромною формою 
та обсягом (60 сторінок) нагадує одне із зна-
менитих видань, присвячених 150-річному 
ювілею Шевченка. Це книга відомого літера-

турознавця, письменника, громадського діяча 
Петра одарченка «світова слава Шевченка 
(т.г. Шевченко в світлі світової критики)», 
видану українським Публіцистично-нау-
ковим інститутом в Чикаго в 1964 році [4]. 
невелика книжечка (обсяг 56 сторінок) зі 
скромною м’якою обкладинкою двома кольо-
рами (зелений та чорний), без ілюстрацій, 
містить однак огляд (а можливо з повним 
правом можна сказати і дослідження) публі-
кацій про т.г. Шевченка та про переклади 
його творів, які вийшли в усьому світі. заслу-
говує безмежної поваги велика праця Петра 
одарченка, який зібрав, проаналізував, систе-
матизував та виклав у доступній формі укра-
їнською мовою справді величезний матеріал. 
Це переклади, статті, книги, які видавались у 
світі різними мовами з середини хіх століття 
до середини хх століття, пов’язані з твор-
чістю Шевченка, з оцінкою його творчості, 
з думками про його творчість. і хоч Петро 
одарченко для об’єктивності говорить і про 
негативні публікації, присвячені творчості 
Шевченка, про що йдеться на одній сторінці 
книги [4, с. 4], але переважна більшість пред-
ставників різних мов та культур, різних країн 
високо оцінюють творчість т.г. Шевченка як 
з ідейної, так і з художньої точок зору. наве-
дений у книзі об’єктивний матеріал: поси-
лання на джерела, відповідне цитування, доз-
воляють автору обґрунтовано говорити про 
світову славу Шевченка. скромна за формою 
книга свідчить про величезний внесок автора 
у шевченкознавство ще й тому, що на час її 
видання не існувало таких інформаційних 
та поліграфічних можливостей, які існують 
сьогодні. але і сьогодні ця книга ніяк не 
втрачає своєї цінності. Це не тільки один з 
історичних пам’ятників Шевченкові, це акту-
альна і потрібна і сьогодні інформація, тим 
більш цінна, що викладена стисло і доступно 
для сприйняття людиною, яка в умовах 
іншомовного оточення прекрасно володіла 
українською мовою. лаконічно викладена 
інформація, яка охоплює твори, пов’язані 
з творчістю т.г. Шевченка, опубліковані у 
великій кількості країн світу, може бути сьо-
годні ще цінніша на фоні величезної кількості 
інформації, яка не завжди є якісною.

для збірника «наука і культура: до 
200-річчя від дня народження т.г. Шевченка» 
видавці крім інших причин пояснюють скром-
ність видання і тим, що «люди наукової школи 
«Прекрасний світ» також допомагають дітям 
з особливими потребами та педагогам, які 
працюють із такими дітьми» [3, с. 35]. тому 
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«було прийнято рішення не робити занадто 
розкішне видання (хоч ювілей цього і заслу-
говує з повним правом), а кошти спрямувати 
на різні форми допомоги, зокрема у творчому 
розвитку дітей з особливими потребами, на 
представлення їх творчих досягнень на кон-
курсах, виставках, фестивалях» [3, с. 35]. 
Представники наукової школи «Прекрасний 
світ» та авторитетні фахівці в цій області вва-
жають, що така допомога важлива для всебіч-
ного розвитку та для інтеграції дітей з особли-
вими потребами у життя суспільства [3, с. 29].

за змістом збірник також містить різно-
манітну інформацію. відкривається він сто-
рінкою-епіграфом із фрагментом вступу до 
поеми т.г. Шевченка «сон». Цей уривок 
допомагає зрозуміти ситуацію у світі часів 
Шевченка, але і сьогодні, на думку багатьох 
людей, залишається актуальним. наприклад:

«А той щедрий та
розкошний
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує, 
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята; «Нехай, - каже, -
Може так і треба» [3, с. 5].
у вступі до збірника, який має форму 

звернення до учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції, присвяченої 
200-річчю від дня народження т.г. Шевченка 
«наука і культура», засновник та президент 
Центра міжнародного співробітництва, куль-
тури та розвитку «сакура Мацурі» к.Є семе-
нова підкреслила не тільки національне, але 
й міжнародне значення творчості т.г. Шев-
ченка: «він здобув українській літературі 
загальне визнання і місце в ряду національних 
культур… Поет став символом міжнародної 
гідності й національної свідомості» [3, с. 6].

у збірнику підкреслюється важливість 
збереження культурної спадщини, поваги до 
мови різних культур, з різними поглядами.

Прихильники різних історичних і куль-
турних явищ не повинні ворогувати між 
собою. людину іншої культури вони повинні 
розглядати як особистість, яка відрізняється 
від них, але також гідною поваги [3, с. 11]. 
Це також важливо в контексті подій в україні 
2014 року.

на сторінках збірника розглядаються, 
зокрема, проблеми організації праці перекла-
дачів, які є посередниками в міжнародних кон-

тактах. на прикладі перекладачів показано, 
що процес праці потрібно організовувати 
таким чином, щоб не тільки досягались від-
носно вузькі професійні цілі, але й покращу-
вався добробут працівника та суспільства. 
При цьому не слід забувати про стабільність 
економіки та гуманні відносини між людьми 
[3, с. 13]. на прикладі діяльності перекладачів 
показано також, що частину своєї праці пра-
цівник віддає іншим людям, які цього потре-
бують, але не можуть гідно винагородити. 
Це так звана «альтруїстична діяльність», 
яка здійснюється поряд із «прагматичною 
діяльністю», тобто з роботою на себе. Багато 
людей інших професій також можуть безоп-
латно або за низьку плату допомагати іншим. 
При цьому не слід тільки зловживати з боку 
тих, хто організовує працю найманих пра-
цівників. «альтруїстична діяльність» праців-
ника – це не самоціль, а один із засобів ство-
рити сприятливі умови в суспільстві для всіх 
[3, с. 18].

Про міжнародне значення мистецтва пише 
у своїй статті «Без любові втрачають цінність 
квіти» мистецтвознавець о.П. жильцова. 
розписна емаль ліможа (так звана ліможська 
емаль або лімозька емаль) вплинула на мисте-
цтво інших європейських країн, зокрема і на 
мистецтво україни. Мистецтво існує завдяки 
любові в найширшому розумінні – це основна 
думка статті. Без любові не тільки втрачають 
цінність квіти. Без любові знищуються твори 
мистецтва, занепадає культура [1, с. 24].

велика кількість інформації різними 
мовами висуває проблему оптимізації 
навичок читання. але не тільки збільшення 
обсягів прочитаних текстів, але і якість 
читання, досягнення читанням відповідних 
цілей стають завданнями освіти дорослих 
[3, с. 27]. Про ігрові технології в навчанні 
японської мови йдеться у статті е.е. семе-
нової [3, с. 57]. вивчення іноземних мов, 
зокрема «екзотичних», незвичних за формою 
для європейців, якими є японська та китайська 
мови, потребує нових методик, ефективних 
та доступних для багатьох. Підкреслюється 
також соціальна цінність ігрової методики, 
яка сприяє комунікації між людьми.

збірник «наука і культура: до 200-річчя від 
дня народження т.г. Шевченка» прикрашають 
також вірші тетяни комлік [3, с. 34–37]. 
у вірші про женеву поетеса підкреслює гар-
монію прекрасної природи та культурного 
надбання відомого міста. гармонія існує і в 
відносинах представників різних національ-
ностей, які живуть у женеві або відвідують 
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місто для справ та відпочинку. завдяки цьому 
зберігається краса міста, забезпечується його 
існування. а поетеса елеонора зима на сто-
рінках збірника закликає бути разом в гар-
монії, посміхатись усім, кого зустрічаємо, 
насолоджуватись кожною миттю життя 
[3, с. 54].

хоч збірник видавався в складній ситуації 
та ще з умовою збереження коштів для допо-
моги дітям з особливими потребами, сучасні 
поліграфічні технології дозволили більш 
виразне художнє оформлення, на відміну 
від видання П. одарченка від 1964 року [4]. 
для оформлення титульної сторінка збірника 
було підібрано зображення жінки з дитиною 
(за гравюрою л. ільїної), яка чудово ілю-
струє слова т.г. Шевченка: «врага не буде, 
супостата, а буде син і буде мати, і будуть 
люди на землі».для оформлення збірника 
використаний також графічний автопортрет 
т.г. Шевченка [3, с. 3]. «такі графічні роботи 
були підібрані з таким розрахунком, що 
навіть у несприятливих умовах поліграфіч-
ного виконання збережуть свою виразність» 
[3, с. 35].

Привертає увагу кольорова обкладинка 
збірника, виконана у техніці петриківського 
розпису художницею ніною рудецькою. 
Яскраве зображення червоних квітів, виконане 
соковитими фарбами, має підкреслити зна-
чення творчості т.г. Шевченка, його славет-
ного ювілею [6, с. 35]. Це додатково привертає 
увагу до цієї видатної події. на останній сто-
рінці обкладинки розміщено зображення 
панно ніни рудецької «Прекрасний світ – 
океан любви». Про виникнення та особли-
вості цього твору образотворчого мистецтва, 
на якому засобами петриківського розпису 
оспівуються ідеї добра і любові, також йдеться 
і на сторінках збірника [3, с. 39]. у зв’язку із 
цією роботою наводяться також і слова, які 
написав на початку хх століття видатний 
вчений нікола тесла: «Чого нам зараз більш 
за все не вистачає, то це тісних контактів та 

кращого взаєморозуміння між окремими 
людьми і суспільствами в усьому світі. Поз-
бавитись слід від фанатичної прихильності 
перебільшеним ідеалам національного его-
їзму, які завжди готові скинути світ у первісне 
варварство та конфлікти» [5, с. 78].

висновки. таким чином, збірник «наука 
і культура: до 200-річчя від дня народження 
т.г. Шевченка» серед інших видань, присвя-
чених цьому славетному ювілею, відповідає 
тенденціям сучасного розвитку людства та 
ідеям, мріям, прагненням великого коб-
заря, який мріяв про братство народів, про 
добробут людей праці, про процвітання своєї 
країни. синтез гуманістичної науки (науки 
для людини), мистецтва, поезії, скромно та 
лаконічно, але і виразно, підкреслює значу-
щість видатної події. збірник можна назвати 
однією із спроб поєднати минуле та сучас-
ність, показати важливість цілісного погляду 
на історичні події в сучасному контексті.
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МОВНИЙ АНАЛІЗ БАЙКИ З «ПАНЬЧАТАНТРИ» «ВОСКРЕСИТЕЛІ ЛЕВА» 
З ОГЛЯДУ НА НАВЧАННЯ САНСКРИТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Джура М.З., старший викладач кафедри іноземних мов 
Львівський аграрний університет

У статті «Мовний аналіз байки з «Паньчатантри» «Воскресителі лева» з огляду на навчання санскриту україн-
ських студентів» автор робить граматичний, лексичний та синтаксичний розбір тексту байки на санскриті. До цього 
тексту зроблено підрядковий переклад українською мовою. За ним слідують два інші випробувані переклади, один 
із них – українською мовою (переклад 1988 р.), а другий – російською мовою (переклад 1930 р.). Ці переклади, в 
порівнянні з підрядковим, унаочнюють граматичні, лексичні, стилістичні особливості мови санскриту та близькість 
чи віддаленість їхнього перекладу на вказані слов’янські мови. Стаття може послужити навчальним матеріалом 
мови санскрит для українських студентів.

Ключові слова: байка, граматичний, лексичний, стилістичний розбір, переклад.

В статье «Анализ языка басни з «Панчатантры» «Воскресители льва» с точки зрения обучения санскриту укра-
инских студентов» автор делает грамматический, лексический и синтаксический разбор текста басни на санскрите. 
Сделан подстрочный перевод текста на украинский язык. За ним следуют два испытанные перевода басни, один из 
них – на украинском языке (перевод 1988 г.), а второй – на русском языке (перевод 1930 г.). Эти переводы в срав-
нении с подстрочным наглядно представляют грамматические, лексические и стилистические особенности языка 
санскрита и близкость или отдаленность их передачи на указанные слaвянские языки. Статья может послужить 
материалом для обучения украинских студентов языкy санскрит.

Ключевые слова: байка, грамматический, лексический, стилистический анализ, перевод.

Dzhura M.Z. ANALYSIS OF THE LANGUAGE OF THE TALE FROM THE «PANCHATANTRA» – «THE LION 
THAT SPRANG TO LIFE» WITH THE VIEW OF TEACHING SANSKRIT TO UKRAINIAN STUDENTS

In the article entitled «Analysis of the Language of the Tale from the «Panchatantra» – «The Lion that Sprang to Life» 
with the View of Teaching Sanskrit to Ukrainian Students» the author makes a grammatical, lexical and syntactic analysis 
of the text of the tale in Sanskrit. A literal translation of the text into Ukrainian is made. It is followed by two approved trans-
lations of the tale – one in Ukrainian (edition of 1988) and the second one – in Russian (edition of 1930). These translations, 
contrasted with the literal translation, visually present grammatical, lexical and stylistic peculiarities of Sanskrit and close-
ness or remoteness of their rendering into the indicated Slavic languages. The article may serve as the teaching Sanskrit 
language material for Ukrainian students. 

Кеу words: tale, grammatical, lexical and stylistic analysis, translation.

Постановка проблеми. завданням нашої 
статті є здійснити мовний аналіз індій-
ської байки «воскресителі лева» зі збірника 
«Паньчатантра», який включає граматичний 
та лексичний розбір тексту з увагою і до син-
таксису. разом із тим подамо підрядковий 
переклад байки на українську мову. за ним 
слідують два випробувані переклади байки 
«воскресителі лева», один з них – українською 
мовою (видання 1988 року [1]), а другий – 
російською мовою (видання 1930 року [2]). 
робимо це для того, щоб читач чи студент 
міг порівняти мову оригіналу з її особливими 
граматичними, лексичними та ритмічними 
засобами та вдалою чи невдалою передачeю 
їх в існуючих перекладах. 

виклад основного матеріалу. запропоно-
ване опрацювання байки, як і йому подібні, 
можуть стати основою для навчального 
посібника санскриту для наших студентів. 
у цьому власне і полягає наукова новизна 

статті. на підтримку байки додамо, що вона 
як вид тексту добре надається для навчальної 
цілі мови, бо становить за змістом завер-
шене ціле, а за обсягом є відносно короткою. 
відтак її легко запам’ятати і перерозповісти. 
а запам’ятовування і розповідь вголос є 
вправою, яка чи ненайкраще вчить мові і 
породжує мовну вільність у висловлюванні. 
до того ж, мова індійської байки є близькою 
до розмовної мови, за своєю формою вона є 
розповіддю, де менше штучності, так часто 
властивої іншим видам текстів на санскриті. 
Правильно завчений синтаксис тексту байки 
дасть із часом студентові вміння будувати 
свої синтаксично правильні висловлювання 
на санскриті.

також давньоіндійська байка є понятійно 
багатим навчальним текстом. адже вчить 
вона мудрості життя, і не лише як спогля-
дання дійсності з її розподілом сили, перене-
сеної на світ природи – тваринний світ, вчить, 
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як мудрістю перемогти або ж не датися здо-
лати, вціліти, як впливати на існуючий роз-
поділ сили тощо.

скажемо й декілька слів щодо історії 
виникнення збірника «Паньчатантра». най-
перше сама назва «Паньчатантра» означає 
«п’ять» – «паньча» та «сплетіння» – «тантра». 
за переданням «Паньчатантра» повстала як 
книга для навчання мудрості синів одного 
давньоіндійського правителя. тому байки 
«Паньчатантри» маємо сприймати не як роз-
важальні повісті, а як повчальні оповіді зі 
символічною формою викладу, які вчать мис-
тецтву жити і керувати. на підтвердження 
цього приведемо цитату зі вступного слова до 
вже згадуваного видання російською мовою 
«Паньчатантра» 1930-го року: «ее цель обу-
чение юношей царского рода дипломатии и 
хорошему санскриту ...» [2, с. 12].

Що ж до часу написання збірника «Паньча-
тантра», то точна дата його написання неві-
дома, а розбіжність у часі вимірюється сто-
літтями. із цього приводу читаємо в того ж 
автора: «время написания «Панчатантры» 
опредиляется так: в середине 6-го века, по 
повелению персидского царя хозроя ану-
шарвана, его придворний врач Барзавей(h) 
перевел с санскрита на пехлеви «Панча-
тантру», следовательно, «Панчатантра» не 
только существовала в это время, но уже 
успела получить широкое распространение.» 
[2, с. 9], а далі: «с другой стороны, среди 
политических писателей, известных автору 
«Панчатантры», упоминается имя каутильи, 
министра царя Чандрагупти (ок. 315 г. до хр. 
э.); следовательно «Панчатантра» написана 
не раньше, к. 4-го века до х.э.» [2, с. 10] тому, 
дату створення збірника відносять до перших 
століть до р.хр. або після р.хр.

опрацьовуючи байку «воскресителі лева», 
ми взяли оригінальний текст байки на сан-
скриті з московського видання 2006-го року 
«легкий санскрит. избранные басни Пан-
чатантры.». наталия лихушина. [3] також, 
використали повне українське видання збірки 
байок «Паньчатантра» 1988-го року, яке 
вийшло в києві у видавництві «дніпро» [1]. 
Принагідно зазначимо, що ми не обізнані з 
історією перекладу давньоіндійських байок 
на українську мову, хоча, гадаємо, ця тема 
варта дослідження. 

також привернула нашу увагу й тема 
недавно захищеної дисертації дослідниці 
собецької о.Є., яка звучить «українська 
народна казка про тварин та індійська «Пан-
чатантра»: порівняльний структурно-семан-

тичний аналіз сюжетів». Як бачимо, «Паньча-
тантра» знов і знов притягуватиме око 
допитливого дослідника. 

санскритський текст байки подаємо кири-
лицею. зазначимо, що довгі голосні подаємо 
зі значком довготи над голосною: «ā, ē, ī, 
ō», а довгу голосну «у» подаємо зі значком 
під нею – «у» (за браком символу довгого 
«у»). Подекуди позначаємо наголос у слові 
косим значком, який слідує за наголошеною 
голосною. Підкреслені приголосні «ш, т» 
позначають приголосні верхньозубні (приго-
лосні третього ряду).

нижче слідує текст байки. кожне речення 
на санскриті виділене жирним написом, під 
ним йде його підрядковий переклад укра-
їнською мовою косим написом. зауважимо, 
що ми умисне не дотримуємося сучасного 
правопису (великої букви, ком, тощо) в під-
рядковому перекладі, щоби наблизити його 
до оригіналу. далі слідують український та 
російський переклади під числами 2, 3 від-
повідно. Ще нижче подаємо граматичний та 
лексичний розбір санскритських слів з пере-
кладом на українську мову.

воскРЕситЕлі лЕва
варам буддгірна сā відьйā відьйāтō буд-

дгіруттамā ǀ
1. краще ум (а) не те знання від знань ум 

вищий ǀ
2. ---
3. Лучше природний рассудок, чем 

мудрость добытая в книгах:
вара´м (з.в. від іменника «вара») – 1. ско-

ріше; 2. більше; 3. краще; буддгі (іменник 
ж.р., н.в., одн.) – 1. ум, розум; 2. погляд, 
думка; 3. дух, душа; 4. мудрість; 5. роз-
думи; на (заперечна частка) – не; сā (вказів. 
займ. ж.р., н.в.) – та; відьйā (іменник ж.р., 
н.в.) – 1. знання; 2. наука; 3. знання чаклун-
ства; відьйāтō (повна форма «відьйāтāс», Abl. 
sg. (зазначено в н. ліхушеної)) – від знання; 
уттамā (прикметник ж.р., н.в.) – 1. найвища; 
2. найкраща, передніша.

зауважимо, що в українському перекладі 
зачин-приповідка – відсутній. від чого байка 
втрачає.

буддгігīнā вінашйанті йатхā тē сін-
гакāракā: ǁ

1. безумні гинуть як (от) ті левові творці.
2. ---
3. Как воскрешатели льва, гибнет учений 

глупец.
буддгігīнā (складений вислів з «буддгі» та 

«гīнā» – «покинутий, позбавлений, підпоряд-
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кований», «гīнā» – дієприкм. мин. ч., мн. від 
дієсл. «гā» – покидати) – позбавлені розуму, 
нерозумні; вінашйанті (тепер. ч., 3-тя ос. мн. 
від основи «ві-наш») – гинуть; йатхā (спо-
лучник) – як; тē (вказівний займ., мн. н.в. від 
«са») – ті; сінгакāракā: (складений вислів 
зі «сінга» – «лев» та «кāракā:» (н.в., мн.) – 
«творці» від основи «кар» – робити) – творці 
лева, воскресителі лева (переклад з ліхушеної 
та р. Шора);

касміншчід адгіштхāнē чатвāрō брāг-
манā майтрīбгāвам упāґатā нівасанті сма ǀ

1. в якомусь поселенні четверо брагманів, 
дружбу осягнувші, мешкали ǀ

2. жили в якомусь селищі четверо боаг-
манів, яких єднала міцна дружба.

3. В некотором селении четверо молодых 
брахманов жило, преисполенних великой 
дружбы.

касміншчід (неознач. займ., М.в. від 
«кашчід» – «якийсь») – в якомусь; адгіштхāнē 
(іменник, с р., М.в.) – у місці, поселенню; 
чатвāрō (числівн., н.в. від «чатвāрас») – чет-
веро; брāгманā (іменник, н.в., мн.) – брагмани; 
майтрīбгāвам упāґатā (вислів «майтрīбгāвам 
упа-ґā» – осягати дружбу, подружитися) –  
що дружбу осягли; нівасанті сма (тепер. ч., 
3-тя ос. мн. з часткою «сма», яка вказує на 
мин. ч. від основи «ні-вас») – мешкали;

тēшāм трайа: сарвашāстрапāраґā: 
парам буддгірагітā: ǀ

1. з них троє – всі науки перейшовші, 
розуму, проте, позбавлені ǀ

2. троє з них добре завчили шастри, та, на 
жаль, не було в них здорового глузду,

3. Из них трое, все науки произойдя, одина-
ково были рассудка лишены.

тēшāм (вказівн./ особ. займ. мн., р.в. від 
«са») – з них, з тих; трайа: (числівник н.в.) – 
троє; сарвашāстрапāраґā: (складений вислів 
з трьох слів – «сарва» – «всі», «шāстра» – 
«наука», «пāраґā:» – «пāра»-»ґā» – «який пере-
ходить на той бік, успішно завершаючий, 
добре знаючий) – всі науки перейшовші; 
пара´м (прислівн.) – однак; буддгірагітā: 
(складений вислів, «буддгі» – «розум», 
«рагітā:» (дієприкм. мин. ч. від «раг») – поз-
бавлені розуму;

ēкасту шāстрапарāнмукха: кēвалам буд-
дгімāн ǀ

1. один же – лице відвернуте від наук – 
лише розумний ǀ

2. а четвертий з них, хоч і мав голову на 
вязах, нічогісінького не тямив на шастрах.

3. А один, отвративший лицо от наук, 
только природним умом обладал.

ēкасту (складений вислів «ēкас-ту» з чис-
лівн., н.в. «ēкас» та частки «ту» – «же») – один 
же; шāстрапарāнмукха: (складений вислів з 
трьох слів: «шāстра» (імен. с.р.) та вислову 
«парāнмукха:» – «парāн»-»мукха:» – «в інший 
бік»-»лице») – з лицем відвернутим від наук; 
кēвалам (прислівник) – лише; буддгімāн – 
розумний;

атха кадāчіт тайр мілітвā мантрітам ǀ
1. отож, колись ними, зустрівшись, 

раджено ǀ
2. зійшлися вони одного разу й почали 

радитись:
3. И вот, однажды, они, сойдясь, сове-

щаться стали:
атха – отож; кадāчіт (неозначен. 

прислівн.) – колись; тайр (особ. займ. о.в. 
мн.) – ними, тими; мілітвā (дієприсл. мин. ч. 
від основи «міл» – «зустрічатися») – зустрів-
шись; мантрітам (безособ. дієприкм. від 
«мантра» (ім. с.р.) – «порада») – пораджено;

кō ґунō відйāйā: йаді дēшāнтарам ґатвā
1. яка користь зі знань коли пішовши в 

інший край
2. «Яке пуття в науці, коли ми сидьма 

сидимо
3. «Какая польза от учености, если в 

другую страну не идем,
кō ґунō («кō» (питальний займ.) – «який» 

та «ґунō» (ім. ч-р. н.в.), повна форма «кас 
ґунас») – яка користь; відйāйā: (ім. ж.р., Abl. 
sg.) – від знань; йаді (сполучник) – коли; 
дēшāнтарам (складений вислів «деша»  
(ім. ч.р.) – «місце» і «антарам» – «інше», 
з.в.) – в інше місце; ґатвā (дієприслівн.  
мин. ч. від «ґā») – пішовши;

бгупатīн парітōшйāртхōпāрджанā на 
крійатē ǀ

1. землевласників потішивши добуток 
добра не робиться ǀ

2. і не пробуємо ублаготворити царів 
чужих країн та добра собі нажити?

3. и владык земных к себе благораспо-
лагая, богатства ею не приобретаем?

бгупатīн (складений іменник «бгу» 
(ім. ж.р.) – «земля» – «патīн» (зн.в., 
мн.) – «пан») – землевласників; парітōшйа 
(герундій від основи «парі-туш») – поті-
шивши; артхōпāрджанā (складений вислів 
з «артха» (ім. с.р.) – «багатство, добро» та 
«упāрджанā» (н.в., одн., ж.р.) – «досягення, 
заробіток») – добуток добра; на – не; крійатē 
(пасив. стан, тепер. ч. від основи «кар») – не 
робиться;

татсарватхā сарвē дēшāнтарам ґач-
чхāма: іті ǀ
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1. тоді всіляко всі в інший край ходімо 
отож ǀ

2. ходімо у східну країну.
3. Так пойдем все в другую страну».
тат (повна форма «тад») – тоді; сарватхā 

(прислівн.) – всіляко; сарвē (займен. н.в., 
мн.) – всі; дēшāнтарам (складене слово з 
«деша»-»антарам» (з.в., одн., р.) – в інший 
край; ґаччхāма: (наказ. спосіб, 1-ша ос. мн. 
«ґам» – «йти») – ходімо!

іті (прислівник) – так, отож;
атха кіньчінмāрґам ґатвā тēшāм жйēшт-

хатара: прāга ǀ
1. так, якийсь шлях пройшовши, з тих 

найстарший мовив ǀ
2. і от старший із них сказав:
3. И когда это было исполнено, и они по 

пути шли, старший из них промолвил:
атха – так; кіньчінмāрґам (складений 

вислів «кіньчін» (неознач. займ. з.в., одн. від 
«кіньчін») та «мāрґам» з.в., ч. р.) – якийсь 
шлях; ґатвā (дієприслів. мин. ч.) – про-
йшовши; тēшāм (вказівний займ. р.в., мн.) – 
з тих, з них; жйēштхатара: (прикметн. ч.р., 
н.в., найвищий ступінь порівняння) – най-
старший; прāга (перфект, 3-тя ос. одн. від 
основи «прāг») – мовив;

асмāкам ēкашчатуртхō мудга: кēвалам 
буддгімāн ǀ

1. з нас один – четвертий, невчений, лиш 
розумний ǀ

2. «Четвертий з нас не знається на шастрах, 
єдине, що в нього є, то це здоровий глузд.

3. «Ох! Один ведь из нас четвертий неуч, 
только природним умом одаренний.

асмāкам (особ. займ., р.в., мн. від 
«агам» – «я») – з нас; ēкаш (ēкас) – один; 
чатуртхō (порядк. числ. «чатуртха:») – чет-
вертий; мудга: (дієприкм. мин. ч. від «муг» 
((мугйаті) – «бути замішаним/ несвідомим/ 
дурним; помилятися»)) – дурний; тут 
невчений, неук; кē´валам (присл. від прикм. 
кēвала – єдиний, винятковий) – лише, тільки; 
буддгімāн (прикм. н.в. одн. від «буддгімат, 
ī») – розумний, мудрий, обачний;

на ча відйāм вінā рāжньāм пратіґрāга: 
кēвалабуддгйā лабгйатē ǀ

1. а без знань признання правителів лиш 
розумом (одним) не здобувається

2. але без наук не зазнаєш царської ласки.
3. А без учености за один только ум цари 

брахманам даров не дают.
на (заперечна частка) – не; ча (доставна 

частка (частка, яка слідує за словом)) – і, також; 
відьйāм вінā – без знань; вінā (доставний 
прийм. з о.в., з.в., абл; протилежний прийм. 

«сага») – без, окрім; рāжньāм пратіґрāга: 
(р.в., мн. від «рāжа» і «праті»-»ґрāга:» (н.в., 
одн., ч. р.)) – правителів признання; кēвала-
буддгйā (вислів з прислів. «кевалам» й імен. 
«буддгі», о.в., одн.) – лише розумом; лаб-
гйатē (пасивний стан, тепер. ч., від «лабг» 
(1-ий вид, середній стан, тепер. ч. «лабгате») – 
«досягати, здобувати») – здобувається;

тад асмай свōпāрджанāвібгāґам на 
дāсйāм: ǀ

1. тоді цьому частку свого заробітку не 
дамо

2. Ми дамо йому потрохи того, що добу-
демо.

3. Поэтому ему, в том, что приобритем, 
доли не дадим.

тад (від займ. са) – тоді; асмай (особ. займ. 
д.в., одн., від «айам») – отсему; 

свōпāрджанāвібгāґам (складений вислів 
від «сва» («свій») – «упāрджанā» («упа»-
»рдж» – «добувати, заробляти») – «вібгāґам» 
(ім. ч.р. з.в. від дієсл. «ві-бгадж» (ділити, роз-
поділяти))) – розподіл свого заробітку; на – 
заперечна частка;

дāсйāм: (майб. час 1-ша ос. мн. від «дā») – 
дамо;

тадēша нівртйа сваґргам ґаччхату ǀ атха 
двітīйēнāбгігітам ǀ

1. тоді той один до свого дому най вертає 
ǀ другим же мовлено ǀ

2. а йому краще вернутись додому. тоді 
другий мовив:

3. Пусть он, обратясь, в свой дом пойдет.» 
Тогда второй сказал:

тад (прислівн.) – тоді; ēша – (той) один; 
нівртйа (герундій/ дієприслівник мин.ч. 
від «ні-врт» – «повертатися») – повернув-
шись; сваґргам (вислів зі «сва» і «ґргам» 
(ім. с.р.) – «дім») – (до) свого дому; ґаччхату 
(наказ.спосіб, 3-тя ос. одн.) – най йде! атха 
(прислівн.) – отож; двітīйēна (порядков. чис-
лівн, о.в.) – другим;

абгігітам (безособ. дієприкм. форма від 
«абгі-дгā» – «казати, мовити») – мовлено, 
сказано;

агō субуддгē відьйāгīнаствам ǀ тад ґаччха 
ґргам ǀ

1. агов, благорозумний, неук – ти ǀ то ж 
йди додому ǀ

2. «гей, розсудливий друже наш, іди собі 
додому ти ж наук не опанував.»

3. «Эй, разумник! Лишен учености ты. 
Ступай-ка домой!»

агō (вигук) – агов! субуддгē (к.в. одн., 
від «су» (благий)-»буддгі» (розум)) – благо-
розумний; відьйāгīнас (складений вислів з 
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«відьйā» і «гīнас» – «залишений, покинутий, 
позбавлений» від «гā» – «покидати, зали-
шати») – який позбавлений науки; неук; твам 
(особ. займ. одн. н.в.) – ти; тад (прислів.) – 
тоді;

ґаччха ґргам («ґаччха» – наказ. спосіб, 2-га 
ос. одн. від «ґā» – «йти» і «ґргам» («ґрга» – 
з.в., одн.) – «додому») – йди додому!

татас тртīйēнāбгігітам ǀ агō на йужйатē 
картумēвам ǀ

1. тоді третім мовлено, агов не годиться 
робити так ǀ

2. а третій заперечив: «так не годиться
3. Тогда третий сказал:»Ах! Не подобает 

так поступать:
татас (від «тад»-»тас») – отож, тому; 

тртīйēна (порядк. числів., о.в., одн) – третім; 
абгігітам (дієприкм. безособ. форма від 
«абгі-дгā») – мовлено; агō (вигук) – агов! 
на – не; йуджйатē (пас. форма, 3-тя ос. 
одн.) – годиться; картумēвам (неознач. форма 
«картум» – «робити» і «евам» – «так») – 
робити так.

йатō вайам бāлакāлāт прабгртйēкатра 
крīдітā: ǀ тадāґаччхату магāнубгāва: ǀ

1. бо ми зі самого дитинства разом бави-
лися. тоді ходи (з нами) благородний.

2. ми ж у дитинстві гралися разом. нехай 
іде з нами,

3. ведь мы с детства, как товарищи, 
вместе играли. Поэтому пусть он идет.

йатō (сполучник йа-тас) – бо; вайам (особ. 
займ. від «агам» – «я») – ми; бāлакāлāт (скла-
дений вислів від «бāла»-»кāла» – «дитин-
ство», абл. одн.,ч.р) – з дитинства; прабгрті 
(ім.ж.р.) – початок, починаючи з; ēкатра (при-
слів.) – десь, в якомусь місці; крīдітā: (діє-
прикм. н.в., мн. від основи «крīд» бавитися, 
веселитися) – бавилися; тадā (прислівник 
тад-дā) – тоді, в такому випадку; ґаччхату 
(наказ. спосіб, 3-тя ос. одн. від «ґам») – най 
йде! магāнубгāва: («мага» – «великий» і 
«анубгāва» – «вірування, переконання, гід-
ність, величність») – благородний;

асмадупāрджітасйа віттасйа самвібгāґī 
бгавату ǀ

1. від нас заробленого добра спільний роз-
поділ най буде ǀ

2. а ми як добрі друзі поділимося з ним 
добутим багатством.

3. достойный в приобретенним нами 
богатстве пусть он долю имеет».

асмад (особ. займ., абл., одн. від 
«агам») – від нас; упāрджітасйа (діє-
прикм. р.в. від «упа-рдж» – здобувати, заро-
бляти) – заробленого; віттасйа (ім., с.р., 

р.в.) – власність, добро, маєток; самвібгāґī 
(ім. ж.р. н.в. «сам» – «су-, спів-» і вібгāґī» – 
«поділ») – поділ на спілку; бгавату (наказ.спосіб,  
3-тя ос. одн від основи «бгу» бути) – най буде!

II
татхāнуштхітē тайрмāрґам атікрāмад-

бгір атавйāм мртасінгāстхīні дрштāні ǀ
1. так сталось. ними дорога долана у лісі 

кістки мертвого лева побачені.
2. отож, нехай іде з нами. і попрямували 

вони далі в чотирьох, а коли ішли лісом, то 
натрапивши на кістяк мертвого лева

3. И когда это было исполнено, они, идя 
дорогой дальше, в лесу кости мертвого льва 
увидели.

татхā [tad-thā відповідник до йатхā] – так, 
в такий спосіб; aнуштхітē (дієприкм. у М.в. 
(дієприкм. зворот у М.в. виражає завершену 
дію) від основи «ану-штхā» – слідувати; звер-
шувати) – сталось; тайр (атікрāмадбгір) 
(вказівний або особовий займ. мн., о.в. від 
«са») – ними; мāрґам (з.в., одн., ч.р.) – дорогу; 
атавйāм (М.в., ж.р. ім. «атавī») – в лісі; мрта-
сінгāстхīні (складений вислів «мрта-сінга-
астхīні» – н.в., мн. с.р. ім. «астхі») – мерто-
вого лева кістки; дрштāні (дієприкм. мин. 
часу, н.в., мн., с.р. від «дрш» – бачити) – поба-
чені;

ташчаікēнāбгігітам ǀ агō пурвāдгīтавід-
йāйā: пратйайа: крійатē ǀ

1. тоді одним мовлено ǀ агов раніше здо-
бутих знань доказ (най) робиться 

2. один з них сказав: «Ось нагода 
застосувати наші знання.

3. Тогда один из них сказал: «Ах! Уже обре-
тенной нами мудрости испитание совершим.

таш (асимільоване «тад» від займ. са) – тоді; 
ча – і; ēкēнā (о.в., одн. від «екас») – одним; 
абгігітам (дієприкм. безособ. форма від 
«абгі-дгā») – мовлено; агō (вигук здивування 
приємний чи неприємний) – агов; пурвāдгīта-
відйāйā: (складений вислів з «пурва»-»адгі-
та»-»відйā») – раніше здобутих знань; пурва – 
перший, початковий; давній; раніший; адгīта 
(дієприкм. мин. ч. від «адгі-і» – «повторю-
вати, вивчати») – вивчений; тут здобутий; 
відйāйā: (ім., ж.р. р.в.) – знань; пратйайа: 
(ім., н.в., ч.р..) – віра, переконання, довіра, 
доказ; крійатē (пасив. стан, 3-тя ос. одн. від 
основи «кр» – «робити») – робиться;

кінчідēтан мртасаттвам тіштхаті ǀ
1. якась отся мертва істота знахо-

диться ǀ
2. Перед нами лежить якась мертва істота,
3. Какое-то вот мертвое животное 

здесь.
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кіньчід (неознач. займ., с.р.) – якесь; ēтан 
(вказівний займ. з.в., від «еша») – цей;

мртасаттвам (складений вислів «мрта» і 
«саттва» (з.в., с.р.)) – мертва істота; тіштхаті 
(тепер. час, 3-тя ос. одн. від основи «стхā») – 
знаходиться;

татсадабгйаставідйāпрабгāвēна пратй-
уджджīвайāм: ǀ

1. тоді існуючого здобутого знання силою 
оживимо (її) ǀ

2. давайте силою наших знань оживимо її.
3. Так могуществом усердно изученой 

мудрости его оживим».
тат (прислів.»тад») – тоді; сад («сат» 

від «сант» від основи дієсл. «ас» – «бути, 
єс-») – існуючий; абгйаставідйāпрабгāвēна 
(складений вислів «абгйаста» (від осн. дієсл. 
«абгі-ас» – «займатися; випадати на долю; 
перевищувати»), «відйā» і «прабгāва» (ім. 
ч.р., о.в.) – «могутність, сила, блиск»)) – 
силою здобутих знань;

пратйуджджīвайāм: («праті-удж-джīв», 
причинна форма дієсл., тепер. ч. 1-ша ос. 
мн.) – оживимо, воскресимо;

таташчайкēнāбгігітам ǀ агам астхісам-
чайам джāнāмі ǀ

1. тоді існуючого здобутого знання силою 
оживимо (її) ǀ тоді одним мовлено ǀ я кісток 
збір знаю ǀ

2. тоді існуючого здобутого знання силою 
оживимо (її) ǀ Я зараз позбираю кістки ǀ

3. тоді існуючого здобутого знання силою 
оживимо (її) ǀ Тогда он сказал: «Я умею сое-
динять кости».

таташ (прислів. «татас») – тоді; чайкēнā 
(ча-ēкēнā (о.в.)) – одним; абгігітам (безособ. 
дієприкм. ф-ма від основи «абгі-дгā» – 
мовити) – мовлено; агам (особ.займ. 1-ша ос. 
одн.) – я; астхісамчайам (астхі – кістка, 
самчайа – збір від основи «сам-чі» – «зби-
рати, накоплювати») – збір кісток; джāнāмі 
(тепер.ч, 1-ша ос. одн. від осн. «джньā» – 
«знати») – я знаю;

двітīйēнāбгігітам ǀ чармамāнсарудгірам 
прайаччхāмі ǀ

1. другим мовлено ǀ шкіру м’ясо кров 
вертаю ǀ

2. ---
3. Второй сказал: «Шкурой, мясом и 

кровю свяжу».
двітīйēнā (порядков. числ., о.в., одн.) – 

другим;
абгігітам (безособ. дієприкм. ф-ма від 

основи «абгі-дгā» – мовити) – мовлено;
чармамāнсарудгірам («чарма» від 

«чарман» (ім. с.р.) – «шкура, щит», мāнса  

(ім. с.р) – «м’ясо», рудгіра´м (ім. с.р., з.в. 
одн.) – «кров») – шкіру, м’ясо та кров;

прайаччхāмі (тепер. ч., 1-ша особа, одн. 
від основи «пра-йам» – «простягати, вручати; 
давати, дарувати») – я вертаю;

тртīйēнāбгігітам ǀ агам саджīванам 
карōмі ǀ

1. третім мовлено ǀ я живим роблю ǀ
2. ---
3. Третий сказал: «Я оживлю его».
тртīйēнā (порядк. числів. «тртійа») – 

третім; абгігітам (дієприкм. безособ. форма 
від «абгі-дгā») – мовлено; агам – я; 
саджī´ванам (прикм., з.в., одн. від саджīва) – 
живий; карōмі (тепер. ч., 1-ша особ. одн.) – 
роблю;

тата ēкēнāстхісамчайам крта: двітīйēна 
чармамāнсарудгірай: самйōджіта: ǀ

1. тоді одним збір кісток зроблений, 
другим шкірою, м’ясом та кров’ю з’єднаний ǀ

2. так-от один з цікавості зібрав усі кістки, 
другий обволік їх плоттю і наповнив жили 
кровю,

3. Тогда один кости соединил. Второй 
шкурой, мясом и кровю связал.

тата (від «татас») – тоді; ēкēнā (числів. 
о.в., одн. від «ēка:») – одним; астхісамчайам 
(астхі-самчайам (ім., ч.р., з.в.)) – збір кісток; 
крта: (дієприкм. мин. ч., одн., ч.р.) – зро-
блений; двітīйēна (порядк. числів. о.в., одн. 
від «двітīйа:») – другим; чармамāнсаруд-
гірай: («чарма», «мāнса», «рудгірай» (о.в., 
мн) – складений вислів з трьох слів) – шкірою, 
м’ясом та кров’ю;

самйōджіта: (дієприкм. мин. ч. від «сам-
йудж» – «з’єднувати») – з’єднаний;

тртīйō йāваджджīватавйам йōджайаті 
лаґна: тāват са буддгіматā нісіддга: 
укташча ǀ

1. третій як оживляти береться зачав, 
тоді він розумним спинений і (той) мовив ǀ

2. а коли третій уже хотів вдихнути в 
нього життя, то розсудливий спробував спи-
нити його:

3. Но когда третий к оживлению 
приступил, тот, одаренний природним умом, 
ему сказал: 

тртīйō (тртīйас) – третій; йāвадж (від 
«йāват») – коли, як; джīватавйам (дієприкм. 
майб. ч. від основи дієсл. «джīв» – «жити») – 
якого мають оживити;

йōджайаті (причинна форма дієсл., тепер. ч.,  
3-тя ос. одн від «йудж» – «приступати до 
діла») – береться; лаґна: (дієприкм. мин. ч., 
ч.р., від «лаґ» – «пробувати, випробовувати; 
отримувати, добувати») – досягнений, здійс-
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нений; тут зачав; тāват – тоді; са – він; 
буддгіматā (прикм. о.в., від «буддгімант» – 
«розумний») – розумним; нісіддга: (дієприкм. 
мин.ч., від «ні-сідг» – «здержувати, заборо-
няти, перешкоджати») – здержаний; укташча 
(дієприкм. мин.ч., ч.р., від «вач» і «ча» 
(доставна частка) – «і, та») – і мовлений;

еша сінга: ǀ йадйēнам саджīвам карішйасі 
татсарвāнапйасмāн вйāпāдайішйаті іті ǀ

1. се – лев ǀ як його живим зробиш тоді 
усіх нас вигубить так ǀ

2. «стривай, любий. то ж лев народиться. 
Якщо ти вдихнеш у нього життя, то він розірве 
нас на шматки.»

3. «Лев ето. Если его оживить, то ведь 
всех нас убьет».

еша (вказівний займ.) – цей, се; сінга: 
(н.в.) – лев; йаді (сполучник) – якщо; енам 
(особ. займ., з.в., «він, йому, його») – його; 
саджīвам (прикм., з.в.) – живим; карішйасі 
(майб. ч., 2-га ос. одн. від «кр») – зробиш; тат 
(від «тад») – тоді; сарвāн («сарва, ā»– «весь, 
цілий») – всіх; апі (прислівник. частка) – 
однак; асмāн (особ. займ. з.в., мн. від «агам») – 
нас; вйāпāдайішйаті (майб. ч., 3-тя особ. від 
«вйāпāдайа» – «вигубити» від «ві-āпад» – 
«гинути») – вигубить; іті (частка) – так;

татастēнāбгігітам ǀ дгік муркха нāгам 
відйāм віпхалатāм нешйāмі ǀ

1. тоді ним мовлено ǀ пх, глупий, я знання 
безплідні не носитиму ǀ

2. а той огризнувся: «тьху на тебе, дурню! 
не дозволю я, щоб моя наука була безплідна!» 
розсудливий сказав:

3. Тогда, тот, ответил: «Тьфу, глупец! Не 
буду я ученость бесплодной в себе носить».

та´тас (прислівник) – тоді; тēна (особ./
вказівн. займ о.в. від «са» – «він») – ним; 
абгігітам (дієприкм. безособ. форма від 
«абгі-дгā») – мовлено; дгік (вигук докору, 
жалкування) – Пх! муркха´ – глупий, глупець; 
нāгам (на-агам) – я не;

відйāм (ім. ж.р., з.в.) – знання; віпхалатāм 
(прикм. ж.р. від «віпхала» – «незрілий») – 
незрізле; нешйāмі (майб. ч., 1-ша ос. одн. від 
«нī» – «вести; нести») – носитиму;

таташча тēнāбгігітам ǀ
1. тоді й тим мовлено ǀ
2. ---
3. Тогда тот сказал:
та´таш (від «татас») – тоді; тена (від 

«са» – «той, він») – ним; абгігітам (див. 
вище) – мовлено;

таргі кшанам пратīкшасва йāвада-
гамēнам самīпатарум āрōгāмі ǀ

1. Тоді мить зачекай поки я на те ближнє 
дерево вилізуǀ

2. «То почекай трошки, поки я вилізу на 
дерево».

3. «Сперва мгновение подожди, пока я на 
ето ближнее дерево влезу».

та´ргі (прислівник) – тоді, тому, добре; 
кшанам ( ім. ч.р., з.в. «мить, нагода; 
привід») – мить; пратīкшасва (наказ. спосіб, 
2-га ос. одн. від «пратīкш» – «дивитися на; 
чекати») – Почекай! йāвад (від «йāват» 
(йа-ват) – «поки, одразу») – поки; агам – я; 
ēнам – те; самīпатарум ( складений вислів 
«самīпа» – «близький», «тарум» (ім. ч.р., 
з.в. «тару»- «дерево»)) – найближче дерево; 
āрōгāмі (тепер. час, 1-ша ос. одн. від основи 
«āруг» – «підніматися, сходити») – вилажу;

татхāнуштхітē йāвад саджīва: крта: 
тāват трайō пі тē тēнōттхāйа вйāпāдітā: ǀ

1. так сталось коли живим зроблений 
тоді троє ж ті тим уставшим вигублені ǀ

2. ті троє погодилися, але тільки-но їм 
удалося оживити лева, як він схопився і роз-
терзав їх,

3. И когда ето было исполнено и льва 
воскресили, вскочив он троих брахманов убил.

татхā (прислівник) – так, таким чином; 
ануштхітē (дієприкм. зворот в М.в. (замінює 
підрядне речення) від «ану-ттха» – «сліду-
вати») – сталося; йāвад (від «йāват» (йа-ват) – 
«поки, одразу») – поки; саджīва: (прикм. ч.р., 
одн., н.в.) – живий; крта: (дієприкм. ч.р. н.в., 
від «кр») – зроблений; тāват (прислів. від 
«тад-ват») – тоді; трайō (трайас) – троє; пі 
(частка, повна форма «апі») – однак; тē (вка-
зівн. займ. мн.) – ті; тēна (вказівн. займ., о.в. 
від «са») – ним; уттхāйа (герундій., від «ут-
тхā») – вставши; вйāпāдітā: (дієприкм. мин. 
ч., ч.р., мн. від «вйāпāд») – вигублені;

са ча буддгімāн сінгē стхāнāнтараґатē 
вркшāд аватīрйа ґргам ґата: ǀǀ

1. той же розумний коли лев в інше місце 
пішовший з дерева злізши додому пішовший ǀǀ

2. а брахман, який сидів на дереві зліз і 
пішов додому.

3. А тот, кто был одарен природним рас-
судком, когда лев удалился, с дерева слез и 
домой пошел.

са (вказівн./ особ. займ.) – той; ча – же; 
буддгімāн – розумний; сінгē (ґатē) (ім. ч.р., 
одн., М.в.) – лев; ґатē (сінгē) (дієприкм.  
мин. ч., ч.р., М.в. від «ґā» – «йти») – коли лев 
пішов; вркшāд (ім., ч.р., абл. від «вркша» – 
«дерево») – з дерева; аватīрйа (герундій від 
осн. «ава-трр» – «спускатися») – спустив-
шись; ґргам (ім., ч.р., з.в.) – додому; ґата: 
(дієприкм., ч.р., одн., н.в. від «ґам» – «йти») – 
пішовший.
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висновки. Цим і завершуємо мовний 
розбір байки «воскресителі лева». у висновку 
зазначимо таке. Мові санскриту властива син-
таксична стислість. виражається вона можли-
вістю безсполучникового нанизування слів, 
які в цілому творять одне поняття. напри-
клад: свōпāрджанāвібгāґам – дослівно: свій 
заробіток розподіл, тобто розподіл свого заро-
бітку; чармамāнсарудгірам (прайаччхāмі) – 
дослівно: шкіра, м’ясо, кров (з.в.) (повертаю); 
чармамāнсарудгірай: самйōджіта: – шкіра, 
м’ясо, кров’ю з’єднаний. звернімо увагу на 
те, що лише останнє слово ограматизовується 
так-би мовити, а слова перед ним вжиті в 
основній форму. другою властивістю є мала 
кількість особових форм дієслова, натомість 
присудок часто виражений дієприкметнико-
вими формами. наприклад: бāлакāлāт крī-
дітā: – з дитинства бавлячись (ми бавилися); 
ēкēнāстхісамчайам крта: – одним збір кісток 
зроблений (для лева), тощо. відсутня у сан-
скриті і непряма мова. Передача прямої мови 
робить розповідь живою. Це коротко щодо 
синтаксису санскриту. надзвичайно багатим 
є і словар санскриту. кожне слово має багато 
значень або ж понять. на оцю тонку поня-
тійну різницю не завжди можна знайти відпо-
відник у словах в сучасних мовах. наприклад, 
ключова різниця в нашій байці в поняттях 
«буддгі» – ум, розум, мудрість, глузд (один 

корінь з українським «будити, бдити» та 
«відйā» – знання, обізнаність, ученість (один 
корінь з «відати»). добираємо для перекладу 
декілька варіантів, бо кожен із них має той чи 
інший аспект санскритського поняття тощо. 

також синтаксична стислість, пряма мова і 
звукова форма мови санскрит із чергуванням 
довгих та коротких голосних створюють 
своєрідну ритміку оповіді. Що не так легко 
передати в перекладах. 

Порівнюючи ж російський та український 
переклад на майстерність, нам до вподоби 
більше російський переклад. він і граматично і 
синтаксично ближчий до оригіналу. а й стиліс-
тично витриманий теж краще як український. 

Цим завершуємо свій огляд байки і на 
зразок байок з «Паньчатантра» повторимо 
зачин-приповідку «краще ум (а) не те знання 
від знань ум вищий ǀ без-умні гинуть як (от) ті 
левові творц»і.
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У запропонованій статті проаналізовано тексти сучасних періодичних видань. Шляхом вибірки лексичних оди-
ниць з іншомовними морфемами відстежено динаміку продукованих дериватів. Проілюстровано прикладами здат-
ність запозичених морфем з українськомовними формантами утворювати похідні деривати на позначення дії, стану, 
процесу, номінувати суспільно-економічні відносини. Помічені порушення орфографічної норми в окремих похідних 
дериватах. 

Ключові слова: афікс, українська мова, денотат, дериват, морфема, періодика, словотвірні форманти. 

В предлагаемой статье проанализированы тексты современных периодических изданий. Путем выборки лекси-
ческих единиц с иноязычными морфемами отслежена динамика продуцируемых дериватов. Проиллюстрированы 
примерами способность заимствованных морфем с украинскоязычными формантами образовывать производные 
дериваты для обозначения действия, состояния, процесса, номинировать общественно-экономические отношения. 
Замечены отклонения от орфографической нормы в отдельных производных дериватах. 

Ключевые слова: аффикс, украинский язык, денотат, дериват, морфема, периодика, словотворные форманты.

Zaiets V.H., Tomilina Yu.M. DYNAMICS OF THE USE OF FOREIGN LANGUAGE MORPHEMES IN THE 
LEXICON OF THE PERIODICAL TEXTS 

The article deals with the texts of modern periodicals. Through the selection of lexical units with foreign language 
morphemes, the dynamics of produced derivatives has been monitored. The ability of borrowed morphemes with Ukrain-
ian-language formants to form derivative derivatives to denote action, state, process, nominate socio-economic relations 
has been illustrated with the examples. Spelling rules violations in specific derivatives of derivatives have been noted. 

Key words: affix, Ukrainian language, denotate, derivative, morpheme, periodic, word-formation formants.

Постановка проблеми. розбудова укра-
їнської держави внесла суттєві зміни до лек-
сикону періодичних видань. висвітлення 
суспільно-політичних процесів, економічної 
діяльності не лише в україні, а й за її межами, 
спонукало авторів текстів періодики, в тому 
числі й інтернетівських видань, послугову-
ватися лексиконом, що містить запозичені 
морфеми для усебічного промовистого інфор-
мування читачів новинами, надання їм суб’єк-
тивно-об’єктивної оцінки. 

зміни лексикону періодичних видань, його 
динаміки в україністиці дослідники трак-
тують неоднозначно, є намагання розв’я-
зати питання правописного утвердження 
норм нововведень. вважаємо актуальним 
розгляд окремих способів словотворення в 
межах певних частин мови і відповідних сло-
вотвірних категорій та унормованого графіч-
ного написання. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поповнення українськомовних періодичних 

видань нововходженнями, що мають запози-
чені морфеми, не залишається поза увагою 
мовознавців. в останні десятиліття лінгвісти 
усебічно студіюють словотворчі процеси в 
мові української періодики. сучасна укра-
їністика суттєво поповнилася науковими 
розвідками мовознавців к. городенської 
[2], о. стишова [10], о. тараненка [12], 
л. кислюк [6], М. навальної [8], т. коць [7], 
о. Бодик та т. рудакової [1], які фіксують нові 
лексеми в мовній практиці та тенденції щодо 
подальшої їх активності. тривають дискусії 
навколо стрімкого проникнення англіцизмів 
у лексикон українськомовних періодичних 
видань [3]. тоді як у ряді лінгвістичних праць 
є спроби узагальнено висвітлити результати 
досліджень іншомовних входжень, також 
зафіксовано способи унормованого напи-
сання лексем з англійськомовними препози-
тивними афіксами [1, с. 204–358; 2]. однак 
практика слововживання в текстах періодики 
фіксує ряд відхилень від чинних норм. тому 
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підлягають усебічному виконанню рекомен-
дації к. городенської, яка слушно зазначає, 
що «виваженого фахового аналізу потребують 
ті зміни, яких зазнала українська літературна 
мова нібито об’єктивно, у зв’язку з активним 
розгортанням процесів світової глобалізації, 
що спричинили широке входження до її слов-
никового складу запозичень із різних мов 
світу, та найбільше – з англійської» [2, с. 3].

однак постійне оновлення інформацій-
ного фонду публіцистики резонує певні зміни 
в мовній практиці, які сучасні мовознавці 
к. городенська, с. Єрмоленко, л. струганець, 
о. тараненко називають «динамікою мовної 
норми» [2; 4; 11; 12]. динаміка використання 
іншомовних морфем у лексиконі періодики 
відображає устремління, за твердженням 
о. стишова, «до європеїзації чи, за іншою 
термінологією, до інтернаціоналізації сло-
вотвірних типів, що виявляється в зростанні 
активності як твірних основ, так і афіксальних 
морфем, що мають загальноєвропейський 
або ширше – інтернаціональний характер…» 
[10, с. 132]. на думку мовознавців, призвід-
никами цих процесів є наслідки глобалізації 
суспільно-політичного життя й прагнення 
журналістів добирати узуальні слова такого 
словотвірного типу [9; 7, с. 138–139]. 

Постановка завдання. Мета – проаналізу-
вати лексикон у текстах періодичних видань. 
виокремити похідні деривати з іншомовними 
морфемами, обґрунтувати прогноз щодо 
поповнення текстів періодики запозиченими 
словотвірними моделями. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фактографічним підґрунтям роз-
відки стали похідні деривати, що відібрані 
методом фрагментарної вибірки з текстів 
засобів масової інформації, зокрема інтер-
нетівських видань, періодики різної тема-
тики та суспільно-економічного спряму-
вання, що належать до центральних видань: 
«вголос», «літературна україна», «слово 
Просвіти», «українська правда», «українське 
слово», «Фінансові новини», «сільські вісті», 
«день», «український журнал», а також регі-
ональних – «волинська газета», що видані в 
різні періоди 2001–2018 рр.

в аналізованих періодичних виданнях не 
зменшують продуктивності відіменні дери-
вати із суфіксом -іст/-ист, що номінують 
осіб за приналежністю до певних соціальних 
угрупувань, політичних партій, семантику 
яких репрезентує корінь, на зразок: авантю-
рист, автокефаліст, гекачепіст, ісламіст, 
кучміст, путчист, солідарист, терорист, 

фінансист. Пор.: Бійцям курдського опол-
чення вдалося вибити нападників з міста і 
відкинути до іранського кордону, однак три 
села вчора ще залишилися в руках ісламістів 
(«сільські вісті», 04.10.2001). 

тексти сучасної періодики активно попов-
нюються лексиконом із численними запозиче-
ними афіксами -ізм/изм, -іст/їст, що позна-
чають абстрактні поняття, зокрема релігійні, 
наукові, політичні, ідеологічні, на зразок: 
біблеїст, біблеїстика, вандалізм, глобалізм, 
гітлеризм, дарвінізм, деспотизм, есеїст, 
індивідуалізм, інтернаціоналізм, комунізм, 
комформізм, китаїзм, матеріалізм, моно-
теїзм, сіонізм, сепаратизм. Пор.: Провокація 
на тлі українського китаїзму («літературна 
україна», 26.07.2012); Російська матриця 
шовінізм учора, сьогодні, завжди («слово 
Просвіти», 14–20.11.2012); З’ясовується, у 
здичавілій літературній пущі водиться рід-
кісна дичина: антиурбаністи, символісти, 
карнавалісти, епатажники, неоклацисти, 
контр-культурники, абсурдисти, різні пред-
ставники ПМ-дискурсу – і то не все («слово 
Просвіти», 21–27.01.2016). 

Помічено суттєве зростання продуктив-
ності в лексиконі періодики іменників з 
афіксом -інг-, на зразок: банкінг, брендинг, 
бодібілдинг, брифінг, вендинг, вестинг, гай-
динг, паркінг, сандбоардінг, серфінг, скавтінг, 
сторітемпінг, таймінг, шопінг тощо. заува-
жимо, що в англійській мові сполучення -інг- 
з основою дієслова продукує, як правило, 
іменник із семантикою «мати придатність до 
того, чим виражений корінь або вирізнятися 
з-поміж інших тим, чим виражений корінь». 
Прикметно, що більшість кореневих морфем, 
що походять від англійськомовних одиниць, в 
українській мові все частіше стали вербалізу-
ватися за допомогою суфікса -ува-, на зразок: 
брифінгувати, рейтингувати, серфінгувати, 
таймінгувати, шопінгувати. вважаємо, що 
цей процес в подальшому набуватиме поши-
рення завдяки питомо українського суфікса 
-ува-, що експлікує необмежену в часі дію, 
має семантику «здійснювати певний процес, 
провадити діяльність, названу твірною імен-
никовою основою».

студіювання текстів періодики засвідчило 
тенденцію до використання в ролі твірної 
основи вторинних дієслів незмінних імен-
ників, на зразок: зомбі, лобі, табу. Пор.: 
Головне – не табуювати для себе ніяких тем 
і говорити правду («український журнал», 
10.2008); Суддя поцікавився у «поціновувача 
мегафонів», чи справді той має здібності 
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парапсихолога та вміє «зомбувати» людей 
(«волинська газета», 25.12.2013).

не зменшується активність денотатів із 
запозиченим формантом -ація, -ізація/-и-
зація, на зразок: деморалізація, інформа-
тизація, індексація, криміналізація, лібе-
ралізація, мінералізація, олігархізація, 
періодизація, сертифікація, українізація, 
фальсифікація, християнізація. Поєднання 
вищеназваних суфіксів та префіксів де-, 
дез-, ре- продукуєє лексеми, що позначають 
всеохоплювальний процес скасування, при-
пинення або знищення чогось, на зразок: 
дерегуляція, денаціоналізація, деколонізація, 
декомунізація, деморалізувати, демонтаж, 
депортація, деокупація, дерусифікація, 
децентралізація, дестабілізація, дезінфор-
мація, дезорієнтація, реекспозиція, реін-
теграція, реінкарнація. Пор.: назва статті 
«Реінтеграція чи деокупація» («день», 
03–04.06.2016); У поспіху декомунізацію не 
поєднали з деімпералізацією («слово Про-
світи», 10–16.02.2015); Найперше треба 
здійснити десовєтизацію, декомунізацію, 
припинити політику апартеїду щодо 
корінної нації українців («слово Просвіти», 
26.09.–02.10.2013); Чому, по суті, так і не 
розпочався процес деолігархізації? («літера-
турна україна», 26.11.2015); <…> в Україні 
ще залишиться корозійний вплив століт-
тями впроваджувальної «малоросієзації», 
«совкізації», а насправді денаціоналізації і 
деукранізації, тобто цинічного винародов-
лення українців; Влада не декларує і, тим 
більше, не здійснює націоцентричного курсу 
(«літературна україна», 25.08.2016); За його 
словами [степана Полторака], із цією метою 
здійснюється передислокація органів вій-
ськового управління, заміна частин і підроз-
ділів, реструктуризація військових частин і 
їх заміна («українська правда», 30.04.2018). 
таку частотність вживання можна пояснити 
необмеженістю процесу, на що вказують 
вищеназвані афікси. Цілком погоджуємося 
з думкою т. коць, що це «є наслідком гло-
балізації суспільно-політичного життя і 
прагненням добирати узуальні слова такого 
словотвірного типу» [7, с. 138–139]. дина-
міка зростання продуктивності вербалізо-
ваних дериватів, що походять від усічених 
англійськомовних іменникових основ, на 
зразок: компенсація – компенсувати, імпро-
візація – імпровізувати. Пор.: Міністр еко-
номіки Василь Цушко намагається реін-
карнувати Тендерну палату, ліквідовану 
Верховною радою два роки («Фінансові 

новини», 31.05.2010); По-перше, воно існує 
у форматі так званого «квазілобіювання», 
яке стійко асоціюється в населення з коруп-
цією та іншими службовими злочинами та 
правопорушеннями («українська правда», 
02.06.2011); Учора на ранковому засіданні 
Верховної Ради, витираючи скупу чоловічу 
сльозу й театрально тупаючи ніжкою з 
приводу тюремних переслідувань свого лідера 
й впертого небажання влади декриміналізу-
вати «бідну Юлю» («вголос», 18.11.2011, 
ефір: 2.04); Інші тролі мусили адміністру-
вати шість різних акаунтів у Фейсбуку та 
щодня робити по 50 твітів на десяти різних 
акаунтах у Твітері («літературна україна», 
23.11.2017).

у синхронії англійськомовних запозичень 
відстежуємо відповідне зростання динаміки, 
найуживанішими компонентами яких є арт-; 
бізнес-; бліц-; медіа-. сучасні мовознавчі 
праці фіксують понад 50 лексичних одиниць 
із частиною арт- «що вказує на зв’язок з мис-
тецтвом» [1, с. 206; 213–214]. Продуковані 
сучасною періодикою деривати о. стишов 
розподіляє на декілька груп, пов’язаних із 
мистецтвом: 1) «означення представників 
мистецьких угрупувань, моделей, пере-
можців конкурсів» [10, с. 80], 2) «назви течій 
у мистецтві» [10, с. 261], 3) «назви музичних 
заходів» [10, с. 262]. зауважимо, що відо-
кремлювати дефісом частину арт- (англій-
ською «artistic») є неприпустимим, оскільки 
українською мовою арт- є частиною 
прикметника артистичний, мистецький, 
на зразок: артгалерея, артдиректор, арт-
культура, артпродюсер, артсалон утворені 
частковою абревіацією, тому їх слід писати 
разом. Цілком підтримуємо думку к. горо-
денської, «що арт- не є самостійним словом 
в українській мові і за формальною ознакою 
та позицією в структурі слова воно подібне 
до скороченої прикметникової основи в 
складі мішаної абревіатури» [2, с. 101]. так 
само українськомовна граматична система 
не дозволяє писати через дефіс лексеми, на 
зразок: біг-борд [1, с. 221]. вищеназвана 
лексема є похідною одиницею від словос-
получення велика дошка, а тому за чинними 
нормами правопису української мови має 
писатися разом: бігборд.

Як бачимо, періодика ілюструє дина-
міку зменшення питомо українськомовних 
морфем, натомість значущість іншомовних 
морфем в дериватології значно зросла, що 
в подальшому матиме згубні наслідки через 
руйнування граматичної структури україн-
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ської мови. так, економічна, комерційна діяль-
ність розширила словотвірні гнізда похідних 
дериватів з компонентом бізнес-, на зразок: 
бізнес-англійська, бізнес-вершина, бізнес-ви-
дання, бізнес-еліт, бізнес-ідея, бізнес-кон-
сультант, бізнес-клімат, бізнес-асоціація, 
бізнес-діалог, бізнес-еліта, бізнес-етикет, біз-
нес-захоплення, бізнес-кола, бізнес-контакти, 
бізнес-кредит, бізнес-леді, бізнес-новини, біз-
нес-партнер. Численні випадки слововжи-
вання через дефіс ілюструють здебільшого 
порушення орфографічних норм, натомість 
відстежуємо й унормоване написання, на 
зразок: Деякі потраплять у приватні руки 
місцевих бізнесменів чи бізнесових структур 
(«слово Просвіти», 10–16.12.2015). Погоджу-
ємося з думкою к. городенської, що такі ново-
твори «деформують граматичну традицію 
української мови передавати атрибутивність 
за допомогою прикметника [2, с. 7]. дослід-
ниця радить «вживати замість «означальних» 
іменників бізнес-, медіа- (мас-медіа-), піар-, 
інтернет-, онлайн-, фейк- прикметники: біз-
несовий, медійний (масмедійний), піарний, 
піарівський, інтернетний, інтернетівський, 
інтернетовий, мережений, онлайновий, фей-
ковий» [2, с. 98–99]. на наш погляд, вони для 
української мови є підрядними словосполу-
ченнями іменника з узгоджуваним прикмет-
ником, зокрема: інтернет-сторінка – інтерне-
тівська сторінка, медіа-підтримка – медійне 
підтримання, рейтинг-позиція – рейтингова 
позиція, фолк-фестиваль – фольклорний 
фестиваль. Пор.: Фейкові новини з фабрики 
тролів («літературна україна», 23.11.2017). 

Переконані, що необхідністю, викликаною 
«половоддям» іншомовних денотатів, 
є добирання українських синонімів до 
лексем, наприклад бліц- – «короткий», або 
заміна прикметниками, на зразок: недовгий, 
нетривалий, короткотривалий, коротко-
часний, миттєвий, блискавичний, коротко-
терміновий, короткостроковий, стислий, 
швидкий тощо. 

зауважимо, що періодичні видання ілю-
струють вживання числівників з англій-
ськомовним компонентом, зокрема топ-, на 
зразок: ТОП-5 термальних курортів України 
з теплими басейнами під відкритим небом 
(«українське слово», 7–13.10.2015). на думку 
к. городенської, «в цих сполуках поєднано 
іншомовну основу топ-, що за значенням 
відповідає українськомовному «найкращий», 

із кількісним числівником, тому краще вжи-
вати якісний прикметник «кращий» або його 
форми ступенів порівняння [2, с. 93].

Продовжують зберігати свою активність 
у текстах періодики двокореневі англійсько-
мовні лексеми на позначення осіб за пев-
ними видами діяльності, на зразок: бізнесмен, 
рекордсмен, спортсмен, що позначають 
осіб, на зразок: recordsman в англійській мові 
record і man, українською мовою «рекорд» і 
«чоловік». українськомовна дериватологія 
послуговується на позначення таких осіб 
афіксами -ець, -ист, на зразок: барист, біз-
несовець, рекордист, спортовець.

Похідні деривати сучасної періодики екс-
плікують «лихоманку» новозапозичень на 
позначення різногалузевих здобутків, що 
несуть у собі певні ознаки сучасних інфор-
маційних новацій, на зразок: е-декларації, 
е-архіви, е-мейл. Як бачимо, такі «ново-
твори» графічно передаються з певними 
порушеннями норм чинного правопису, 
адже лексеми, що продуковані частковою 
абревіацією, маємо писати разом. не відпо-
відають нормам українськомовного право-
пису вторинні деривати, що мають англій-
ськомовну абревіатуру та узуальні лексеми, 
передані українською графікою, на зразок: 
PR-фахівець, FM-радіостанції, PEN-клуб, 
VIP-персони, fashion-індустрія, web-адреса. 
Пор.: Прийняття закону їх не влаштовує, 
адже те, що вони роблять зараз може кош-
тувати їм перебування за ґратами після вхо-
дження закону в дію, – коментує ситуацію 
професор Києво-Могилянської академії, 
відомий PR-фахівець В. Королько («укра-
їнська правда», 02.06.2011); 1978 року, 
невизнаного, зате засудженого на Батьків-
щині, поета прийняли до PEN-клубу («літе-
ратурна україна», 11.01.2018).

висновки з проведеного дослідження. 
отже, лексикон періодичних видань потребує 
постійного усебічного фахового вивчення 
й аналізу, зокрема це стосується корпусу 
лексем, що продуковані від іншомовних 
морфем. Проведене дослідження не вичерпує 
всіх можливих видів правописного унорму-
вання всіх вторинних дериватів, що мають 
запозичені морфеми. Позаяк перспективними 
видаються дослідження впливу лексикону, що 
продукований від англійськомовних морфем, 
на українськомовну періодику різними спосо-
бами дериватології.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЕПОНІМІВ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ

Ковальчук О.П., асистент кафедри
 іноземних мов для гуманітарних факультетів

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті запропоновано результати зіставного аналізу епонімів в англійській та українській мовах із погляду 
їхнього лексико-семантичного групування. Загалом проаналізовано 500 епонімів. Виділено лексико-семантичні 
групи епонімів, спільні для обох мов, характерні лише для української та лише для англійської мови. Кожна з груп 
поділена на підгрупи за семантичною ознакою. 

Ключові слова: епонім, лексико-семантична група, зіставний аналіз, семантична ознака, семантична 
структура.

В статье предлагаются результаты сопоставительного анализа эпонимов в английском и украинском языках 
в аспекте их лексико-семантического группирования. В целом проанализировано 500 эпонимов. Выделено лек-
сико-семантические группы эпонимов, общие для обоих языков, свойственные только украинскому или только 
английскому языку. Каждая их групп поделена на подгруппы по семантическому признаку. 

Ключевые слова: эпоним, лексико-семантическая группа, сопоставительный анализ, семантический признак, 
семантическая структура.

Kovalchuk O.P. LEXICO-SEMANTIC GROUPS OF EPONYMS IN ENGLISH AND UKRAINIAN: CONTRASTIVE 
ANALYSIS

The results of the contrastive analysis of 500 eponyms in the Ukrainian and English languages are offered in the article. 
The analysis has been held from the perspective of the lexico-semantic grouping. Three groups have been distinguished: 
eponyms common for both languages, Ukrainian eponyms, English eponyms. Each of the groups has further been subdi-
vided into subgroups according to the semantic features.

Key words: eponym, lexico-semantic group, contrastive analysis, sematic feature, semantic structure.

Постановка проблеми. на сучасному етапі 
розвитку лінгвістики загальновизнаним є те, 
що мову слід вивчати з погляду парадигм, які 
забезпечують ширше та глибше розуміння 
функціонування мови та зв’язку між мовою 
та мисленням людини, що реалізується через 
концептуальну та мовну картини світу. Ця тема 
широко обговорюється в сучасних публікаціях, 
зокрема у працях Ю. апресяна, Є. кубрякової, 
в. Постовалової й ін. такий підхід створює 
підґрунтя для глибшого та ширшого дослі-
дження тих мовних і мовленнєвих явищ, яким 
уже приділяли увагу з позицій інших напрямів 
лінгвістики, а також дозволяє краще зрозуміти 
вплив позамовних чинників на розвиток мов. 
одним із підходів, досліджуваних упродовж 
хх і на початку ххі ст., є осмислення семан-
тичної структури мов, що відкриває нові обрії 
для зіставного дослідження лексико-семан-
тичних груп у різних мовах, адже це дає мож-
ливість виходу за межі мовних систем.

Постановка завдання. Мета цієї розвідки – 
визначення семантичних груп епонімів анг-
лійської й української мов, їхньої кількісної 
репрезентації в зіставлюваних мовах. Матері-
алом для дослідження слугували 500 епонімів, 

вибраних методом суцільної вибірки з ети-
мологічних словників української й англій-
ської мов. актуальність дослідження полягає 
в необхідності зіставного аналізу епонімів 
англійської й української мов з урахуванням 
нових тенденцій у мовознавчих дослідженнях 
з огляду на те, що досі дослідження в цій 
сфері були досить спорадичними. новизна 
дослідження полягає в системності підходу 
до зіставного аналізу епонімів і застосуванні 
інструментарію семантичного та зіставного 
аналізів до вивчення мови.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. хоча детальне дослідження лек-
сико-семантичних полів і груп характерне 
для лінгвістики у хх ст., спроби дослідити 
системні відносини між лексичними оди-
ницями робилися ще в хіх ст. наприклад, 
М. Покровський писав, що «слова та їх зна-
чення не живуть своїм окремим життям», а 
об’єднані в різні групи. дослідження семан-
тичного групування лексичних одиниць у мові 
цікавили і. арнольд, о. ахманову, о. рєвзіну 
й інших. за результатами аналізу теоретичної 
літератури можна виділити два чинники, 
які слід ураховувати під час структурно-се-
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мантичної класифікації лексики. По-перше, 
лексика – це не проста множина лексичних 
одиниць, а інтегральне ціле, організоване та 
структуроване певним чином. По-друге, лек-
сико-семантична структура мови наділена 
певними якостями, які дають змогу визначити 
характер її організації. 

у пропонованому дослідженні за основу 
беремо визначення а. кузнєцова, за яким лек-
сико-семантична структура мови – це комп-
лекс взаємопов’язаних елементів (слів і їх 
складників), що сприймаються як елементи 
ширшої структури чи структури вищого рівня 
(структури мови) і як результат взаємодії оди-
ниць нижчого рівня (лексико-семантичних 
груп, полів і т. ін.) [5, 42]. науковець визначає 
структурно-семантичні риси як «найважли-
віші характерні риси лексико-семантичного 
поля мови, які визначають лексичне зна-
чення та спосіб його існування (і функціо-
нування – О. К.) у мові [5, 43]. таким чином, 
якщо слова не існують у мові відокремлено 
одне від одного (поєднані синтагматично в 
словосполучення та речення й парадигма-
тично – у певні лексико-семантичні групи), 
то слід говорити про принцип групування 
слів на основі певних семантичних засад, на 
основі їх семантичної подібності. 

кожне слово у своїй мікросистемі має певне 
місце, і його значеннєвість визначається цим 
місцем, бо семантичний зміст слова зумов-
лений відношеннями, які формуються в сітці 
протиставлень цього слова іншим словам цієї 
ж мікросистеми. лексико-семантична система 
є найрухомішою серед мовних рівнів. однак, 
змінюючись, вона має здатність до саморе-
гулювання, тобто такої перебудови, яка б не 
порушувала системності, що необхідно для 
постійної комунікативної придатності.

ураховуючи специфіку емпіричного мате-
ріалу, у цій праці досліджуватимемо лекси-
ко-семантичні групи лексичних одиниць. за 
своєю суттю лексико-семантична група – це 
множина лексичних одиниць, що виділяється 
на основі спільності семантики, є фрагментом 
мовної картини світу й побудована за прин-
ципом поля. різниця між ними полягає в 
тому, що поле, як правило, охоплює набагато 
ширший спектр одиниць і має більш широку 
багатошарову семантичну структуру.

Багато дискусій досі викликає принцип 
визначення та диференціації лексико-семан-
тичних полів і груп. на думку з. вердієвої, 
вони можуть складатися зі слів, що належать 
до різних частин мови, об’єднаних значенням, 
а оскільки слова в семантичній структурі зде-

більшого містять більше, ніж одну сему, вони 
можуть належати до різних полів чи груп 
залежно від семи [4, с. 4–6].

Поняття лексико-семантичної групи про-
йшло довгий шлях до його сучасного розу-
міння. у сучасній семантиці така група вва-
жається основним елементом мовної картини 
світу. основою семантичного структурування 
мови є знання, зафіксоване в семантичних 
категоріях, семантичних полях і лексико-се-
мантичних групах, що складаються зі слів 
і словосполучень, які формують ієрархію. 
характерно, що системна організація лексики 
спричинена не лише комунікативними потре-
бами (формуючи висловлювання, мовець спо-
чатку пригадує лексико-семантичну групу, а 
тоді вибирає точне слово), але й системною 
організацією об’єктивного світу, відобра-
женою в лексиці. 

аналізуючи групу лексичних одиниць, 
а. вєжбіцька не лише досліджує семантичну 
інформацію, але й звертає увагу на синтаксичні 
патерни, що характеризують ці одиниці, упо-
рядковує семантичну інформацію в скрипти 
чи фрейми, які теж можна вписати в ширші 
та загальніші культурні скрипти, пов’язані з 
нормами поведінки [7]. таким чином, вона 
пропонує чітку та системну версію кількісного 
аналізу для виявлення мовного еквівалента 
концептуальних сфер. Цей тип аналізу можна 
порівняти із семантичним аналізом е. кіттей, 
що пропонує відрізняти лексичні поля та кон-
цептуальні сфери, вважаючи, що їх можна 
зіставляти, але не ототожнювати [6, с. 378]. 
іншими словами, лексичні поля можуть бути 
добрим початковим матеріалом для аналізу 
концептуальних сфер, але їх аналіз не виявляє 
всієї глибини концептуальної сфери. 

лексичні асоціації є системними. Ця риса 
випливає з низки стратегій асоціації, підсві-
домо використовуваних мовцями для гене-
рації мовлення. науковці помітили, що лек-
сичні асоціації базуються на постійних рисах: 
структурній подібності асоціативних полів, 
збігові асоціативних кіл для більшості носіїв 
мови, типологічних подібностях явищ самої 
асоціації [2, с. 14]. 

узгоджених критеріїв виділення лекси-
ко-семантичних полів і груп, попри численні 
публікації на цю тему, досі немає. слово 
відносять до того чи іншого лексико-семан-
тичного поля на основі асоціацій, які відби-
вають зв’язки між предметами та їх власти-
востями в об’єктивному світі. на відміну 
від полісемії, яка виявляється в смислових 
зв’язках між значеннями одного слова, ці асо-
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ціації виникають на основі зв’язків між різ-
ними словами в результаті порівняння, зістав-
лення, ідентифікації, диференціації й інших 
операцій зі значеннями слів [3, с. 78].

важливо, що склад і структура лексико-се-
мантичних груп у різних мовах відрізняється. 
очікувані еквіваленти у відповідних полях 
можуть мати ширше чи вужче значення, семи, 
яких немає в семантичній структурі їхніх 
відповідників у зіставлюваній мові й под. Ці 
відмінності відображають різницю в мовних 
картинах світу, у досвіді та ментальності 
націй, чиї мови зіставляються. 

у межах дослідження було проведено 
семантичний аналіз 500 епонімів української 
й англійської мов. найбільшою групою епо-
німів (225 лексичних одиниць, 45%) виявились 
епоніми, характерні для обох мов. Як свідчать 
результати, епоніми, спільні для англійської 
й української мов, можна розділити на такі 
групи, відповідно до їхньої семантики: міне-
рали, хімічні елементи, їжа, напої, одяг, тка-
нини, зброя, тварини та наукові винаходи. кіль-
кісне співвідношення названих груп епонімів у 
зіставлюваних мовах подане в таблиці 1.

такі групи, як мінерали та зброя, є особли-
вими, оскільки в більшості випадків ці епо-
німи походять від імен тих осіб, які зробили 
відкриття чи придумали винахід, а тому в обох 
мовах вони утворилися від однієї власної назви. 

Мінерали та хімічні елементи – це групи 
епонімів, особливість яких полягає в тому, що 
лексичні одиниці, які їх репрезентують, наз-
вані відповідно до наукової номенклатури й 
отримують під час творення ті самі суфікси 
(ванадій – Vanadium – від імені скандинав-
ської богині ванадії, стронцій – Stroncium, 
від імені шотландського містечка Strontian, 
алтаїт – Altaite, від алтайських гір), однак 
є й певні винятки (нікель – Nickel – від імені 
бешкетного духа в німецькій міфології). 

але все ж більшість епонімів походить не 
зі сфери науки, а зі світової історії чи літе-
ратури, як це вказано на діаграмі. і лише 
44 лексичні одиниці (16%) із загальної кіль-
кості епонімів належать до назв відкриттів і 
наукових винаходів. 

другою за чисельністю була група епо-
німів, характерних лише для англійської мови 

(160 одиниць (32%)). серед англійських епо-
німів можна визначити такі семантичні групи: 
одяг, предмети побуту, рідини, діяльність, 
тварини та механізми (див. діаграму 1). решта 
епонімів настільки різноманітна, що було 
неможливо визначити одну спільну семан-
тичну ознаку, яка б об’єднала їх у певні семан-
тичні групи. так, семантична група «рідини» 
включає напої та парфуми (bacharach – сорт 
вина з міста Бахарах (Bacharach), що в німеч-
чині на річці рейн; frangipane – тропічне аме-
риканське дерево чи кущ, що цвіте китицями 
білих, рожевих і жовтих квітів; парфуми, що 
отримали з таких квітів, назва яких походить 
від імені М. Франджіпані, італійського дворя-
нина, котрий придумав парфуми).
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Діаграма 1. семантичні групи власне  
англійських епонімів

отже, значну частину проаналізованих епо-
німів становлять власне ті лексичні одиниці, 
які не вдалося зарахувати до жодної лекси-
ко-семантичної групи через замалу кількість 
прикладів. їх загальна кількість становить 28 
одиниць (36%). наступною за чисельністю 
є група «одяг» – 14 епонімів і 18% відпо-
відно. кількість епонімів, які ми внесли до 
групи «особистість», – 9, що становить 12%.  
По 7 епонімів (12%) входять до груп «Меха-
нізми» та «рідини». найменш чисельними є 
групи «тварини» та «Предмети побуту» – по 
6 епонімів (8%). 

визначити лексико-семантичні групи укра-
їнських епонімів було простіше. до них вхо-
дять такі групи: особистість, тканини, одяг, 
їжа, тварини, рослини, зброя, механізми й 
установи (див. діаграму 2). 

таблиця 1
кількісне співвідношення спільних для англійської й української мов груп епонімів 

Мова 
група епонімів

напої хімічні 
елементи тканини одяг їжа Мінерали зброя 

англійська мова 9 (8%) 16  (15%) 21 (20%) 26  (24%) 20 (19%) 7 (6%) 9 (8%)
українська мова 9 (8%) 16 (14%) 28 (23%) 32 (27%) 16 (14%) 7 (6%) 9 (8%)
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характерно, що до лексико-семантичної 
групи «рослини» не входять ботанічні назви, 
які здебільшого епонімічні в обох мовах. 
однак є декілька рослин, назви яких є епо-
німами лише в українській мові. найчастіше 
це місцеві види рослин, як-от лебединка – вид 
груш із міста лебедин. він невідомий широ-
кому загалу або не має епонімічного відповід-
ника в інших мовах. 
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Діаграма 2. семантичні групи власне  
українських епонімів

в українській мові є більше лексико-се-
мантичних груп з порівняно більшою кіль-
кістю епонімів, хоча сама група є найменш 
численною – 115 одиниць (23%). Як і в групі 
епонімів, характерних лише для англійської 
мови, найбільшу підгрупу становлять лек-
сичні одиниці, які не належать до інших 
груп – 27 епонімів (28%). найбільш чисель-
ними є групи «особистість» – 14 епонімів 
(14%) і «одяг» – 12 (12%). Понад 5 епонімів 
належать до лексико-семантичних груп «тва-
рини» (9 епонімів і 9% відповідно), «рослини» 
(8, 8%), «Механізми (7, 7%) і «зброя» (6, 6%). 
По 5 епонімів (5% відповідно) відносимо до 
груп «одяг», «їжа» й «установи». 

лексико-семантичні групи відрізняються 
в трьох категоріях епонімів. деякі з них виді-
лено в обох мовах: особистість, тварини, одяг 
і механізми; інші ж притаманні лише одній 
із мов, що зіставляються: предмети побуту 
(billy, biggin), рідини (catawba, macassar) і 
діяльність (grangerizing, spoonerism) влас-
тиві лише англійській мові, а семантичні 
групи рослин (михавівки, лебединка, мико-
лайчики), установ (сибірка, ломбард) і зброї 
(дамасценка, дорнінка, маузер) – тільки 
українській. однак це не означає, що епо-
німи, які могли б належати до цих груп, від-
сутні в іншій мові. Причина полягає в тому, 
що їхня кількість була недостатньою для 

об’єднання в окрему лексико-семантичну 
групу. наприклад, серед власне англійських 
епонімів було знайдено лише два епоніми, 
що позначають зброю, і лише один, який 
позначає їжу. лексико-семантичні групи 
виділялися лише тоді, коли загальна кіль-
кість епонімів була більше п’яти, оскільки 
порівняно із загальною вибіркою такі групи 
були б занадто малі та незначні. 

висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, можна виділити лексико-се-
мантичні групи епонімів, характерних для 
обох мов (найчисленніша група), епоніми, 
що є лише в англійській і лише в україн-
ській мовах. лексико-семантичні групи, що 
є в обох мовах, включають мінерали, хімічні 
елементи, їжу, напої, одяг, тканини, зброю, 
тварин і наукові винаходи. суто англійські 
епоніми належать до таких лексико-семан-
тичних груп: одяг, предмети побуту, рідини, 
діяльність, тварини та механізми. найменш 
численними та найбільш різноманітними є 
групи епонімів, що існують лише в україн-
ській мові: рослини, установи, тканини й 
ін. Попередній аналіз дає змогу окреслити 
напрямки подальших досліджень: визна-
чення та типологізація лексико-семантичних 
груп епонімів, характерних для кожної з мов, 
виявлення подібностей і відмінностей у вну-
трішній структурі відповідних лексико-се-
мантичних груп зіставлюваних мов.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СЕМАНТИКОЮ 
СУМІСНОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Курочка С.О., заступник директора з виховної роботи, 
учитель іноземної мови (англійська)

Костянтинівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3
Костянтинівської міської ради Донецької області

Статтю присвячено зіставному аналізу граматичних і прагматичних особливостей імперативних конструкцій із 
семантикою сумісної дії як одного з виразників категорії спонукання в українській і англійській мовах. У науковій роз-
відці окреслено теоретичні аспекти функціонально-семантичної категорії спонукання в сучасній лінгвістиці; проана-
лізовано моделі спонукальних соціативних речень, їх лексичне й граматичне наповнення; виокремлено подібність 
і відмінність засобів вираження спонукання до сумісної дії у структурі таких синтаксичних конструкцій; з’ясовано 
прагматичну характеристику досліджуваних синтаксичних одиниць із позиції порівняльної типології.

Ключові слова: категорія спонукання, семантика сумісної дії, апелятивна функція, синтетичний імператив, ана-
літичний імператив, інтенція.

Статья посвящена сравнительному анализу грамматических и прагматических особенностей императивных 
предложений с семантикой совместного действия как одного из способов выражения категории побуждения в укра-
инском и английском языках. В статье очерчены теоретические аспекты функционально-семантической категории 
побуждения в современной лингвистике; проанализированы модели побудительных социативных предложений, их 
лексическое и грамматическое наполнение; выделены схожие и отличительные способы выражения побуждения 
к совместному действию в структуре таких синтаксических конструкций, выяснена прагматическая характеристика 
исследуемых единиц с точки зрения сравнительной типологии.

Ключевые слова: категория побуждения, семантика совместного действия, апеллятивная функция, синтети-
ческий императив, аналитический императив, интенция.

Kurochka S.O. COMPARATIVE TYPOLOGY OF IMPERATIVE SENTENCES WITH SEMANTIC OF 
COMPATIBLE ACTION ON MATERIAL OF UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES

The article is devoted to the comparative analysis of the grammatical and pragmatic peculiarities of imperative con-
structions with semantics of joint action as one of the expressions of the category of induction in the Ukrainian and English 
languages. In scientific research are outlined the theoretical aspects of the functional-semantic category of induction in 
modern linguistics. Models of stimulating social sentences, their lexical and grammatical filling are analyzed; the similarity 
and difference of means of expressing the induction for a joint action in the structure of such syntactic constructions; the 
pragmatic characteristic of the studied syntactic units from the position of comparative typology is determined.

Key words: category of induction, semantics of joint action, appealing function, synthetic imperative, analytic impera-
tive, intention.

Постановка проблеми. останнім часом 
мовознавці вважають пріоритетними дослі-
дження не системно-структурних аспектів 
мови, а її функціонування як засобу спіл-
кування. Це зумовлено тим, що «описовий 
системно-мовний підхід, який мав свого часу 
позитивні результати, сьогодні не спроможний 
здійснити комплекс вивчення діалогу як про-
дукту мовленнєвої діяльності» [1, с. 21]. від 
другої половини минулого століття започат-
коване формування концепцій, згідно з якими 
визначальним є аналіз мовленнєвої компе-
тенції як значущого складника життєдіяль-
ності індивіда. з огляду на це неабиякого зна-
чення набувають такі теоретичні положення, 
як комунікативна ситуація, комунікативний 
(мовленнєвий) акт і його учасники, їхні соці-
альні ролі, статуси тощо. така зміна теоре-

тичного спрямування розширила емпіричне 
коло лінгвістичного інтересу, посприяла зосе-
редженню уваги науковців на спонукальних 
реченнях, які за семантико-прагматичними 
властивостями тісно пов’язані з комуніка-
тивною ситуацією. від умов і різноманітних 
характеристик комунікативного акту залежить 
правильна інтерпретація таких речень, заці-
кавлення ними дослідників можна пояснити 
посиленою увагою до суб’єктивного склад-
ника мови, що потребує семантичного ана-
лізу категорії способу, модальних дієслів, 
синтаксичних одиниць тощо. зіставний 
аналіз у лінгвістичній площині уможливлює 
краще усвідомлення й засвоєння насамперед 
рідної мови, сприяє розвитку таких наукових 
напрямів, як міжкультурна комунікація, лінг-
вокультурологія, порівняльна прагмалінгві-
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стика, порівняльний аналіз дискурсу, порів-
няльна соціолінгвістика тощо. актуальним 
сьогодні залишається типологія вивчення 
функціонально-семантичного й комунікатив-
но-прагматичного аспектів мови, саме тому 
неабиякого значення набуває порівняльний 
аналіз системи засобів вираження спонукання 
в українській і англійській мовах, виявлення 
моделей конструкцій як вербалізаторів спону-
кальних речень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Початковим етапом порівняльного вивчення 
спонукання був аналіз наказового способу 
(н. головіна, Ю. жлуктенко, в. каліущенко, 
і. корунець, в. ушакова й ін.). Мовознавці 
дослідили парадигму наказового способу, 
виокремили ядерні й периферійні форми 
імператива, його граматичні й лексико-грама-
тичні синоніми (о. володін, в. храковський, 
н. Швидка й ін.). аналіз спонукальних мов-
леннєвих актів – подальший етап дослі-
дження категорії спонукання (л. Бережан, 
о. Бондарко, а. вежбицька, г. дрінко, т. ван 
дейк, а. дорошенко, г. ейгер, т. карлсон 
та ін.). отже, важливим напрямом вивчення 
спонукальності є дослідження її як категорії, 
у якій особливо яскраво виявляється комуні-
кативно-прагматична функція мови.

Постановка завдання. метою статті є 
зіставний аналіз конструкцій із семантикою 
сумісної дії як одного з виразників категорії 
спонукання в українській і англійській мовах. 
для досягнення мети передбачене виконання 
таких завдань: 1) з’ясувати теоретичні аспекти 
функціонально-семантичної категорії спону-
кання в сучасній лінгвістиці; 2) проаналізу-
вати моделі спонукальних речень, їх лексичне 
й граматичне наповнення; 3) виявити подіб-
ність і відмінність засобів вираження спону-
кання до сумісної дії у структурі таких син-
таксичних конструкцій.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. спонукання як засіб емоційно-вольо-
вого оцінювання реалій перебуває в площині 
модальних відношень, які є маркером співвід-
несення висловлення з об’єктивною дійсністю 
з позиції мовця й мають вияв у певній мовній 
формі. Модальність притаманна будь-якому 
висловленню, і тому разом із категорією пре-
дикативності її визнають тією основною кате-
горією, що формує речення як відносно закін-
чену думку [2, с. 41]. особливістю категорії 
спонукання є щільний зв’язок модального й 
комунікативного значень синтаксичної кон-
струкції, що має семантику волевиявлення. 
взаємодію модальності й комунікативної 

інтенції категорії спонукання трактують 
по-різному. Поширеною є позиція науковців, 
відповідно до якої спонукання – це термін, 
застосовуваний до двох різних категорій: 
категорії модальності, основною формою якої 
є імператив (морфологічна форма дієслова), і 
категорії комунікативного спрямування, яку 
характеризує спонукальне речення з власними 
структурними особливостями. Якщо катего-
рійні форми дійсного й умовного способів, 
відбиваючи об’єктивну дійсність, різняться 
за ступенем реальності відображеної кар-
тини світу (їх класифікують на реальні й 
нереальні), то наказова форма за змістом не є 
реальною чи нереальною. оскільки імператив 
не є граматичним засобом вираження відно-
шення змісту мовлення до реальної дійсності, 
то його залучення до способу – суперечливе 
лінгвістичне явище. на думку г. дрінко, осо-
бливо проблематичною видається ця про-
блема під час аналізу спонукальних речень в 
англійській мові. Це зумовлено тим, що інфі-
нітив без частки to й форма Present Indefinite 
повністю збігаються, відрізняючись лише в 
3-й особі однини. їх відмінність стосується 
всієї системи форм дієслова to be [3, с. 49].

Форми імператива призначені для реалізації 
апелятивної функції. Як зазначали в. храков-
ський і о. володін, апелятивне висловлення – 
це заклик мовця до здійснення дії [7, с. 68]. 
імператив є формою прямого звертання, за 
якого мовець спонукає адресата до дії, вира-
женої дієсловом. наявність цих двох осіб є 
граматичним стрижнем імператива. у пло-
щині наукового способу дослідники виокрем-
люють ядерні й периферійні форми імпера-
тива. Це зумовлено тим, що не всі мовознавці 
залучали до парадигми наказового способу 
такі синтаксичні одиниці: «Ходімо!»; «Хай 
він прийде!»; «Дай-но я зайду!». суперечли-
вість щодо кваліфікації зазначених структур 
можна пояснити тим, що за одними озна-
ками вони тяжіють до імперативної семан-
тики, а за іншими – відрізняються від неї. 
а. загнітко зауважував: «… одні дослідники 
дотримуються класичної позиції щодо пара-
дигми імператива, вважаючи його склад-
ником лише форми другої особи (і. Мучник, 
М. Муравицька, М. некрасов) і форми 
сумісної дії першої особи множини (н. аві-
лова, в. виноградов, М. леонова, о. Пєшков-
ський, в. русанівський, частково о. ісаченко), 
другі додають до них форми третьої особи 
(с. зарецька, о. немєшайлова, о. Шахматов), 
треті зараховують до імператива всі форми, 
що реалізують функцію спонукання, тобто 
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форми другої, третьої, першої особи однини й 
форми сумісної дії (о. востоков, Ф. Буслаєв, 
М. трубецький)» [4, с. 246].

імперативні соціативні (сумісної дії, 
спільної дії) речення є одним із засобів вира-
ження спонукальної модальності. такі син-
таксичні одиниці реалізують спонукання 
адресата (чи адресатів) до дії, у виконанні 
якої бере участь і мовець, напр.: «Тікаймо! 
Швидко!» (в. винниченко «уміркований та 
щирий»); “Come in here, please, Stack. Let’s sit 
down” (J. Galsworthy. “End of the Chapter”) − 
«Прошу вас, заходьте, стак. сядьмо».

виразниками спонукання до сумісної дії в 
українській і англійській мовах є такі імпера-
тивні конструкції:

1) із дієсловом у синтетичній формі 
імператива, напр.: «Привітаймо ж його 
хоч теплим словом, хоч раз усі гуртом…» 
(М. куліш «закут»); “Come and have lunch” 
(J. Galsworthy. “End of the Chapter”) – «Підемо, 
пообідаємо»;

2) із дієсловом в аналітичній формі імпе-
ратива, напр.: «Давайте будемо робити все, 
аби скрасити життя літніх людей і зігріти 
їхню старість» (в. кокіна. «у старості доля 
нелегка»); “Let’s take an automobile” (J. Gals-
worthy. “End of the Chapter”) – «давай візь-
мемо автомобіль».

н. Швидка акцентує: «в українській мові 
семантику сумісної дії можуть виражати не всі 
класи дієслів. Форми першої особи множини 
сумісної дії можна утворити від: 1) дієслів, які 
позначають конкретну фізичну дію; 2) дієслів 
руху; 3) дієслів мовно-розумової дії; 4) дієслів 
інтелектуальної дії; 5) дієслів соціативної чи 
інтерсуб’єктивної дії. виразниками соціа-
тивного спонукання слугують переважно 
дієслова доконаного виду, недоконаний вид 
трапляється лише тоді, коли присудок вира-
жений дієсловом руху зі значенням односпря-
мування (ходімо)» [8, с. 91–92].

в українській мові показником синтетич-
ного імператива є закінчення першої особи 
множини -імо(-ім), -мо, напр.: «Фантазуймо, 
так тепліше» (о. гончар. «собор»). вира-
ження адресата займенниковим підметом ми 
не є узвичаєною нормою: його відсутність 
означає, що речення імперативне, а наяв-
ність – що конструкція індикативна.

в англійській мові синтетична форма 
сумісної дії збігається з формою імператива 
другої особи однини й множини, напр.: “− 
Come for a little stroll then, – he urged” (A. Cronin. 
“Hatter’s Castle”). – «тоді погуляємо ще 
трішки, – наполягав він». за дієслівною 

формою важко визначити, хто є виконавцем 
дії, проте в конструкції часто наявні конкре-
тизатори, які уточнюють, що мовець спонукає 
до сумісної дії, напр.: “− Walk with me as far 
as Mount Street” (J. Galsworthy. “End of the 
Chapter”) – «дійдемо разом до Маунт-стріт»; 
“Come along, dear boy” (J. Galsworthy. “End of 
the Chapter”) – «Підемо, дорогий мій».

спонукальні конструкції із синтетичним 
імперативом в українській мові є найпошире-
нішим засобом вираження, в англійській такі 
речення функціонують значно рідше. аналі-
тичний імператив в англійській мові є частот-
нішим; це свідчить про те, що він є основним 
засобом вираження спонукання до сумісної 
дії, напр.: “Let’s come in”. – «давай увійдемо» 
(перша особа + друга особа однини); “Let us 
come in” – «давайте ввійдемо» (перша особа 
+ друга особа множини) [3, с. 52].

спонукальні речення з аналітичним імпе-
ративом (частка давай(-те) + перша особа 
множини; давай(-те) + інфінітив) є особливим 
різновидом, про що зауважував в. вино-
градов: «… для вираження спонукання спів-
розмовника до сумісної дії утворюються такі 
форми, у яких легко поєднуються методи 
аналітичного й аглютинативного формотво-
рення. імперативне значення спонукання чи 
запрошення до сумісної дії в розмовному мов-
ленні нерідко виражає експресивно-модальна 
частка давай. Форма множини – давайте, ней-
трально-літературний синонім – будемо вирі-
шувати, у системі доконаного виду – давай 
вирішимо (більш нейтральний синонім – вирі-
шимо, давайте вирішимо» [2, с. 468–469].

Проаналізований фактичний матеріал 
української мови засвідчує, що аналітичний 
імператив може мати інтенцію пропозиції, 
прохання, вимоги: «Тепер давайте перей-
демо до розгляду образності Ліни Костенко 
в поезії її пізнішого періоду» (в. Шелест. 
«образні асоціації в поезії ліни костенко»); 
«Та даваймо грати, Ланко, мати не прийде» 
(в. винниченко. «уміркований та щирий»); 
«Денис наказав братові: «Зривай плиту. 
Давай перенесемо» (о. гончар. «Прапоро-
носці»). г. дрінко констатує, що в англій-
ській мові такий імператив може мати роз-
галужену семантику: «1) формального 
відношення до дії, напр.: “I’ve got the preface. 
Shall we trot?” (J. Galsworthy. “End of the 
Chapter”) – «Передмова в мене. Пішли?»;  
2) пом’якшеної пропозиції, напр.: “I want 
air. Are you up to walking?” (J. Galsworthy. 
“End of the Chapter”) – «Мені хочеться поди-
хати свіжим повітрям. Пройдемося пішки?»; 
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3) дружньої пропозиції, напр.: “− Let’s think 
for three minutes, − he said, − and pool the 
results” (J. Galsworthy. “End of the Chapter”) – 
«давайте три хвилини подумаємо, − сказав 
він, − а потім обміняємося думками» [3, с. 54]. 
для визначення семантики спонукальної кон-
струкції важливу роль відіграє контекст.

Питально-спонукальні речення із семан-
тикою сумісної дії є невимушеним неофі-
ційним різновидом порівняно зі спонуканням, 
виразником якого є стверджувальні речення: 
«Купала пострічаємо?!» (в. каюков. «Поезія 
літа, гімн природи»); “− Why not stop some-
where and have a drop of brandy?” (J. Gals-
worthy. “End of the Chapter”) − «Чому б де-не-
будь не зупинитися й не випити ковточок 
коньяку?».

в англійській мові питально-спонукальні 
речення із семантикою сумісної дії можуть 
починатися дієсловом shall, напр.: “Shall we 
go and pay a call on Gombauld? – he suggested 
carelessly” (J. London. “The call of the wild. 
White fang”) – «Підемо заглянемо до гомбо, − 
запропонував він ніби зненацька». займенник 
we першої особи множини є показником того, 
що мовець так само залучений до дії. в укра-
їнській мові дієслівний початок речення про-
грамує виконувану дію (Сходимо? Підемо? 
Зробимо? тощо), в англійській мові – це 
формули ввічливості (“How about…” − «Як 
щодо…?»; “Why not…” − «Чому б не…?»; 
“What do you think if…” − «Що ти думаєш, 
якщо…?» [3, с. 54]. Щодо функціонування 
зазначених конструкцій, то потрібно заува-
жити, що в англійській мові вони є поширені-
шими, ніж в українській.

Предикат із семантикою сумісної дії в обох 
мовах може мати форму умовного способу: 
«Може, пообідали б разом»; “We’d better go 
down, − whispered Dinny” (J. Galsworthy. “End 
of the Chapter”) – «нам краще б зійти вниз, − 
шепнула діні». такі конструкції в зіставлю-
ваних мовах є маркерами пом’якшеного спо-
нукання. на думку г. дрінко, в англійській 
мові вони значно частотніші, поширеними є 
моделі з модальними дієсловами: “We could 
sit on the stairs” – «Ми могли б сісти на схо-
динках» [3, с. 55].

висновки з проведеного дослідження. 
зіставний аналіз спонукальних соціативних 
речень дає змогу констатувати, що кон-
струкції із синтетичним імперативом мають 
схожі моделі в обох мовах. в українській 
переважають структури з дієсловами наказо-
вого способу, не зафіксовано речень із фра-
зовими дієсловами на зразок “Come along” – 
«Підемо» тощо. з аналітичним імперативом 
в англійській мові поширеними є моделі let 
+ inf., в україністиці в таких синтаксичних 
одиницях трапляється інверсія (Давайте + V 
inf.), (V inf. + давайте), напр.: «Давайте обі-
дати» й «Обідати давайте», що неприпу-
стимо для англійської мови. для українського 
синтаксису звичайною є модель Давай + V 
imp., англійській мові модель Let’s + V imp. 
не притаманна. отже, в імперативних соці-
ативних конструкціях виявляються особли-
вості, зумовлені загальними відмінностями 
граматичних систем зіставлюваних мов, 
насамперед це стосується англійських фра-
зових дієслів.

Перспективу подальших досліджень 
окресленої тематики вбачаємо в порівняль-
ному аналізі інших засобів вираження функ-
ціонально-семантичної категорії спонукання. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
КАК МАНИПУЛЯТИВНОГО ВИДА КОММУНИКАЦИИ 

Москалюк Е.В., к. пед. н., 
старший преподаватель кафедры профессионального английского языка 

Одесский национальный морской университет 

В статье рассматривается понятие политического дискурса как языкового регистра речи. Проанализированы 
разновидности, функции, лингвистические особенности политического дискурса. Характерной чертой политиче-
ского дискурса является использование политических клише, стилистически окрашенных единиц, в частности 
метафор, с целью усиления действенности речи. Кроме того, употребляются синтаксические языковые единицы, 
которые усиливают манипулятивность речевого общения. Определено, что выбор языковых средств зависит от 
жанра, целей политического дискурса, а также от интенций говорящего, ситуации речевого взаимодействия и осо-
бенностей получателя сообщения. 

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, разновидности политического дискурса, функции и лингви-
стические особенности политического дискурса, публицистический стиль. 

У статті розглядається поняття політичного дискурсу як мовного регістру мовлення. Проаналізовано різновиди, 
функції, лінгвістичні особливості політичного дискурсу. Характерною рисою політичного дискурсу є використання 
політичних кліше, стилістично забарвлених одиниць, зокрема метафор, із метою посилення впливу мовлення. Крім 
того, спостерігається вживання синтаксичних мовних одиниць, що підсилюють маніпулятивність мовленнєвого спіл-
кування. Визначено, що вибір мовних засобів залежить від жанру, цілей політичного дискурсу, а також від інтенцій 
мовця, ситуації мовленнєвої взаємодії й особливостей одержувача повідомлення.

Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, різновиди політичного дискурсу, функції та лінгвістичні особли-
вості політичного дискурсу, публіцистичний стиль.

Moskaliuk E.V. PECULIARITIES OF POLITICAL DISCOURSE AS THE MANIPULATIVE TYPE OF 
COMMUNICATION

The article deals with the concept of political discourse as a linguistic register of speech. Types, functions, linguistic 
peculiarities of the political discourse have been analyzed. A characteristic feature of political discourse is the use of polit-
ical clichés and syntactic linguistic units, in order to enhance the effectiveness of speech and the manipulative ability of 
speech communication. In addition, it has been determined that the selection of language means depends on the genre, 
the objective of the political discourse, as well as the intentions of the speaker, speech interaction situation and character-
istics of the message recipient.

Key words: discourse, political discourse, types of political discourse, functions and linguistic features of the political 
discourse, publicistic style. 

Постановка проблемы. заинтересован-
ность широких масс населения в осущест-
влении политических преобразований обу-
словливает рост социальной активности и 
инициативности членов общества. уже сама 
речь «политически нагружена», поскольку 
является знаком солидарности с другими 
членами общества, употребляющими тот же 
язык. иногда даже говорят, что язык (как свя-
зующее звено между мыслью и действием) 
всегда был «важнейшим фактором для уста-
новления политического подавления, эконо-
мической и социальной дискриминации». 
в связи с этим возрастает необходимость рас-
смотреть особенности языкового регистра, 
который называют политическим дискурсом.

анализ последних исследований и публи-
каций. Политический дискурс как область 
исследования занимал ученых достаточно 

давно. интерес возник в сШа (в. дэвисон, 
П. лайнбарджер), германии (Ф. клемперер), 
Франции (П. серио, а. Пеше, П. анри) и 
других странах. отечественная лингвистика 
также обратилась к проблематике политиче-
ского дискурса несколько десятилетий назад. 
исследования стали проводиться по двум 
направлениям: анализ языка тоталитарного 
строя (с. ермоленко, Б. зильберт, Ю. левин) и 
изучение «нового языка» постперестроечного 
периода (а. Баранов, о. ермакова, е. какорина). 

Постановка задания. Цель статьи –  
проанализировать понятие «политический 
дискурс», его разновидности, функции, линг-
вистические особенности. рассмотрим суще-
ствующие подходы к определению понятий 
«дискурс» и «политический дискурс». дис-
курс в целом представляет собой «текст в его 
становлении перед мысленным взором интер-
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претатора» [2, c. 32]. содержание дискурса 
концентрируется вокруг так называемого 
«опорного» концепта, который называется 
«топиком дискурса» [2, c. 34]. 

изложение основного материала иссле-
дования. Что касается собственно политиче-
ского дискурса, который является объектом 
исследования как лингвистов, так и полито-
логов, социологов, психологов, философов 
и т. д., то многие исследователи (н. торту-
нова, т. ван дейк, о. григорьева) относят 
его к исключительно публичной сфере, рас-
сматривая данный феномен как «актуальное 
использование языка в социально-полити-
ческой сфере общения, шире – в публичной 
сфере общения» [1, с. 129]. 

так, н. тортунова утверждает, что именно 
публицистический стиль является тем функ-
циональным стилем, который обслуживает 
сферу политики [1, c. 127]. к данному стилю 
автор относит такие жанры, как письменные 
и устные PR-тексты, в которых речевая ком-
муникация представлена как способ проду-
манной борьбы за власть с использованием 
современных технологий в качестве средства 
воздействия на массовое сознание. к пись-
менным жанровым формам политического 
дискурса автор относит пакет печатных 
материалов для прессы, или так называемый 
медиа-кит (пресс-релиз, биография, истори-
ческий очерк). к устным жанровым формам 
относятся тексты публичных выступлений.

о. григорьева в своих исследованиях отме-
чает, что публицистический стиль – это «речевая 
деятельность в области политики во всем мно-
гообразии ее значений» [3, с. 45]. данный стиль 
представлен такими жанрами, как: 

1) газетные жанры (очерк, репортаж, 
статья); 

2) телевизионные жанры (аналитическая 
программа, информационное сообщение, 
интервью, диалог в прямом эфире); 

3) ораторские жанры (выступление на 
митинге, публичные выступления политиков, 
дебаты);

4) коммуникативные жанры (пресс-конфе-
ренция, саммит, встреча «без галстука»); 

5) рекламные жанры (рекламный очерк, 
рекламное объявление). 

в отношении определения политического 
дискурса сформировались два основных 
направления. в широком толковании 
(е. Шейгал, а. Баранов, н. герасименко, 
т. дедушкина и др.) политический дискурс 
включает в себя такие формы общения, в 
которых к сфере политики относятся одна 

или несколько составляющих ситуации 
общения, а именно: адресант, адресат или 
содержание высказывания. согласно опреде-
лению а. Баранова, политический дискурс 
представляет собой «совокупность дискур-
сивных практик, идентифицирующих участ-
ников политического процесса как таковых 
или формирующих конкретную тематику 
политической коммуникации» [3, с. 85]. 
н. герасименко рассматривает политический 
дискурс как совокупность «речевых произве-
дений в определенном паралингвистическом 
контексте политической деятельности, поли-
тических взглядов и убеждений, включая 
негативные ее проявления (уклонение от 
политической деятельности, отсутствие поли-
тических убеждений)» [4, с. 32]. 

При рассмотрении политического дис-
курса исследователи опираются на выделение 
двух уровней в понимании политики. Первый 
уровень образуют институциональные формы 
общения, второй уровень – не институцио-
нальные формы. По мнению т. дедушкиной, 
политический дискурс не может быть огра-
ничен только социально ориентированным 
общением, следовательно, должен быть 
открыт для всех членов языкового сообщества 
и «ориентирован на специфическое использо-
вание языка как средства не только контроля 
и убеждения, но и манипулирования» [4]. 

на основе широкого понимания политиче-
ского дискурса выделяют следующие его раз-
новидности: 

1) институциональный политический 
дискурс, который включает в себя пред-
выборную агитацию, парламентские 
дебаты, официальные выступления госу-
дарственных деятелей, интервью политиче-
ских лидеров и т. п.; 

2) масс-медийный (медийный) полити-
ческий дискурс, в рамках которого исполь-
зуются тексты, созданные журналистами, 
политологами или политиками, распростра-
няемые посредством прессы, радио, телеви-
дения или интернета; 

3) официально-деловой политический 
дискурс, который охватывает тексты, предна-
значенные для сотрудников государственного 
аппарата; 

4) тексты, созданные рядовыми гражда-
нами, а именно: письма и обращения, адре-
сованные политикам, государственным дея-
телям и т. д.; 

5) тексты политических мемуаров и т. п.; 
6) тексты научной коммуникации, посвя-

щенные политике [4, с. 97].
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Что касается узкого понимания полити-
ческого дискурса, которого придерживаются 
зарубежные исследователи, в частности, гол-
ландский лингвист т. ван дейк, то главным 
критерием включения какого-либо текста в 
поле политического дискурса является совпа-
дение цели самого текстового высказывания с 
целью дискурса, т. е. завоевание, сохранение и 
реализация политической власти. т. ван дейк 
считает, что политический дискурс вклю-
чает в себя класс жанров, «ограниченных 
социальной сферой, а именно политикой» 
[3, с. 121]. таким образом, сфера политиче-
ского дискурса ограничивается такими жан-
рами, как речи политиков, парламентские 
дебаты, правительственные обсуждения, пар-
тийные программы и т. п. 

При этом, несмотря на то, что подходы к 
определению и анализу политического дис-
курса отличаются многообразием, большин-
ство исследователей признают, что главной 
целью политического дискурса как инстру-
мента политической власти является борьба 
за власть: ее захват, удержание или пере-
распределение. именно поэтому в качестве 
опорных концептов политического дискурса 
выступают такие понятия, как «власть», 
«воздействие», «авторитет». таким образом, 
политический дискурс относят к манипуля-
тивным видам общения. именно поэтому 
язык в политическом дискурсе выступает в 
качестве средства оказания воздействия и 
осуществления контроля. 

рассмотрим наиболее распространенные 
функции политического дискурса. как 
отмечает е. Шейгал, в политическом дис-
курсе обнаруживается «примат ценностей 
над фактами, преобладание воздействия 
и оценки над информированием, эмоцио-
нального – над рациональным» [4]. в каче-
стве основных функций, реализуемых в 
процессе осуществления политического 
дискурса, р. водак выделяет персуазивную 
(убеждение); информативную; аргумен-
тативную; персуазивно-функциональную 
(создание убедительной картины луч-
шего устройства мира); делимитативную 
(отличие от иного); групповыделительную 
(содержательное и языковое обеспечение 
идентичности) [4, с. 121].

в исследованиях зарубежных лингвистов 
(т. ван дейк, а. Пеше и др.) наряду с инфор-
мационной функцией выделяют:

1) контролирующую функцию, которая 
предполагает осуществление манипуляций 
сознанием; 

2) интерпретационную функцию, которая 
выражается в виде создания так называемой 
«языковой реальности» поля политики; 

3) функцию социальной идентификации, 
предполагающую дифференциацию и инте-
грацию групповых агентов политики.

Что касается лингвистических особенностей 
политического дискурса, то к ним относятся: 

1) смысловая неопределенность, возни-
кающая в силу того, что зачастую политики 
предпочитают высказывать свое мнение в 
максимально обобщенном виде, избегая пря-
моты высказываний; 

2) фантомность, которая формируется 
из-за того, что многие политические знаки не 
имеют реального денотата; 

3) фидеистичность или иррациональ-
ность высказываний, предполагающая опору 
на сферу подсознательного у слушателей; 

4) эзотеричность, поскольку зачастую 
политические высказывания составляются 
таким образом, чтобы быть понятными лишь 
ограниченному кругу избранных; 

5) дистанцированность и театральность, 
поскольку выступление политика предпола-
гает работу на публику за счет создания соот-
ветствующего имиджа [5]. 

исходя из нашего исследования, можно 
сделать вывод, что персуазивная, информа-
тивная, аргументативная функции являются 
основными для политологов (с учетом линг-
вистических особенностей политического 
дискурса).

к языковым особенностям политического 
дискурса также относятся и синтаксические 
средства, обладающие манипулятивным 
потенциалом. так, для политического дис-
курса характерно использование: 

– восклицательных предложений (“Go 
confidently in the direction of your dreams!” – 
Henry David Thoreau);

– инверсии (“Rarely can a minister have 
been faced with such a problem”; “Little does the 
government appreciate what the results will be”);

– риторических вопросов (“The means 
are at hand to fulfill the age-old dream: poverty 
can be abolished. How long shall we ignore this 
under-developed nation in our midst? How long 
shall we look the other way while our fellow 
human beings suffer? How long?” – Michael 
Harrington, The Other America: Poverty in the 
United States, 1962) [5];

– антитезы (“To those who would tear this 
world down: We will defeat you. To those who 
seek peace and security: We support you” – 
Barak Obama); 
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– синтаксического параллелизма (“If there 
is anyone out there who still doubts that America 
is a place where all things are possible; who still 
wonders if the dream of our founders is alive in 
our time; who still questions the power of our 
democracy, tonight is your answer” – Barak 
Obama). 

согласно данным исследований в области 
лигвостилистики, использование вырази-
тельных стилистических приемов с целью 
создания яркой оригинальной системы 
образов является наиболее характерным 
для художественного стиля. Что же касается 
публицистического стиля, к которому относят 
устные и письменные публичные высказы-
вания, то здесь употребление выразительных 
стилистических приемов и эмотивных слов 
вызвано необходимостью оказания воздей-
ствия на эмоциональную сферу слушателей 
и характеризуется определенной клиширо-
ваностью. При этом использование выра-
зительных языковых средств должно быть 
достаточно умеренным, в противном случае 
достигаемый эффект может быть прямо про-
тивоположным запланированному результату. 
если говорящий делает свою речь чрезмерно 
насыщенной яркими образами, это может 
отвлечь внимание слушателей от содержания 
выступления.

очевидно, что политическое красноречие 
обладает собственной спецификой. в про-
шлом веке а. кони отметил: «...Политическое 
красноречие совсем не то, что красноречие 
судебное <...> политический оратор немного 
достигнет, убеждая и доказывая <...> ему 
следует связать воедино чувства, возбужда-

емые ярким образом, и дать им воплощение 
в легком по усвоению, полновесном по содер-
жанию слове <...> Политическая речь должна 
представлять не мозаику, не поражающую 
тщательным изображением картину, не 
изящную акварель, а резкие контуры и рем-
брандтовскую «светотень» [1, c. 130].

выводы из проведенного исследования. 
следовательно, можно сделать выводы, что 
политический дискурс – языковой регистр 
речи, который представляет собой использо-
вание так называемых политических клише, 
стилистически окрашенных единиц, в част-
ности метафор, с целью усиления действен-
ности речи, а также синтаксических языковых 
единиц, усиливающих манипулятивность 
речевого общения. выбор языковых средств 
зависит от жанра, целей политического дис-
курса, а также от интенций говорящего, ситу-
ации речевого взаимодействия и особенно-
стей получателя сообщения. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ В ДИСКУРСІ ПОКОЛІНЬ  
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У статті йдеться про вербальне вираження емоцій батьків і підлітків у ситуаціях конфліктного спрямування. Про-
аналізовані типові ситуації конфлікту батьків/дорослих і дітей. 

Ключові слова: емоції, конфлікт,підлітковий вік, сімейне спілкування.

В статье идет речь о вербальном выражении эмоций родителей и подростков в ситуациях конфликтного направ-
ления. Проанализированы типичные ситуации конфликта родителей/взрослых и детей. 

Ключевые слова: эмоции, конфликт, подростковый возраст, семейное общение.

Rokun I.A. VERBAL EXPRESSION OF THE EMOTIONAL STATE OF PERSONALITY IN DISCOURSE OF 
GENERATIONS 

The article deals with verbal expression of parents and teenagers emotions in conflict situations. Typical situations of 
conflict between parents and children are analyzed. 

Key words: emotions, conflict, teenagers, age, family communication. 

Постановка проблеми. у рамках антропо-
центричної парадигми сучасного мовознав-
ства в центрі уваги знаходиться людина, якій 
властиво відчувати та виражати емоції в мов-
ленні, оскільки емоційна сфера особистості є 
однією з найважливіших у її життєдіяльності. 
емоції пронизують усю комунікативну діяль-
ність людини, усі сфери її життя й знаходять 
своє виявлення на всіх рівнях мови. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику вербального вираження емоцій 
активно вивчають вітчизняні та зарубіжні 
лінгвісти, зокрема і.в. арнольд [1], о.М. вольф 
[3], в.і. Шаховський [6] і багато інших. 
і.в. арнольд досліджувала емоційну лексику, 
яка виражає лише почуття та ставлення мовця 
до висловлювання. о.М. вольф розмежову-
вала емотивну лексику на мову опису емоцій 
і мову вираження емоцій. в.і. Шаховський 
характеризував емотивний компонент зна-
чення слова, який є результатом відображення 
емоцій у слові в процесі їх вербалізації. 

емоції розглядають у соціології, психо-
логії, філософії та лінгвістиці, проте вира-
ження емоцій у дискурсі поколінь усе ще 
лишається поза рамками дослідження, що 
зумовлює актуальність нашої статті. 

Безпосереднім об’єктом дослідження є 
дискурс поколінь. Предметом дослідження є 
засоби вербальної актуалізації емоцій у дис-
курсі поколінь.

Постановка завдання. Мета статтi полягає 
в аналізі конфліктних ситуацій представників 

різних поколінь. Поставлена мета передбачає 
вирішення таких завдань: 

– виділити два напрями відображення 
емоційного світу людини мовними способами 
та засобами мовлення;

– проаналізувати конфліктні ситуації 
спілкування в дискурсі поколінь;

– охарактеризувати засоби вербалізації 
емоцій у дискурсі поколінь.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема вивчення емоційних 
станів особистості в різних процесах життє-
діяльності нині стає все більш актуальною. 
Це насамперед пов’язано з високою дина-
мікою життя людини й інтенсифікацією кому-
нікативних зв’язків. особливу роль у цьому 
контексті відводять регулюванню емоційної 
сфери особистості, тому що значення емоцій 
для організму полягає в попередженні про 
руйнівний характер будь-яких чинників. тра-
диційно емоційна сфера людини та її вплив 
на діяльність вивчалася психологією й прак-
тично не входила до компетенції лінгвістики. 
когнітивна теорія емоцій (емотиологія), що 
об’єднує досягнення когнітивної психології 
й лінгвістики, окреслила нову проблематику 
вивчення емоційних явищ. у дослідженнях 
використовуються отримані в інших галузях 
знання про емоції (зокрема, дані когнітології), 
на основі яких розробляється 33 лінгвістичних 
концепції емоцій. тому цілком логічним є те, 
що емотиологію визначають як науку про вер-
балізацію, вираження й комунікацію емоцій 
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[6, c. 5]. у рамках цієї теорії емоції розгляда-
ються в тісному зв’язку з когнітивними про-
цесами, а їхній зв’язок обґрунтовується таким 
чином: когніція викликає емоції, оскільки 
вона емоціогенна, а емоції впливають на 
когніцію, втручаючись у всі когнітивні про-
цеси. звідси випливає суть лінгвістичної кон-
цепції емоцій, яка полягає в тому, що людина 
(суб’єкт) відображає навколишній світ вибір-
ково, виокремлюючи в ньому лише необхідне 
чи цінне для неї в цей момент.

словник лінгвістичних термінів виділяє 
5 базових емоцій: любов, страх, злість, щастя, 
смуток [7]. одну із найбільш вичерпних 
класифікацій запропонував американський 
психолог к. ізард. він виділяє 10 основних 
емоцій: гнів, презирство, відраза, дистрес 
(горе – страждання), страх, провина, інтерес, 
радість, сором, подив. учений вважає, що 
«замість того, щоб говорити про негативні 
й позитивні емоції, було б правильніше вва-
жати, що є такі емоції, які сприяють підви-
щенню психологічної ентропії, і емоції, які, 
навпаки, полегшують гармонійну поведінку. 
такий підхід дозволить нам зарахувати ту 
чи іншу емоцію до розряду позитивних або 
негативних залежно від того, який вплив вона 
справляє на внутрішньоособистісні процеси й 
процеси взаємодії особистості з найближчим 
соціальним оточенням за умови врахування 
більш загальних етологічних і екологічних 
чинників» [4].

особливості відображення емоційного 
світу людини мовними способами та засобами 
мовлення розглядаються у двох напрямах: 
конотативному та денотативному. конота-
тивний аспект передбачає аналіз вираження 
емоцій у мовній системі та мовленнєвій діяль-
ності; денотативний аспект розкриває специ-
фіку позначення емоцій у природній мові. 
на думку російського лінгвіста і.в. арнольд, 
емоційна лексика в мовному плані переда-
ється лише через вираження емоційного став-
лення мовця до навколишнього світу. емоційні 
слова мають емоційний компонент значення, 
якщо висловлюють певну емоцію чи почуття 
[1, с. 80]. о.М. вольф стверджує, що слід роз-
різняти мову опису емоцій і мову вираження 
емоцій [3]. роздвоєння мови емоцій пояс-
нюється наявністю в лінгвістичній традиції 
різних шляхів її дослідження. 

згідно з поглядами в.і. Шаховського, вер-
балізація емоцій здійснюється за допомогою 
таких лінгвістичних засобів: 1) номінація 
емоцій (лексичні одиниці, що містять лише 
поняття про певні емоції); 2) дескрипція (опис 

зовнішньої експресії: міміки обличчя, очей, 
губ; пантоміміки; тембру голосу, інтонації);  
3) експлікація (безпосереднє вираження 
емоцій через афективи, конотативи та потен-
ціативи) [6, с. 5–6]. 

одним із чинників зародження емоції є 
конфлікт, який формує емоційну напругу, 
що виникає внаслідок зіткнення внутрішніх 
протилежних імпульсів, які індивід неспро-
можний примирити з навколишньою реаль-
ністю [6]. емоції виникають як реакція на 
внутрішньоособистісний конфлікт і від-
бивають ставлення суб’єкта до іншого 
суб’єкта. 

конфлікт – зіткнення протилежно спря-
мованих цілей, інтересів, думок, поглядів. 
основу будь-якого конфлікту становить ситу-
ація, що включає суперечливі позиції сторін 
із якогось приводу або спірні цілі та засоби 
їх досягнення за певних обставин чи різні 
інтереси, бажання, що зрештою стримує 
суб’єктів можливого конфлікту і його об’єкт. 
однак для того, щоб конфлікт почав розвива-
тися, необхідний інцидент, коли одна зі сторін 
починає діяти, зачіпаючи інтереси іншої сто-
рони. Якщо протилежна сторона відповідає 
тим самим, конфлікт із потенційного перехо-
дить в актуальний. конфлікт, який спочатку 
має психічну природу, чудово демонструє 
цю взаємодію у своїй мовній репрезентації. 
зіткнення протилежних поглядів у конфлікті 
супроводжується сильними емоційними пере-
живаннями його учасників [4, с. 318]. 

найбільш конфліктним періодом у спіл-
куванні з дорослими є саме підлітковий 
вік, оскільки саме в цьому віці відбувається 
перебудова взаємин із дорослими. об’єктом 
нашого дослідження є саме дискурс поколінь. 
Дискурс поколінь  ̶ це вид особистісно орі-
єнтованого спілкування батьків/дорослих і 
дітей, метою якого є створення та розвиток 
гармонійних/негармонійних стосунків. 

одвічне протистояння «батьки і діти» 
належить саме до підліткового періоду. неза-
лежно від того, якими були стосунки між 
дітьми й батьками в родині до підліткового 
віку, дорослішаючи, підліток обов’язково 
спробує протистояти світу дорослих, щоб 
виокремити себе й адаптуватися до майбут-
нього суспільства дорослих взаємин. серед 
усіх етапів життя людини підлітковий вік є 
найбільш емоційно напруженим періодом, 
адже він вимагає від батьків гнучкості, тер-
піння, розуміння й уваги до своїх дітей. 

Підлітковий вік збігається в більшості 
випадків із кризою середнього віку батьків 
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і, як правило, кризою сім’ї. Це ускладнює й 
без того непрості сімейні відносини. немає 
сумніву в тому, що підліток, його здоров’я й 
соціальна зрілість залежать від впливу цілого 
комплексу біологічних, соціальних, психоло-
гічних і економічних факторів, але одним із 
найважливіших є психоемоційні відносини в 
родині, де виховується підліток.

конфліктно небезпечні ситуації в дискурсі 
поколінь знаходять вербальне та невербальне 
вираження. конфлікти та сварки, які розпочина-
ються через певні негативні фактори для одного 
чи одразу для декількох комунікантів і які 
характеризуються тим, що їх предмет раніше не 
обговорювався, мають більше емоційне забарв-
лення, ніж ті, в яких предмет конфлікту вже нео-
дноразово призводив до непорозумінь. 

Як показав аналіз, повсякденне життя перед-
бачає конфліктні взаємодії між представниками 
діади «батьки/дорослі – діти». розглянемо 
найбільш типові з них. у діалозі між мамою 
та дочкою (анною) ініціатором конфлікту 
виступає молодший за віком конверсант. 

спілкування між батьками/дорослими й 
дітьми проходить різні стадії розгортання діа-
логу в конфліктних ситуаціях. розглянемо най-
більш типові стадії розгортання конфлікту: 
інтродуктивна, проміжна й інферентивна.

емоційно напружена анна біжить по 
сходах вниз у вітальню, у той час як мати 
спокійно сидить за столом в очікуванні:

 – Mom, did you see, what happened to my 
door !!!

 – I spoke to your principal. Just now, on the 
phone. 

 – Where is my door? 
 – Privacy is a privilege. 
 – Where is my door mom?
 – Your door will be returned to you Anna, if 

and when you can explain… 
 – I need the door. You give me the door or I 

will kill myself (кричить).
 – I think we can dispense with the drama and 

maybe you can calmly explain why you were in 
detention twice today?

 – Ok. I went to detention. That was because 
Stacy Hinkhouse kept hitting me with a volleyball 
(“Freaky Friday”).

на інтродуктивній фазі в цьому діалозі 
розпочинається конфлікт між матір’ю та 
дочкою. Приклад показує емоційне напру-
ження між матір’ю й дочкою, що виражене 
вигуком у формі докору: “Mom, did you 
see”. Початок конфлікту було спровоковано 
поганою поведінкою й навчанням дочки в 
школі й розмовою матері з директором. 

Проміжна фаза розгортання конфлікту 
представлена обговоренням іменника 
“door”. Мати зняла двері з кімнати дочки й 
чекає на її реакцію внизу, дівчина ж, поба-
чивши, що її двері зникли, обурюється й 
біжить сходами в пошуках дверей. іменник 
“The door” – символ свободи й приватності 
для підлітка. Мати дівчинки залишається 
спокійною та протиставляє «свободу як 
привілей» для підлітка, що виражено порів-
нянням іменників “Privacy is a privilege”. 
Мати зберігає спокій, проте ставить дитині 
умови, що виражається підрядним реченням 
умови, яке вводиться сполучником “if” 
(“Your door will be returned to you Anna, if and 
when you can explain…”). анна переживає 
важкий віковий період свого життя й хоче 
від матері повної свободи й «приватності», 
вимагаючи повернути двері, що виражається 
модальним дієсловом “need” і наказом “You 
give me”. емоційна напруженість дівчини 
свідчить про нервовий емоційний тип харак-
теру, що характеризується сильними й без-
ладними емоційними переживаннями. анна 
намагається отримати своє й кричить на 
матір, супроводжуючи свої слова погрозою, 
що виражено дієсловом “kill” у формі май-
бутнього часу“or I will kill myself”. 

на інферентивній фазі мати хоче піти на 
компроміс, що виражається спонукальним 
реченням (“I think we can dispense with the 
drama and maybe you can calmly explain why 
you were in detention twice today?”). спокійний 
характер матері й прагнення до компромісу 
маркують прислівник “calmly”, займенник 
“we” та дієслово“dispense”. анна – типовий 
підліток, який підпорядковує істину своїм 
миттєвим настроям і бажанням. негативні 
емоції в цьому прикладі передаються через 
постійний повтор анною іменника “door”. 
Це наводить на думку, що єдиним заспокій-
ливим фактором для підлітка є відгородити 
свою приватну територію, закривши двері. 
Проблему так і не вирішено, мати й дочка не 
йдуть на компроміс. вирішення конфліктної 
ситуації так і не відбулося, донька лишила 
матір і пішла без дозволу.

у наступному прикладі мати намагається 
розв’язати конфлікт анни з однокласниками, 
що лише провокує більшу агресію:

 – When is conflict with Stacy going to end?
 – Never (shouting) because she is an insane, 

psycho freak. You’d know that if you paid a speck 
of attention (іде, грюкнувши дверима в іншу 
кімнату, не дочекавшись дозволу мами, не 
завершивши повноцінного діалогу). 
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 – Anna!
 – What?
 – I think you know I pay attention, Anna. 
 – Enough to know that you got “F” in English 

today. 
 – Well, Mr. Bates is out to get me. 
 – Oh, him too?
 – Yeah.
 – He just looks for ways to torture me. Do you 

see? (Кричить) Why do I bother telling you any-
thing?

розрядити атмосферу намагається батько 
дівчини: 

Ok. Who’s up for Chinese?
Aah. (shouting) You’re ruining my life (роз-

вернулась і пішла без дозволу матері).
I will move and never never never return back. 
на інтродуктивній фазі розпочинається 

розмова матері й дочки (“When is conflict with 
Stacy going to end?”), яка переростає в кон-
флікт, оскільки дочка не стримує своїх емоцій 
і кричить на матір, не пояснюючи нічого. роз-
мову розпочинає матір із докору й «стимулю-
вання» до розв’язання проблеми, яка триває 
вже певний період. 

Проміжна фаза. із прикладу помітно, що 
анна є дуже емоційною дитиною, що виража-
ється вигуком “never”, іменниками та прикмет-
ником, що характеризують людину, яка має 
певні психологічні проблеми (“because she 
is an insane, psycho freak”). дочка висловлює 
недовіру до матері, що виражено докором 
(“You’d know that if you paid a speck of atten-
tion”). емоції дочки виражені невербально, 
оскільки під час розмови з матір’ю анна іде, 
грюкнувши дверима. Мати займає позицію 
вихователя й не розгортає конфлікт, але емоції 
дочки, такі, як гнів і презирство до матері, 
виводять ситуацію з-під контролю. дівчи-
на-підліток вважає всіх оточуючих ворогами. 
Це виражено дієсловом-перебільшенням “to 
torture”. вербально емоції в діалозі виражені 
через запитання (“Anna! – What?”), в якому 
мама підвищує голос на доньку, яка не реагує 
на матір і намагається втекти від розмови, 
підвищуючи тон на матір. дівчина не вважає 
проблемою те, що вона має труднощі в спіл-
куванні з однолітками і з друзями в школі.

інферентивна фаза. атмосферу нама-
гається розрядити батько, що виражається 
запитанням (“Ok. Who’s up for Chinese?”), 
але дочка знову докоряє матері та кричить, 
що виражено вигуком “Aah” і докором 
“You’re ruining my life”. Анна повторює 
прислівник“never”, наголошуючи на тому, 
що вона хоче втекти від них і жити окремо. 

дівчина йде без дозволу батьків, не закін-
чивши розмови. 

у наступному прикладі відбувається 
продовження конфліктної ситуації, оскільки 
мати організувала особливу вечерю, щоб 
нарешті помиритися з донькою й повечеряти, 
та її ідея не принесла очікуваного результату. 

 – Anna, I am going to make one final attempt 
to understand what goes on in your head. 

 – Don’t treat me like your patient, mom.
 – What?
 – All calm and reasonable. 
 – Let’s talk. I really want to understand. I 

really do want to understand, Anna.
 – It is only one chance. Why can’t I just go? 

Please.
 – What I hear is that my special night means 

absolutely nothing to you?
 – I don’t have to ask why my band means any-

thing to you. It’s clear but you think we’re all 
noise. Aah. (shouting) You’re ruining my life.

інтродуктивна фаза. Мати намагається 
переконати доньку у важливості святкового 
прийому для матері, а донька запланувала 
концерт на той самий час (“Anna, I am going 
to make one final attempt to understand what 
goes on in your head”). Мати намагається зро-
бити фінальну спробу зрозуміти дочку й наго-
лошує на цьому. Початок конфлікту марко-
вано докором “don’t treat me”, у якому донька 
суперечить матері й повчає її.

Проміжна фаза. Мама, яка працює психо-
логом, не може заспокоїти емоційну доньку, 
яка на всі зауваження й прохання матері від-
повідає агресивно й емоційно. жодна з жінок 
не хоче йти на компроміс, що виражено запи-
танням (“Why can’t I just go? Please. What I 
hear is that my special night means absolutely 
nothing to you?”). Мати поводить себе стри-
мано й намагається врятувати ситуацію (“All 
calm and reasonable”), вона наголошує на 
тому, що хоче зрозуміти дочку й допомогти 
їй, використовуючи синтаксичний прийом 
повтору, щоб наголосити на важливості своїх 
намірів (“I really want to understand. I really 
do want to understand, Anna”), проте дочка 
дотримується своєї точки зору, що її виступ 
на концерті значно важливіший за мамину 
вечерю з колегами. 

інферентивна фаза представлена 
реплікою доньки (“I don’t have to ask why my 
band means anything to you”). непокора матері 
й незгода з її думкою виражені модальним 
дієсловом “have to”, дочка наголошує на тому, 
що вона не мусить запитувати в матері. дочка 
думає, що її мама вважає захоплення доньки 
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музикою несерйозним, що підкреслює сло-
вами “my band means anything to you”, харак-
теризує групу як «галас», «шум» (“we’re all 
noise”). вигук “Aah” і докір “You’re ruining” 
ще раз доводить, що дівчина переживає важку 
емоційну ситуацію, оскільки виступ є дуже 
важливим для неї. у кінці діалогу дочка йде, 
залишивши маму наодинці.

висновки з проведеного дослідження. 
найбільш проблемним періодом у спілку-
ванні з дорослими є саме підлітковий вік, 
тому що в цьому віці відбувається перебудова 
взаємин із дорослими. конфліктно небезпечні 
ситуації в дискурсі поколінь знаходять вер-
бальне та невербальне вираження. Як показав 
аналіз, повсякденне життя передбачає кон-
фліктні взаємодії між представниками різних 
поколінь. спілкування між батьками/дорос-
лими й дітьми проходить різні стадії розгор-
тання діалогу в конфліктних ситуаціях: інтро-

дуктивну, проміжну й інферентивну. на трьох 
стадіях розгортання конфлікту мати й донька 
виражають свої емоції за допомогою мовних 
засобів і не можуть знайти спільне вирішення 
проблеми, так і не досягнувши компромісу. 
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У статті проаналізовано перекладацький аспект міжкультурної комунікації на матеріалі англомовного тре-
вел-блогу HOSTELWORLD. Виявлено основні стратегії представлення таких культурно значущих номінацій: пряме 
включення, пряме включення із частковою експлікацією, пряме включення із повною експлікацією поняття. 

Ключові слова: медіадискурс, тревел-блог HOSTELWORLD, міжкультурна компетенція, реалія. 

В статье проанализирован переводческий аспект межкультурной коммуникации на материале англоязычного 
тревел-блога HOSTELWORLD. Очерчены основные стратегии представления культурно значимых номинаций: 
прямое включение, прямое включение с частичной экспликацией, прямое включение с полной экспликацией 
понятия.

Ключевые слова: медиадискурс, тревел-блог HOSTELWORLD, межкультурная компетенция, реалия.

Romaniukha M.V. TRANSLATION ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
The article analyzes the translation aspect of intercultural communication on the material of the English travel blog 

HOSTELWORLD. The main strategies of representation of culturally meaningful notions are analyzed: direct inclusion, 
direct inclusion with partial explication, direct inclusion with full explication of the concept.

Key words: media discourse, travel blog HOSTELWORLD, intercultural competency, realia.

Постановка проблеми. сучасні тенденції 
розвитку суспільства, процеси європейської 
інтеграції та глобалізації внаслідок техніч-
ного прогресу змушують переосмислювати 
культурну та національну ідентичність і 
поглиблювати знання для існування в багато-
культурному середовищі. концепція міжкуль-
турної компетенції визначається як знання, 
що базуються на власній культурній компе-
тенції людей щодо іноземних культурних 
конвенцій і стандартів, заснованих на тра-
диційних засадах культури, нормах і цінно-
стях. Міжкультурна компетенція ґрунтується 
насамперед на позитивному ставленні до спі-
віснування в суспільстві з різними етнічними 
групами. Міжкультурну компетенцію можна 
розвивати, спираючись на добровільне при-
йняття суспільних практик різних культурних 
груп. зауважимо, що комунікативний успіх 
у міжкультурній комунікації буде спосте-
рігатися тоді, коли учасники будуть вільно 
володіти трьома взаємопов’язаними кодами: 
мовними, паравербальними та культурними 
[1, с. 275].

Представлена робота присвячена семан-
тичним рисам перекладу досить нового меді-
ажанру – travel-блогу, який є одним з об’єктів 
дослідження медіалінгвістики. урізноманіт-
нення каналів масової комунікації, зокрема за 
рахунок мережі інтернет, слугувало потужним 
поштовхом для відокремлення в кінці мину-
лого століття такої нової дисципліни, як меді-

алінгвістика, об’єктом вивчення якої є меді-
адискурс – сукупність процесів і продуктів 
мовленнєвої діяльності у сфері масової кому-
нікації в усьому багатстві та складності їхньої 
взаємодії [3, с. 21–23]. 

Перш ніж перейти до розгляду специ-
фічних рис пригодницького блогу, наведемо 
визначення блогу: «Блог – це веб-сайт, що 
містить датовані записи мультимедійного 
характеру, розташовані в зворотному хроно-
логічному порядку, із можливістю коменту-
вання записів і перегляду будь-якого запису на 
окремій веб-сторінці» (переклад наш – М. Р.) 
[5, с. 216]. 

сучасний пригодницький блог (тре-
вел-блог або тревелог), вочевидь, бере 
початок від жанру подорожі, який має свою 
власну історію становлення: «Подорож є 
самостійним жанром художньої літератури, 
атрибутивні ознаки якого проявляються в 
принципі жанрової свободи, особливої ролі 
образу автора, присутності документальних 
елементів поряд із художнім вимислом, син-
тетичності, яка передбачає включення в текст 
елементів інших жанрів (щоденника, листа, 
репортажу, анекдоту, автобіографії)» (пере-
клад наш – М. Р.) [6, с. 280].

Подібні жанри надзвичайно мінливі та нео-
днорідні [7, с. 31], їхня своєрідність і унікаль-
ність відбиває особистість автора чи авторів, 
що їх створюють. у цьому дослідженні ми 
розглядаємо текст у якості продукту дискурсу, 
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продукту комунікативно-когнітивної діяль-
ності, тобто розглядаємо тревел-блог як вер-
бальний продукт медіадискурсу. 

тревел-блог також виступає елементом 
міжкультурної комунікації, адже він утворю-
ється представниками різноманітних культур 
і присвячений широкій аудиторії, яка користу-
ється англійською мовою як посередником, 
щоб дізнатися про специфіку інших культур. 
зауважимо, що у зв’язку з досить недавньою 
історією дослідження пригодницького блогу 
відчувається, що багато питань мовного, сти-
лістичного, перекладацького характеру ще 
чекають на своє вирішення. 

Постановка завдання. Метою статтi є 
розгляд перекладацького аспекту в міжкуль-
турній комунікації, представленій текстами 
англомовного тревел-блогу. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. дослідниці Є.Ю. Булигіна й 
т.а. трипольська зазначають, що діяльність 
авторів блогів і перекладачів ускладню-
ється наявністю безеквівалентних номінацій 
[8, с. 163–164].

Матеріалом дослідження є пригодницькі 
нариси колективного блогу HOSTELWORLD 
[9]. для аналізу текстів блогу варто врахову-
вати характеристики учасників – адресатів 
і адресантів. Є.о. Менджерицька відзначає, 
що для адекватного розуміння інформації, 
трансльованої в рамках медіадискурсу, необ-
хідно, щоб збігалися так звані когнітивні 
бази, або фонові знання учасників комуні-
кації в мовному співтоваристві [4, с. 52]. 
на думку одного з відомих дослідників 
медіадискурсу, ці характеристики комуні-
кантів можна розглядати як складники іде-
ології – системи соціальних настанов. Ці 
характеристики, за т.а. ван дейком, можуть 
бути представлені такими фіксованими аксі-
оматичними категоріями, як Самоідентифі-
кація, Діяльність, Цілі, Цінності та Ресурси 
[5, с. 32]. отже, для того, щоб аудиторія 
порозумілася, необхідно, щоб і адресанти, і 
адресати ідентифікували себе схожим чином, 
мали спільні інтереси, мріяли про схожі речі 
та мали спільні цінності. 

автори спільного блогу Hostelworld – 
сучасні досить молоді люди, вони знаються 
на сучасних суспільних рухах, володіють 
електронними інструментами пошуку й обро-
блення інформації, вони спілкуються в соці-
альних мережах, ведуть блоги, не обтяжені 
соціальними та родинними обов’язками, тому 
нерідко змінюють місце проживання й отри-
мують від цього задоволення:

“Amy Butler is a writer from New York 
City, currently bopping around without a fixed 
address. Her main activities include befriending 
bartenders and experiencing different cultures 
through bread. Read her blog The Wayfarer’s 
Book or follow her Instagram”.

“Emma Martell, Coffee-obsessed Berlin exile 
living in London”.

“Luke Moss, English sun-chaser with tic-tac 
addiction. Loves finding random bars in foreign 
cities that play 90s/00s hip-hop and R&b!”.

інформація про авторів блогів представ-
лена в неформальному вигляді та зосереджена 
на їхніх захопленнях, які подекуди можуть 
здаватися дивними пересічному читачеві, при-
міром, захоплення одягом протилежної статі: 

“Bronwyn Griffiths, Part-time drag queen. 
Full-time travel content queen. Just a small town 
(Australian) girl, living in a lonely (London) 
world”.

Функціональне навантаження блогу 
полягає в інформуванні аудиторії про найці-
кавіші ідеї відпочинку, специфічні місцеві 
розваги, найкращі місця для занять улю-
бленим хобі; блог відкриває найпривабливіші 
куточки нашої планети для небагатого ман-
дрівника. наведемо декілька заголовків блогу 
ресурсу HOSTELWORLD:

“The Best Hostels In Rome For Your Dolce 
Vita Trip” – «Найкращі хостели в Римі для 
подорожі в стилі дольче-віта».

“Porto nightlife hotspots perfect for drinking 
and dancing till dawn” – «Гарячі клуби в 
Порто, де можна добре випити та танцю-
вати до світанку».

“8 Crazy Awesome Things To Do In Japan” – 
«8 неймовірних пригод у Японії».

“Fiestas, tapas & playas: the full travel guide 
for backpacking Spain” – «Фіести, тапас і 
пляжі: повний пригодницький путівник 
про Іспанію».

у наведених заголовках переслідується 
рекламна мета – заохотити мандрівника відві-
дати певну країну чи регіон і познайомитися 
з місцевим колоритом. Подекуди в заголовках 
наведені добре відомі культурно значущі 
поняття, приміром, Dolce Vita; Fiestas, tapas 
& playas.

національний колорит у тревел-блозі 
створюється цілою низкою мовних явищ: 
реаліями, власними назвами, вкрапленнями 
живої мови, вигуками. імовірно, що найбільш 
потужно національний колорит репрезенту-
ється реаліями, адже вони створюють уні-
кальне інформаційне тло, властиве фрагменту 
поняттєвого простору саме цієї країни. 
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дослідники с. влахов і с. Флорін зазна-
чали, що реалії важко систематизувати, як і 
деякі інші мовні факти. однак вони запропо-
нували досить детальну класифікацію реалій 
[12, с. 48]:

 – предметний розподіл реалій (етно-
графічні, географічні, суспільно-політичні 
реалії);

 – розподіл за місцевістю (свої реалії: наці-
ональні, локальні, мікрореалії; чужі реалії: 
інтернаціональні, регіональні; реалії в пло-
щині пари мов (внутрішні реалії та зовнішні 
реалії));

 – часовий розподіл (у синхронічному та 
діахронічному аспекті, тобто сучасні й істо-
ричні реалії);

 – перекладацький розподіл.
спираючись на класифікацію, запропоно- 

вану вищезазначеними дослідниками, спро-
буємо виявити, які категорії культурної інфор-
мації представлені в блозі Hostelworld. 

імовірно, що назви страв являють собою 
досить велику групу культурознавчої інфор-
мації. Приміром, для приваблення туристів до 
ресторану Corte dell’Orso у венеції автор вико-
ристав лише італійські назви страв і напоїв:

“Also in Rialto, you will find this mega cute 
and cosy place where you can sip a glass(es) of 
wine (that we call “ombra”, or beer) or a spritz 
(might have a German name but is a Venitian 
thing!) and have some of the best bruschettas 
you’ll ever have! Our favourite is bruschetta 
with soppressa ham and mushrooms. DELISH!”

географічні реалії та місцеві назви урба-
ністичних споруд також є вагомою частиною 
культурознавчої інформації. Фрагмент нижче 
заохочує побачити витвір архітектурної майстер-
ності в севільї – так звані Парасольки севільї:

“Oasis Backpackers Seville this centrally 
located hostel has its own onsite bar, daily BBQs 
and home cooked dinners, and a rooftop terrace 
with a small pool. What’s better than spending the 
happy hour drinking with great view of Metropol 
Parasol?”.

завдяки наведенню в тексті оригінальної 
іноземної номінації створюється особливий 
настрій, читач налаштовується на тональність 
і милозвучність місцевої мови. у наступному 
фрагменті miradouro (порт.) – це оглядовий 
майданчик у лісабоні: 

“A sea of terracotta rooftops baking in the 
sun. Panoramic views of the River Tagus and Lis-
bon’s very own Golden Gate Bridge. This is one 
beautiful city, and there are a million and one 
viewing points (known as “miradouro”) from 
which to appreciate it”.

тревел-звіти блогу Hostelworld, що присвя-
чені не англомовним країнам, багаті на 
вітання та побажання, властиві носіям куль-
тури. наступний фрагмент, що містить поради 
про подорожі півднем іспанії, автор завершує 
типовим іспанським De nada! (Будь ласка!), 
ніби наперед реагуючи на подяку від туристів 
і заохочуючи їх до розширення міжкультурної 
компетенції:

“Southern Spain is an incredible region for a 
road trip but with so much to see and do, how 
do you choose your itinerary? To make it a little 
easier, we’ve asked local Spanish bloggers to 
share their favourite things to eat, see and do in 
each region. De nada!”.

до окремої, не надто численної групи 
відносимо прямі включення іншомовних 
номінацій, які не несуть культурно специ-
фічної інформації, але своєю появою імі-
тують мовну інтерференцію, що виникає в 
комунікації туриста з місцевими жителями. 
у містечку ла Паз (Болівія) туристу будуть 
раді: літні жінки (abuelas, ісп.) будуть зма-
гатися за право продати вам ласощі, а непо-
пулярність містечка зробить вас королем 
навіть із невеликим бюджетом у декілька 
болівійських песо (pesos, ісп.): 

“The streets of La Paz have an energy about 
them that evades description – buskers compete 
for sidewalk space with abuelas selling home-
made confections, while cable cars whisk com-
muters from the busy city centre and up to the 
hillsides. And you won’t find too many other tour-
ists in La Paz, so your pesos will go far here”.

розглянемо деякі яскраві тенденції пред-
ставлення культури в англомовному блозі 
Hostelworld. імовірно, їх можна представити 
трьома стратегіями: пряме включення, пряме 
включення із частковою експлікацією, пряме 
включення із повною експлікацією.

Пряме включення іноземної мовної оди-
ниці, найчастіше реалії, занурює читача в 
простір культури, підштовхує його до розши-
рення своїх знань, до ретельної підготовки 
перед зустріччю з новою культурою. імо-
вірно, багатьом із нас перед візитом до анда-
лусії (регіон іспанії) варто буде дізнатися про 
різницю між холодними супами газпачо та 
сальморехо [13]: 

“When I think of Andalusian cuisine, the first 
thing I think of is olive oil. We use it in everything 
like good gazpacho or salmorejo. Nowhere else in 
the world do they grow more olive trees or produce 
as many extra virgin olive oil as in Andalusia”.

Часткова експлікація із прямим вклю-
ченням у якості стратегії занурення до куль-
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тури також досить часто застосовується в 
текстах блогу Hostelworld. Приміром, у ниж-
ченаведеному фрагменті досить поверховий 
опис іспанського печива під назвою borra-
chuelos – a typical sweet of the city (типові міс-
цеві ласощі) – пробуджує неабиякий дослід-
ницький інтерес. смак печива, до складу 
якого входить аніс, лимон, кориця, апель-
синовий сік, херес, мускатне вино й анісова 
горілка, уявити собі неможливо [14], варто 
їхати до іспанської Малаги:

“For lunch I recommend you go to Pedregalejo 
beach to try some sardines or grilled squid. 
Afterwards go to a bakery and ask for some 
borrachuelos, a typical sweet of the city”.

наступна тенденція в блозі – пряме вклю-
чення з повною експлікацією. у нижченаве-
дених фрагментах вона застосована до страв 
грузинської (чурчхела) і шведської кухні (піт-
тіпанна): 

“I wanted to try churchkhela, a string of nuts 
dipped in fruit juices, so I stopped when one 
vendor called me over”.

“Try the classic Swedish dish of Pyttipanna, a 
fried hash of potato, onion, minced meat, beet-
root and fried egg. Whether its freezing, you’re 
hungover or looking for something not pickled, 
always say yes to Pyttipanna. In Malmö, Moose-
head Bar is a solid bet”.

включення культурно специфічних номі-
націй часто супроводжується позитивною 
оцінкою, своєрідним «авансом» (perfect, 
famous, traditional, appetizing, mouth-watering, 
fascinating,, extraordinary), або більш потуж-
ними засобами навіювання у вигляді повних 
речень:

“Very elaborated dish that you should try
It is the kind of dish I would book a plane 

ticket for”.
висновки з проведеного дослідження. 

англомовний блог ресурсу Hostelworld наці-
лений на бюджетного мандрівника, він є 
потужним джерелом країнознавчої інфор-
мації для сучасних молодих мандрівників, 
які знають, як зекономити. Майстерність 
тревел-блогерів визначається їх журналіст-
ськими, перекладацькими зусиллями, інди-
відуальними якостями завзятого мандрів-
ника. у цих англомовних текстах культурне 
тло створюється здебільшого відмовою від 
перекладу культурно специфічної лексики, 

зокрема, такими трьома стратегіями: пряме 
включення, пряме включення із частковою 
експлікацією, пряме включення із повною 
експлікацією поняття. 

Блогери-мандрівники завдяки мовним 
стратегіям і засобам позитивної оцінки куль-
турно специфічних понять сприяють погли-
бленню міжкультурної компетенції читачів.
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У статті проаналізовано проблеми міжкультурної комунікації в науковому середовищі. Виокремлено три типи 
наукової комунікації залежно від типу аудиторії, зазначено їх особливості й запропоновано шляхи підвищення 
ефективності цих типів комунікації. 
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В статье проанализированы проблемы межкультурной коммуникации в научной среде. Выделены три типа 
научной коммуникации в зависимости от типа аудитории, определены их особенности и предложены способы 
повышения эффективности данных типов коммуникации.
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Rubtsova V.V., Salionovych L.M. SPECIFIC ASPECTS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE 
SCIENTIFIC ENVIRONMENT

The problems of cross-cultural communication in the scientific environment have been analysed. Three types of sci-
ence communication depending on the type of audience have been specified, their peculiar features have been determined 
and the ways of improving their effectiveness have been suggested.

Key words: cross-cultural communication, science communication, scientific environment, cross-disciplinary commu-
nication, cross-disciplinary audience.

Постановка проблеми. у процесі роботи 
з аспірантами, що займаються науковими 
дослідженнями в різних галузях знання, 
зокрема, в ході аспірантських конференцій, 
виникають проблеми, які стосуються здебіль-
шого контекстуальної складності наукових 
комунікацій, тобто необхідності правиль-
ного вибору методів і засобів донесення 
наукової інформації залежно від типу ауди-
торії. у зв’язку із цим виникає необхідність 
класифікувати типи аудиторії для деталізації 
потреб кожної з них, для визначення змісту 
й характеристик наукових комунікацій у 
контексті кожної з них. особливості ауди-
торії диктують власні правила міжкультурної 
комунікації – від вибору тем для обговорення 
й способів презентації інформації до визна-
чення стильової спрямованості й терміноло-
гічного наповнення повідомлення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у зарубіжній науці тема складності взаємодії 
вченого й аудиторії як одного з типів міжкуль-
турної комунікації тривалий час і досить плідно 
обговорюється. так, у роботах Ч. Чаппелла, 
дж. хартса [6], а. лешнера [8], дж. каррада 

[5], с. Броунелл, дж. Прайса [4] закцентовано 
увагу на особливостях міжкультурної комуні-
кації в науковому середовищі між фахівцями 
та нефахівцями певної наукової сфери в англо-
мовному середовищі, що зумовлює актуаль-
ність нашого дослідження з огляду на процеси 
інтеграції української науки у світовий простір 
і глобалізацію наукового знання.

мета статті – окреслити основні про-
блеми, що виникають у процесі міжкультурної 
комунікації в науковому середовищі з ураху-
ванням різного типу аудиторії, і запропону-
вати певні шляхи подолання непорозумінь як 
з огляду на студії англомовних дослідників, 
так і з огляду на досвід проведення щорічних 
аспірантських конференцій у національному 
технічному університеті «харківський полі-
технічний інститут».

виклад основного матеріалу дослі-
дження. досвід проведення протягом остан-
нього десятиліття наукових аспірантських 
конференцій на кафедрі міжкультурної кому-
нікації й іноземної мови національного тех-
нічного університету «харківський полі-
технічний інститут» показав, що критично 
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важливим фактором успішної комунікації є 
здатність адаптувати форму й зміст виступу 
до специфічних особливостей аудиторії. 
актуальним у цьому контексті є розподіл 
аудиторії на три типи: експертна аудиторія 
(учені, що працюють у рамках однієї наукової 
галузі), змішана міждисциплінарна аудиторія 
(аспіранти в галузі як гуманітарних, так і 
природничих наук), аудиторія неспеціалістів 
(викладачі іноземних мов кафедри).

1. Експертна аудиторія. у процесі здійс-
нення такого контакту вчених в експертному 
середовищі кількість складних моментів 
є, на наш погляд, найменшою, тому що ці 
комунікації є традиційними, підготовка до 
них ведеться відповідно до наявних методик 
у галузі здійснення первинних і вторинних 
наукових комунікацій. Як відомо, до пер-
винних комунікацій [1] відносять загально-
прийняті науковим співтовариством фор-
мальні публікації (наукові статті, монографії 
та дисертації). аспіранти отримують ґрун-
товну підготовку в цій галузі, зокрема й на 
заняттях із дисципліни «іноземна мова для 
комунікації в академічному й науковому 
середовищі». у рамках курсу вивчаються 
основи академічного письма, зокрема викла-
дається IMRAD – структура наукової статті 
з подальшою практикою її написання. вто-
ринні комунікації (оброблення первинних 
наукових текстів, насамперед, анотація) [2] 
також знайшли відображення в програмі 
згаданої дисципліни. Формування навичок 
здійснення вторинних наукових комунікацій 
відбувається в процесі навчання анотуванню 
й реферуванню. однак проблема може поля-
гати в тому, що у зв’язку зі стрімким техно-
логічним розвитком у сучасному інформа-
ційному суспільстві з’являється безліч нових 
жанрових різновидів анотацій (візуальна 
анотація, відеоінструкція, а також неожанр, 
який отримав назву highlights), що вимагають 
ретельної уваги й вивчення. тому зазначені 
жанри мають бути обов’язково включені в 
курс дисципліни для практичного відпрацю-
вання вторинної наукової комунікації.

2. Змішана міждисциплінарна аудиторія. 
Проблеми, які проявляються в контексті 
роботи в рамках міжгалузевої аудиторії, є, на 
наш погляд, результатом недооцінки в підго-
товці наукових кадрів ролі філософії як мета-
науки, покликаної синтезувати інформацію 
про картину світу й вирішувати як глобальні 
насущні проблеми світу, так і власне проблеми 
конкретних наук. на стику дисциплін постійно 
з’являються нові виклики, які не можуть бути 

успішно вирішені знанням лише однієї науки: 
це важко, складно чи взагалі неможливо. 
тому потрібно залучати досягнення інших 
наук, здійснювати обмін науковими методами 
між предметними галузями й таким чином 
збагачувати методологію пізнання. Якщо 
молоді вчені недостатньо володіють загально-
філософськими методами, не можуть вільно 
застосовувати міждисциплінарний підхід, то 
вони приречені «варитися всередині» своїх 
наук, і в результаті вповільнюватимуть власні 
дослідження, тоді як спілкування представ-
ників різних наук може бути дуже плідним. 
Міждисциплінарний обмін методами доз-
воляє молодим ученим подивитися на власну 
галузь дослідження не зсередини, а ніби 
збоку, побачити прийнятний підхід до вирі-
шення проблем своєї науки методологічними 
засобами іншої галузі знання. Це дає їм мож-
ливість брати участь у створенні міждисци-
плінарної методології, застосовувати інші, 
нестандартні способи осягнення наукової 
істини, що згодом позитивно позначиться на 
якості досліджень і отриманих результатах. 
наприклад, цей процес можна представити 
таким чином: на конференції виступають із 
доповідями про власну наукову діяльність 
аспірант у сфері IT і молодий учений-еконо-
міст. результатом їхньої спільної діяльності 
на міждисциплінарному рівні може стати 
створення прикладної програми-симулятора, 
що здійснює економічне прогнозування.

у якості проміжного кроку на шляху до 
вирішення проблем, що виникають у процесі 
міждисциплінарного спілкування майбутніх 
учених, пропонується перед проведенням 
такого роду конференцій відводити достатньо 
часу на асинхронну комунікацію з метою:

– розроблення універсального словника, 
що буде зрозумілий усім учасникам міждис-
циплінарної події, засобами відпрацювання 
Academic Word List, який може служити 
базовим словником, що робить можливим 
змістовне спілкування вчених у рамках між-
дисциплінарних проектів в академічному й 
науковому середовищі;

– визначення значень діалектних кон-
струкцій, загальноприйнятих у наукових 
комунікаціях, специфіки метафоричності 
наукової мови, принципів артикуляції, пошуку 
зон перетину наукової лексики, тобто лінгві-
стичної діяльності, спрямованої на розвиток 
взаєморозуміння між представниками різних 
галузей знання [3].

отже, систематичне проведення міжна-
родних міждисциплінарних конференцій 
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створює сприятливі умови для синхронної 
комунікації аспірантів і науковців із різних 
галузей знання й різних культур і сприяє 
отриманню синергетичного ефекту в резуль-
таті вирішення проблем окремої науки мето-
дами інших наук.

3. Аудиторія неспеціалістів (громадськість). 
Проблеми, що виникають у контексті наукових 
комунікацій з аудиторією непрофесіоналів 
певної сфери, заслуговують, на наш погляд, осо-
бливої уваги, тому що ці питання недостатньо 
розглянуті українськими науковцями. 

актуальність таких взаємодій зумовлена 
низкою причин. насамперед, наукове знання 
значною мірою дискредитується фактами 
навмисної дезінформації громадськості через 
мас-медійні канали. у засобах масової інфор-
мації переважають публікації, що містять 
емоційні оцінки явищ і подій, думку часто 
формують представники блогосфери, так 
звані «лідери думок», які, як правило, не є 
експертами в наукових галузях, а також мас-
медіа, далекі від науки, але пов’язані з комер-
ційними інтересами певних фінансових груп. 
жанр науково-популярної літератури, вельми 
поширений раніше, знаходиться в занепаді, 
він понівечений і принижений, інформацію 
дістають і використовують із неперевірених 
джерел. Як наслідок, спостерігається нега-
тивна тенденція зростання загального рівня 
невігластва аудиторії, у її середовищі форму-
ється низка потенційно небезпечних помил-
кових уявлень. Ці фактори можуть призвести 
до катастрофічних наслідків, якщо це буде 
стосуватися важливих проблем суспіль-
ства, наприклад, ядерної безпеки (розуміння 
наслідків аварій), медичної сфери (питання 
вакцинації), соціально-економічного устрою 
суспільства (електоральна поведінка). тому 
в контексті сучасної реальності відповідаль-
ність ученого перед суспільством надзви-
чайно велика.

також науковці наголошують на проблемі 
протидії аудиторії, пов’язаній із недовірою до 
вчених унаслідок дискредитації справжнього 
наукового знання. Протидія масової ауди-
торії може бути викликана перебільшеними 
заявами, що спотворюють сутність питання. 
в історії є безліч прикладів, коли ім’ям науки 
скоювали злочини, коли її використовували 
в корисливих інтересах [7]. тому сьогодні 
меседж ученого може наштовхнутися на опір 
аудиторії, що зажадає від нього пошуку відпо-
відних механізмів і технік для того, щоб уста-
новити з нею міцний контакт і нівелювати всі 
протиріччя.

успішна комунікація з непрофесійною 
аудиторією передбачає передусім визна-
чення її потреб із метою вибору відповідної 
доступної мови й відбору релевантної інфор-
мації. Під час підготовки до виступу слід ура-
ховувати істотні відмінності між загальною 
й науковою термінологією – перевантаження 
повідомлення складною незрозумілою термі-
нологією значно ускладнить сприйняття. Ще 
одним важливим фактором є те, що аудиторія 
неспеціалістів, як правило, краще сприймає 
інформацію у форматі розповіді чи історії, 
тоді як учені природним чином звикли опе-
рувати лише фактами. Цих протиріч слід 
уникати, застосовуючи в комунікаціях із гро-
мадськістю техніки, покликані адаптувати 
зміст наукового знання до конкретних потреб 
певних аудиторій, які нині активно розробля-
ються в зарубіжній науці. Прикладом таких 
підходів є сторітелінг, метод наративу, техніка 
i-search [10].

отже, серед завдань, що стоять перед уче-
ними в галузі комунікацій із нефахівцями, є 
відновлення довіри до науки, необхідність 
залучення широкої громадськості до про-
цесу пошуку рішень найбільш нагальних 
проблем людства, які набули глобального 
характеру, а це можливо лише за умови 
загального високого освітнього рівня гро-
мадян. Підвищення рівня загальної під-
готовки є зоною відповідальності саме 
вченого [8], його етичним обов’язком [9]. 
у зв’язку із цим суспільство чекає від уче-
ного надання правдивої, зрозуміло викла-
деної, своєчасної інформації, заснованої на 
фактах, щоб дати можливість усім зацікав-
леним відстежувати етапи наукових досяг-
нень і формувати власну думку на базі 
науково обґрунтованих фактів і відомостей. 
слід розуміти, що постійно розширюється 
коло актуальних політичних і економічних 
питань, зокрема питань безпеки, що обер-
таються навколо наукових досліджень. Чим 
більше у вченого буде можливостей поділи-
тися своїм знанням із громадськістю, тим 
більше в людей буде шансів прийняти пра-
вильне рішення на основі повної наявної 
інформації за ключовою проблематикою 
суспільства в цілому. здорова демократія 
ґрунтується на інформованому електораті, а 
важливість ролі вченого у зв’язку із цим є 
незаперечною. Посилення філософської та 
гуманітарної підготовки в цілому з акцентом 
на моральному компоненті у формуванні 
особистості вченого може бути ефективним 
вирішенням цієї проблеми.
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висновки з проведеного дослідження. із 
метою вирішення зазначених проблем необ-
хідно не тільки забезпечити формальну підго-
товку фахівців у сфері наукових комунікацій 
(і з громадськістю зокрема), а й максимально 
використовувати можливості, які пропонують 
окремі установи, із метою отримання прак-
тичних навичок комунікацій із непрофесійною 
аудиторією, наприклад, Alan Alda Center 
for Communicating Science at Stony Brook 
University, the New York Academy of Science’s 
Science and the City program, які пропонують 
відповідні програми для магістрів і аспірантів, 
The American Association for the Advancement 
of Science (AAAS) та ін. Під час навчання 
практичні завдання для молодих учених мають 
охоплювати створення й ведення мікроблогів 
науково-популярного спрямування, публікації 
наукових результатів в адаптованій для неспе-
ціалістів формі, трансформацію вже наявних 
наукових публікацій на мову, зрозумілу непро-
фесійній аудиторії тощо з метою поширення й 
популяризації наукового знання й підвищення 
ефективності міжкультурної комунікації.
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СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ КАЗКИ В РАКУРСІ ВИВЧЕННЯ  
СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ

Ставенко О.В., аспірант 
кафедри англійської мови та методики її викладання

Херсонський державний університет

У статті пропонується огляд еволюції підходів до вивчення сюжету й композиції казки в річищі різних поетик. 
З’ясовані ключові підходи до дослідження композиційно-сюжетної організації художнього тексту в руслі історичної, 
формальної й структурної поетик. Описані лінгвістичні способи реалізації композиційно-сюжетної організації в 
ракурсі когнітивної поетики.

Ключові слова: казка, композиційно-сюжетна організація, композиція, сюжет, мотив, підходи, поетики: істо-
рична, формальна, структурна, лінгвопоетика, когнітивна поетика.

В статье предложен обзор эволюции подходов к изучению сюжета и композиции сказки в области разных поэтик. 
Представлены ключевые подходы к исследованию композиционно-сюжетной организации художественного текста 
в ракурсе исторической, формальной и структурной поэтик. Описаны лингвистические способы реализации компо-
зиционно-сюжетной организации в русле когнитивной поэтики.

Ключевые слова: сказка, композиционно-сюжетная организация, композиция, сюжет, мотив, подходы, поэтики: 
историческая, формальная, структурная, лингвопоэтика, когнитивная поэтика.

Stavenko O.V. THE STUDY OF PLOT AND COMPOSITION OF A FAIRYTALE IN THE PERSPECTIVE OF 
MODERN SCIENTIFIC PARADIGM OF LINGUISTICS

An overview of the evolution of different approaches to plot and composition studies is under analysis. The article pre-
sents the main approaches to the investigation of the composition and plot organization of a literary text in the perspective 
of historical, formal and structural poetics. Linguistic ways of realization of the composition and plot organization in the 
context of cognitive poetics are revealed in the article. 

Key words: fairy tale, composition and plot organization, motive, approaches, poetics: historical, formal, structural, 
linguistic, cognitive.

Постановка проблеми. композиційно-сю-
жетна організація художнього твору і власне 
казки є об’єктом дослідження літературознавства 
й лінгвістики. увагу лінгвістичних досліджень 
зосереджено на композиційно-сюжетній струк-
турі казок та її стилістичному, семантичному 
оформленні, літературознавство ж разом із фоль-
клористикою досліджує виникнення й розпов-
сюдження ключових у композиційно-сюжетній 
структурі термінів «сюжет» і «фабула». Під 
час тлумачення композиції, сюжету та фабули 
береться до уваги один із аспектів їх значення, 
у результаті чого визначення можуть значно від-
різнятися. тому назріває потреба в розгляді ево-
люції поглядів на поняття «фабула», «сюжет» і 
«композиція», методів їх дослідження і в уточ-
ненні їх визначень, що й становить актуальність 
нашого дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
композиція літературного твору (і казки 
зокрема) є предметом дослідження різних 
галузей філології, а саме: літературознав-
ства й фольклористики, де композиційно-сю-
жетна структура вивчається в руслі історичної  
[4; 17], формальної [9; 10; 13; 16; 18; 19] і струк-

турної поетик [3; 7; 12]. акумулюючи здобутки 
попередників, лінгвісти досліджують компо-
зицію літературного твору в ракурсі лінгвіс-
тичної [11] і когнітивної [8; 14; 15] поетик. 

Постановка завдання. Метою нашої статті 
є простежити еволюцію підходів до вивчення 
сюжету й композиції твору, а завдання полягає 
в з’ясуванні ключового підходу до компо-
зиційно-сюжетної організації художнього 
тексту в руслі різних поетик. об’єктом дослі-
дження є підходи до вивчення сюжету й ком-
позиції літературного твору, зокрема казки. 
Предметом – лінгвістичні способи реалізації 
композиційно-сюжетної організації худож-
нього тексту в річищі різних поетик.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перші спроби визначити й описати 
композиційно-сюжетну структуру казки були 
здійснені в контексті історичної поетики. 
о. веселовський у своєму дослідженні послу-
говується поняттями сюжету й мотиву. Мотив 
дослідник називає формулою, або найпро-
стішою розповідною одиницею, що на перших 
етапах розвитку людства образно відповідала 
на запити первісного розуму й закріплювала 
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особливо важливі і яскраві повторювані вра-
ження від дійсності. ознакою мотиву є його 
образний одночленний схематизм, прикладом 
якого слугують неподільні елементи казки. 
сукупність же мотивів утворює сюжет твору. 
Послідовність і співвідношення мотивів попри 
свою типовість і схематизм усе ж є актом твор-
чості митця [4, с. 301]. так, сюжет казки вибу-
довувався, передаючись із вуст в уста, а отже, 
оповідач міг на свій розсуд обирати й розта-
шовувати елементи сюжету казки.

сюжет науковець визначає як складні 
схеми, в образності яких узагальнені акти 
людського життя й психіки, і включає до 
цього поняття позитивну чи негативну оцінку 
дій персонажів [4, с. 302].

о. веселовський також робить спробу 
пояснити явище наявності однакових або 
подібних мотивів у різних народів і в різні 
часи. на думку науковця, схожі мотиви 
зароджувалися в різних племен самостійно. 
Повторюваність і спільність же їх поясню-
ється єдністю психологічних процесів, що 
знайшли вираження в цих мотивах. а от 
існування подібних сюжетів у різних народів 
учений пояснює запозиченням сюжету однією 
етнокультурою в іншої [4, с. 300–307].

на противагу думці о. веселовського, 
представник російської формальної школи 
в. Шкловський вважає, що схожість сюжетів 
або їхній збіг не можуть бути пояснені само-
зародженням або запозиченням. збіги пояс-
нюються лише існуванням особливих законів 
сюжетотворення, які науковець ілюструє на 
прикладі творів різних жанрів. так, за цими 
законами сюжети казок розвиваються ступін-
часто. Побудова твору містить у собі повтори, 
що реалізуються за допомогою таких при-
йомів сюжетності, як рими, тавтології, тавто-
логічний паралелізм, психологічний парале-
лізм, уповільнення, казкові обряди, перипетії. 
казку науковець називає комбінацією мотивів, 
а її сюжет – формою, певним законом побу-
дови твору [19, с. 24–68].

Питання становлення сюжетів і жанрів на 
матеріалі давньогрецької літератури у своєму 
дослідженні висвітлює й знавець античності, 
культуролог-фольклорист о. Фрейденберг 
[17]. дослідниця прослідковує розвиток 
сюжету від однієї з форм первісної кон-
цепції світу до структурного кістяка твору, 
композиційної фабули (подій, що лежать в 
основі твору) [17, с. 299]. о. Фрейденберг 
виділяє 3 етапи в історії розвитку сюжету: 
фольклорний, коли ідеї творів, сюжети були 
присвячені природі й життю довкола; тра-

диційний, коли написання творів здійснюва-
лося за шаблоном, використовувалися чужі 
сюжети; нова епоха, де сюжетами творів 
стають події, взяті з газет, повсякденного 
життя чи вигадані [17, с. 13–14].

у руслі формальної школи під час дослі-
дження композиційно-сюжетної структури 
твору поряд з терміном «сюжет» літератур-
ного твору також досліджували й термін 
«фабула». 

за основу вивчення фабули формалісти 
беруть «Поетику» аристотеля [1]. грецький 
філософ розумів це поняття як відтворення 
дії, як поєднання подій, зображених у творі. за 
аристотелем, основними характеристиками 
фабули є її зрозумілість, легкість у запам’ято-
вуванні, логіка у виборі й поєднанні окремих 
частин твору, що допомагає розкрити задум 
автора. аристотель розрізняв прості фабули й 
заплутані. заплутані фабули містять перипетії 
(зміна того, що відбувається, до протилеж-
ного) і впізнавання (перехід від незнання до 
знання). такі фабули зображують дивовижні 
події та характеризуються драматизмом і 
єдністю довкола цілісної й завершеної дії. зде-
більшого вони притаманні епічним творам [1]. 

диференціація фабул аристотеля на прості 
й заплутані згодом розвивається в розмеж-
ування фабул за принципом родової належ-
ності твору. у ліриці фабула фрагментарна, 
нечітка, у драмі – проста, проте повна, а в 
епосі – складна, розгорнута й розгалужена, 
може мати декілька пов’язаних між собою чи 
ізольованих фабульних ліній [6, с. 130–133].

для позначення сюжету аристотель не 
вводить окремого терміна, оскільки в його 
розумінні фабула й сюжет тотожні. не роз-
різняють сюжет і фабулу й радянські літе-
ратурознавці о. ревякін і л. тимофєєв. для 
визначення подієвого аспекту твору вчені не 
вважають доцільним використовувати два 
поняття й зупиняють свій вибір на терміні 
«сюжет» [13, с. 431]. Це поняття вони тлума-
чать як свідомо відібрану в процесі вивчення 
життя й утілену в художньому творі подію 
(систему подій), у якій розкриваються кон-
флікт і характери персонажів у певних соці-
альних умовах, або як подію, що має конфлікт, 
образи й обставини [13, с. 393–394]. 

на противагу такому поглядові, класична 
теорія сюжету розмежовує поняття фабули й 
сюжету. зокрема, Б. томашевський для дифе-
ренціації цих понять використовує термін 
«мотив», який визначає як тему неподільної 
частини твору. Фабулу вчений розуміє як 
сукупність мотивів у їх логічному причин-
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но-часовому зв’язку, а сюжет – сукупність 
цих же мотивів у тій послідовності й зв’язку, 
в якій вони подані у творі [16, c. 182–183]. 

г. Поспєлов визначає фабулу як розпо-
відь про події, зображені у творах [9, с. 461], 
а сюжет – як розвиток дії, тобто хід подій у 
літературних творах [9, с. 430]. дослідник 
виділяє два типи сюжетів: хронікальний і 
концентричний (з огляду на принцип поєд-
нання епізодів). на ранніх етапах історич-
ного розвитку епосу його сюжети будувалися 
за часовим, хронікальним принципом поєд-
нання епізодів (наприклад, чарівна казка). 
Пізніше в європейському епосі виникають 
концентричні сюжети (побудовані довкола 
основного конфлікту) [9, с. 430].

класифікацію сюжетів створює і в. халізєв. 
учений виокремлює три типи сюжетів: архе-
типні (класичні) сюжети, побудовані довкола 
однієї подієвої лінії, де чималу роль відіграють 
перипетії; хронікальні, в яких нарівні, неза-
лежно один від одного, об’єднані лише часом, 
розгортаються подієві комплекси, що мають 
свої початки й кінці; багатолінійні сюжети, 
де одночасно, паралельно один одному розви-
ваються декілька дотичних лише епізодично 
подієвих рядів, що пов’язані з долею різних 
осіб [18, с. 233–241]. 

архетипні сюжети притаманні чарівним 
казкам. у них події рухаються від зав’язки до 
щасливої розв’язки. у казках має місце апо-
логія життєвої сили, енергії й волі, яка долає 
всі конфлікти, що в ході подій виникають, роз-
виваються, загострюються та певним чином 
вирішуються [18, с. 233–241].

композицію літературного твору в. халізєв 
тлумачить у широкому розумінні як побу-
дову твору, зумовлену його змістом і жанром, 
тобто розташуванням і співвіднесеністю 
компонентів художньої форми [9, с. 163]. до 
поняття композиції вчений включає систему 
образів, композицію сюжету (фабулу), 
оповідну композицію, композицію деталей, 
мовленнєву композицію (стилістичні при-
йоми) і композицію позасюжетних елементів 
[9, с. 163–164].

у вузькому розумінні поняття компо-
зиції визначає радянський літературозна-
вець в. кожинов. учений тлумачить її як 
зв’язок і співвідношення усіх форм літе-
ратурного зображення, послідовність яких 
змістовна [10, с. 433–434]. одиницею ком-
позиції науковець називає відрізок твору, у 
межах якого зберігається одна певна форма 
літературного зображення (розповідь, опис, 
характеристика, діалог, монолог, внутрішній 

монолог, лист, ремарка, ліричний відступ 
тощо). Ці прості компоненти об’єднуються 
в складніші, у портрет, пейзаж, розмову, які 
й собі об’єднуються в сцени, а останні – у 
глави, частини, томи твору [10, с. 433–434].

а от у понятті сюжету в. кожинов бачить 
більш складне й комплексне поняття, аніж 
його попередники. термін науковець визначає 
як живу послідовність усіх численних і різ-
номанітних, взаємопов’язаних і взаємозу-
мовлених, зовнішніх і внутрішніх рухів як 
людей, так і предметів, зображених у творі 
[10, с. 421]. у сюжеті він розрізняє дві сто-
рони: основу, або колізію (рушійний клубок 
зв’язків, протиріч і стосунків), і події, у яких 
ця основа проявляється. зав’язку, кульмі-
націю й розв’язку в. кожинов називає ста-
нами колізії, її початком, найбільшим напру-
женням і вирішенням [10, с. 421–426].

аналізуючи розвиток літературного про-
цесу з погляду фабульності, в. кожинов 
виділяє три етапи розвитку сюжету. Під час 
першого етапу сюжет виступав більшою 
мірою як деталізація фабули, як засіб її реа-
лізації. Фабула мала таке ж відношення до 
сюжету, як скелет до тіла. Проте з епохи від-
родження сюжет уже стає засобом оживлення 
не фабули, а колізії. у сюжет входять еле-
менти, що не є подробицями подій, зокрема 
зображення манери поведінки героїв, їхніх 
жестів, психологічних дій та ін. Ці елементи 
набувають інколи навіть першочергового 
значення, створюються навіть безфабульні 
твори. зрештою, у хх столітті фабульність 
знову стає самостійною й суттєвою харак-
теристикою творів літератури. Проте в цей 
період уже панує свобода митця, який сам 
вирішує, на чому робити акцент. характерною 
рисою літератури цього періоду є її багатопла-
новість, багатолінійність, зміна кадрів, синтез 
особистих і історичних ліній [10, с. 451–484].

слід зазначити, що різниця між фабулою 
й сюжетом може бути як несуттєвою, так і 
досить разючою. на початку розвитку літе-
ратури вони були майже тотожними. так, 
фабульною є народна казка, яка передає 
лише певне поєднання фактів, основні події 
й учинки героїв, не заглиблюючись у їх зов-
нішні й внутрішні жести [10, с. 421–459]. 
Проте з часом фабула й сюжет набувають 
усе більших розбіжностей, інколи не маючи 
майже нічого спільного. 

в. кожинов характеризує літературу для 
дітей, куди входять і казки, як таку, що з 
позиції сюжету (схема ідей і стосунків) тяжіє 
до простоти, а з позиції фабули (схема зов-
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нішніх подій, зіткнень і боротьби) – до склад-
ності. у такій літературі фабули різні, але є 
сюжетна подібність (аналогічні вирази, дії 
героїв тощо) [10, с. 421–459].

отже, в основі визначень композицій-
но-сюжетної організації твору в річищі фор-
мальної школи в більшості випадків лежить 
сюжетно-фабульний незбіг, а композиція 
постає поєднанням окремих елементів твору 
(форм літературного зображення у вузькому 
розумінні й сцен, глав, частин – у широкому).

композицію казки з огляду на структурні 
елементи проаналізував в. Пропп у праці 
«Морфологія казки». Пропри належність 
в. Проппа до формалістів, його працю вва-
жають початком структурного підходу до 
вивчення композиційно-сюжетної органі-
зації твору. дослідник установлює близь-
кість фабульної основи російських фоль-
клорних казок за допомогою виділення їх 
постійних елементів – 31 функції дійових осіб 
[12, с. 23–51]. Під функцією в. Пропп розуміє 
вчинок дійової особи, визначений із погляду 
його значущості для ходу дії [12, с. 20]. 
Функція є постійним, стійким елементом 
казки, послідовність же функцій у творі є 
завжди однаковою. Це й зумовлює однотип-
ність будови всіх чарівних казок [12, с. 20–22].

спираючись на «Морфологію казки» 
в. Проппа, структуралісти або запозичують 
метод в. Проппа, дещо його вдосконалюючи, 
або прагнуть відкинути його основи [3, с. 239] 
й у такий спосіб виробляють власну методику 
аналізу композиції твору й казки зокрема.

а.-ж. греймас скорочує кількість функцій, 
вироблених в Проппом, до двадцяти й 
об’єднує їх у пари, пов’язані парадигматич-
ними відношеннями «початкова ситуація/
кінцева ситуація» [3, с. 245]. окрім того, 
учений доповнює модель послідовності 
функцій в. Проппа моделлю, що описує 
систему персонажів. дійових осіб, за термі-
нологією в. Проппа, а.-ж. греймас називає 
актантами й класифікує їх за трьома актант-
ними класами: клас «суб’єкт» vs «об’єкт», 
«адресант» vs «адресат», «Помічник» vs 
«супротивник» [7, с. 158–161]. актанти 
можна визначити, виходячи з корпусу всіх 
без виключення казок, тоді як у межах однієї 
певної казки діють «актори». розподіл акторів 
створює окрему казку, а структура актантів 
формує жанр [7, с. 156]. 

удосконалює теорію в. Проппа й к. Бремон, 
який називає функцію дійової особи най-
меншою інваріантною розповідною оди-
ницею твору [3, с. 239] й об’єднує їх (функції) 

у проміжні групи (тріади функцій), що зв’я-
зані синтагматичними відношеннями. Послі-
довність функцій схематично зображується в 
такому вигляді: можливість дії – її реалізація 
у формі вчинку – результат [3, с. 244]. із таких 
угрупувань функцій і сукупності стійких, не 
лише хронологічних (за в. Проппом), але й 
логічних і причинно-наслідкових відносин, 
у які вони вступають один з одним і з цілим 
твором, і складається композиція твору.

таким чином, з погляду структурного під-
ходу композиція літературного твору є сис-
темою, елементи якої знаходяться в синтагма-
тичних і парадигматичних відношеннях.

Послуговуючись доробками історичної 
поетики, формальної школи, структуралізму, 
розробляються лінгвістичні дослідження ком-
позиційно-сюжетної організації літератур-
ного твору в руслі інших поетик. 

із позиції лінгвопоетики композиція твору 
трактується як один із засобів забезпечення 
звֹ’язності тексту, як комунікативна співвід-
несеність його компонентів, що знаходяться в 
синтагматичних відношеннях [11, с. 202–205].

у руслі когнітивної поетики компози-
ційно-сюжетну організацію літературного 
твору розуміють як таку, що складається з 
об’єднаних спільним мотивом базових фре-
ймів (предметний, таксономічний, посе-
сивний, акціональний і компаративний)  
[8; 15], за допомогою яких утворюються кон-
цептуальні схеми (конструкції, що органі-
зують вербалізовану інформацію) [8, c. 83]; 
як лінгвокогнітивний конструкт, що існує в 
художньо-поетичній свідомості певної істо-
рично-культурної спільноти [15, с. 7]; як 
сукупність сюжетних блоків, об’єднаних 
композиційними прийомами, що виділяють 
найважливіші категорії й властивості тексту 
й забезпечують зв’язність і цілісність його 
змісту [14, c. 33-34].

одним із ключових термінів у лінгвокогні-
тивному підході до вивчення композиції твору 
[14] є текстова ситуація, яку розуміють як фраг-
мент тексту, що описує певні події й розкриває 
певну тему. смисловим ядром текстової ситу-
ації є мотив, що лежить в основі сюжетного 
блоку й визначає його зміст і назву. у худож-
ньому тексті мотив реалізується за допомогою 
ключового елемента, вираженого в словос-
полученні чи реченні, і смислового корелята, 
вираженого словом, словосполученням, фразе-
ологічною одиницею тощо [14, c. 30].

композиція твору є ментальним утво-
ренням, що актуалізується на всіх рівнях 
художнього тексту. так, поряд із композицій-
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но-сюжетною структурою виділяють компо-
зиційно-смислову структуру, що демонструє 
розгортання ключової концептуальної мега-
метафори твору [14, c. 34–37], і вербальну, яка 
включає в себе графіко-фонетичні, лексичні й 
синтаксичні засоби, що виражають специфіку 
жанру сучасної авторської казки [14, с. 40–41]. 

таким чином, у рамках когнітивної лінгві-
стики композиція тексту літературного твору 
є лінгвокогнітивним конструктом, що містить 
у собі композиційно-сюжетну, композицій-
но-смислову й вербальну структури.

висновки з проведеного дослідження. ана-
літичний огляд наукової літератури з питання 
композиційно-сюжетної організації літератур-
ного твору дозволяє виділити різні підходи до 
вивчення сюжету й композиції. із позиції істо-
ричної поетики сюжет визначається як складна 
схема, що утворюється за допомогою комбі-
нації мотивів – найменших неподільних компо-
нентів твору (і казки зокрема).

Поглиблюючи дослідження попередників 
щодо сюжету твору, формалісти вводять 
поняття фабули. Якщо сюжет є сукупністю 
мотивів у послідовності викладу їх у творі, то 
фабула постає сукупністю мотивів у їх логіч-
ному причинно-часовому зв’язку. композицію 
ж літературного твору тлумачили в широкому 
розумінні як побудову твору, розташування 
й співвіднесеність компонентів художньої 
форми, у вузькому – як зв’язок і співвідно-
шення усіх форм літературного зображення.

композицію казки як лінійну послідовність 
функцій дійових осіб, які є постійними елемен-
тами казок, розглядає в. Пропп. виокремлення 
функцій персонажів лягає в основу структур-
ного підходу до вивчення композиції казки. 
Проте в дослідженнях структуралістів увага 
акцентується на синтагматичних і парадигма-
тичних відношеннях, що пов’язують ці функції 
й формують композицію літературного твору.

у руслі лінгвопоетики композиція визнача-
ється як комунікативна співвіднесеність ком-
понентів тексту, що знаходяться в синтагма-
тичних відношеннях. із погляду когнітивної 
поетики композиційно-сюжетна структура 
художнього тексту трактується як сукупність 
об’єднаних композиційними прийомами 
сюжетних блоків, в основі яких лежить мотив.

таким чином, аналіз еволюції підходів 
до вивчення сюжету й композиції літератур-
ного твору в цілому й казки зокрема вказує 
на потребу подальшого вивчення специфіки 
лінгвальних засобів вираження композицій-
но-сюжетної організації художнього тексту в 
річищі когнітології та наратології.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ  
СИНТАКСИЧНОЇ ПОДІЛЬНОСТІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ  

(НА МАТЕРІАЛІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПРИЧИНИ  
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ)

Хоровець В.Є., старший викладач
кафедри теорії та практики перекладу

Маріупольський державний університет

У статті досліджено основні підходи до визначення статусу прийменникових еквівалентів. Сформовано реєстр 
прийменникових еквівалентів причини в англійській і новогрецькій мовах. Здійснено зіставний аналіз можливих 
модифікацій прийменникових еквівалентів причини в досліджуваних мовах.

Ключові слова: прийменникові еквіваленти, когезія, препозиціоналізація, модифікації, детермінант. 

В статье исследуются основные подходы к определению статуса предложных эквивалентов. Составлен реестр 
предложных эквивалентов причины в английском и новогреческом языках. Представлен сопоставительный анализ 
возможных модификаций предложных эквивалентов причины в исследуемых языках.

Ключевые слова: предложные эквиваленты, когезия, препозиционализация, модификации, детерминант. 

Khorovets V.Ye. ON THE QUESTION OF DEFINING CRITERIA OF THE PREPOSITIONAL EQUIVALENT 
SYNTACTIC SEPARATNESS (BASED ON CAUSAL PREPOSITIONAL EQUIVALENTS IN ENGLISH AND 
MODERN GREEK)

The main approaches to defining the status of prepositional equivalents are dealt with in the article. Lists of causal 
prepositional equivalents in English and Modern Greek have been compiled. Typological analysis of possible modifications 
of causal prepositional equivalents in the languages under research has been carried out.
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Постановка проблеми. Питання з’ясу-
вання сутності та статусу прийменникових 
еквівалентів (далі – Пе) (утворень, які скла-
даються з двох або більше компонентів, 
співвідносні зі значенням прийменників і є 
результатом дії процесу граматикалізації) як 
одиниць проміжного рівня мовної системи 
активно досліджується в сучасних вітчиз-
няних і зарубіжних мовознавчих розвідках. 
наразі найгострішою проблемою дослі-
дження цих перехідних утворень є питання 
визначення межі між прийменниковими 
еквівалентами та вільними сполуками, що й 
зумовлює актуальність дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
на сучасному етапі розвитку мовознавчої 
думки спостерігається посилення уваги до 
проблематики нарізно оформлених приймен-
ників. зокрема, цим питанням займаються 
о. антонова, н. кущ, т. левакіна, а. лучик, 
о. Пособчук [1; 2; 3; 4; 5]. Більшість дослід-
ників Пе зосередили увагу на визначенні 
статусу цих міжрівневих одиниць, їх семан-
тичних зв’язках, особливостях структури та 
сполучуваності на матеріалі слов’янських 
мов. утім, дослідженню нарізно оформлених 
прийменників германських і новогрецької 
мов усе ще бракує належної уваги. 

Постановка завдання. Мета цієї роз-
відки ‒ з’ясування критеріїв синтаксичної 
подільності та можливих модифікацій Пе 
зі значенням причини в англійській і ново-
грецькій мовах. окреслена мета передбачає 
вирішення таких завдань:

1) висвітлення основних підходів до визна-
чення статусу Пе;

2) формування реєстру Пе причини в 
англійській і новогрецькій мовах;

3) здійснення зіставного аналізу мож-
ливих модифікацій Пе причини в досліджу-
ваних мовах.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. нагальною проблемою дослідження 
Пе є питання визначення межі між приймен-
никовими еквівалентами та вільними сполу-
ками. у зв’язку із цим постає питання визна-
чення критеріїв одиниць для аналізу. з одного 
боку, частину цих одиниць зараховують до 
складених прийменників [2; 6], з іншого – 
ця група являє собою відкриту систему, яка 
активно поповнюється новими елементами, 
що різняться за ступенем входження до при-
йменникової системи. 

для того, щоб аналітична формація набула 
службових ознак, необхідна наявність певних 
умов, сприятливих для розвитку релятивної 
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спроможності. одним із основних чинників, 
що уможливлюють перехід словоформ із 
частиномовної категорії, є зневиразнення 
їхнього лексичного значення та поступовий 
розвиток семи релятивності [1; 6]. не менш 
важливою умовою для переходу до класу при-
йменників є регулярне вживання в незвичних 
синтаксичних контекстах, зміна синтаксичної 
функції, утрата автосинтаксичності [1; 4; 5]. 
усе це призводить до втрати такими одини-
цями ознак вихідної частини мови та її функ-
ціонування в якості типового представника 
прийменникового класу.

утім, прийменникові сполуки, що перебу-
вають у процесі або вже зазнали препозиці-
оналізації, важко піддаються обліку, оскільки 
майже неможливо перерахувати всі варіанти 
сполучень повнозначного слова з приймен-
ником, які можуть бути потенційними складе-
ними прийменниками.

Як уже було зазначено, серед мовознавців 
немає єдності щодо того, які із цих аналітичних 
формацій уже завершили процес препози-
ціоналізації та повністю набули системних 
ознак прийменників, а які ще перебувають на 
стадії формування прийменника. тому такого 
типу перехідні випадки в мовознавстві тлу-
мачаться по-різному. одні науковці віддають 
перевагу формі й виділяють тут різні слова, 
інші вчені такі сполучення називають одним 
словом (еквіприйменники [3], неповнозначні 
лексичні комплекси, співвідносні з приймен-
никами [7], прийменникові лексії [6], при-
йменникові еквіваленти [2], прийменникові 
еквіваленти слова [1; 4; 5] та ін.). 

в англійському мовознавстві теж тривають 
пошуки відповідної дефініції, що здатна 
відобразити суть нарізно оформлених при-
йменників. з аналізу низки праць англістів 
випливає, що в англійській мові є велика кіль-
кість прийменниково-іменниково-приймен-
никових конструкцій (PNP-constructions), що 
виконують функцію прийменників [8]. немож-
ливість установлення чітких меж між власне 
складними прийменниками та виразами, 
наближеними до них за значенням і функ-
ціями, зумовила неусталеність термінологіч-
ного апарату та співіснування різних термінів 
на позначення цього явища: квазіприймен-
ники (англ. quasi-prepositions) [9], фразові 
прийменники (англ. phrasal prepositions), сло-
восполучення на кшталт прийменників (англ. 
preposition-like word formations) [10], групові 
прийменники (англ. group prepositions) [11; 
12], складні прийменники типу приймен-
никової фрази, вторинні напівприйменники 

(англ. complex prepositions of the prepositional 
phrase type, secondary semi-prepositions) [10]. 
утім, більшість учених в англістиці послу-
говується терміном «складні прийменники» 
(complex prepositions), зазвичай маючи на 
увазі сполуки, що вже повністю чи майже 
повністю пройшли процес препозиціоналі-
зації. досліджуючи складні прийменники 
типу прийменникової фрази (у терміно-
логії автора – «complex prepositions of the 
prepositional phrase type»), A. клегр відзначає 
виключно високу продуктивність складних 
прийменників цього типу внаслідок того, 
що ці одиниці характеризуються відкритою 
структурою та формують градієнт, з одного 
боку якого знаходяться власне складні при-
йменники, а з іншого – вільні прийменникові 
сполучення [10, c. 51–52]. отже, градуальний 
характер зазначених сполук вимагає ство-
рення надійних критеріїв для їх ідентифікації.

неоднозначність і дискусійність статусу 
цих сполук засвідчив е. круйзинга ще на 
початку XX століття, розрізняючи прості при-
йменники та групові (англ. group prepositions). 
він наводив приклади сполук, уживання яких 
однаковою мірою (без зміни значення) поши-
рене як з артиклем, так і без нього (in presence 
of – in the presence of). Це пояснюється збе-
реженням кожним елементом свого незалеж-
ного значення у свідомості багатьох мовців 
[12, c. 345–346]. 

Під час аналізу Пе зі значенням причинних 
відношень на матеріалі корпусних текстів 
публіцистичного та художнього характеру 
спостерігаємо широке вживання подібних 
паралельних конструкцій: 

“In the light of these partial versions of 
reality, I suggest there is a need to look beyond 
the surface presentation, whether handed out 
in the form of a press release or in the crime 
statistics which senior officers consistently use 
as an indication of social mayhem” (1);

“In light of these findings, we suggest that 
social work needs to move away from profession-
centred approaches to education and practice and 
towards a reconceptualization of its place in social 
welfare and social development efforts” (1).

найбільш поміркованою, на наш погляд, є 
думка про градуальний характер цих одиниць, 
яку розвинули р. квірк та інші вчені: від таких, 
що вже завершили процес препозиціоналі-
зації та тяжіють до ядра класу прийменників, 
і до тих, які менш препозиціоналізовані й зна-
ходяться на іншому полюсі континуума, тобто 
ближче до вільних сполучень [11]. отже, усі 
нарізно оформлені одиниці, які характеризу-
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ються тим чи іншим ступенем препозиціона-
лізації, є лише проміжною ланкою на шляху 
до нових власне прийменників.

досліджуючи англійські складні приймен-
ники, р. квірк та інші вчені констатують, що 
між ними та вільними прийменниковими спо-
луками немає чіткої межі, тому дослідники 
запропонували «шкалу зв’язності (когезії)», 
для якої вони визначили дев’ять критеріїв 
синтаксичної подільності, відзначаючи, що 
прийменник, на відміну від вільної приймен-
никово-іменниково-прийменникової кон-
струкції, не дозволяє жодної з дев’яти моди-
фікацій [9, c. 671–672]. отже, чим більшій 
кількості критеріїв відповідає прийменникове 
сполучення, тим далі воно в граматичному 
сенсі від прийменників.

на основі аналізу англійських і ново-
грецьких Пе зі значенням причинних від-
ношень було визначено, що зазначені кон-
струкції не дозволяють усі типи модифікацій 
одночасно. Проте серед англійських Пе зі зна-
ченням причини зафіксовано приклади майже 
всіх типів модифікацій. найпоширенішим 
типом модифікації є можливість додавання 
артикля (означеного, неозначеного та нульо-
вого) до іменника. наведемо типові приклади 
зазначеного типу варіації:

“This scheme was shrewd, but for the fact that 
the “crumbling” in England came too late, when 
much SNP support had already drifted to Labour 
in expectation of a hung parliament, and wasn’t 
registered at all in the polls” (1);

“It is not that people should be righteous in 
the expectation of some reward but rather they 
should behave righteously because of an inherent 
desire to do so” (1);

“Police and security forces were urged to 
exercise the “greatest possible restraint” in 
face of the “impatience of critical citizens” 
and reformists were begged not to take part in 
unauthorised demonstrations” (1).

аналіз текстів художнього та публіцис-
тичного дискурсу корпусу англійської мови 
дозволив прослідкувати, що одиниці, в яких 
варіант без детермінанта виявляє значно 
вищу частотність, превалюють над тими, 
які частіше вживаються з артиклем, у чому 
простежується вияв мовної економії та тен-
денція до абстрагізації, а отже, більше набли-
ження до прийменникового класу.

у матеріалі вибірки текстів корпусу 
новогрецької мови серед Пе зі значенням 
причинних відношень зафіксовано лише 
три випадки з варіативним використанням 
артикля: λόγω (της) έλλειψης, για (την) 

επιδίωξη та με το πρόσχημα. Проте серед них 
є певні відмінності в аспекті вживання. варто 
зазначити, що в конструкції λόγω έλλειψης 
варіант без артикля вживається набагато 
частіше; використання артикля в складі оди-
ниці για (την) επιδίωξη не впливає на частот-
ність уживання. варіативність конструкції με 
το πρόσχημα впливає на відмінок, яким вона 
керує: варіант без артикля вимагає після себе 
знахідного відмінка, у той час як варіант з 
артиклем – родового: 

«Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση 
της τροπολογίας «πολλά θρησκευτικά δόγματα 
και εκκλησίες επιτρέπουν την καύση των νεκρών, 
αλλά λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου, αυτό 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα» (2); 

«Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις των 
σπουδαστών σχολίασε: «Οι ομάδες της 
Θεσσαλονίκης έχουν ταλέντα, αλλά δεν μπορούν 
να τα κρατήσουν λόγω της έλλειψης χρημάτων, 
ενώ ο κόσμος δεν έχει υπομονή… Το ελληνικό 
μπάσκετ δεν διαχειρίστηκε και ούτε εισέπραξε 
φυσικά όλα τα κέρδη από την κατάκτηση του 
Ευρωμπάσκετ του ‘87» (2);

«Δηλαδή, είναι αναμφίβολο ότι οι 
κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε ένα «πολιτικό 
μόρφωμα» (μια πολιτική ομάδα) για την επιδίωξη 
της πολιτικής τους στρατηγικής (που ήταν η 
ανατροπή του αστικού καθεστώτος, όπως λένε σε 
κάποιες προκηρύξεις)» (2);

«Ξέρετε, δεν πρόκειται για διαμαρτυρία με 
ιδεολογική βάση, αλλά για επιδίωξη ιδίου οφέλους 
από μια μικρή ομάδα ατόμων» (2);

«Θα περάσουν κάποια χρόνια που το ΝΑΤΟ 
ειδικώς θα εξελιχθεί σε επιθετικό από αμυντικό 
δήθεν οργανισμό, με πρόσχημα τις εφαρμοσμένες ανά 
τον κόσμο αρχές του μαρξισμού, που είναι τελείως 
αντίθετες με το αμερικανικό κατεστημένο» (2);

«…Και να στρέψει την προσοχή του, όπως 
έκανε τον προηγούμενο αιώνα, στις σημερινές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που 
γίνονται με το πρόσχημα της τρομοκρατίας από 
δημοκρατικές (υποτίθεται) κυβερνήσεις» (2).

отже, варіативність уживання артикля 
вказує на нижчий ступінь граматикалізова-
ності порівняно з одиницями, які не дозво-
ляють цього типу модифікації, проте вищий, 
ніж у тих, які вживаються з артиклями (υπό 
την επήρεια, με το θέλημα тощо).

з огляду на можливість/неможливість ужи-
вання з артиклем, варто згадати конструкцію 
υπο την απειλη, яка (в якості Пе причини) 
має у своєму складі означений артикль. вод-
ночас досліджуваний матеріал засвідчив один 
випадок уживання зазначеної конструкції 
без артикля, але в іншій функції – означення. 
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Подібну різницю спостерігаємо й на прикладі 
одиниці στην απάντηση: з артиклем вона 
функціонує як Пе зі значенням причини, а без 
нього (σε απάντηση) – в якості прислівника. 
Порівняємо такі речення:

«Με αφορμή την έντονη συζήτηση και 
αντιπαράθεση που ανακίνησε η τροπολογία του 
υφυπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Δρυ, σχετικά 
με τη ρύθμιση χρεών των ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, 
η οποία κατατέθηκε αλλά δεν ψηφίστηκε, έπειτα 
από έντονο παρασκήνιο και όπως «διέρρευσε» 
υπό την απειλή παραίτησης – εικονικής ή 
πραγματικής – του Θρασύβουλου Λαζαρίδη, 
οι απαντήσεις των υποψήφιων δημάρχων 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες δόθηκαν σε ανύποπτο 
χρόνο, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον» (2);

«Την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου 
χαβιαριού και των άλλων προϊόντων που 
προέρχονται από τον οξύρρυγχο, ένα ψάρι σπάνιο 
με παρουσία 300 εκατομμυρίων ετών στη γη, 
αποφάσισε ο Cites, ο διεθνής οργανισμός για το 
εμπόριο των υπό απειλή εξαφάνισης ειδών» (2);

«Στην απάντηση της διοίκησης του ΟΑΕΔ 
αναφέρεται ότι «οι κείμενες διατάξεις είναι 
αυστηρές και εφαρμόζονται για όλους τους 
αλλοδαπούς και ημεδαπούς εργάτες» και «η 
ικανοποίηση του αιτήματος θα συνιστούσε 
διακριτική μεταχείριση» (2);

«Σε απάντηση καταφθάνει μια θλιβερή 
παρικμασμένη φιγούρα» (2).

Модифікації, що дозволяють опустити один 
із компонентів (крім детермінанта), замінити 
прийменник і комплемент присвійним займен-
ником або вжити конструкцію без компле-
мента, неможливі в рамках Пе причини. 
у нашій вибірці зафіксовані випадки заміни 
прийменника та комплемента англійських при-
йменникових сполук, у семантиці іменникових 
компонентів яких є значення спонукання до дії 
(таких, як at the command of, at the suggestion of, 
at the request of), присвійним займенником. але 
в такому разі Пе змінює свій статус, оскільки 
починає функціонувати як прислівник. 

“In an extract from a journal (the only one to 
survive from the trip), which Eliza kept during 
that September, she describes this brief outing at 
the command of her restless husband...” (1);

“At his command all four took off their masks 
and tracksuit tops and threw them through the 
windows on to the garage floor” (1);

“The museum invited him, said one of 
its officials, at the suggestion of “the State 
Department, which advised us that Tudjman was 
democratically elected” (1);

“At his suggestion, two soldiers from the 
Senussi tribe, a local Libyan people some of 

whom served as auxiliaries to the British Army, 
were included who could act as guides” (1).

аналіз корпусних даних свідчить про 
тенденцію до збільшення частотності кон-
струкцій вищезгаданого типу, які функціо-
нують як прийменники, порівняно з їх функ-
ціонуванням у якості прислівників, у чому 
простежується спрямованість до посилення 
процесу препозиціоналізацїї. Подібну тен-
денцію спостерігаємо й у матеріалі вибірки 
новогрецької мови. 

іншим типом модифікацій, який зафік-
совано серед англійських Пе, є субституція 
прийменника 1 або прийменника 2. напри-
клад, Пе by/at the will of може вживатися з 
різними первинними прийменниками в якості 
початкових компонентів: 

“By the time that Baldwin again met the TUC 
representatives, at 9 p.m., he was, by the will of 
the Cabinet, a long way back from the position 
of the previous night, and embarrassed by the 
movement” (1);

“The accountant “deals with the business, but 
not the personality, of the client” and “a wilful 
activity necessitates legal services which are 
initiated, and can be terminated, at the will of the 
client; but the necessity of contacting a doctor 
emerges out of circumstances which are beyond 
human control” (1).

Проте на прикладі текстів корпусу англій-
ської мови можна прослідкувати, що одиниця 
by the will of виявляє набагато вищу частот-
ність (майже в три рази).

у якості ілюстрації субституції кінцевого 
прийменника наведемо приклад Пе in protest 
against/at:

“Another 500 judges and 5,000 court 
employees have resigned out of fear or in protest 
against inadequate protection” (1);

“Wang, the computer company, has stopped 
its sponsorship of the Leinster senior league 
competition in protest at the Irish RFU’s links 
with the South African Rugby Board’s centenary 
celebrations this summer” (1).

спостереження за новогрецькими Пе 
також дозволяє виявити подібні варіації, 
проте, на відміну від англійських причинових 
Пе, новогрецькі конструкції дозволяють суб-
ституцію лише початкового прийменникового 
компонента: στη/εις μνημη, σε/εις αναμνηση, 
σε/εις ένδειξη. Приклади свідчать про те, що 
в усіх цих випадках відбувається варіювання 
однакових прийменників, і, таким чином, про 
певну віддаленість цих одиниць від вільних 
сполук. з іншого ж боку, відомості дослі-
дження корпусних текстів дають змогу визна-
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чити, що прийменник σε виявляє набагато 
вищу частотність і, таким чином, витісняє 
варіант із подібною семантикою. у цьому 
проявляється прагнення мови до економії. 
Під час аналізу структурних особливостей 
новогрецьких Пе та їх можливих модифікацій 
привертає увагу конструкція, ядром якої є 
іменник χαρη, оскільки він може продукувати 
одночасно дві конструкції причинової семан-
тики: із прийменником για в препозиції, вима-
гаючи родового відмінка, і з прийменником 
σε в постпозиції з керуванням знахідним від-
мінком, при цьому одна з них об’єднує в собі 
значення причини зі значенням мети, у чому 
вбачаємо прояв мовної економії. 

«Η προσωπική άποψη της γράφουσας, που 
πέρασε ώρες «παίζοντας» με το καινούριο 
μηχανάκι της Apple – κι όχι μόνον για χάρη 
της δουλειάς, είναι ότι μόλις κανείς συνηθίσει 
τα διαφορετικής εργονομίας πληκτρολόγιο και 
ποντίκι, ερωτεύεται αυτή τη γρήγορη και εύκολη 
συσκευή για οικιακή χρήση» (2);

«Χάρη στη θετική ανταπόκριση των βρετανικών 
αρχών στο αίτημα των Ισπανών δικαστών, ο 
Πινοτσέτ «παγιδεύτηκε» στο Λονδίνο» (2).

наступний тип модифікацій передбачає 
вільне поширення іменникового компонента 
шляхом додавання прикметника чи присвійного 
займенника. Цей тип модифікацій дозволяють 
лише окремі Пе, оскільки в нашій вибірці тек-
стів художнього та публіцистичного характеру 
двома мовами зафіксовані лише поодинокі 
випадки такої модифікації. так, англійський Пе 
in pursuit of може бути поширений за рахунок 
прикметника чи присвійного займенника: 

“Things, however, came to a head one day 
when a veterinary surgeon on his rounds, in a 
regulation Volvo estate, was alarmed to see 
Noddy tearing towards him on the wrong side of 
the road, in hot pursuit of a Transit van” (1); 

“Mrs Maugham was a great shopper in large 
department stores, and she could not resist their 
sillier notions; if anyone had accused her of 
extravagance, she would have roundly rebuffed 
the accusation as fantastic and perverse, and 
yet she must have spent many useless pounds in 
her pursuit of useful acquisitions Similarly, she 
always maintained that she hated clutter-clutter, 
implying, in her tone, the dense decorative 
drawing-room knick-knacks of Victorian England 
and yet clutter reigned in all her rooms” (1).

аналіз фактичного матеріалу також 
засвідчив наявність у новогрецькій мові двох 
Пе зі значенням причини, що дозволяють 
поширення за рахунок додавання прикмет-
ника: για την επιδίωξη і κατόπιν αιτήματος. 

і якщо прикметники та присвійні займен-
ники, за рахунок яких може бути поширена 
англійська конструкція in pursuit of, можуть 
варіюватися, то в матеріалі вибірки корпусних 
текстів новогрецької мови зафіксовані окремі 
випадки вживання лише двох конкретних 
прийменників. наведемо такі приклади в 
якості ілюстрації зазначеного спостереження:

«Στην παρθενική ομιλία του στο υπουργικό 
συμβούλιο, ακούσαμε τον πρωθυπουργό να μιλά 
συγκεκριμένα για αποκατάσταση της αξιοπρέπειας 
στις σχέσεις πολίτη-κράτους, πάταξη της 
εκτεταμένης διαφθοράς, για διάφανη και χρηστή 
διαχείριση του ευρώ του πολίτη και για πράσινη 
ανάπτυξη, για αναδιανομή, αξιοκρατία, μόρφωση, 
για τη διαρκή επιδίωξη καινοτομίας σε οργάνωση 
και σε πολιτικές του κράτους, για αναβάθμιση των 
θεσμών, νομιμότητα και ισονομία» (2);

«ΔΙΗΜΕΡΗ άδεια στους Έντβιν Μουράτι 
και Μπαρκ Σεγκιρί χορήγησε ο Σάββας 
Κωφίδης κατόπιν σχετικού αιτήματος των δύο 
ποδοσφαιριστών, οι οποίοι σκοπεύουν να βρεθούν 
το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι» (2). 

Можливість поширення Пе причини за 
рахунок додавання нових компонентів в інтер-
позиції до ключових складових частин свідчить 
про більш слабкі синтагматичні зв’язки ком-
понентів, що певним чином порушує цілісне 
оформлення Пе. Проте аналіз корпусного мате-
ріалу досліджуваних мов дозволяє простежити 
безперечне домінування варіантів in pursuit of, 
για την επιδίωξη і κατόπιν αιτήματος. Це, з одного 
боку, виявляє тенденцію мови до економії, а з 
іншого – демонструє процес мовних змін на 
синхронному зрізі, тобто незавершеність пере-
ходу цих одиниць до розряду Пе.

висновки з проведеного дослідження. 
аналіз можливих модифікацій Пе дозволяє 
дійти висновку, що досліджувані нарізно 
оформлені одиниці у двох порівнюваних мовах 
виявляють властивості слова, але характеризу-
ються різним рівнем синтаксичної зв’язності 
й тяжінням до полюсу прийменників. Проте 
питання межі власне складних прийменників 
і Пе залишається невизначеним, що свідчить 
про їхній перехідний статус. 

запропонована стаття не претендує на 
вичерпне висвітлення проблеми визначення 
критеріїв синтаксичної подільності анг-
лійських і новогрецьких Пе зі значенням 
причини. особливості структури, форми 
вираження та функціонування Пе причини 
потребують подальшого ретельного дослі-
дження із залученням текстів різних типів 
і жанрів, що, безумовно, сприятиме розро-
бленню певних положень теорії дискурсу.
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СЕМАНТИКA ФЛОРОНІМА КВІТКА  
В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Чернявська А.В., аспірант кафедри 
германських мов і перекладознавства

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто семантику флороніма квітка (flower) на матеріалі ідіом і паремій української й англійської 
мов. Флоронім розглянуто в зіставному аспекті. Схарактеризовано його символічне значення. Установлено універ-
сальні й національно-специфічні риси семантики флороніма квітка в структурі паремій та ідіом.

Ключові слова: флоронім, паремії, ідіоми, символічне значення, семантика флороніма.

В статье рассмотрена семантика флоронима цветок на материале идиом и паремий в украинском и англий-
ском языках. Флороним рассматривается в сопоставительном аспекте. Охарактеризовано его символическое 
значение. Установлены универсальные и национально-специфические черты флоронима цветок в структуре 
паремий и идиом. 

Ключевые слова: флороним, паремии, идиомы, символическое значение, семантика флоронима.

Cherniavska A.V. SEMANTICS OF THE FLORONYM FLOWER IN THE UKRAINIAN AND ENGLISH 
PHRASEOLOGY

The article focuses on the semantics of the floronym flower on the basis of idioms and paroemias of the Ukrainian and 
English languages. The floronym is scrutinized in the contrastive aspect. The symbolical meaning of the floronym is char-
acterised. Certain universal and specific national features of the floronym flower in the structure of proverbs and idioms 
are identified.

Key words: floronym, paroemia, idiom, symbolical meaning, semantics of a floronym. 

Постановка проблеми. антропоцен-
трична парадигма є актуальною в мовознав-
стві в останні десятиліття, оскільки дає змогу 
дослідити специфіку мовної об’єктивації 
різноманітних аспектів побутової свідомості 
носіїв різних мов. одним із найбагатших 
джерел пізнання людини серед мовних засобів 
є фразеологізми. саме в них відображається 
культурна самобутність народу, міститься та 
транслюється мудрість, світобачення та сві-
тосприйняття цього народу, передається жит-
тєвий досвід із покоління в покоління.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатоаспектному аналізу фразем у різних 
мовах, а також теоретико-методологічним 
проблемам їхнього дослідження присвячено 
праці Б. ажнюка, М. алефіренка, М. гам-
зюка, в. жайворонка, р. зорівчак, в. коно-
ненка, о. корнілова, з. коцюби, о. лев-
ченко, Ю. Прадіда, о. селіванової, в. телії, 
в. ужченка й ін.

актуальність теми дослідження становить 
необхідність систематизованого аналізу семан-
тики, зокрема символічного значення квітів у 
зіставному аспекті. назви рослин, як і найме-
нування об’єктів навколишнього світу, доволі 
часто функціонують як компоненти фразеоло-
гічних одиниць. Флороніми є об’єктом лінгвіс-
тичних досліджень в. жайворонка, і. Подолян, 

а. сердюк, т. алексахіної й ін. Проте в семан-
тичному, семіотичному та контрастивно-уні-
версологічному плані в українській і англій-
ській мовах флороніми досліджені мало.

Постановка завдання. мета статті – 
виявити смислотворчу роль флороніма квітка 
у структурі фразеологізмів української й анг-
лійської мов. об’єктом дослідження є ідіоми 
й паремії з флоронімом квітка (flower) в укра-
їнській і англійській мовах.

у цій праці використано метод лінгвістич-
ного опису, зіставний аналіз, аналіз словни-
кових дефініцій, елементи компонентного 
аналізу.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Щоб зрозуміти смислотворчу роль 
флороніма квітка в українській мові та його 
аналогу flower в англійській мові, слід роз-
глянути його символічне значення. в «енци-
клопедії символів» дж. купера знаходимо 
таке пояснення символічного значення квітів: 
квіти втілюють жіночий, пасивний принцип, 
певну форму вмістилища, «чашу» квітки. 
квітка в бутоні – це тільки потенційна мож-
ливість. коли квітка розкривається й росте 
назовні зі свого центру, то втілює розвиток у 
здійсненні [12, с. 362]. 

кожна розвинена мова має у своєму 
складі значну кількість стійких словосполу-
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чень – фразеологізмів, що завжди вживаються 
носіями мови у звичному, усталеному оформ-
ленні. саме вони найвиразніше передають 
дух і нев’янучу красу мови, яку витворив 
народ протягом віків для потреб спілкування 
в усній і писемній формах [24, с. 3]. 

Паремії є текстами відповідного жанру 
фольклору й водночас одиницями мови, 
семантичні особливості котрих зумовлю-
ються специфікою відображення у свідомості 
тієї об’єктивної реальності, яку вони позна-
чають, тобто своєрідністю взаємозв’язку мови 
й мислення [11, с. 6]. отже, особливий статус 
паремій є одним із чинників, що зумовлює 
специфіку реалізації національного й універ-
сального в їхній семантиці.

Флоронім квітка у структурі українських 
фразеологізмів має такі варіанти: цвіт, квіт, 
цвіточок, чічка. англійський флоронім 
flower – bloom, blossom.

квіти супроводжують усе людське життя – 
від народження до могили [8]. Це відображено 
як в українській, так і в англійській лінгво-
культурах. на знак любові, подяки чи виба-
чення люди дарують квіти natural flowers 
[3, с. 342]. їх дарують жінкам із нагоди дня 
народження чи закінчення вишу, це так звані 
floral offerings, квіткові підношення [3, с. 342]. 
у цих словосполученнях флоронім flower 
ужито в його денотативному значенні.

звичаєвим для обох культур є викори-
стання квітів на весіллях, обов’язковим атри-
бутом нареченої є букет квітів, який у свідо-
мості англійців асоціюється з orange blossom 
[29, с. 815]. для українців прикметною є 
весільна квітка [8] – червона стрічка з бар-
вінком, яку пришивають до шапки на весіллі 
нареченому й боярам під супровід весільних 
пісень [8]. квіти дарують хворим чи покла-
дають на могили: floral tributes [27, c. 1437]; 
no flowers (by request) [3, с. 694] (примітка 
до оголошення про похорон – просять не 
приносити квітів). вираз no flowers (by request) 
[3, с. 694] притаманний американській куль-
турі та може вживатись у переносному сенсі, 
означаючи «ніяких ознак співчуття, трауру». 
сполучення flower girl [27, c. 498] уже рідко 
вживане в значенні квітникарка, продавчиня 
квітів [22]; проте часто позначає дівчинку, 
яка несе квіти перед нареченою на весіллі. 
Flower arranging [27, c. 498] – ікебана, або 
мистецтво укладання букетів і квіткових 
композицій, яке зародилось в Японії й роз-
повсюдилось у цілому світі. у наведених 
сполученнях флоронім квітка (flower) вжито 
в денотативному значенні.

квіти мають особливе символічне зна-
чення, яке відоме носіям обох лінгвокультур і 
має назву language of flowers [3, с. 586] – мова 
квітів, гра у флірт квітів. наприклад, червоні 
троянди репрезентують романтичне кохання, 
а білі лілеї в англомовних країнах використо-
вують на похоронах [27, c. 498]. вираз say it 
with flowers [27, c. 498] вербалізує пораду, у 
якій реалізується символічне значення флоро-
німа flower, а саме: «висловлювати почуття за 
допомогою квітів (витончено); галантно зали-
цятися» [1].

спільною для побутової свідомості носіїв 
української й англійської мов є спостереження 
за природою, утілені в низці прислів’їв: April 
showers bring forth May flowers [30, с. 29]; 
March winds and April showers bring May flowers 
[7, с. 264]; the flowers that bloom in the spring 
[27, c. 498]; У квітні – дощі, у травні – квіти 
[7, с. 264]; Де цвіток, там і медок [18, с. 116]; 
Де цвіт, там мід [18, с. 58; 6, с. 378]; Бджола 
летить на любий цвіт [17, с. 54]; На свіжий 
цвіт бджола сідає, а зів’ялий обминає 
[18, с. 116]; Бджоли раді цвіту, люди раді 
меду [18, с. 182]; Не з одної квітки бджола 
бере мед [18, с. 183]. у пареміях обох мов 
простежується денотативне значення флоро-
німа квітка, а саме: «трав’яниста рослина, 
що має на кінці стебла утворення, яке скла-
дається із серцевини й пелюсток навколо неї; 
звичайно має різне забарвлення та приємний 
запах» [21], пор. англійське flower: “the part 
of a plant from which the seed of fruit develops, 
often brightly coloured and lasting only a short 
time; a flower with its stem that has been picked 
as a decoration; plant grown for the beauty of its 
flowers” [29, с.451].

спостереження за змінами пір року 
простежуємо в українській фразеології в про-
тиставленні «весна – осінь»: Веснá краснá 
ц′в’іткáми, а óсін′ – плодáми [13, c. 66]; Весна 
красна квітками, а осінь пирогами [18, с. 79]; 
Весна багата на квітки, а хліба в осені позичає 
[18, с. 79]; Весна багата на квітки, а осінь – 
на сніпки [18, с. 79]. Флоронім квітка в цих 
пареміях вжито в денотативному значенні. 
Фразеологізми з досліджуваним флоронімом, 
ужитим у подібних контекстуальних ситуа-
ціях, у проаналізованому англомовному мате-
ріалі не засвідчені.

квіти асоціюються зі свіжістю, бажаністю. 
в англійській мові такі асоціації вербалізу-
ються в сталих образних компаративах: (as) 
fresh as a flower [3, с. 359; 26, с. 112]; (as) 
fresh as flowers in May [3, с. 359; 26, с. 112]; 
(as) welcome as (the) flowers in May [3, с. 998; 
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26, с. 112], які ще в. Шекспір уживав у своїх 
творах [26, с. 112]. для української мови 
характерні порівняння з флоронімом квітка, 
яка є втіленням краси: хороша, як квітка 
[3, с. 315]; гарна, як квітка [7, с. 400]; як 
та квітка [24, с. 367]; як (мов, ні́би) [та] 
кві́точка (кві́тка) [22]; гарна, як квітка 
навесні [7, с. 400]. лексема квітка в цих 
фразеологізмах містить експліцитну сему 
«краса» в обох мовах. в українській паремії 
Весна гарна квітами, людина – характером 
[18, с. 46] універсальна домінантна сема 
«краса» аналізованого флороніма слугує 
основою для порівняння пори року й харак-
теру людини. в англійській фразеології подіб-
ного зіставлення не виявлено.

у прямому й переносному значенні дослі-
джуваний флоронім вживається в таких ідіо-
матичних зворотах англійської й української 
мов: (to) burst into bloom [3, с. 175]; (to) burst 
into flower [3, с. 175]; in (full) bloom [27, c. 126; 
29, с. 116]; in (full) blossom [29, с.117]; in full 
flourish [3, с. 530]; in bud [27, c. 159; 29, с. 145]; 
in flower [27, c. 498]; to come to full flower [1]; 
у повному розквіті [3, с.530]; у цвіті (у цвіту) 
[24, с. 939]. в обох мовах домінуючими 
семами флороніма квітка в наведених іді-
омах є «молодий вік», а також «здоров’я». Ці 
фразеологізми відображають реальні спосте-
реження за світом флори та контекстуально 
можуть уживатися стосовно людей.

англійська ідіома (to) fit like frost and flowers 
[3, с. 337] побудована на протиставленні фло-
роніма flower у його денотативному значенні 
та явища погоди, несумісного з ростом квітки. 
за умови перенесення цієї ситуації на люд-
ські стосунки аналізована ідіома означає таке: 
зовсім не підходити один одному, не гармо-
ніювати. українська паремія Куди жяливі до 
чічки [5, с. 127], за тлумаченням і. Франка, має 
значення «куди недотепному, злосливому та 
шкідливому до доброго чоловіка» [5, с. 127]. 
отже, флоронім чічка в українській мові може 
об’єктивувати сему «добра людина».

Паремії Одна квітка не зробить вінка; 
Один цвіт не робить весни [18, с. 16]; Один 
цвіт не робить вінка [16, с. 273] стосуються 
як світу флори, так і світу людей. значення 
одиничності є домінантним, а флоронім 
квітка в цих пареміях є варіативним компо-
нентом, пор.: Один дуб у полі не ліс; Один у 
полі не воїн; Oдна ластівка не робить весни 
[16, с. 273]. схожа ідеологема реалізується 
також в англійському паремійному корпусі, 
приміром: One man, no man [1]; однак англо-
мовних варіантів паремій із досліджуваним 

флоронімом не зафіксовано. Паремія Єдна 
росада, єдин цьвіт, а ни єдино [6, с. 52] указує 
на те, що в одній сім’ї виростають різні люди. 
український флоронім цвіт у цій паремії 
містить конотацію «єдність», що не властиво 
англійському флороніму flower.

у діалектному словнику фразеологізмів 
з. Мацюк знаходимо яскравий приклад фло-
роніма квітка в значенні «щось найкраще»: 
Д′íти – мойí кв’íти [13, c. 7]; Діточки як 
чічечки [5, с. 5]. у прислів’ї Діти, як квіти 
(цвіти): поливай, то ростимуть [17, с. 117] 
теж вербалізоване порівняння дітей із кві-
тами, які асоціюються з молодістю й тендіт-
ністю. наступна паремія об’єктивує імплі-
цитне зіставлення, у якому флоронім квітка 
містить сему «краса», «щастя в здійсненні»: 
Тоті цвіти красні, котрі зацвітають, тоді 
діти щасні, коли матір мають [17, с. 112]. 
Побутовій свідомості носіїв англійської мови, 
реалізованій у фразеології, подібне порів-
няння не притаманне.

у фразеологічно вербалізованих україн-
ських народних уявленнях відображене спосте-
реження над подібністю дітей і батьків. При 
цьому наводяться аналогії зі світу природи. Ці 
аналогії давнього походження, вони реалізують 
структурну формулу яке А, таке й Б, за якою 
твориться багато паремійних висловів: Яке 
дерево, такі і його квіти, який батько, такі 
і його діти [17, с. 11]; Яке дерево, такі і його 
цвіти, які батьки, такі і їх діти [17, с. 108]. 
квіти в цьому разі розглядаються як частина 
певної рослини. аналізований флоронім 
виступає однією з ланок поступального взає-
мозв’язку й слугує основою для зіставлення: 
«дерево – квіти → батько – діти». англійській 
фразеології таке зіставлення не властиве.

Паремії На цвіту пришиблено [17, с. 351]; 
[ще] на цвіту прибитий [24, с. 689]; прибитий 
на цвіту [9, с. 167]; Не з кожного цвіточка 
ягідочка [18, с. 116] вербалізують образні уяв-
лення носіїв української мови про занехаяну 
змалку, недорозвинену, недоумкувату дитину. 
у цьому разі флоронім цвіт позначає «моло-
дість, ранній вік» і відсутність «утілення 
розвитку у здійсненні» [12, с. 362]. англій-
ська ідіома (to) nip sth in the bud [28, c. 45; 
29, с. 784] означає «зупинити чи знищити на 
ранній стадії розвитку». Флоронім bud вжито 
в ширшому значенні, ніж український фло-
ронім цвіт, оскільки має додаткове значення 
«припинити щось, запобігти, поки ситуація 
не погіршилася».

у Франковій збірці «галицько-руські 
народні приповідки» знаходимо порів-
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няння дівочої краси й квітки: Дівка як чічка 
[4, с. 796]; Дівочка як чічечка [4, с. 800]; 
Красна, як чічка в городі [5, с. 408], де діалек-
тний варіант флороніма чічка містить домі-
нантний семантичний компонент «гарна, 
принадна», що слугує основою порівняння. 
у паремійних текстах української мови часто 
дівоча/жіноча врода зіставляється з квітом: 
Дівчина, як квіточка: з нею рай, а чужої моло-
диці не займай; Людям – як повітка, а мені – 
як квітка [18, с. 61]; Жінка – як чічка, свіжа, 
як ягідка, як колосок, повна, прибрана, як пава 
[5, с. 170]; Твоя жінка – як повітка, а моя – 
як квітка [17, с. 97]; А в рум’янці така сила, 
що всі квіти погасила [17, с. 39]. Порівняння 
жінки й квітки в проаналізованому англій-
ському матеріалі не знаходимо.

Через флоронім цвіт вербалізований уза-
гальнений образ українського жіноцтва, 
наприклад, у таких фразеологізмах: як цвіту в 
городі (по всьому світу) [9, с.188]; Єсть того 
цвіту по всему світу; Є того цвіту по цілім 
світі [18, с. 116]; Як жінка умре, то жінку до 
гробу, як глину, а другу беру, як калину, бо єсть 
цвіту по всенькому світу [17, с. 98]. дослі-
джуваний флоронім містить сему «краса» в 
поєднанні із семою «множинність».

Швидкоплинність краси та вроди яскраво 
відображена в пареміях обох зіставлю-
ваних мов: Дівка – квітка, поки не змар-
ніла [17, с. 32]; Дівочий вік – як маків цвіт 
[17, с. 33]; Минають годки, що нюхали цвітки 
[17, с. 154]; Цвіт доки цвіте, доти й очі 
милує [18, с. 117]; Beauty is a fading flower  
[7, с. 155]; Beauty is a sort of bloom on a woman 
[1]. у всіх цих пареміях досліджуваний фло-
ронім містить сему «краса» та семи «нетрива-
лість» і «швидкоплинність молодості». 

англійські ідіоми із флоронімом flower 
експлікують семи «розквіт сил, чудовий стан 
здоров’я»: the flower of life – розквіт життя 
[2, с. 430]; in the flower of one’s age (in the 
pink) [3, с. 542]; the bloom (blue) of the plum 
[3, с. 146]; in the bloom of youth [27, c. 126]; 
українські ідіоми цвітом цвісти [22]; у цвіті 
літ [24, с. 939] об’єктивують семи «свіжість, 
краса, чари молодості». таке образне вжи-
вання досліджуваного флороніма є універ-
сальним – знаходимо його і в святому Письмі, 
старому завіті книги іі Макавеїв: «Та нині 
постарівсь я, ви ж, хвалити Бога, у цвіті 
віку» (II Мк., 16:3) [19, с. 560]. 

ототожнення квітки й поговірки передає 
позитивно конотовану характеристику 
прислів’я як окраси мовлення в складі україн-
ської паремії: Поговірка – квітка, пословиця – 

ягідка [17, с. 303]. Флоронім квітка реалізує 
сему «недовговічність» у пареміях, як-от Се 
тілько цьвіт, а ягідок пождіт [6, с. 378]; 
Не з кожного цвіточка ягідочка [18, с. 116]; 
Аби цвіт, а ягідки будуть; То тільки цвіток, 
а впереді ягідки; То були тільки квіточки: 
підожди – побачиш і ягідки [18, с. 116]; Це 
ще тільки цвіт (квіточки), а ягідки будуть 
[15, с. 197]. у той же час флоронім квітка 
протиставляється ягідці – результату, уті-
люючи еволюційний, градуальний компонент 
«можливість здійснення». Протиставлення 
«квітка – ягідка» у проаналізованих англій-
ських фразеологізмах не виявлено.

англійське прислів’я Thought is the blossom; 
language the bud; action the fruit behind it [1] 
вербалізує думку, що слова не повинні розхо-
дитись із ділом. у досліджуваній паремії, за 
спостереженнями з. коцюби, простежуємо 
результат реалізації окремого випадку фунда-
ментальної опозиції «слово – діло» [10, с. 243].

у фразеологізмах зіставлюваних мов the 
flowers of speech [1]; flowery phrases; квіти 
красномовства [3, с. 342], flowery style 
[2, с. 431] реалізується домінантна сема 
квітки – «краса». Проте ці фразеологізми 
часто вживаються в іронічному значенні 
(«кучеряві фрази», «пишномовний стиль»), 
тому досліджуваний флоронім набуває коно-
тації надлишковості. 

Протиставлення «брехня – правда» об’єк-
тивоване в українському прислів’ї Брехня 
часта, але пуста, а правда рідка, зате – як 
квітка [17, с. 380]. у ньому правда порівню-
ється з квіткою, де елемент денотативного 
значення флороніма «гарна» вжито в поєд-
нанні з атрибутом «рідка». в англійській мові 
таке протиставлення відсутнє.

Через флоронім квітка вербалізовано 
колективні уявлення носіїв української й анг-
лійської мов про такі поняття, як щедрість, 
справедливість, терпіння, дотепність, а 
подекуди й цинізм: Generosity is the flower of 
justice; Щедрість – це цвіт справедливості 
[7, с. 361]; Humour is a fruit of wisdom; wit – the 
flower of intellect [1]; шекспірівський вираз the 
flower of chivalry/courtesy [26, c. 266]; Patience 
is a flower that grows not in every garden; Тер-
піння – це квітка, що росте не в кожному 
саду [7, с. 216]. у зазначених фразеологізмах 
досліджуваний флоронім вжито в перенос-
ному значенні («щось найкраще, добірне»). 
в англійській паремії A cynic is a man who, 
when he smells flowers, looks around for a coffin 
[1] вербалізується опозиція «життя – смерть», 
що не властиво для української фразеології. 
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Паремії No flowery road leads to glory; There is 
no pathway of flowers leading to glory; Дорога 
до слави не усипана квітами [7, с. 294] репре-
зентують меліоративну сему «окраса», яка є її 
універсальною ознакою, у поєднанні із семою 
«легкість».

експліцитну реалізацію постійного семан-
тичного атрибута флороніма квітка («гарний», 
«добрий») спостерігаємо в таких українських 
пареміях: Гарний цвіт не буде довго стояти 
при дорозі [18, с. 116]; На добрий цвіт бджола 
летить [18, с. 116]; І пчола на красний цвіт 
летить [5, с. 812] у значенні «добру людину 
всі люблять». у проаналізованих англійських 
пареміях не зафіксовано вживання флороніма 
flower із подібним значенням.

Флоронім flower у структурі англійського 
фразеологізму (the) flower of smth [29, с. 451] 
має значення “the finest or best part of smth” 
[29, с. 451]. він також може означати «гордість, 
прикрасу» родини чи компанії: the flower of a 
family [2, с. 430], (the) flower of the flock [3, с. 342]. 
схожого значення може набувати й україн-
ський флоронім цвіт [22], який у відповідних 
контекстах уживається на позначення кращих 
людей якогось суспільного середовища. 

у ширшому сенсі англійські флороніми 
bloom/flower позначають щось найкраще, 
добірне, найсприятливіший час для чогось: 
the flower of [27, с. 498]; the pick and flower 
[3, с. 755]; the bloom of, in the bloom of youth, 
the first bloom of love [27, c. 126]. так, в укра-
їнській мові флоронім квітка теж ужива-
ється з подібним контекстуальним значенням. 
ідіома цвіт (сіль) землі [14, c. 136] означає 
найкращих, найвидатніших представників 
народу; добірну частину певного товариства, 
суспільства; іноді вживається в іронічному 
значенні [22].

Паремізовані висловлювання (термін 
з. коцюби [11, с. 57]) Life is a flower [26, с. 153] 
і Life fades (withers) like a flower [26, с. 153] 
нагадують про красу життя та про його 
скороминучість. символічне порівняння 
життя з квіткою є універсальним, оскільки 
подібне знаходимо в Біблії: «Чоловік бо – 
дні його, немов билина: квітне, мов квітка 
в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, 
і місце, де він був, його не впізнає більше»  
(Пс 103:15–16) [19, с. 677]. 

Флоронім квітка вжито в денотативному 
значенні в українських пареміях: Чоловік 
любить нести домів сніп, а бджола – цвіт 
[17, с. 102]; Чоловік по світу, як бджола по 
цвіту [17, с. 203]; Бджоли раді цвіту, люди – 
літу [23, с. 52]. внутрішнє порівняння закла-

дене у структурі цих паремій: тема працьови-
тості людини об’єктивована через порівняння 
її з бджолою. об’єктивно наявний сценарій 
існування комахи став донорським когні-
тивним сценарієм для образної реалізації пев-
ного аспекту людського життя. 

Паремізоване висловлювання A flower 
among thorns sends forth a very sweet smell 
[26, с. 112], уперше вжите у творах в. Шекспіра, 
містить флоронім flower із семою «запах», який 
є одним із компонентів семантичної структури 
аналізованого флороніма. у приказках Кожен 
цвіт має свій запах [18, с. 116]; Painted flowers 
have no scent [7, с. 386]; Мальовані квіти не 
дають запаху [18, с. 116] досліджуваний фло-
ронім вжито в прямому й переносному зна-
ченні, а отже, ці паремії можуть уживатися 
відносно світу людей. 

наступні паремії описують реальність, яка 
часом виявляється несправедливою: Не раз із 
кропивою і красний цвіт зривають [18, с. 116]; 
Цвіти збирають – не вибирають [18, с. 117]; 
Гарний цвіт не буде довго стояти при дорозі 
[18, с. 116]. у них флоронім квітка містить 
базову сему «краса». Паремія Квітки колючі 
найбільш живучі [18, с. 116] за допомогою 
пейоративного атрибута «колюча» контексту-
ально вербалізує логему «слід захищатися, 
щоб вижити». Паремізоване висловлювання, 
уведене в ужиток в. Шекспіром, To pluck a 
flower from among nettles [26, с. 112] показує 
протиставлення позитивно конотованого фло-
роніма flower негативно конотованому флоно-
німу nettles. у всіх наведених фразеологізмах 
досліджуваних мов може реалізуватися пряме 
й переносне значення флороніма квітка. 

у протиставленні Підлеслива людина – 
гадюка під квітками [17, с. 387] експліцитна 
характеристика квітки, її меліоративна сема 
«краса» протиставляється імпліцитній пей-
оративній семі «підступність», реалізованій 
у семантичній структурі зооніма гадюка. 
загалом флоронім квітка є позитивно 
конотованим, проте в побутовій свідомості 
носіїв досліджуваних мов нема чіткої межі 
між добром і злом або їхнього чіткого про-
тиставлення: З однієї квітки бере яд змія, а 
бджола – мед [18, с. 116]. Флоронім квітка не 
є джерелом добра чи зла. Це спостереження 
підтверджує висновок з. коцюби про те, що 
в побутовій свідомості носіїв слов’янських, 
германських і романських мов немає чітко 
структурованих опозиційних зв’язків у про-
тиставленні «добро – зло» [11, с. 164].

Просторічні, сленгові фразеологізми-іс-
торизми flower people BrE / children AmE 
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[27, c. 498–499] у британському й американ-
ському варіантах англійської мови позначають 
молодих заквітчаних людей-хіппі, а квітка 
символізує прихильність людей до миру. 
Проте flower child [20, с. 125] може означати 
будь-яку людину, яка не здатна впоратись із 
дійсністю через її тендітність, слабкість. від-
повідно flower power [27, c. 498–499] симво-
лізує силу представників контркультури, так 
званих flower people, які пропагували шлях 
любові й ненасильства в надії змінити аме-
риканське суспільство в 60-х рр. хх століття 
й активно виступали проти війни у в’єтнамі 
[20, с. 125]. Це фразеологічні ідіоматичні 
реалії, у яких флоронім квітка репрезентує 
сему «молодість» і позитивні конотації, крім 
цього, квітка в цих прикладах є символом 
добра, любові, свободи, що становлять додат-
кові компоненти її семантики. 

в українському фразеологізмі квітку 
пришпилити [9, с. 160]; пришивати (пришпи-
лити) квітки(-у) [9, с. 702] флоронім квітка 
набуває негативних конотацій, оскільки 
ідіома має значення «насміхатися, давати 
клички кому-небудь, ображати когось в’їд-
ливими репліками, дошкульними словами». 
Проте аналізований флоронім у цьому фра-
зеологізмі є варіативним компонентом (пор: 
пришивати гаплик, латку [9, с. 702]) і не віді-
грає суттєвої ролі в його тлумаченні.

американському варіанту англійської 
мови притаманний сленговий вираз to 
sprinkle the flowers [3, с. 883; 2, с. 430], який 
має значення «роздавати хабарі, підмазу-
вати, підмогоричувати». Ще кілька сленгових 
виразів (як-от blooming [27, с. 126]; blooming 
well [25, с. 340]) уживаються як евфемізм 
до bloody. Британське flowery – скорочена 
форма від flowery dell [25, с. 340], яке риму-
ється із cell, означає тюремну камеру, а заста-
ріле Tyburn blossom [3, с. 974] уживається на 
позначення молодого злодія, юного право-
порушника, тоді як атрибут Tyburn походить 
від назви місця прилюдних страт у лондоні 
до 1783 р. сленговий вираз bloomer/blooming 
error [25, с. 409] означає грубу помилку, а 
grog-blossom [25, с. 154] позначає червоний 
ніс п’яниці. отже, унаслідок негативних асо-
ціацій досліджуваний флоронім набуває нега-
тивного забарвлення, що не притаманне укра-
їнській побутовій свідомості.

досліджуваний флоронім в обох мовах 
може вживатися в термінологічному зна-
ченні. Приміром, термін flower of the winds 
(роза вітрів) [2, с. 430] уживається в морській 
справі, а зображення рози вітрів формою 

нагадує квітку. друкарський термін printer’s 
flower (віньєтка, графічна прикраса в кінці 
книги [3, с. 776; 2, с. 430]) утворився внас-
лідок того, що, як правило, сюжетом для вінь-
єток є рослинні мотиви. 

висновки з проведеного дослідження. 
Флоронім квітка в ідіомах і пареміях англій-
ської й української мов може вживатися як у 
денотативному, так і в переносному чи симво-
лічному значеннях. у колективних уявленнях 
носіїв обох мов, вербалізованих у фразеоло-
гізмах, реалізуються такі спільні семантичні 
компоненти: краса, свіжість, розквіт; атрибути 
«гарна, колюча, пахуча», які іноді можуть бути 
елементами денотативного значення. такі 
конотативні компоненти семантики, як чари 
молодості, здоров’я, щось найкраще та швид-
коплинність вроди/краси/життя, є універсаль-
ними. Флоронім квітка є смисловим компо-
нентом концептів щедрість, справедливість, 
терпіння, слава. Позитивна конотованість 
флороніма квітка може слугувати основою 
для фразеологічної об’єктивації таких опо-
зицій, як «слово – діло», «добро – зло». лише 
в українській фразеології смислотворча роль 
флороніма квітка реалізується в таких кон-
текстах: дитинство, працелюбність, багатома-
ніття проявів життя, несправедливість життя. 
аналізований флоронім слугує основою для 
вербалізації опозиції «брехня – правда» й 
об’єктивації збірного образу українського 
жіноцтва. характерними для англійської 
мови є такі фразеологічно вербалізовані коно-
тативні компоненти семантики досліджува-
ного флороніма: щось найдобірніше, най-
сприятливіший час для чогось, щось зайве. 
Проте в англійській мові флоронім має низку 
негативних конотацій, які втілюються в слен-
гових сполученнях. Флоронім flower є сим-
волом добра, любові, свободи і в складі ідіом і 
паремій англійської мови може вербалізувати 
опозицію «життя – смерть». Перспективним 
є зіставне дослідження семантики флороні-
мів-гіпонімів.
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Прислів’я з назвами тварин використовуються для характеристики людини і її поведінки, оскільки вони мають 
високий конотативний потенціал. У дослідженні подається лінгвокультурний аналіз прислів’їв, що містять у своєму 
складі компонент-зоонім, розглядаються образи тварин через призму культури певного етносу, що дозволяє виявити 
зв’язок і відмінності між пареміологічними одиницями різних мов і відображеною в них національною картиною 
світу, що забезпечує адекватну міжкультурну комунікацію.

Ключові слова: зооніми, прислів’я, міжкультурна комунікація, лінгвокультурний аспект.

Пословицы с названиями животных используются в качестве образной характеристики человека и его пове-
дения, так как они обладают высоким коннотативным потенциалом. В исследовании представлен лингвокуль-
турный анализ пословиц, содержащих в своем составе компонент-зооним, рассматриваются образы животных 
через призму культур определенных этносов, что позволяет обнаружить связи и различия между паремиологиче-
скими единицами языков и отражённой в них национальной картиной мира, что обеспечивает адекватную межкуль-
турную коммуникацию. 

Ключевые слова: зооним, пословица, межкультурная коммуникация, лингвокультурный аспект. 

Shepitko S.V., Pylypshanova K.V. CULTURAL AND LINGUISTIC ANALYSIS OF SYMBOLS IN ANIMALISTIC 
PROVERBS IN UKRAINIAN AND ENGLISH 

Proverbs with animalistic component are used as a figurative characteristic of person’s behavior, since they have a 
high connotative potential. This article provides linguistic & cultural analysis of proverbs containing animalistic component. 
Images of animals are viewed through the prism of culture, and this allows to discover common features and differences 
between the paremiological units of the languages under consideration and also the national pictures of the world reflected 
in them, which, in its turn, provides an adequate intercultural communication.

Key words: zoonym, proverb, intercultural communication, cultural & linguistic aspect.

Постановка проблеми. Прислів’я мають 
яскраво виражений національний характер. 
вони являють собою один з основних «кодів» 
культури, який «формується з повсякденної 
культури», передається з покоління в поко-
ління й відображає всі аспекти життєвої 
філософії народу – носія мови [2, с. 219]. Це 
специфічні фразеологічні одиниці, засоби уза-
гальнення досвіду й мудрості, готові комен-
тарі до будь-яких ситуацій [7, с. 102].

дослідження прислів’їв дає можливість 
отримати цінну інформацію про спосіб життя, 
культуру, менталітет того чи іншого народу, 
про його переваги, переживання, побою-
вання, ставлення до різних соціальних явищ. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Прислів’я розглядалися дослідни-
ками в багатьох аспектах. теорією їхнього 
вивчення займалися о.о. Потебня, о.о. Шах-
матов, в.в. виноградов, в.л. архангель-

ський, г.л. Пермяков та ін. Походження 
прислів’їв, визначення, використання, кла-
сифікацію, структуру, значення розглядали 
і.і. срезневський, Ф.і. Буслаєв, в.і. даль, 
г.л. Пермяков, в.П. жуков, Є.М. верещагін, 
в.г. костомаров, в.і. зімін, н.М. амосова, 
л.Б. савенкова, г.д. сидоркова, з.к. тар-
ланов, а. крікман та ін. дослідженням англо-
мовних прислів’їв займалися в. Мідер, 
а. тейлор і в.х. коллінз. сьогодні в умовах 
міжкультурної комунікації все більш акту-
альним стає вивчення мовних елементів або 
явищ в порівняльному аспекті, що сприяє 
повному розкриттю специфіки національної 
ментальності тих чи інших народів.

Постановка завдання. об’єктом нашої 
роботи є мовний символізм в анімалістичних 
прислів’ях англійської й української мов. 
Предметом роботи є ізоморфізм та аломор-
фізм символізму в семантиці анімалістичних 
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прислів’їв. Метою роботи є дослідження спе-
цифіки мовної картини світу на матеріалі ані-
малістичних прислів’їв в англійській і укра-
їнській мовах і визначення універсальних 
символів у прислів’ях досліджуваних мов.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Прислів’я цікаві не тільки як засіб 
спілкування, але й як засіб пізнання націо-
нального характеру народу, проникнення в 
систему його цінностей. вони експлікують 
менталітет народу як лінгвокультурної спіль-
ноти, дають можливість виявити найбільш 
значущі цінності, які відображують психо-
логію народу. Цінності орієнтують індивіда 
в його оточенні та виявляють позитивні чи 
негативні аспекти реалій дійсності [6, с. 114]. 
зв’язок семантики прислів’їв з аксіологією 
очевидний, оскільки кожна культура формує 
свою унікальну систему цінностей, пріори-
тетів, моделей поведінки, великий потенціал 
розкривається для виявлення ціннісних орієн-
тацій у мовній картині світу різних народів.

у рамках роботи розглядаються прислів’я 
з компонентом-зоонімом в англійській і укра-
їнській мовах. термін «зоонім» являє собою 
пряму номінацію тварини, а для позначення 
переносних уживань зоонімів використову-
ється термін «зооморфізм». «Поряд із прямим 
значенням кожна зоолексема має потенційну 
конотацію, тобто у свідомості носіїв мови 
вона супроводжується специфічними емоцій-
но-естетичними асоціаціями» [4, с. 76]. 

у перших письмових джерелах будь-якого 
народу є неодноразове згадування про тих 
чи інших представників тваринного світу, 
метафоричні порівняння героїв етносу з різ-
ними тваринами. назви тварин часто пов’я-
зані з народною й міфологічною символікою. 
коріння цього явища йдуть углиб століть, 
коли племена поклонялися зображенням 
тварин – тотемам. окремі тварини стали уосо-
блювати якості, які людина хотіла б мати або 
яких прагнула б позбутися.

Поступаючись тваринам у силі, спритності 
й швидкості, людина могла вижити тільки за 
рахунок своєї інтелектуальної переваги. їй 
необхідно було не тільки знати повадки диких 
тварин, але й передавати ці знання наступним 
поколінням, тому лексичні одиниці з ком-
понентом-зоонімом належать до одних із 
найдавніших, а отже, саме в них найбільше 
відображаються традиції та звичаї народу. 
«Порівняльний аналіз зоонімів викликає без-
перечний науковий інтерес насамперед щодо 
опису національної мовної картини світу, 
адже будь-яке порівняння мов призводить до 

встановлення трьох основних властивостей: 
загальних, схожих і відмінних» [1, с. 36]. 
національна картина світу виявляється в 
загальних уявленнях людей, що належать до 
одного етносу, в їх однотипних реакціях на 
типові ситуації, у схожих оцінках і судженнях, 
у прислів’ях, афоризмах, приказках.

особливості мовної суспільної свідомості 
накладають свій відбиток на фразеологічні 
одиниці будь-яких мов і формують націо-
нальний мовний характер народів. саме тому, 
наприклад, українські фразеологічні одиниці з 
компонентом-зоонімом загалом відомі та зро-
зумілі носіям української мови, гармонійно 
входять в їхнє світосприйняття як невід’ємна 
частина загальної картини реальності. у той же 
час для англійців вони можуть бути незрозумілі. 

Як зазначає і.Є. тимошенко, за наявності 
певної й неминучої різниці у фразеології 
різних народів є й багато спільного: «Подіб-
ність і тотожність думки або понять не дивна, 
тому що основні поняття моральності, ідеї 
добра й зла, приписи здорового глузду й 
висновки емпіричних спостережень природи 
й навичок тварин більш-менш однакові в усіх 
народів» [5, с. 17].

наприклад, англійське прислів’я “Dog 
does not eat dog” та його український екві-
валент «вовк вовка не з’їсть» не можуть 
розглядатися як повністю еквівалентні в 
морально-етичному плані. однак сенс у них 
однаковий: метафорично передаються такі 
цінні людські якості, як дружба й вірність. 
граматична структура в них також однакова: 
як видно в обох варіантах, дієслова подані в 
негативній формі, іменники в однині мають 
узагальнене значення. однак у прислів’їв 
неоднакове компонентне наповнення. Якщо в 
англійському прислів’ї зоонім – «собака», то в 
українській – уже не домашня, а дика тварина 
(«вовк»). вважається, що вовк із давніх-давен 
у багатьох культурах є важливим символом, 
носієм різних якостей і властивостей. від-
повідна лексема активно використовується в 
національно-культурному фонді мови. При 
цьому в прислів’ях обидві тварини наділя-
ються позитивними якостями: собака завжди 
відрізнялася вірністю; вовк, як відомо, 
також дуже вірна тварина, оскільки вовки 
дуже прив’язані до товаришів у зграї. таким 
чином, у цих прислів’ях відбувається «під-
міна» понять – реалій мовної картини світу, 
і оцінний компонент «небезпека» набагато 
сильніше виражений в українському варіанті.

зоонім «вовк» фігурує в багатьох 
прислів’ях української мови: «Пожалів вовк 
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кобилу – залишив хвіст і гриву»; «не клади 
вовку пальця в рот» та інші. в аспекті антро-
поцентричної парадигми зоонім «вовк» 
постає анімалістичним прообразом людини 
з певними рисами характеру: злий, голодний, 
дикий, небезпечний, що знаходить підтвер-
дження в таких прислів’ях: «не за те вовка 
б’ють, що сірий він, а за те, що вівцю з’їв». Як 
ми бачимо, вовк виступає кровожерливим і 
голодним, при цьому асоціюється з людиною, 
яку засуджують і навіть карають через 
поганий учинок. у прислів’ї «скільки вовка 
не годуй, він усе в ліс дивиться» голодний і 
дикий вовк асоціюється з людиною, що тяжіє 
до того життя, до якого вона звикла. 

у середньовічній Європі вовки жили в 
розорених війнами містах, поширювали хво-
роби. тварина стала уособлювати ненасит-
ність, голод і злидні. і до сьогодні в англійській 
мові цей зоонім є також символом хитрості, 
жадібності, злості: “Who keeps company with 
the wolf, will learn how to howl”; “never give 
the wolf the sheep to keep”.

образ-символ формувався під впливом 
різних повір’їв. тому могло бути дві або 
навіть кілька думок із приводу тієї чи іншої 
тварини. у якості прикладу можна навести 
ставлення до зайця. в універсальній симво-
ліці заєць уособлює відродження, повернення 
юності. у християнській символіці білий 
заєць біля ніг діви Марії означає подолання 
плотського потягу, а згідно з віруваннями 
стародавніх слов’ян заєць представлявся 
як образ біса. зустріч із зайцем вважалася 
поганою ознакою в усіх слов’ян. в укра-
їнській мові заєць представлений у фоль-
клорі із симпатією. за цю тварину, хоча вона 
й виступає символом боягузтва, зазвичай 
заступаються дійові особи казок. в україн-
ських казках він зовсім не пов’язаний із нечи-
стою силою, а лише представляє боягузтво: 
«Мертвого лева и заєць скубне», «лаяв заєць 
вовка, тільки вовк того й не чув». в англій-
ському прислів’ї цей зоонім теж є символом 
боягузтва: “Hares may pull dead lions by the 
beard”. в обох досліджуваних мовах заєць 
також виступає в ролі об’єкта полювання: “If 
you run after two hares, you will catch neither”; 
«за двома зайцями поженешся – жодного не 
зловиш». Ці прислів’я мають однакову коно-
тацію, оскільки вони прийшли з латинської 
мови й мають спільну етимологію.

кінь – це великий трудяга, який грав у 
сільському господарстві дуже важливу роль. 
він і символізує цю якість у прислів’ях: 
«охоча конячка всю поклажу тягне», «Мала 

кобилка, та великий віз тягне», «на слухня-
ного коня й батога не треба». але ці тварини 
також мають негативну конотацію: «у леда-
чого коня і хвіст у тягар». 

із зоонімом “horse” в англійській мові 
також пов’язана значна кількість прислів’їв: 
“Do not spur a willing horse”; “Do not swap 
horses in the middle of the stream”; “It is a 
good horse that never stumbles”; “Flies go to 
the lean horse”.

у контекстних реалізаціях найбільший 
відсоток прикладів із негативною оцінною 
конотацією припадає на зоонім «осел». Пара-
доксальність інтерпретації цього образу 
в українській і англійській етнокультурах 
полягає в тому, що в давнину в обох народів 
осел вважався священною твариною. окремі 
ритуали, пов’язані з прославлянням осла, 
увійшли в ужиток як католицької, так і право-
славної церкви. у деяких графствах велико-
британії й на заході сШа донині проводяться 
конкурси «ослячої краси» й «ослячі паради» 
на згадку про втечу святого сімейства на 
ослах до Єгипту. у слов’ян же довго існував 
ритуал пасхальної їзди патріарха верхом на 
віслюкові на згадку про в’їзд христа в Єру-
салим. у фольклорі й у фразеології, однак, 
осел – це символ дурості, упертості, ліні. 
українські прислів’я із зоонімом «осел» 
незмінно мають негативну оцінну конотацію. 
в англійському прислівному фонді лише одне 
прислів’я містить позитивний оцінний ком-
понент: “Asses as well as pitches have ears” 
(«дурні й діти розуміють набагато більше, 
ніж думають ті, хто говорить»).

Порівняння людини із собакою універ-
сальне для багатьох мов і притаманне як укра-
їнській мові («собака собаку знає»; «Бійся 
пса не того, що гавкає, а того, що лащиться»; 
«собака собакою стане, хоч і хвоста не 
стане»), так і англійській мові (“The dog barks, 
but the caravan goes on”; “Dog does not eat dog”; 
“Every dog is a lion at home”; “Do not teach the 
dog to bark”). найменування цієї тварини дає 
найбільшу кількість негативних конотацій. 
оскільки ця тварина насамперед є сторожем 
господарства, то вона асоціюється зі злістю 
(«скажений пес і хазяїна кусає», «добрий 
собака аж за кочергу хапає»); собаку тримають 
у неволі, у будці й на ланцюгу («жив, як пес, 
а вмер, як собака», «вдача собача: не брехне, 
то й не дихне»). таким негативним образним 
оцінкам, мабуть, сприяло приручення собаки, 
її залежність від людини.

у фольклорі неодноразово фіксується 
твердження про те, що ведмідь від людини 
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відрізняється тільки шкурою: якщо ж її 
з нього зняти, ведмідь буде виглядати, 
як людина: такі ж п’ятипалі кисті рук і 
ніг, здатність відчувати радість і печаль, 
любов до своїх дітей. наведемо приклад, у 
якому зоонім «ведмідь» присутній в обох 
прислів’ях досліджуваних мов: “Catch the 
bear before you sell his skin”; «не вбивши вед-
медя, шкуру не продають». ведмежа шкура 
дуже цінувалася, із неї шили зимові пред-
мети одягу, вважалося, що вона має ліку-
вальні властивості. крім цього, за старих 
часів вона використовувалася в ритуальних 
обрядах. Цілу шкуру ведмедя використо-
вували для прикраси житла й для підтвер-
дження свого статусу хорошого мисливця.

в англійському прислів’ї “Two dogs over 
one bone seldom agree” закріплена власти-
вість собак битися за їжу. в українському 
прислів’ї-еквіваленті «два ведмеді в одному 
барлозі не уживуться» спостерігається інший 
образ, образ дикого ведмедя, який у свідо-
мості українського народу асоціюється зі 
своїм житлом – барлогом. 

у фразеологічному фонді української 
мови найменування диких тварин фіксу-
ються значно частіше, ніж в англійській 
мові. отже, у наведеному прикладі закла-
дений однаковий сенс (нетерпимість до рів-
ного собі), однакове структурне оформлення 
(“two dogs – one bone”, «два ведмеді – один 
барліг»), але є різні образи тварин, які зумов-
лені національно-культурною самобут-
ністю двох народів. у цьому прикладі, як і в 
попередньому випадку, здійснюється оцінне 
посилення поняття «небезпека», пов’язаного 
з особливостями української мовної картини, 
в якій присутній зоонім «ведмідь», що несе 
смислове значення «дика» (а значить, дуже 
небезпечна) тварина. в українському арсеналі 
реалій собака не становить такої небезпеки, як 
ведмідь, тому оцінність в українській мовній 
картині щодо цього феномена виражена 
сильніше (за допомогою заміни концепту 
«собака» на концепт «ведмідь»). Цей приклад 
підкреслює той факт, що аксіологічна сві-
домість особистості неминуче обмежується 
суспільством, його законами, оскільки саме 
суспільством визначаються норми поведінки 
людини, норми буття в контексті тієї чи іншої 
мовної картини світу [3, c. 57].

зоонім «лисиця» трапляється в україн-
ських прислів’ях рідше, ніж зооніми «вовк» 

і «ведмідь». в українській лінгвокультурі 
лисиця – це анімалістичний образ жінки: 
«стару лисицю двічі не проведеш». лисиця 
характеризується такими рисами, як хитрість 
і брехливість. При цьому в деяких прислів’ях 
трапляються назви частин тіла тварини: 
«стара лисиця рильцем риє, а хвостом сліди 
замітає»; «кожна лисиця свій хвіст хвалить». 
хвіст є найціннішою частиною тіла лисиці. із 
лисячих хвостів люди ще здавна виготовляли 
красиві хутряні предмети одягу. саме хвіст 
лисиці асоціюється з жіночою красою, лукав-
ством і спритністю. лисиця й вовк – два «кон-
куренти»: «одна лисиця сімох вовків ошукає». 
Протиставлення лисиці й вовка використову-
ється як прийом викриття жіночої хитрості й 
чоловічої дурості.

у прислів’ях англійської мови зоонім 
«лисиця» трапляється досить часто й також 
символізує хитрість, брехливість, підступ-
ність: “The fox is not taken twice in the same 
snare”; “Don ‘t set the fox to keep your geese”.

зоонім «кішка» уособлює хитромудрість, 
здатність до перевтілення; ясновидіння, кміт-
ливість, уважність, жіночу злість. Ці асоці-
ації мали різну символічну вагу й значення 
в давніх культурах. у «темне середньовіччя» 
й у божевільні часи полювання на відьом 
кішки зображувалися на картинах, на яких 
вони займаються своїми звичними справами: 
служать предметом для погладжування, шко-
дять побутовим речам, б’ються із собаками 
й крадуть їжу з кухні. останнє й відбилося в 
прислів’ях досліджуваних нами мов: “The cat 
shuts her eyes while it steals cream”; «Чи знає 
кішка, чиє м’ясо з’їла». Це означає, що людям 
властиво закривати очі на свої гріхи.

висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, приклади прислів’їв із ком-
понентами-зоонімами відображають націо-
нальну самосвідомість народу в різних лінг-
вокультурах, показують, що пареміологія є 
джерелом відомостей про культуру та сим-
воли, які відбивають уявлення того чи іншого 
народу про обряди, традиції, своєрідність 
навколишнього світу; стають надбанням 
мовної свідомості. у результаті зіставлення 
анімалістичних прислів’їв англійської й укра-
їнської мов можна стверджувати, що оцінна 
конотація зоонімів виявляє як подібність, 
так і розбіжність у фундаментальних цінно-
стях відповідних етносів, вимагаючи певних 
фонових знань від учасників комунікації.
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РОЛЬ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ В. МАЛИКА «ТАЄМНИЙ ПОСОЛ»

Голоцукова Ю.О., к. філол. н., доцент,
доцент кафедри слов’янської філології та перекладу

Маріупольський державний університет

У статті проаналізовано активізацію руху застарілих слів у мові історичної прози. Проведено аналіз хронологічно 
маркованої лексики, виділено основні групи історизмів. Схарактеризовано стилістичні особливості хронологічно 
маркованої лексики. 

Ключові слова: архаїзація, застаріла лексика, історизм, хронологічно маркована лексика.

В статье проанализирована активизация движения устаревших слов в языке исторической прозы. Проведен 
анализ хронологически маркированной лексики, выделены основные группы историзмов. Охарактеризованы сти-
листические особенности хронологически маркированной лексики.

Ключевые слова: архаизация, устарелая лексика, историзм, хронологически маркированная лексика.

Golotsukova Yu.O. THE ROLE OF LEXICAL ISORISM IN THE NOVEL BY V. MALYK «THE SECRET 
AMBASSADOR»

The article analyzes the activation of the movement of obsolete words in the language of historical prose. The analysis 
of the lexical isorism is carried out, the main groups of lexical isorism are identified. Stylistic features of lexical isorism are 
characterized.

Key words: archaization, obsolete lexicon, historicism, chronologically marked vocabulary.

Постановка проблеми. лексикологічні 
дослідження останніх років характеризу-
ються зростанням інтересу до проблем роз-
витку мови, до механізму вдосконалення 
засобів лексичної номінації, вияву тенденцій 
розвитку слова і лексичного фонду в цілому. 
серед лексичних елементів сучасної україн-
ської літературної мови, семантична струк-
тура яких має певну часову маркованість, 
грунтовно досліджувалися неологізми. Пласт 
застарілої лексики випав із поля зору лінгвістів 
як самостійний об’єкт вивчення і розглядався 
лише побіжно під час дослідження інших 
проблем (у працях л. Булаховського, в. вино-
градова, л. гумецької, в.ващенка, а. Моска-
ленка, а. коваль, і. Чередниченка, П. горець-
кого та інших). у лінгвістичній літературі є 
окремі роботи, присвячені процесам архаї-
зації (а. Ялишевої, Ю. Шевчук, і. волченко, 
і. забавіної та інших) у російській, німецькій, 
англійській та французькій мовах.

аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Процеси архаїзації слів охоплюють 
значну частину словника української мови, 
й ігнорувати таку групу лексики означало б 
спрощувати уявлення про динаміку словни-
кової еволюції. відзначаючи кількість спе-

ціальних досліджень із теорії застарілої лек-
сики та екзотизмів у сучасній українській 
літературній мові, видається необхідним 
підкреслити увагу лінгвістів близького зару-
біжжя до проблеми хронологічно маркованої 
лексики (М. Фоміна, д. Шмельов, е. киличев, 
г. колесник, н. Михайловська). архаїчна лек-
сика проаналізована з функційного погляду 
в роботах о. галкіної-Федорук, л. лиси-
ченко, М. Шанського, д. Шмельова тощо. Як 
засіб історичної стилізації в художніх творах 
досліджували архаїзми л. Булаховський, 
л. скрипник, л. донець, Ш. токсанбаєва, 
л. Шнайдерман, в. Буда та ін.

актуальність теми дослідження визна-
чається необхідністю подальшої розробки 
питань, пов’язаних із процесом архаїзації 
лексики, потребою створення тематичної 
та структурно-семантичної класифікації 
застарілих та екзотичних слів. заслуговує 
на увагу й стилістичний діапазон пасив-
ного словника художніх творів історичного 
жанру. актуальність дослідження зумов-
лена також і тим, що застаріла лексика 
тісно пов’язана з матеріальною і духовною 
культурою народу. таким чином, зростає 
наукове зацікавлення цією групою слів як у 
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лінгвістичному, так і в історичному та куль-
турологічному планах. 

Мета нашої роботи – з’ясувати специфіку 
функціонування історизмів у творі в. Малика 
«таємний посол». 

Постановка завдання. Поставлена мета 
передбачає виконання таких завдань: 1) про-
аналізувати специфіку реалізації історизмів 
у тексті; 3) розглянути причини викори-
стання історизмів у сучасній прозі; 4) з’ясу-
вати стилістичні функції історизмів у романі 
в. Малика «таємний посол». 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. 

лексична система сучасної української 
мови динамічна, постійно розвивається, 
активно поповнюється за рахунок включення 
запозичень, перегрупування і формування 
нових значень у вже існуючих слів, появи 
неологізмів, варіювання семантичного обсягу 
лексико-семантичних варіантів і збагачення 
компонентного складу семем. Поряд із цим 
у мові протікають процеси старіння лексем, 
втрати окремих значень полісемантичними 
словами, зникнення лексичних одиниць з 
активного запасу мови. таким чином, забез-
печується гармонійне існування і функціо-
нування в мовленні мовної системи, в складі 
якої є вживані одиниці і такі одиниці, що 
втрачають актуальність, неологізми і заста-
рілі слова, архаїзми, історизм, терміни і про-
фесіоналізми, що мають граничний характер 
і розташовані на межі активного і пасивного 
запасів, і ядрова лексика, що має високу час-
тотність вживання.

архаїзація як явище являє собою відобра-
ження, в першу чергу, соціальних тенденцій, 
політичного курсу суспільства, культуроло-
гічного тла життя в країні, етнокультурної кон-
цепції носіїв мови. вона є одним з основних 
індикаторів соціальних змін, релігійних тран-
сформацій, політичних і економічних реформ. 

Мова як жива субстанція оперативно реагує 
на появу нових життєвих реалій і на відмирання 
старих. вона пропонує нові найменування, 
нові значення знайомих слів, модернізує сло-
вотвірні моделі, трансформує традиційні типи 
слововживань, усталені мовні конструкції. 
з урахуванням мінливої соціальної обстановки 
мовна система усуває номінації, семи, зна-
чення полисемантичность слів, лексеми, що 
стали непотрібними або недоречними.

усі фактори архаїзації поділяють на екс-
тралінгвістичні та інтралінгвістичні. екстра-
лінгвістичні чинники стимулюють трансфор-
мацію мовної структури сучасної української 

мови, а інтралінгвістичні сприяють підготовці 
і здійсненню різних мовних змін: процесів 
заміни, перестановки значень за ступенем 
актуальності і за семантичними параметрами. 
власне мовні чинники старіння, детерміно-
вані, як правило, функціонуванням та особли-
востями низки базових лінгвістичних понять, 
таких, як мовна картина світу, мовна особи-
стість, лексема. 

Процес архаїзації представляється орга-
нічно пов’язаним із трансформацією мовної 
картини світу, яка мислиться як асоціатив-
но-вербальна мережа, сітка понять. у міру 
зміни базових положень у сітці понять зміню-
ються і лексичні, і граматичні ресурси мови. 
окрема частина інформації актуалізується, а 
інша – застаріває.

Мовна картина світу являє собою інфор-
мацію про зовнішній і внутрішній світ, 
оформлену засобами діючих розмовних мов. 
вона має подвійну природу – опредмечену і 
неопредмечену. в її основі лежить сигніфі-
кативний набір (базове знання) і свого роду 
прагматична шкала – система оцінки реалій 
навколишнього світу за ступенем актуаль-
ності для даного часу і конкретного носія 
мови. Мовна картина світу може бути пред-
ставлена у двох формах – індивідуальній, 
властивій кожному, хто говорить цією мовою, 
і загальномовній, яка характеризується збе-
ріганням фонових знань і етнолінгвістичною 
інформації, культурного потенціалу соціуму. 

Мовна особистість – це сукупність потен-
ційних здібностей і когнітивних характе-
ристик людини, що обумовлюють породження, 
сприйняття і оцінку нею мовних творів. таким 
чином, крім власне особистісного аспекту 
цього поняття, включає психологічний і соці-
альний фактори, що зумовлюють типовий, уза-
гальнений характер мовної особистості.

крім екстралінгвістичних чинників, що 
стимулюють трансформацію мовної струк-
тури сучасної української мови, виділяються 
і інтралінгвістичні, власне мовні чинники, 
які сприяють підготовці і здійсненню різних 
мовних змін – процесів заміни, перестановки 
значень за ступенем актуальності і за семан-
тичними параметрами, включення знову 
актуалізованих лексем у повсякденну комуні-
кацію носіїв мови, усунення окремих семем і 
лексем унаслідок втрати ними значущості для 
даного колективу і для мови в цілому. 

інтралінгвістичні чинники архаїзації, 
пов’язані з поняттям мовної картини світу, 
ґрунтуються, в першу чергу, на ненорматив-
ному функціонуванні її регулятивної та інтер-
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претативної функцій. Ці функції пов’язані з 
репрезентацією і оцінкою соціальних реалій 
в об’єктивної мовній картині світу (індивіду-
альної і загальноетнічної). у тому випадку, 
якщо причини старіння слова мають своєю 
основою поняття мовної особистості, вони 
будуть спиратися на прагматичні модифікації 
в ній, на руйнування ієрархії смислів або 
випадання значення слова з культурно-цін-
нісної системи особистості на лінгвокогні-
тивному рівні та інше [1]. 

Під час розгляду процесу старіння в семі-
отичному ключі основою для формування 
інтралінгвістичних факторів архаїзації постає 
невідповідність значення слова денотату, 
модифікація пізнавально-репрезентативної 
функції мови, зрушення в процесі семіозісу, 
модифікація сигнальної функції семіотичної 
одиниці, порушення системного характеру 
знака, недотримання асиметрії еміотичної 
одиниці, нетотожність знака самому собі в 
часі, модифікації в процесі абстракції, пору-
шення в автоматизованому відтворенні мов-
ного знака та інше. 

у цілому суть процесу архаїзації лек-
сичного складу сучасної української мови 
полягає у втраті окремими лексемами і їх лек-
сико-семантичних варіантів актуальності за 
рахунок а) зникнення реалій, позначуваних 
ними, із числа значущих для даного мовного 
соціуму на певному етапі розвитку (історизм); 
б) заміни застарілої або застарілої номінації 
на нову, більш актуальну (власне архаїзми). 
наслідком їх стає дезактуалізація лексеми, 
лексико-семантичного варіанту.

залежно від причини дезактуалізації лек-
семи виділяють чотири типи власне архаїзмів: 
лексико-семантичні, лексико-фонетичні, лек-
сико-словотвірні та лексико-морфологічні.

Процес архаїзації лексичного складу 
постає не автономним, а суміжним із бага-
тьма іншими мовними процесами. його взає-
мозв’язок з іншими динамічними процесами, 
що протікають у мові, обумовлений, у першу 
чергу, нормованістю літературної мови і 
чіткою структурною організованістю мовної 
системи в цілому.

так, архаїзація тісно пов’язана з явищами 
мовної омонімії та полісемії. саме полісеман-
тичні слова в більшості своїй схильні до про-
цесу старіння як повністю, так і по окремих 
семемах за рахунок того, що структурні 
зв’язки всередині слова з великою кількістю 
значень слабшають і згодом можуть втра-
титися, а окремі лексико-семантичні варі-
анти можуть перейти до пасивного запасу. 

у певних випадках мовної омонімії (особливо 
на етапі її розпаду) кілька значень раніше омо-
німічних слів можуть об’єднуватися в одну 
полісемантичну лексему, трансформуватися, 
змінюватися за порядком і значущістю, пере-
ходити в пасивний запас і втрачатися [1; 2].

у деяких випадках процес старіння не про-
тікає відкрито (тоді актуальність втрачає не все 
слово і не всі значення цілком), а проходить у 
формі розвитку компонентів семантики всере-
дині слова. така дезактуалізація лексем може 
бути відображена двома видами: а) латентна 
архаїзація і б) латентна ренеологізація.

латентна архаїзація – це підвищення показ-
ника індексу полісемії, що несе за собою зга-
сання актуальності семеми, а латентна ренео-
логізація – це, як зворотний процес, зниження 
даного показника, що приводить до відро-
дження актуальності лексико-семантичних 
варіантів у структурі полісемантичного слова.

Явище архаїзації в сучасній українській мові 
маніфестується не тільки повним старінням 
лексичної одиниці, а й спостерігається як част-
кова архаїзація і часткова історізація. Част-
кова архаїзація полягає в тому, що лише одне 
або кілька значень полісемантичного слова 
втрачають свою актуальність. Часткова істо-
різація – це процес, суміжний із попереднім; 
він представлений переходом одного або 
декількох лексико-семантичних варіантів бага-
тозначної одиниці в розряд історизмів.

Явище архаїзації представляє і такий різ-
новид процесу старіння мовних одиниць, 
як вторинна архаїзація. вторинна архаїзація 
заснована на повторному переході лексичних 
одиниць з активного запасу в пасивний. Як 
правило, вона протікає в два етапи: на першому 
етапі слово піддається ренеологізаціі, а на дру-
гому – знову переходить у пасивний запас.

тож архаїзація лексики сучасної україн-
ської мови являє собою складне явище, яке не 
можна оцінювати однозначно і яке заслуговує 
детального дослідження в синхронно-діах-
ронному плані.

аналіз історизмів, проведений на мате-
ріалі твору в. Малика «таємний посол», дає 
змогу побудувати таку класифікацію: а) сус-
пільно-політичні історизми; б) військові 
історизми; в) історизми, що відображають 
соціально-економічні відносини; г) побутові 
історизми.

суспільно-політична лексика є цікавим 
матеріалом для дослідження семантичних 
процесів розвитку слів у тісному зв’язку 
із чинниками економічного та політичного 
життя. семантична група слів на позначення 
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класової структури суспільства, соціального 
стану, місця людини в суспільстві репрезен-
тована у творі в. Малика «таємний посол» 
лексемами: боярин, вельможа, воєвода, війт, 
возний, голота, дейнеги, імператор, жупан, 
зости, канцлер, князь, конюший, раб, тивун, 
хлоп, челядь тощо.

високою частотністю вживання відзнача-
ється лексема князь – запозичення з прагер-
манської мови (kuningar – король, утворене 
від kuni – рід). лексема високопродуктивна в 
словотвірному плані. зафіксовано деривати 
князювання, княжна, княжич, княж.

найпоширенішою в семантичній групі 
історизмів, які є номінаціями представників 
простого народу, є лексема челядь. вона пра-
слов’янського походження, в давньоруській 
мові означала «раби», «слуги». за часів кріпа-
цтва так на україні називали слуг. у деяких 
діалектах сучасної української мови – це 
«сім’я», «люди». у досліджуваному історич-
ному романі актуальною семою для номена 
челядь є «слуги».

Перейшов до розряду пасивної лексики 
і номен дейнеги. основу його семантичної 
структури становить значення «народний 
повстанець». 

історизми на позначення військових 
реалій репрезентовані лексемами: воєвода, 
гридь, десяцький, дружина, дружинник, луч-
ники, мечники, орда, пішці тощо. 

номен воєвода утворився з основ voj (inъ) 
і voditi (водити). із чисто військового терміна 
воєвода поступово перетворюється в слово, 
яке називало становище людини не тільки 
у військовій, але і в соціально-політичній 
ієрархії, бо з хVі століття воєвода починає 
виконувати функції начальника повіту, міста. 

до соціально-економічної лексики нале-
жать слова на позначення назв осіб, пов’язаних 
із певним родом занять: вуглярі, смологони, 
лісовики, бортники, косарі, ликодрачі тощо. 

Походження та структура багатьох про-
фесійних назв ремісників досить прозора: 
волопас, вугляр, смологон, кожум’яка, 
ликодрач. але є й такі, семантика яких 
потребує дослідження. наприклад, броварник 
є давнім запозиченням із німецької мови і 
означає «робітник пивоварні» (середньоні-
мецьке brouver – пивовар).

зі сторінок українських історичних романів 
другої половини хх ст. вимальовується яскрава 
картина податкової системи різних історичних 
періодів. соціально-економічна лексика на 
позначення видів податків представлена лек-
семами правежі, потяги, вира, поволокова, 

поральне, сторожеве, подимне, подушне, 
повозове, подворове, разове, мостове, митне, 
позовне, присяжне, торгове, ланове, польове, 
лісове, станове, млинове тощо. 

термін вира в східних слов’ян етимоло-
гічно пов’язаний зі спільнослов’янським 
багатозначним словом вьра, одним із значень 
якого було «провина». східні слов’яни замість 
терміна вира часто вживали слово вина на 
позначення не тільки провини, але і плати за 
провину чи злочин .

своєрідною особливістю лексики на озна-
чення одиниць виміру і ваги є її глибока 
давність і найтісніший зв’язок з історією 
народу. Ця семантична група представлена 
лексемами: верства, лікоть, міра, п’ядь, 
поприще, пуд, стадія, фунт. Переважна біль-
шість давніх лінійних мір пов’язана з рукою, 
її розмірами, рухами. слово п’ядь якоїсь 
сталої величини не має, вона коливається 
залежно від способів вимірювання. найчас-
тіше ця одиниця позначає відстань між кін-
цями великого та вказівного пальців у момент 
їх найбільшого розтягнення. іноді п’ядь уже 
не стільки асоціюється з мірою, скільки 
виступає символом дуже малих величин.

семантична група на означення назв 
старовинних монет, грошових одиниць 
репрезентована лексемами: гріш, гривна, 
дирхема, дукат, золотий, мідниця, міліа-
рісій, ногата, нумизма, резана, срібляник, 
талер, червінець, шеляг. 

лексема дукат полісемна. застарілими є 
обидва значення цього слова — «старовинна 
монета, червінець» і «жіноча прикраса у 
вигляді монети, яку носили на шиї».

особливе місце у творі відводиться істо-
ризмам-топонімам: Вишгород, Дубно, Заруб, 
Звенигород, Корсунь, Лубеч, Любар, Острог, 
Паволоч, Переяслав та інші.

лексика, що характеризує адміністра-
тивно-територіальний поділ, репрезенто-
вана лексемами: воєводства, волость, землі, 
князівства, маєток, староства, фільварок, 
ханства.

тематична група побутової лексики 
включає в себе семантичні групи на озна-
чення назв жител, господарських будівель та 
інших споруд, назв одягу та головних уборів, 
взуття, назв їжі, напоїв, назви музичних 
інструментів. окремі кімнати в будинку 
часто мали назви залежно від їх призна-
чення. для вираження поняття «світла кім-
ната без кухонної печі» вживалося слово 
світлиця. у значенні «спальня» вживались 
лексеми ложниця, спочивальня.
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семантична група жіночого одягу 
представлена номенами: запаска, плахта, 
намітка. слово запаска – спільнослов’ян-
ське найменування жіночого буденного 
поясного одягу. 

назви зафіксованих у творі головних 
уборів систематизуються за ознакою прина-
лежності до тієї чи іншої статі. Чоловічі 
головні убори: кабардинка, магерка; жіночі: 
очіпок, намітка, навершник, кибалка, убрус.

відчуття епохи в художньому творі досяга-
ється широким введенням застарілої лексики, 
що характеризує різні сторони соціально-еко-
номічного та культурного життя народу, осо-
бливості побуту та звичаїв в описуваний час. 

Посилення стилістичного ефекту досяга-
ється введенням застарілих слів у синонімічні 
ряди, використанням антонімії, багатозначності 
слова, омонімії: «Хіба неоднаковий рот у пана 
та хлопа, і чи не пасує срібна таріль кожному».

хронологічно маркована лексика виступає як 
засіб творення комічного і сатиричного ефекту. 
одним із найважливіших прийомів мовної 
сатири є використання церковно-книжної лек-
сики. Потрапляючи в незвичайне словесне ото-
чення, архаїчна лексика сприймалася читачем 
як стилістично стороння і створює комічне 
враження: «Святий Миколаю, поглянь на воє-
воду!… І на тих дурнів воззрися…».

висновки з проведеного дослідження. 
у мові історичної прози відбуваються важ-
ливі творчі процеси, результатом яких є акти-
візація руху застарілих слів. історизми рідко 
вживані в мові, яскраві, своєрідні, контрастні 
іншим загальновживаним лексемам, і вносять 
у текст певне емоційне напруження.

Проведений аналіз хронологічно марко-
ваної лексики дозволив виділити такі групи 
історизмів: 1) які відображають сфери сус-
пільного життя, 2) соціально-економічні від-
носини, 3) побут, 4) військові реалії.

у межах кожної тематичної існують менші, 
тісно пов’язані між собою, лексико-семан-
тичні групи. Багато досліджуваних одиниць є 
одночасно членами не однієї, а кількох лекси-
ко-семантичних парадигм.

розглянута застаріла лексика різна за роз-
витком семантики. одні лексеми розширили 
її, інші – звузили.

хронологічно маркована лексика володіє 
значними потенційними стилістичними мож-
ливостями, що реалізуються у взаємодії і 
співвіднесеності цих лексем із загальновжи-
ваними словами на звуковому, лексичному та 
образному рівнях. Можливість використання 
цієї групи лексики в переносному значенні 
і в системі тропів підсилює їх стилістичний 
потенціал. 

з погляду походження аналізована лексика 
становить собою поєднання різних лексичних 
одиниць. її основу складають слов’янські за 
походженням лексеми, частина яких бере 
початок з епохи спільнослов’янської мовної 
єдності (запаска, лікоть), частина виникла 
на власне українському мовному ґрунті ще 
в епоху київської русі (кожух, ногавиці), 
частина – породження пізнішого періоду 
(сіряк, намітка). серед досліджуваних лексем 
багато запозичень, особливо з польської та 
тюркських мов.

Подальше вивчення історизмів видається 
нам важливим завданням сучасного україн-
ського мовознавства, оскільки їх вивчення 
дозволяє відслідковувати зміни лексичної 
системи як одного з найважливіших чин-
ників мовної еволюції і, зокрема, розкриває 
активний, творчий характер української мови 
у використанні іншомовного лексичного 
матеріалу.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
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В статье рассматривается оппозиция мужское / женское как важнейший структурообразующий элемент чело-
веческой культуры; определяются понятия социального, гендерного, культурного и речевого стереотипов; выяв-
ляется характер экспликации гендерных стереотипов мужское / женское в русском публицистическом дискурсе; 
анализируются стереотипные модели, которые представляются продуктивными для концептуального анализа: 
женское / мужское: работа, дело, профессия; женское / мужское счастье; настоящая женщина / настоящий муж-
чина. В качестве источника языкового материала используются данные газетного подкорпуса Национального кор-
пуса русского языка.

Ключевые слова: гендер, стереотип, оппозиция мужское / женское, женская работа / мужская работа, женское 
дело / мужское дело, женское / мужское счастье, настоящая женщина / настоящий мужчина.

У статті розглядається опозиція чоловіче / жіноче як найважливіший структуротвірний елемент людської куль-
тури; визначаються поняття соціального, гендерного, культурного й мовного стереотипів; виявляється характер 
експлікації гендерних стереотипів чоловіче / жіноче в російському публіцистичному дискурсі; аналізуються сте-
реотипні моделі, які є продуктивними для концептуального аналізу: жіноча / чоловіча: робота, справа, професія; 
жіноче / чоловіче щастя; справжня жінка / справжній чоловік. Як джерело мовного матеріалу використовуються дані 
газетного підкорпусу Національного корпусу російської мови.

Ключові слова: гендер, стереотип, опозиція чоловіче / жіноче, жіноча робота / чоловіча робота, жіноча справа / 
чоловіча справа, жіноче / чоловіче щастя, справжня жінка / справжній чоловік.

Kardashova E.V., Filchuk T.F. ACTUALIZATION OF GENDER STEREOTYPES IN THE PUBLICISTIC 
DISCOURSE

The article deals with the opposition male / female as one of the most important cross-linking element in the human 
culture. At the research is defining the notion of social, gender, cultural and speech stereotypes; discovering the nature of 
explication male / female gender stereotypes in Russian publicistic discourse; examines the stereotypical models which 
can be productive for conceptual analysis of male / female: job, business, profession; women's/men's happiness; a real 
woman / a real man. The newspapers subcorpus data of National Corps of Russian language were used as a source of 
linguistic material.

Key words: gender, stereotype, opposition male / female, women's / men's job, women's / men's business, women's / 
men's happiness, a real woman / a real man.

Постановка проблемы. антропоцентриче-
ский принцип в современной лингвистической 
науке предполагает рассмотрение фактов языка 
с точки зрения человека говорящего, человека 
мыслящего и познающего мир, человека куль-
туры. Целостный подход к феноменам языка 
и мышления, языка и культуры обусловливает 
появление нового исследовательского инстру-
ментария, в том числе и понятий концепт, 
лингвокультура, языковая картина мира.

оппозиция мужское / женское является одной 
из важнейших структурообразующих оппозиций 
человеческой культуры. в гуманитарных науках 
сформировалось убеждение, согласно кото-
рому мужское и женское рассматриваются не с 

точки зрения принадлежности биологическому 
полу, но с точки зрения психологических, соци-
альных, поведенческих характеристик, как куль-
турно обусловленный феномен. особенности 
социокультурного подхода к понятиям муж-
ского / женского, мужчина / женщина, маску-
линность / фемининность отражены в идее 
гендера – сложного комплексного феномена, 
включающего определенные признаки «соци-
ального пола», т. е. социальных ролей и стерео-
типов мужского и женского поведения. гендер 
определяется как «конвенциональный идеоло-
гический конструкт, в котором аккумулированы 
представления о том, что значит быть мужчиной 
или женщиной в данной культуре» [1, с. 6].
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специфика отражения гендерных различий 
в языке и культуре является одним из наиболее 
динамично развивающихся современных 
направлений научных исследований. особый 
интерес вызывают вопросы, связанные с пред-
ставлениями о мужском и женском, муже-
ственности и женственности в сознании пред-
ставителей той или иной лингвокультуры, и 
способы актуализации этих представлений 
в языке, что, в свою очередь, обусловливает 
актуальность настоящей статьи.

объектом исследования являются кон-
цептуальные смыслы, прямо или косвенно 
связанные с оппозицией мужское / женское. 
Предметом – речевая актуализация стерео-
типов, фиксирующих представления о муж-
ском / женском в русской лингвокультуре.

цель статьи состоит в выявлении харак-
тера экспликации гендерных стереотипов 
мужское / женское в русском публицистиче-
ском дискурсе.

теоретической базой работы являются 
культурологические, социологические, психо-
лингвистические, лингвофилософские и линг-
вистические исследования е.и. герасименко, 
е.и. горошко, е.с. гриценко, г.е. крейдлина, 
у. липпмана, а.в. кирилиной, М.в. томской, 
й.с. страшнюк, л.н. степановой, Ю.с. сте-
панова, в.н. телии, т.П. третьяковой.

Понятие «гендер» включает в себя совокуп-
ность культурных, социальных норм, которым 
следуют люди в зависимости от их пола. Фор-
мирование гендерного сознания индивидов 
происходит посредством распространения и 
поддержания социальных и культурных стере-
отипов, норм и предписаний, а также дальней-
шего наращения гендерных стереотипов [4].

изложение основного материала. 
с самого рождения человек становится объ-
ектом воздействия гендерной системы, т. е. в 
процессе воспитания семья, система образо-
вания, культура и социум в целом внедряют 
в сознание людей гендерные нормы, фор-
мируют определенные правила поведения, 
закрепляют в женщине / мужчине соответ-
ствующее полоролевое поведение и соответ-
ствующие им гендерные стереотипы, отра-
жающиеся в речевом поведении говорящего. 
далее эти гендерные нормы поддерживаются 
за счет различных социальных и культурных 
механизмов, например, социальных и куль-
турных стереотипов.

для определения и описания концепту-
альных смыслов мужского / женского обра-
тимся к понятиям социального, гендерного, 
культурного и речевого стереотипов.

социальный стереотип выражает отно-
шение человека к определенному явлению 
окружающей действительности, сложив-
шееся под влиянием определенных соци-
альных условий и опыта. гендерный сте-
реотип представляет собой привычное 
отношение человека или группы людей к 
другому человеку или группе людей, отлича-
ющихся по гендерному признаку. как и соци-
альные, гендерные стереотипы действуют 
только в определенный период времени, 
однако отдельные устойчивые концепты 
(например, женщина – мать) действуют вне 
времени, т. е. не в какой-то конкретный исто-
рический период. Многие гендерные стерео-
типы основаны на человеческих эмоциях, на 
оценке происходящего, могут быть связаны с 
психологическими особенностями того или 
иного индивида и зависят от приобретенного 
в течение жизни опыта.

как известно, стереотип обладает устой-
чивостью, ценностными характеристиками 
(положительными или отрицательными) и 
представляет собой детерминированную 
культурой «картинку мира», позволяющую 
экономить усилия познающего субъекта при 
восприятии сложных социальных явлений [3].

Понятие социального (в частности, гендер-
ного) стереотипа в данном случае может быть 
отождествлено с понятием культурного стере-
отипа, трансляция которого, в свою очередь, 
может осуществляться посредством так называ-
емых речевых стереотипов. речевые стереотипы 
являются «устойчивыми ориентационными 
коммуникативными единицами» и «представ-
ляют собой коммуникативные идиомы, за кото-
рыми коммуникативная ситуация закрепляет 
особое функциональное значение, определяю-
щееся языковой картиной мира» [5].

таким образом, речевой стереотип пред-
ставляет собой формулу, которая быстро и емко 
передает общеизвестное содержание в каких-
либо типичных ситуациях общения, используя 
которые говорящий формирует определенное 
отношение к происходящему. Функция рече-
вого стереотипа заключается в генерализации 
и актуализации социальных, культурных, 
гендерных стереотипов в речи людей. содер-
жание, аккумулированное в социальных, куль-
турных, гендерных стереотипах, передается 
посредством речевых стереотипов.

анализ речевых стереотипов, включающих 
лексемы мужское / женское, позволяет опре-
делить их культурно значимое содержание.

особенностью употребления речевого 
стереотипа является автоматизм, так как сте-
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реотип – это готовая форма, заключающая 
содержание, которое одинаково известно и 
адресату, и адресанту. концептуально зна-
чимые характеристики мужского / женского 
вытесняются в область ассоциаций, пресуппо-
зиций, дополнительных признаков, что, в свою 
очередь, требует экспликации «свернутых» в 
формуле стереотипа смыслов.

рассмотрим несколько стереотипных 
моделей, которые представляются наиболее 
продуктивными для концептуального анализа: 
женское / мужское: работа, дело, профессия, 
счастье; настоящая женщина / настоящий 
мужчина. Эти модели, содержащие опреде-
ления мужской / женский, целесообразно 
анализировать попарно, так как сопоставление 
антонимичных конструкций позволяет выявить 
дополнительные концептуальные смыслы и экс-
плицировать культурно значимое содержание.

источником языкового материала являются 
данные газетного подкорпуса националь-
ного корпуса русского языка (далее – нкрЯ), 
привлекаемого в качестве среза публицисти-
ческого дискурса [3]. Публицистический дис-
курс интересен для целей настоящего исследо-
вания прежде всего потому, что он выступает 
активным транслятором коллективных язы-
ковых представлений, закрепленных в обы-
денном сознании, одновременно являясь прин-
ципиально фиксируемым типом дискурсии. 
кроме того, именно публицистический дис-
курс с такими его конститутивными параме-
трами, как стандарт и экспрессия (в.г. косто-
маров), наиболее продуктивен с точки зрения 
репрезентации готовых речевых форм, в част-
ности гендерных моделей.

Женская работа / мужская работа
Приступая к рассмотрению стереотипа 

женская работа, отметим, что благодаря 
многозначности лексемы работа данный 
стереотип, во-первых, широко характери-
зует основные типы женской деятельности; 
во-вторых, квалифицирует в качестве жен-
ских определенные профессии.

Женская работа в первом понимании обна-
руживает связь с такими социальными инсти-
тутами, как брак и материнство. именно реа-
лизация в рамках этих институтов, исполнение 
социальных ролей жены и матери и является 
главной женской работой1. Женской работой 
считается также все, что связано с обслужи-
ванием семьи (уборка дома, приготовление 
пищи, уход за детьми)2. отметим, что стере-
отип женская работа показывает, что труд 
женщины (каким он мыслится в лингвокуль-
туре) является в первую очередь обслужива-
ющим (а не созидательным!) трудом.

стереотип женская работа во втором зна-
чении не слишком распространен. обращение 
к газетному подкорпусу нкрЯ дает нам всего 
лишь один контекст3, что, безусловно, отражает 
представления о том, что женщине не обяза-
тельно владеть профессией, основная возмож-
ность реализации для нее – это реализация в 
семье, в материнстве, в заботе о домашнем уюте 
и пр. в связи с этим целесообразно привлечь к 
анализу высказывания, содержащие выражение 
женская профессия, которое дает такой набор 
типичных «женских» профессий: воспитатель, 
бухгалтер, швея, почтальон, кассир, медсестра, 
гид-переводчик, актриса, продавец, секретарь, 
стюардесса, ткачиха4. Какие концептуальные 

1 – Брак – это самая тяжелая женская работа! – притворно вздыхая, философствовала «Майкл» [Ю. снегирёв, а. Мешков. 
Пришла весна, запели птицы, а нам приспичило жениться! // комсомольская правда, 2005.03.28]; […] культура такая – жен-
ской работой считается умение быть женой и матерью [Я. танькова. дневник консуматора: как я разгадала тайну миллио-
нера-мафиози и завоевала его сердце // комсомольская правда, 2011.10.27]; Но испокон века семья, дом, дети были женской 
работой [е. григорьева. Пусть мама будет ласковой, а папа – строги // труд-7, 2002.07.23].
2 Сначала с Тимуром трудно было, – рассказывает Ольга. – Никак не могла привыкнуть, что он посуду не моет и в квартире 
не убирается. У нас, говорит, принято, чтобы женскую работу женщина выполняла [н. Миронов. Мигрант для москвички – 
лучший жених? он галантен, не пьет и пашет за троих! // комсомольская правда, 2007.08.31]; Считается, что опытная жена 
справится с женской работой в любом случае: и полы вымоет как надо, и белье в стиральную машину загрузит, и погладит, 
и несложный обед сготовит [где найти прислугу для загородного дома // известия, 2004.07.13].
3 А зарплату задерживают, – гудят мужики. Пробую найти какую-нибудь женскую работу. Секретарь-машинистка – 1000 рублей, 
ткачиха – 700–2500, медсестра – 700 [не пора ли нас страховать от безработицы? // комсомольская правда, 2002.03.13].
4 Местные газеты пестрят объявлениями о том, что требуются швеи, продавцы, почтальоны, медсестры, бухгалтеры, 
кассиры – большей частью типично женские профессии [в. князев. на панель, как на фабрику // труд-7, 2005.09.29]; Заметьте: 
гид-переводчик – типично женская профессия, подавляющее большинство в ней – женщины [и. Прусс. Мужской шовинизм. 
о механизме сохранения культурных стереотипов // «знание – сила», 2008]; Если считать актерство по своей сути женской 
профессией, то что может сильнее подействовать на зрителя, чем женские слезы? [М. латышева. Четыре кадра: женские 
слезы // рБк дейли, 2013.03.01]; Актер – это рабская, зависимая и очень женская профессия [а. Плешакова. новая звезда «лен-
кома» антон Шагин: слава богу, я никогда не был отличником // комсомольская правда, 2011.04.17]; […] Понятно, что воспи-
татель – женская профессия. По сути, они все работают полумамами [а. дуэль. Профессия воспитателя станет денежной 
и престижной // комсомольская правда, 2012.12.03]; Ариша Смирных: – […] Женская профессия – это продавец [Я. Прями-
лова. «они тренируются на своих домах» // труд-7, 2010.11.19]; Женская профессия: работают ткачами в основном женщины 
[а. ильина. девушки фабричные // труд-7, 2010.11.08]; Секретарь – женская профессия. По крайней мере я не слышала, чтобы 
секретарями были мужчины [е. Бритцова. «у них вся одежда – мини-юбка» // труд-7, 2010.10.20]; Стюардесса – всегда была 
одной из самых романтических женских профессий [о. крылова. хозяйка неба // труд-7, 2008.06.17].
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смыслы объединяют все эти профессии в 
«женские»? Во-первых, близость профессии 
воспитателя традиционной женской деятель-
ности – заботе о воспитании детей. во-вторых, 
профессии стюардесса или актриса счита-
ются женскими из-за окружающего их осо-
бого романтического ореола, а профессии мед-
сестра, продавец, бухгалтер, гид, секретарь 
традиционно не интересны мужчинам из-за 
непрестижности или низкой оплаты труда5. 
Это обстоятельство позволяет выявить один из 
важнейших параметров противопоставления 
мужского и женского – женское проигрывает 
мужскому по признаку социального статуса, 
социального престижа, ассоциируется с чем-то 
‘низким’, ‘недостойным’, ‘недолжным’.

рассмотрим контексты, содержащие выра-
жения не женская / не мужская работа, 
которые являются самостоятельными стерео-
типными моделями, обладающими собствен-
ными наборами смыслов, значимыми для 
понимания концептов мужского и женского. 
так, анализ стереотипа не женская работа 
позволяет говорить о том, что из числа жен-

ских занятий традиционно исключаются про-
фессии, связанные с тяжелым физическим 
трудом, угрозой для здоровья, опасностью 
для жизни6. отметим, что стереотип жен-
ская работа также квалифицирует в качестве 
женской спокойную, размеренную работу7.

синонимичное стереотипу женская работа 
выражение женское дело, интерпретируемое 
не только как собственно профессия, но как 
деятельность вообще, репрезентирует анало-
гичный набор концептуальных смыслов. так, 
в качестве женского дела выступают рождение 
и воспитание детей8, организация быта9, 
спокойные домашние занятия10, уход за собой11. 
кроме того, типично женским занятием явля-
ется сфера чувств и эмоций – страстей12.

репрезентативным для понимания осо-
бенностей актуализации концептов жен-
ское / мужское в публицистическом дискурсе 
оказывается анализ стереотипа не женское 
дело. деятельность, связанная с повышенным 
риском для жизни и здоровья13, повышенной 
физической14, психологической15, интеллекту-
альной16 нагрузкой, особой ответственно-

5 ср.: Экскурсовод – женская профессия? Алина: – Да, потому что мужчинам такая работа неинтересна. [е. Бритцова. 
работа экскурсовода с точки зрения младшеклассников // труд-7, 2010.08.22] 
6 Только после долгих лет плаваний я понял, что это «равноправие» ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую, 
не женскую работу по рытью канав или укладке железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины 
[а. городницкий. «и жить еще надежде» (2001)]; Другие защищают принятое решение, мол, не женская работа стоять на 
улице и дышать вредными газами, девчатам детей рожать еще надо [и. Потеря, ольга гопало. в ростове расформирован 
женский взвод дПс // комсомольская правда, 2011.01.18]; Мужчина тоже не оставался в долгу – при удобном случае напо-
минал жене, что милиция не женская работа [е. акимова. в волжском следователь довела мужа до самоубийства, запрещая 
видеться с дочкой // комсомольская правда, 2010.11.12]; Пошла на завод огнеупоров. Вот это действительно не женская 
работа! По нескольку тонн кирпичей перекладывала за смену [о. гусева. Море слезам не верит // труд-7, 2003.03.06].
7 Хороший подарок для меня, когда я занимаюсь женской работой, связанной с вышиванием, вязанием [е. Морозова. какой 
самый необычный подарок вы получали? // труд-7, 2007.12.26]; Прежде чем придет черед женской работы (отмывания и 
систематизации черепков и прочего археологического материала), предстоял долгий, грубый, сугубо мужской физический 
труд: углубиться минимум на четыре метра в землю, а точнее в твердую глину [ищите женщину // известия, 2005.03.03].
8 Стереотип о том, что воспитание детей – женское дело, все еще живет в умах россиян… [в. житкова. Бизнес по-мужски: 
сервисы, в которых нет места женщинам // рБк дейли, 2014.03.07]; […] за неделю до трагедии поделилась нечаянной 
радостью. – Наталья сказала мамане, что бог ее наградил третьим ребенком. Я уж не знаю, правда это или нет, в женские 
дела не лезу [е. Миронова, Потеря ирина. в ростовской области священник до смерти забил жену // комсомольская правда, 
2012.12.20]; Там местные папы доказали, что действительно могут все, что угодно, а точнее, почти невозможное: они 
сумели убедить многих глав семейства в том, что родительские собрания и взращивание «цветов жизни» не только «жен-
ское дело». [к. десятова. татарстанские папы объединились в союз // комсомольская правда, 2009.08.11].
9 Поэтому многие клиенты предпочитают брать в дом повара-женщину из опасения, что мужчина не захочет заниматься 
этим чисто «женским» делом [н. саргина. не кочегары и не плотники, зато домашние работники // труд-7, 2003.01.20].
10 Отнеслись к вышиванию позитивно. – […] Все же многие считают это женским делом [д. Пономаренко. «Это дело не для 
слабонервных!» // советский спорт, 2010.11.27]
11 Женщины заняты своими женскими делами: делают маникюр, продают духи, рожают, занимаются моделированием 
одежды и проводят редколлегии в дамских журналах [ж. сергеева. ой, дева-ачки // труд-7, 2008.12.08].
12 Собственно, чувства – это женское дело, и, разжигая страсти, власть, занимая место символического мужчины, должна 
была бы иметь дело со все более и более нервозной женщиной [в. осипов. отрицалово отрицалова, или апология безмятеж-
ности // известия, 2013.05.08].
13 Считалось, что летать в космос – не женское дело [н. лескова. валентина Пономарева: Я бы и сейчас полетела в космос // 
труд-7, 2003.09.17]; Извините, но вам не кажется, что дрессура крупных животных, таких, как слоны, – все-таки не жен-
ское дело? [и. Шнякина. слон тоже выпить не дурак // труд-7, 2003.02.26].
14 Вам, наверное, приходилось слышать, что борьба «совсем не женское дело»? – А легкая атлетика, по-вашему, «женское 
дело»? Я бывала на их тренировках и поразилась, какие у них большие нагрузки [л. николаева. теа донгузашвили: 'золото' 
от меня не уйдет // труд-7, 2005.06.04]; Мы решили, что голодовка – не женское дело», – рассказал Зволев [итоговый выпуск 
(вечерний) – 01.03.05 18:25 – Челябинск // новый регион 2, 2005.03.02].
15 Я не военный журналист, я паркетный! Это действительно не женское дело. Все ребята, с которыми я общалась в Бес-
лане, относились нормально [о. Фомина. корреспондент «вестей» Маргарита симоньян: Я рыдала, когда вела репортажи из 
Беслана // комсомольская правда, 2004.09.10].
16 Ломают стереотипы, что технические специальности – не женское дело [и. сиротенко. сергей андроник: «в Политех 
поступают самые красивые девушки Молдовы» // комсомольская правда, 2010.07.28]; и даже особого удивления в то время 
«изыскания» эти ни у кого не вызвали, потому что и без того обывателям было известно: думать – не женское дело [а. гор-
бовский. волос долог, да ум короток – это про кого? // труд-7, 2000.05.18].
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стью17 (например, война / военная служба18, 
работа в правоохранительных органах19, 
политика и бизнес20) маркируется как 
не-женская.

итак, перечисленные области человече-
ской деятельности однозначно закрепляются 
в качестве исключительно мужских, что, в 
свою очередь, подтверждает приводимый 
ниже анализ стереотипов мужская работа 
и мужское дело. отметим, что контекстов, 
описывающих не-женские занятия, значи-
тельно больше, чем тех, которые представ-
ляют собственно стереотипы женское дело / 
женская работа. таким образом, мужская 
деятельность оказывается более значимой, 
ценностно маркированной, тогда как женская 
(за некоторыми исключениями) определя-
ется по остаточному принципу: как нечто, не 
связанное с героическими событиями, экстре-
мальными ситуациями, любыми «сильными 
проявлениями» жизни, как нечто обычное и 
обыденное, размеренное, знакомое и потому 
непривлекательное и незначимое.

анализ стереотипа мужская работа 
позволяет сказать гораздо больше о муж-
ском, чем анализ стереотипа женская 
работа – о женском. во-первых, мужская 
работа обнаруживает социальное измерение 
анализируемого концепта – квалифицирует 
мужчину как исполнителя определенных 
общественных функций, среди которых – 
деятельность, связанная с тяжелой (и даже 
экстремальной) физической и психологиче-
ской нагрузкой21, обеспечение материаль-
ного благополучия семьи22, деятельность, 
связанная с опасностью, риском, угрозой 
для жизни23, в частности война или служба 
в армии24. Специфически мужским заня-
тием оказывается строительство, ремонт, 
починка, ручной труд25 – все, что связано 
с обеспечением жизни и деятельности 
самого мужчины и его домашних. В каче-
стве дополнительных признаков, которые 
ассоциируются с основным, выступают 
определения тяжелая, серьезная, тяжкая, 
суровая, ратная работа. Мужская работа 

17 А вот на капитанский мостик не пускали – мол, не женское дело [и. Максимова. капитан в виде исключения // труд-7, 
2006.09.19].
18 Российская армия опровергает бытующее утверждение, что, дескать, военная служба – не женское дело. [виктор Баранец. 
Министр обороны поздравил женщин-военнослужащих с 8 марта // комсомольская правда, 2014.03.07]; Поэтому мнение «Война – 
не женское дело» до последнего времени было всеобщим [М. соколов. ах, война, что ты, подлая, сделала… // известия, 2013.02.05].
19 Я работник правоохранительных органов. Жаль, поздно поняла, что это неблагодарный труд и вообще не женское дело 
[«выживают c фирмы» // труд-7, 2009.03.17]; – Замечу, […]: я мечтала быть следователем, но меня убедили, что это не 
женское дело [а. заозерская. анатолий Белый: «думая о детях, хотел только сына» // труд-7, 2010.06.10].
20 Они первыми опровергли мнение, что политика – не женское дело [«самые, самые, самые» женщины россии. ревью // риа 
новости, 2006.03.08]; Сегодня в России в силу определенной патриархальности сознания пока еще бытует такое мнение, 
что бизнес – это не совсем женское дело, однако мы стремимся разрушить этот стереотип [е романова. Бизнес поделят 
на «мужской» и «женский» // рБк Daily, 2004.06.01].
21 Девушки на себе таскали огромные шпалы, укладывали рельсы, забивали молотом «костыли», словом, им приходилось выпо-
лнять тяжелую мужскую работу [варсегов и грачева. валентина ушакова: «всю жизнь ненавидя советскую власть...» // 
комсомольская правда, 2013.09.23]; Могу выполнять практически любую мужскую работу: гвоздь забить, копать, строить 
[М. садчиков Михаил. Юрий гальцев: в душе я лирик // труд-7, 2005.04.16]; Махать лопатой, наполняя мешки песком, а 
потом тащить их и укладывать – это ведь тяжелая и сугубо мужская работа… [с. руденко. спасать город от паводка 
откликнулись порядка 70 благовещенцев, большая часть которых – девушки // комсомольская правда, 2013.08.18]; Сейчас 
руковожу буровзрывными работами на руднике. Нормальная мужская работа. Правда, нагрузка психологическая немалая 
[а. журава. в двенадцать лет спустился в гору... // труд-7, 2003.09.05].
22 Осталась самая малость – найти деньги. Но это уже мужская работа [г. ильичев. Президент требует найти деньги для 
учителей (2002) // «известия», 2002.07.28]; […] – Вы капитан – И капитан, и менеджер, и кормилец по сути. – Катя, но ведь 
это уже мужская работа… [станет ли желтое море золотым? // комсомольская правда, 2008.03.07]; И настала серьезная 
мужская работа: как обеспечить семью, как ее прокормить, заработать [а. зайцева (киров). как за 20 лет построить кре-
пкое хозяйство на три семьи // комсомольская правда, 2011.03.31].
23 Новый год врачи российского госпиталя МЧС в Кабуле надеются встретить под елкой. Ее должна доставить в Баграм 
военно-транспортная авиация России. Вот такая серьезная мужская работа… [и. емельянов. Перед русскими врачами 
афганки сбрасывают паранджу! // комсомольская правда, 2001.12.20]; Восьмой этап подвел своеобразную черту под равнинной 
частью «Тура» – с завтрашнего дня начинаются горы и суровая мужская работа [к. Бойцов. По соточке в выходной! // 
советский спорт, 2004.07.12].
24 Солдатская служба не бывает без каких-то, в том числе серьезных, ограничений. […] Хорошо бы это в первую очередь объяс-
нять призывникам, готовить их к мужской работе, а не состязаться во всевозможных ухаживаниях [М. луканин. казань объя-
вила 'мобилизацию' // труд-7, 2007.11.10]; […] Это были непростые годы, это была настоящая мужская работа. Несколько раз 
он был под пулями во время войны в Нагорном Карабахе. Неоднократно выезжал по заданию редакции в различные точки грузи-
но-абхазского конфликта. Не счесть его командировок в Чечню [трудовцы. Памяти товарища // труд-7, 2007.11.08]; А ведь эти 
«хрупкие и нежные существа» в войне выполняли и тяжкую мужскую ратную работу [к. Чебышева. Без вас мир будет другим // 
труд-7, 2005.06.18]; Колонна сот дежурившим личным составом уйдет через пару дней. А новая смена останется делать свою, 
как говорится, суровую мужскую работу [а. славуцкий. незабытый полк // труд-7, 2004.03.16].
25 Ему поручается только сугубо мужская работа: вбить гвоздь, починить розетку, погулять с собакой [л. сергеева. кто в 
доме хозяин? // труд-7, 2007.02.16]; У нас женщина – и за себя, и за мужчину. Она делает всю мужскую работу. Она готова 
и помыть, и убрать, и починить машину, и за детьми сходить, и покрасить, и поклеить обои [д. завгородняя. александр 
васильев: Я начинал во Франции судомойкой в русской блинной // комсомольская правда, 2013.04.11].
26 ЧЕСТНАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА. 30 лет назад, когда я служил на сверхзвуковом борту, у нас была БЦВМ, навигация, 
крылатые ракеты и здоровые, умные, честные мужики [www.trud.ru // труд-7, 2008.04.21]
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ценностно маркирована как значимая, одо-
бряемая (ср. честная мужская работа26).

Анализ стереотипа мужское дело позволяет 
расширить концептуальное пространство муж-
ского. такие специфические мужские дела, как 
военная служба, охота, борьба и даже драка 
предстают как занятия, позволяющие муж-
чине проявить мужество и отвагу, стремление 
к лидерству; почувствовать волю к победе и 
свою способность принять вызов, испытать дух 
соперничества; быть защитником27. к мужской 
сфере занятий традиционно относится (и это 
фиксируется контекстами нкрЯ) деятельность, 
связанная со сложными многоуровневыми 
системами – техническими28, экономическими 
или социальными (такими, как политика, бизнес 
или производственные отношения)29, т. е. дея-
тельность, связанная с повышенным риском и 
ответственностью. таким образом, мужское 
ассоциируется с яркими, значительными, эмо-
ционально насыщенными событиями, неба-
нальными чувствами, сильными ощущениями, 
с чем-то нетривиальным, впечатляющим, ори-
гинальным – в противовес женскому, связан-

ному с привычным, повседневным, рутинным, 
однообразным «фоном» жизни.

Женское счастье / мужское счастье
стереотип женское счастье является одним 

из самых значимых для понимания концепту-
альных признаков женского в русской лингво-
культуре. Женское счастье заключается, 
прежде всего, в присутствии мужчины в жизни 
женщины, в наличии семьи, детей30. такое 
понимание женского счастья отражает важ-
ность брака, семьи, детей в представлениях о 
женщине и женском в русской лингвокультуре. 
таким образом, первостепенную значимость в 
семантическом пространстве данного стерео-
типа приобретают социальные роли женщины 
как жены и матери. Более того, вне соотнесен-
ности с этими ролями женское мыслится как 
неполное, неполноценное, не самодостаточное, 
как такое, которое может быть лишь воспол-
нено присутствием мужского.

Женское счастье характеризуется такими 
признаками, как простое, семейное, маленькое, 
обыкновенное, тихое, нехитрое31. Здесь просле-
живается связь женского с обыденным, с 

27 Пишут, например, что присутствие девушек будет «демотивировать молодых людей», потому что армия потеряет свой 
статус «места для мужчин» и мужского дела [е. Пищикова. женская служба // известия, 2013.06.19]; И кто знает, может 
быть, страх перед армией уйдет, а появится желание попробовать себя в этом мужском деле [с. новиков. в армию за счет 
спонсоров // труд-7, 2003.06.20]; Много лозунгов типа «Это настоящее мужское дело – защищать Родину, семью, любимую 
[и. Черняк. край летающих собак // комсомольская правда, 2002.07.02]; Мало кто летит на ринг сломя голову ради самого 
процесса драки. Ради победы – это другое дело. Это, честно говоря, изначально, с первобытных, наверно, людей – мужское 
дело [а. левит. Чемпион мира николай валуев: на этот бой выйду «двуруким»! травмированная в поединке с руисом правая – 
в порядке // советский спорт, 2006.06.01]; В оправдание своих садистских наклонностей у охотников есть легенда – якобы 
охота это такое сугубо мужское дело, которое порождает мужество и отвагу в борьбе со зверем [н. варсегов. Что есть 
охота – болезнь или просто дурь? // комсомольская правда, 2013.03.09].
28 А вот с мужскими делами справится далеко не всякий муж: в загородном доме к этим делам относятся, кроме всего 
прочего, эксплуатация и мелкий ремонт бытовой и садовой техники, электрики, охранной сигнализации и других сложных 
устройств [где найти прислугу для загородного дома // известия, 2004.07.13].
29 А аналитика, на мой взгляд, – вообще мужское дело [л. хавкина, д. корсаков. татьяна Миткова: год назад мы на нтв остались 
голыми! // комсомольская правда, 2002.04.09]; У Наташи есть подозрение, что в России к женщинам, особенно в сфере бизнеса, 
относятся иначе, чем в Штатах. У нас это по-прежнему сугубо мужское дело […] [л. Павлючик. родион нахапетов: любовь 
сразила меня наповал // труд-7, 2001.04.13]; Сейчас женщины вступили в сферу производственных отношений, что раньше счита-
лось мужским делом […] [и. корчагина. темпераментные женщины любят одеться поярче // труд-7, 2000.10.20]; Ведь есть тради-
ционные взгляды, что работа парламентария – мужское дело [в. Бирюков. узбекистан готовится к выборам // труд-7, 2004.12.18].
30 – А что такое, по-вашему, женское счастье? – Благополучие в семье [с. данилова. «Я во многом осталась простой обыватель-
ницей» (2001) // «дело» (самара), 2001.01.12]; «А ту женщину мне в глубине души немного жаль – ее жизнь сильно обделена тем, что 
она никогда не узнает, что такое настоящее семейное женское счастье, то счастье, которое знаю я» [в. Шахиджанян. 1001 вопрос 
про Это (№№ 1–500) (1999)]; Самое главное, что эти дети будут расти в атмосфере абсолютной любви. […] – Такое женское 
счастье в глазах у Аллы! – восторженно заявил певец. – Я сам такие чувства испытал недавно, мне Бог дал возможность ощутить 
счастье быть отцом [е. Чинкова, М. ремизова, о. климов («кП» – днепропетровск»). Максим галкин: алла сама встает ночью 
кормить двойняшек // комсомольская правда, 2013.10.10]; […] Когда она говорит о дочке, то настроение у нее сразу меняется, про-
падает агрессия. Вот оно, женское счастье! […] [М. Чимирис. самая старая мама снг живет затворницей и не подпускает к своей 
дочке даже врачей // комсомольская правда, 2012.02.22]; Что такое женское счастье? Социологи заинтересовались этим и спросили 
у россиян: что, по их мнению, является самым главным в жизни женщины? Большинство (78%) считают самым главным в жизни 
российской женщины семью, далее следуют дети (63%) […] [как стать умнее, или что нужно женщине? // труд-7, 2006.11.09]; Для 
нее главное, чтобы я встретила хорошего человека, вышла замуж, родила детей и обрела настоящее женское счастье [М. Чижиков. 
Японцы мрут на работе как мухи// комсомольская правда, 2003.12.02]; Женское счастье – две внучки, два внука [и. Барамидзе. лидия 
Федосеева-Шукшина: Юбилей я справлю в глухой деревне тимотесубани // комсомольская правда, 2003.09.24].
31 […] В чем состоит женское счастье? – Счастье – оно всегда простое, – говорит тетя Валя […] [М. ахмедова. 100 лет женского 
счастья // «русский репортер», № 8 (136), 4-11 марта 2010, 2010]; Именно по этой причине, как мне кажется, Юлия из кожи вон лезет, 
силится притянуть побольше ненужного ей внимания, совершает эксцентричные поступки и тем самым отпугивает обыкновенное 
женское счастье! [М. корец. «оранжевой принцессе» стукнуло 47лет // труд-7, 2007.11.29]; А про себя мечтала о тихом женском 
счастье [в. Басилая, а. Бахтиярова. отец женится на убийце своей дочери // комсомольская правда, 2007.09.14]; И ветреная Маша 
изменила карьере модели ради простого женского счастья, учебы и домашнего уюта [к. Патрушева. нижегородка стала самой 
высокой на «Мисс россия-2011» // комсомольская правда, 2011.03.04]; С тех пор Наталья Гундарева переиграла в театре и кино 
множество самых разнообразных ролей: здесь были пышнотелые купчихи, […] княгини, графини, терпеливо ожидающие нехитрого 
женского счастья одинокие разведенки… [л. Павлючик. она не была «сладкой женщиной» // труд-7, 2005.05.17].
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повседневной стороной жизни, которая, в свою 
очередь, связана с домом, своим / семейным 
кругом. Женское несовместимо с простран-
ством большой жизни, т. е. с чрезвычайными 
событиями, сильными потрясениями.

стереотип мужское счастье мало пред-
ставлен и развит в языке, поэтому газетный 
подкорпус нкрЯ содержит только несколько 
контекстов его употребления. так, мужское 
счастье заключается в радости победы32, в 
присутствии любимой женщины, жены33, в 
удовлетворении ее потребностей34. тот факт, 
что выражение мужское счастье встречается 
редко, по-видимому, можно объяснить незна-
чимостью для мужчины такой категории, как 
счастье; счастье в представлениях носителей 
русской лингвокультуры – удел или мечта жен-
щины. но данная гипотеза требует проверки.

Настоящая женщина / настоящий 
мужчина

анализ стереотипов настоящая жен-
щина / настоящий мужчина выявляет допол-
нительные смыслы, присущие женскому и 
мужскому в русской концептосфере.

образ настоящей женщины складыва-
ется на пересечении представлений о соци-
альной роли женщины как возлюбленной, 

жены и матери и восприятии ее как объ-
екта эстетического переживания. так, 
настоящей женщину делает, во-первых, 
супружество и материнство (ср. распростра-
ненное утверждение «стать настоящей 
женщиной – стать матерью»)35, способ-
ность реализовать себя в семье, организовать 
повседневную жизнь мужчины36; во-вторых, 
умение сохранять привлекательность в 
глазах мужчины: женщина всегда должна 
хорошо выглядеть, следить за собой37, быть 
объектом влечения и любви38.

как представляется, образ идеальной жен-
щины внутренне противоречив: стремление 
видеть женщину привлекательной (что отве-
чает восприятию женщины как объекта сексу-
ального влечения, пусть даже сублимирован-
ного) часто не соответствует представлениям 
о женщине, прежде всего, как о хранительнице 
домашнего очага. однако это несоответствие 
носит поверхностный характер: привлека-
тельность женщины, по сути, должна служить 
реализации ее социальной функции – жены 
или возлюбленной. анализ стереотипа пока-
зывает, что в центре мира настоящей жен-
щины находится мужчина: настоящая жен-
щина – это и его возлюбленная, предмет его 

32 […] Знаете, в чем разница в праздновании побед «АкБарсом» и «Стальными лисами»? Она минимальна, но у Казани это 
было взрослое мужское счастье, а у Магнитогорска тинейджерское звенящее счастье. […] [«теперь у клубов большинство 
в правлении» // советский спорт, 2010.04.30].
33 Ясно, что при такой ситуации сам по себе ни один мужчина стать счастливым не может. Это обязанность самой 
близкой и родной ему женщины. Именно она может составить мужское счастье […] [и. Бестужев-лада. сделать мужчину 
счастливым можно // труд-7, 2001.05.14].
34 […] Финалом должен быть возможно менее поддельный восторг жены при виде выпиленного шедевра. И неизбежно – 
безбрежное мужское счастье при таком повороте судьбы […] [и. Бестужев-лада. сделать мужчину счастливым можно // 
труд-7, 2001.05.14].
35 Этот день рождения я отмечаю в новом качестве – год назад стала мамой. И теперь ощущаю себя по-новому, настоящей 
Женщиной. Материнство – прекрасное чувство! [а. велигжанина, а. костенко. анастасия стоцкая: лет через десять я 
раскрою секрет своего избранника // комсомольская правда, 2012.10.11].
36 У меня появилось много свободного времени, я стала ощущать себя настоящей женщиной. Ходила по магазинам, ухажи-
вала за детьми, следила за домом [г. Маковецкий. ольга Медведцева-Пылева: «Я хочу третьего ребенка» // труд-7, 2008.12.31]; 
При этом, будучи тонким, умным, образованным человеком, мама прежде всего оставалась и остается настоящей жен-
щиной. Она всегда занималась нашим домом, всегда сама готовила, оставаясь при этом сценаристом и первой помощницей 
папы в его творчестве. Я очень уважаю умных и чутких женщин [а. заозерская. алексей герман-младший: «на картине я 
развелся, болел, жил в глуши» // труд-7, 2008.11.17]; – Многие считают, что настоящая женщина должна не в коротких 
юбках по фестивалям разъезжать, а сидеть дома, готовить ужин и воспитывать детей [е. лаптева. ани лорак: Мы с 
мужем учимся уважать свободу друг друга! // комсомольская правда, 2013.09.18].
37 Она меня учила: «Анечка, дорогое нижнее бельё, изящная обувь и качественная стрижка – вот из чего сделана настоящая 
женщина» [а. карабаш. Laperla, или мало ли что? (2002) // «домовой», 2002.06.04]; […] Особенно тяжело бывает пере-
жить увеличение веса и потерю привлекательности. С этим не хочет мириться ни одна настоящая женщина […] [вы 
спрашивали – отвечаем (2001) // «аргументы и факты», 2001.03.07]; […] – Рене Зельвегер! Вот настоящая женщина! Когда 
надо – поправляется, а в другой раз – худеет почти в два раза [о. Пузырева. как неходячий инвалид стал чемпионом по 
самбо // комсомольская правда, 2011.11.24]; Это большой труд – хорошо выглядеть, но без этого нельзя быть настоящей 
женщиной [е. лаптева. ани лорак: Мы с мужем учимся уважать свободу друг друга! // комсомольская правда, 2013.09.18]; 
Но настоящие женщины даже в праздник считают калории и не увлекаются жирными тортиками… [е. радионова. Празд-
ничные рецепты от известных красноярцев // комсомольская правда, 2009.12.30]; […] Ее царственная походка, до старости 
сохраненная осанка и обязательные (что значит настоящая женщина!) туфельки на каблучках были предметом подра-
жания всей женской половины редакции […] [Прощайте, ирина ивановна... // комсомольская правда, 2007.12.20]; Самой 
старшей – под 90, и она вполне оправдывала знаменитое изречение Коко Шанель о том, что в 20 лет настоящая женщина 
прекрасна, в 40 – очаровательна и неотразима – до конца своих дней [корец Марина соб. корр. «труда». Бабули крутят 
сальто // труд-7, 2003.10.18].
38 Каждая настоящая женщина желает всегда быть в центре внимания лучших представителей сильного пола [реклама // 
«Психология на каждый день», 2011]; Женщина, умеющая притягивать к себе таких незаурядных мужчин, – это настоящая 
женщина [и. ивойлова // труд-7, 2006.09.08].
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ухаживаний, и его верная супруга, хозяйка в 
его доме и мать его детей; вне этой связи образ 
настоящей женщины не имеет содержания39.

необходимо отметить, что стереотип 
настоящая женщина носит оценочный характер. 
Это яркий пример того, как устойчивые выра-
жения транслируют культурные и социальные 
стереотипы, навязывая женщине определенные 
модели поведения, принятые в обществе и одо-
бряемые им. вне этих поведенческих паттернов 
для женщины не существует возможностей реа-
лизации, что также четко фиксируется в языке: 
противоположностью настоящего должно быть 
что-то поддельное, фальшивое, недолжное, не 
имеющее права на существование.

существуют контексты, в которых выра-
жение настоящая женщина относится не 
к функции женщины, предписываемой ей 
обществом, а к личным качествам, которыми 
должна обладать идеальная женщина. конкре-
тизация этих качеств в значительной степени 
зависит от индивидуальных представлений 
говорящего: это может быть непредсказуе-
мость, загадочность40, своеволие41, цельность 
натуры и сила характера42, уверенность в 

себе43, обаяние44, темперамент45. Интересен 
сам факт употребления в этих случаях выра-
жения настоящая женщина, которое прямо 
указывает женщине на необходимость обла-
дания некими обязательными чертами харак-
тера (ср. также в приводимых контекстах: 
«настоящая женщина должна…»).

как и стереотип настоящая женщина, 
выражение настоящий мужчина оценочно; 
оно также жестко фиксирует принимаемый 
обществом образ идеального мужчины. 
однако в отличие от женского образа, образ 
идеального мужчины требует соответствия 
не столько определенным социальным ролям, 
сколько конкретным моделям поведения. Эти 
модели эксплицируются и перечисляются в 
высказываниях, представленных в нкрЯ.

Настоящему (идеальному) мужчине 
свойственна способность отвечать за свои 
поступки46, держать данное слово47, прини-
мать ответственные решения48, преодо-
левать трудности49. В числе обязательных 
мужских качеств значатся: стремление к 
риску50 пренебрежение опасностью, обуслов-
ленное соперничеством и жаждой победы51 

39 данный вывод подтверждается контекстами нкрЯ. Ср: Мой муж очень красиво за мной ухаживал. Рядом с ним всегда чувство-
вала себя настоящей женщиной [а вы бы смогли написать письмо татьяны лариной? // советский спорт, 2011.01.25]; Только среди 
мужчин женщина чувствует себя настоящей женщиной [и. афанасьев. в хоккей играют настоящие девчонки // труд-7, 2003.02.20].
40 Так вот, возвращаясь к образу гарема: настоящая женщина, женщина с большой буквы, – это целый гарем, поскольку в 
ней столько всего разного, неожиданного… [а. неверов. евгений евтушенко: нежность – это застенчивая страсть // труд-7, 
2003.07.10]; Настоящая женщина должна быть загадочной и совершенно непредсказуемой [а. васильев. Юрий любимов: 
Я сам себе «героин» // труд-7, 2004.04.23].
41 По мнению телеведущей Анфисы Чеховой, «настоящая женщина вольна делать то, что ей хочется» [к. Мигулина. «офи-
церы прятали от солдат мою книгу» // труд-7, 2007.11.02].
42 – Аглая – настоящая женщина, цельный человек с убеждениями, устремлениями, душевной добротой и сильным харак-
тером [Брагина лика. ирина розанова: «среди молодых чувствую себя эдакой тетушкой тортиллой» // труд-7, 2010.05.05]; Я – 
мужчина, она – женщина. Настоящая женщина. Она с темпераментом, с характером своим таким волевым [М. ремизова, 
а. гамов. лариса долина – алле Пугачевой: «Я иногда колдую. и у меня получается!» // комсомольская правда, 2010.09.10]
43 – Настоящая женщина должна быть уверенной снаружи и внутри [с. хрусталева. в Москве можно закадрить первую 
модель америки! // комсомольская правда, 2005.11.23].
44 Все в ее одежде, как и в жизни, продумано до мелочей, учтены детали, ясно определен стиль и четко выстроен образ – деловой, 
преуспевающей, умной, обаятельной, одним словом, настоящей женщины… [е. левина. татьяна анодина, генерал авиации, 
председатель Межгосударственного авиационного комитета: Я – счастливая женщина! // комсомольская правда, 2001.03.06].
45 Настоящая женщина – живая, горячая [т. Путилова. конеген ищет в мужчинах пороки, а комолов в девушках – обжи-
гающий взгляд // комсомольская правда, 2002.11.09].
46 Поступил как настоящий мужчина, который отвечает за свои поступки… [и. неуймина, е. Панкратьева. сын «десант-
ника» из екатеринбурга, сменившего пол: «страшно, когда отцу 50 лет, а он ногти красит и парики меряет» // комсомольская 
правда, 2013.06.04]; Он, как настоящий мужчина, готов отвечать за свой поступок [кирилл зангалис. Материнская правда. 
Мать погибшего ивана агафонова впервые встретилась с матерью расула Мирзаева // советский спорт, 2011.09.16].
47 И, как настоящий мужчина, слово сдержал: газ в селе теперь есть, а усов у Миндиева – нет [е. Проскуряков. люди и 
грызуны, которые нас удивили // комсомольская правда, 2013.07.18].
48 – Настоящие мужчины должны уметь принимать решения, и телеканал – да, про них [с. субботина. Пиманов: «в Петер-
бурге будет радио «звезда», а не «голос америки» // известия, 2013.10.28].
49 Некоторые ограничиваются демонстрацией военной мощи, другие прибегают к показу трудностей армейской жизни, 
которые может преодолеть только настоящий мужчина [в. Баранец. рекламу военной службы убивают примитивизм и 
глупость // комсомольская правда, 2010.09.01]
50 Но и на вертолете летал, и в талибов стрелял – настоящий мужчина, в общем [а. хованская. Принца гарри вот-вот 
окольцуют! // комсомольская правда, 2013.10.08]; 13-летний Максим Г. покатушки на крышах электричек воспринимал, 
как забаву и испытание «для настоящих мужчин» [а. крылова. в Подмосковье погиб еще один «зацепер» // комсомоль-
ская правда, 2013.06.06]; «Первый прыжок с круглым десантным куполом – самостоятельный путь в небо для настоящих 
мужчин, а также смелых и уверенных в себе девушек», – продолжают завлекать организаторы опасного развлечения 
[е. кокорева. раз прыжок и два прыжок – приземлиться бы, дружок // комсомольская правда, 2011.01.18]
51 Как вы воспитываете сына, чтобы он стал настоящим мужчиной? – Я ему говорю: «Сынок, в жизни нет второго места» [кП. Шаварш 
карапетян, спасший 20 человек из утонувшего троллейбуса: в жизни не бывает второго места! // комсомольская правда, 2013.10.31]; – Я 
люблю хоккей, потому что мне нравятся настоящие мужчины, которые умеют побеждать, – заявляет Светлана [д. нестеров. лео 
сыграет, а Миша споет! «советский спорт» сравнивает финалистов плей-офф с самых неожиданных сторон // советский спорт, 2012.04.10].
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Контексты, содержащие данный стере-
отип, также свидетельствуют о существо-
вании своего рода кодекса чести, предписыва-
ющего настоящему мужчине определенные 
нормы поведения по отношению к женщине. 
так, настоящий мужчина не должен прибе-
гать к физическому насилию52 по отношению 
к женщине; наоборот, нормой является 
помощь женщине (в частности, способность 
мальчика помогать матери характеризует 
его как настоящего мужчину)53и ее защита 
в случае грозящей опасности54 связь образа 
защитника с образом настоящего мужчины 
прослеживается и в контекстах, где стере-
отип настоящий мужчина ассоциируется 
со службой в армии (ср. распространенное 
утверждение о том, что «настоящими муж-
чинами становятся, отслужив в армии»)55

анализ стереотипа настоящий мужчина 
дает представление о некотором наборе 
личных качеств, которыми он должен 
обладать. как и в случае со стереотипом 
настоящая женщина, эти качества варьиру-
ются в зависимости от предпочтений и уста-
новок говорящего, однако по сравнению с 
настоящей женщиной список обязательных 

требований к настоящему мужчине зна-
чительно ограничен. Настоящий мужчина 
может быть брутальным56 мужественным и 
отважным57 порядочным58 надежным59(не-
трудно заметить, что перечисленные каче-
ства в целом отвечают образу защитника, 
о котором говорилось выше), а также умным 
и образованным60 постоянным61 Наконец, 
соответствие образу настоящий мужчина 
прослеживается и в отношении мужчины 
к любимой им женщине, в его готовности 
совершать благородные поступки62

Мир настоящего мужчины в меньшей 
степени зависит от женщины, нежели мир 
настоящей женщины – от мужчины. Можно 
сказать, что образ настоящего мужчины 
сконцентрирован вокруг определенной  
(и притом чрезвычайной) ситуации: опас-
ности, вызова, трудностей, необходимости 
поступка. способность человека адекватно 
реагировать на эти ситуации и квалифици-
рует его в качестве настоящего мужчины.

таким образом, на основе анализа стере-
отипов настоящая женщина и настоящий 
мужчина можно сделать вывод о том, что 
мужское связано с чрезвычайным, экстре-

52 Да потому, что настоящий мужчина никогда не ударит женщину [с. Бабицкий. Бьет – значит гамлет? // комсомольская 
правда, 2012.01.12]; А вот Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН, в своем послании по поводу 25 ноября отметил, что 
нужно способствовать формированию здравого представления об образе настоящего мужчины, который ни при каких 
обстоятельствах не должен поднимать руку на женщину [д. ивашкина. домашнее насилие: кто поможет? // комсомоль-
ская правда, 2011.12.05]; – Для меня самое главное, чтобы он вырос достойным настоящим мужчиной, чтобы никогда не 
обижал женщин, всегда понимал их, любил, был мужественен и добр [а. насекина, о. Чикирис. абсолютная чемпионка по 
боксу наталья рагозина: Меня тяжело разозлить, а обидеть легко // советский спорт, 2010.05.26].
53 Мы были мамиными помощниками, настоящими мужчинами… [е. арефьев. сергей лазарев: всех бесит, когда люди 
счастливы! // комсомольская правда, 2013.08.07]; Поэтому 10-летний Даниил, как настоящий мужчина, решил помогать 
матери и пошел работать на заправочную станцию [е. Миронова. в ростове, чтобы помочь больной маме, десятилетний 
мальчуган пошел мыть машины // комсомольская правда, 2012.11.22]; Сергей не задумываясь тормознул – настоящий муж-
чина всегда придет на помощь [н. Прибутковская. невезучий // труд-7, 2010.04.29].
54 Повел себя, как настоящий мужчина, заступился за женщину… [у. скойбеда. опера винокурова из «тайн следствия» избил в 
Москве водитель, ставший причиной пробки // комсомольская правда, 2013.04.22]; Женщине повезло. Мимо шел настоящий муж-
чина... [а. Бойко. телевизионщик из «останкино» спас молодую москвичку от изнасилования // комсомольская правда, 2013.04.09].
55 Настоящий мужчина с юных лет должен знать, что он в первую очередь защитник [д. рункевич, е. Малай. в школах опять 
предлагают ввести военную подготовку // известия, 2014.06.23]; Мы привыкли, что наши мужья могут всё. Они – защит-
ники, настоящие мужчины! […] [е. Маетная. жены бездомных офицеров написали письмо людмиле Путиной // известия, 
2012.07.03]; Каждый из нас выбирает свой путь в жизни и каждый из нас выбирает разную судьбу и разные профессии, но 
обязанность настоящего мужчины – защищать Родину, защищать свою семью, своих близких, своё Отечество [л. кафтан. 
Президент оценил новые казармы в таманской]; Она закалила его. Сделала настоящим мужчиной, защитником Отечества. 
[т. ковынева. конкурс «кП»: «Я горжусь своим папой» // комсомольская правда, 2011.02.22].
56 В кино меня привыкли видеть брутальным, настоящим мужчиной, каким-то «супер-пупер»: где военным, где олигархом 
[с. Мазурова. «ни один из моих киногероев не похож на меня. Я хорошо обманываю» // известия, 2014.03.21]
57 А «Комсомолке» Юрий признался: мужество, отвага и самоотверженность – характеристики не героя, а каждого настоя-
щего мужчины [д. оганян. Полицейский, обезвредивший «белгородского стрелка» сергея Помазуна, награжден орденом 
Мужества // комсомольская правда, 2013.07.05]; Олялин – настоящий мужчина, крепкий и мужественный [а. антипов. 
умер николай олялин // труд-7, 2009.11.18].
58 Мне хочется, чтобы он стал хорошим человеком, порядочным, чтобы его уважали за его поступки, что бы он совершал 
много вещей, которые характеризуют человека, как настоящего мужчину [а. велигжанина, а. костенко. илья зудин 
(«динамит») презентовал новый клип // комсомольская правда, 2013.03.10].
59 «Как важно иметь рядом сильного, надежного настоящего мужчину, за спину которого можно спрятаться [е. лаптева. 
Певица глюкоZа показала свои интимные фото // комсомольская правда, 2013.05.02].
60 А какой он – настоящий мужчина? – Умный, образованный, нужно, чтобы с ним было о чем поговорить [т. невская. 
Мирослава карпович: «у меня очень молодая мама и очень крутая бабушка» // труд-7, 2009.11.05].
61 Настоящего мужчину отличает последовательность и постоянство [а вы какой праздник отмечать будете? // комсо-
мольская правда, 2009.11.07].
62 На что готов настоящий мужчина ради своей любимой женщины? Для Владимира Фадеева из Нижегородской области этот вопрос 
решен давно – на все! И даже на прыжок с парашютом с высоты полтора километра в свои 75 лет [а. инешин. влюбленный пенсионер 
посвятил жене прыжок с парашютом // комсомольская правда, 2012.10.27]; Настоящий мужчина ради счастья и спокойствия любимой 
женщины готов отправиться даже в ад [с. Бабицкий. Чтоб сказку сделать пылью... // комсомольская правда, 2011.12.01].
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мальным, событийным, деятельным, само-
достаточным, в то время как женское фор-
мируется вокруг мужского и зависит от него, 
является объектом несамостоятельным и вто-
ричным по отношению к мужскому.

анализ речевых стереотипов позволил 
выделить набор концептуальных смыслов 
мужского / женского, которые могут быть 
обобщены в виде стереотипных моделей 
мужского / женского. Эти модели определяют 
содержание гендерных стереотипов, трансли-
руемых в публицистическом дискурсе.

так, женское в структуре стереотипа 
проявляется как отвечающее мужскому, про-
тивоположное мужскому и в то же время 
дополняющее и восполняющее его. Будучи 
спроецированным в область социальных отно-
шений, женское воплощается в образах жены, 
хозяйки, хранительницы домашнего очага; 
приобретает тесную связь с домом и домаш-
ними (семьей / детьми), а также с заботой, 
направленной на поддержание благополучия 
семьи. Женское, прежде всего, предстает в свете 
материнства, которое мыслится не столько 
как физиологическая способность рожать 
детей, сколько как реализация социальной роли 
матери. вне соотнесенности с ролями жены 
и матери женское мыслится как неполное, 
несовершенное, как такое, которое может быть 
лишь восполнено присутствием мужского.

Женское связано с обыденным, с повсед-
невной стороной жизни. Пространство жен-
ского – это, в первую очередь, простран-
ство дома, своего круга / своего мира, семьи, 
близких и родных людей. Женский универсум 
должен быть защищен от чрезвычайных 
или значительных исторических событий, 
сильных потрясений и катастроф. Мир жен-
ского – это закрытый, размеренный, гармо-
ничный и благополучный мир (по крайней 
мере, он стремится таким стать).

связь с повседневным (следовательно – с 
привычным, знакомым, упорядоченным) обу-
словливает представление о женском как не 
создающем, а воспринимающем начале. Жен-
ское не находит себя в деятельном созидании, 
творчестве, поиске нового, связанного с 
риском, опасностью и ответственностью; оно 
может только приспособиться к уже суще-
ствующему порядку.

Женское однозначно проигрывает муж-
скому по признаку социального статуса, 
социального престижа. в более широком 
контексте женское ассоциируется с чем-то 
‘низким’, ‘недостойным’, ‘недолжным’.

Мужское в структуре стереотипа связано 
с силой – физическим, психологическим, 
интеллектуальным напряжением; со способ-
ностью к активному преобразованию мира, 
творчеству, созидательной деятельности. 
Мужское ассоциируется с чрезвычайным, 
экстремальным, событийным, самодоста-
точным и предстает как субъектное – в про-
тивовес женскому, связанному с пассивным, 
воспринимающим началом, которое мыслится 
в качестве объекта приложения мужской 
активности. Мужское выступает как более 
значимое, ценностно маркированное, в то 
время как женское, определяясь по остаточ-
ному принципу, оценивается как непривлека-
тельное и незначимое.

выводы. Проекция концептуальных 
смыслов мужского в социальную плоскость 
дает нам образы кормильца, добытчика, 
защитника. в отличие от женского, реали-
зующегося в роли жены и матери, муж-
ское редко связывается с супружеством или 
отцовством. таким образом, социальное 
измерение мужского предстает в культуре 
вне традиционных семейных связей.

наконец, отметим, что, несмотря на акту-
альные процессы трансформации и даже 
разрушения традиционных гендерных сте-
реотипов в социуме, стереотипные модели 
активно транслируются современным дис-
курсом и воспринимаются обыденным созна-
нием. Это подтверждается большим числом 
контекстов нкрЯ, актуализирующих ген-
дерные модели. как представляется, попытки 
оспорить и разрушить стереотипы свидетель-
ствуют о том, что последние по-прежнему 
сохраняют свою власть в дискурсе, предо-
пределяя как гендерное поведение отдельных 
индивидов, так и структуру социальных отно-
шений в целом.
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