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Статтю присвячено визначенню лексико-семантичних і прагмастилістичних особливостей лексичних 
структур у британських художніх прозових текстах на військову тематику початку ХХІ століття. Наукова 
новизна дослідження полягає у вивченні семантичних і прагмастилістичних параметрів лексичних структур, що 
репрезентують тему війни, у британських художніх текстах на військову тематику 2000–2017 років з позицій 
прагмастилістичної та прагмадискурсної парадигм, зокрема в дослідженні лексико-семантичного простору у 
трьох напрямах його розгортання: семантичному, тематичному й асоціативному; з’ясуванні тенденцій функ-
ціонування лексичних структур і стратегій, обраних авторами для передачі актуальної теми війни в художніх 
текстах сучасності.

Лексико-семантичний простір – це складна система лексичних одиниць, що об’єднуються в мікросистеми 
(поля, групи, підгрупи тощо) на основі спільної тематики та концептуального значення й репрезентують певну 
понятійну сферу. Від обраних автором лексичних одиниць залежить інтерпретація художнього тексту та його 
загальний вплив на читача. Виокремлення лексико-семантичних, лексико-тематичних і лексико-асоціативних 
груп і полів уможливило проведення детального аналізу функційної репрезентації лексичних структур у канві 
художнього тексту на глибинному й поверхневому рівнях, моделювання ядерних і периферійних інформаційних 
блоків лексико-семантичного простору художнього тексту.

У дослідженні фокус уваги зосереджено на текстотвірній лексиці та лексичних структурах сучасного бри-
танського художнього прозового тексту на військову тематику з урахуванням лінгвальних і позалінгвальних 
чинників, що впливають на їх використання автором. Від ретельно підібраних автором лексичних одиниць 
залежить інтерпретація художнього тексту й загальний вплив твору на читача. Тож детальне вивчення лек-
сико-стилістичних особливостей і прагматичної спрямованості художнього прозового тексту з урахуванням 
позалінгвального контексту доцільно проводити з позицій прагмастилістики. Прагмастилістика ґрунтується 
на діяльнісному підході до вивчення стилістичних особливостей лексичних одиниць і структур, а також їх праг-
матичного спрямування на реципієнта з урахуванням позамовних чинників, інтегруючи методи стилістики та 
прагматики. Усі лексичні структури в досліджуваних художніх текстах обрані авторами з особливою метою: 
створення певної атмосфери та здійснення задуманого впливу на читача. На авторські інтенції неминуче 
впливає соціальний, позалінгвальний контекст. Це яскраво виражено у творах з елементами військової тема-
тики, адже її мікровкраплення часто проникають і у твори іншої тематики й інших жанрів. Прагмастилістичний 
підхід дає змогу глибше зануритися в художній дискурс, ураховуючи весь контекст і позамовні чинники, що від-
криває нові перспективи в подальшому дослідженні сучасних британських художніх прозових текстів на вій-
ськову тематику.

Ключові слова: лексико-семантичний простір, лексичні структури, постмодернізм, прагмастилістика, 
позалінгвальний контекст.
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This article focuses on lexical-semantic and pragmatic-stylistic properties of lexical combinations in British fiction texts 
on military themes of the beginning of the XXI century. The novelty of the research is accounted for by shedding light on the 
semantic and pragmatic-stylistic characteristics of lexical units and their combinations representing the war theme in British 
fiction texts on military themes of the 2000–2017 on the basis of pragmatic-stylistic and pragmatic-discourse approaches, 
in particular, analysing lexical-semantic space within its three-dimensional expansion: semantic, thematic and associative; 
detecting tendencies of functioning of lexical combinations and strategies chosen by the author in order to render an urgent 
problem of war in contemporary literary fiction texts.

Lexical-semantic space is considered to be a complex system of lexical units, united into microsystems (fields, groups, 
subgroups, etc.) on the basis of a common theme and conceptual meaning representing a certain conceptual sphere. Inter-
pretation of the literary texts and their general influence on readers are highly dependent on the lexical units, thoroughly 
selected by the author in accordance with his/her intention. The outlining of lexical-semantic, lexical-thematic and lexi-
cal-associative groups and fields contributed to the detailed analysis of functional representation of the lexical structures of 
literary texts at the deep and surface levels, modelling of the core and peripheral information blocks of the lexical-semantic 
space of a text.

This research concentrates on the text-composing lexical units and combinations of the contemporary British literary 
prose text on military themes taking into account lingual and extra-lingual factors determining their use by the author. 
Interpretation of the literary text and its general influence on the reader highly depends on the lexical units selected by the 
author. Thus, it seems reasonable to conduct a detailed study of lexical-stylistic peculiarities and pragmatic direction of the 
literary prose text taking into consideration all the extra-lingual conditions on the basis of pragmatic stylistics. Integrating 
the methods of stylistics and pragmatics, pragmatic stylistics is underpinned with the usage-based approach to the study 
of the peculiarities of lexical units and their combinations, as well as the analysis of their pragmatic direction to the recipient 
taking into account the extra-lingual context. All the lexical structures in a literary text are chosen by the author with a defi-
nite aim – creating a certain atmosphere and producing a desired effect on the reader. The author’s intentions are highly 
influenced by the social, extra-lingual context. This is quite obvious in the texts on military themes, since its micro-inclu-
sions frequently penetrate the texts of other genres and themes. The pragmatic-stylistic approach contributes to a deeper 
immersion into the literary discourse, taking into consideration the whole context and extra-linguistic factors. It opens the 
new horizons to the further investigation of the contemporary British literary texts on military themes.

Key words: lexical-semantic space, lexical combinations, postmodernism, pragmatic stylistics, extra-lingual context.

1. Вступ 
З другої половини ХХ ст. й до сьогодні 

(зокрема, в контексті сучасних подій загалом 
у світі) війна є популярною темою для 
художніх творів, зокрема прозового жанру. 
Тема війни проявляється в сучасних британ-
ських творах на різних рівнях (від мікро- до 
макровкраплень), а вибір тих чи інших лек-
сичних засобів і стратегій зумовлений автор-
ськими інтенціями й покликаний здійснити 
певний ефект на читача. Отже, у дослідженні 
лексико-семантичного простору художнього 
тексту (далі – ХТ) варто брати до уваги й поза-
лінгвальний контекст, який значно впливає на 
процес написання твору. Оскільки лексико- 

семантичний простір художнього тексту є 
складним явищем, то важливим у подаль-
шому дослідженні є виокремлення та аналіз 
лексико-семантичних, лексико-тематичних і 
лексико-асоціативних полів і їхніх лексичних 
структур у сучасному художньому прозовому 
тексті на військову тематику.

2. Історія та розвиток проблеми
Сучасному художньому тексту властиві 

цілісність і зв’язність. Показниками зов-
нішніх засобів когезії є граматичні та лексичні 
засоби, проте домінувальними є внутрішні 
семантичні засоби зв’язності. Аналізом 
семантичної структури ХТ (зокрема лексич-
ного змісту семантичного простору) займа-
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лися різні дослідники (Бабенко, 2005; Бехта, 
2004, Кухаренко, 2004; Лайонз, 2003; Лотман, 
2000; Межжеріна, 2002; Ho, 2011; Simon-
Vandenbergen, 2008).

Лексико-семантичний простір являє собою 
сукупність лексичних структур, які вико-
ристовує автор, і того, що вони означають, яке 
смислове навантаження несуть (сенс, який 
закладений автором і сприймається читачем), 
а також співвідношення лексичного значення 
до значення в тексті (оскільки слова в тексті, 
зокрема в художньому творі, можуть набувати 
додаткових лексичних значень, які не фіксо-
вані у словниках). 

На сучасному етапі розвитку британська 
література становить самобутнє явище, в 
якому переважають постмодерністські тен-
денції. З другої половини ХХ ст. й донині тема 
війни є надзвичайно актуальною загалом у 
світі, і це, звичайно, відображено (більшою 
або меншою мірою) у художніх творах різного 
жанру. Отже, все більше науковців, дослід-

жуючи сучасний текст постмодернізму, пору-
шують також і військову тематику (ВТ) (Качак, 
2015; Barlow, 2000; Bergonzi, 1993; Cobley, 
1995; Hewison, 1977; Kaiter, 2016; Piette, 
1995; Sarma, 2001; Smith, 2000; Taylor, 1993). 
Постмодерністський світогляд асоціюється 
з утратою впевненості в майбутньому, мож-
ливою загрозою, що нависла над людством. 
Усе це зумовлює вибір автором певного стилю, 
стратегії чи стилістичних засобів. Саме тому 
дослідження лексико-семантичної структу-
рації сучасного художнього тексту вимагає 
врахування позалінгвального контексту, що 
значно впливає на процес написання твору. 
Цю думку знаходимо в роботах зарубіжних і 
вітчизняних дослідників (Безугла, 2014; Бехта, 
2004; Ємець, 2014; Пихтовникова, 2016, Black, 
2006; Caink, 2014; Hickey, 1993; Warner, 2014). 
Однак сучасний британський роман ХХІ ст. та 
військова тематика, що проявляється в ньому 
на різних рівнях, досі недостатньо досліджені 
в науковій літературі.

Таблиця 1
Лексико-семантичний простір сучасних британських текстів на військову тематику
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Лексичні структури та стратегії Семантичні та прагмастилістичні особливості

Вибір військової тематики пов’язаний із нестабільністю в сучасному світі; спонукає 
задуматися над впливом війни на повсякденне життя людини

Мікровкраплення військової 
тематики у творі

показують, як війна проникає в наше звичне життя,  
є незримо присутньою в ньому

Орієнтованість на історіографічну 
металітературу; пародія спонукають переосмислити відомий сюжет

Іронія підкреслює абсурдність війни

Діалог із читачем (часто у формі гри) залучає читача в процес спільного уявлення подій  
або їх передбачень у оповіді

Наявність кількох поглядів на одну 
подію

дає можливість читачу самому аналізувати ситуацію  
й вирішувати, на чиєму він боці

Руйнування чітких часових рамок  
у творі, колаж, ретроспекція створюють ефект множинності й відносності в розумінні світу

Фрагментація, пастиш, пойоменон підривають «владу» автора; створюють відчуття відносності

Фотографічні моделі, описи, 
деталізація створюють ефект достовірності оповіді

Загадка або таємниця інтригує і спонукає до пошуку істини

Підказки й натяки дають можливість читачу самому відкривати численні 
таємниці героїв

Символізм спонукає читача до роздумів

Відкритий фінал спонукає читача до створення в уяві можливих варіантів 
розвитку подій

Алюзії, цитати створюють відчуття того, що все  
в нашому житті циркулює та повторюється

Епіграфи створюють асоціативний фон,  
виражають основну тему чи ідею твору

Оригінальні метафори,  
метонімія, порівняння

якнайповніше передають жахіття війни, спонукають запобігти 
подібним катастрофам у майбутньому

Повтори наголошують певну проблему чи ідею автора

Стилістична конвергенція створює експресивність, наголошує думку автора
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3. Лексичні структури
Постмодерністський світогляд визначив 

використання певних лексичних стиліс-
тичних засобів і лексичних структур. Їх 
використання у творі покликане створювати 
особливий ефект на читача. Сучасний текст 
орієнтований на інтелектуального читача, 
який зможе читати між рядками й побачити 
приховані ідеї та мотиви. Читач у період пост-
модернізму стає активним співавтором зна-
чення тексту (Hoey, 2001: 24; Jeffries, 2014: 
55; Kirszner, 1993: 294; Lindas, 2013: 16). Як 
зазначає Е. Блек, «література існує, щоб заці-
кавити нас, в іншому випадку в нас не буде 
мотивації її читати» (Black, 2006: 157). Тож 
лексико-семантичний простір сучасних бри-
танських текстів на військову тематику схе-
матично можемо подати в таблиці 1.

4. Висновки
Отже, увійшовши в нове тисячоліття, 

автори все-таки знаходять більше натхнення 
в минулому, ніж у теперішньому чи майбут-
ньому. Чіткою рисою англійського постмо-
дернізму є значна увага до історії, минулого 
причому і своєї країни, і людства загалом. 
Саме тому сучасні автори часто заторкують 
тему війни. Зображуючи війну (або тільки 
згадуючи про неї), читача спонукають заду-
матися над впливом війни на повсякденне 
життя пересічної людини, пропонуючи також 
способи подолання психологічної травми. 

Перспектива подальшого дослідження 
полягає в потребі вивчення найменш дослі-
дженого пласту сучасної британської літера-
тури – роману ХХІ ст. на військову тематику, 
а також його лексико-семантичної структури. 
Лексико-семантична система ХТ є унікальною. 
Тож виокремлення лексико-семантичних, лек-
сико-тематичних і лексико-асоціативних полів 
як способу вивчення та систематизації лек-
сики ХТ має величезне практичне значення, 
оскільки в тексті лексичні засоби можуть 
доповнювати, замінювати чи посилювати зна-
чущість один одного. Важливим є врахування 
прагмастилістичного аспекту, оскільки він дає 
можливість глибше зануритися в художній 
дискурс, ураховуючи весь контекст та екстра-
лінгвальні чинники. Дослідження в цій галузі є 
актуальними, оскільки можуть зробити внесок 
у подальший розвиток лінгвістики тексту.
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